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TÜRKMENISTANYŇ
PREZIDENTI
RUSSIÝA
FEDERASIÝASYNYŇ
HÖKÜMETINIŇ
BAŞLYGYNYŇ
ORUNBASARYNY
KABUL ETDI

AŞGABAT, 7-nji oktýabr
(TDH). Şu gün horm atl y
P r e z id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow Russ iý a
Federasiýasynyň Hökümetiniň
Başlygynyň orunbasary, Ykdy
sady hyzmatdaşlyk boýunça
hökümetara türkmen-rus to
parynyň Russiýa tarapyndan
başlyg y Aleks eý Owerç ug y
kabul etdi. Myhman dostlukly
ýurduň wekiliýetiniň uly topary
na ýolbaşçylyk edip, iş sapary
bilen Aşgabada geldi.
Myhman duşuşmaga wagt
tapandygy hem-de bildirilen
myhmansöýerlik üçin hoşallyk
bildirip, döwlet Baştutanymy
za Russiýa Federasiýasynyň
Hökümetiniň Başlygy Mihail
Mişustiniň mähirli salamy
ny ýetirdi. Ol milli Liderimize
hem-de hormatly Prezidenti

miziň üsti bilen tutuş türkmen
halkyna parahatçylyk we ro
waçlyk baradaky arzuwlaryny
ýollady. A.Owerçuk pursatdan
peýdalanyp, döwlet Baştuta
nymyzy ýakynda bellenip geçi
len şöhratly sene — Türkme
nistanyň Garaşsyzlygynyň 30
ýyllygy bilen gutlap, hormat
ly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň parasatly
we öňdengörüjilikli baştutanly
gynda garaşsyz ösüşiň ýolun
da ýurdumyzyň ajaýyp üstün
likleri gazanandygyny nygtady.
Horm atl y Prez id ent im iz
Russiýa Federasiýasynyň ýol
başçylaryna iň oňat arzuwla
ryny aýdyp, iki dostlukly hal
kyň bähbitlerine kybap gelýän
strategik hyzmatdaşlygyň berk
binýadynda ýola goýulýan
döwletara gatnaşyklaryň gaza

nylan derejesini kanagatlanma
bilen belledi.
Döwlet Baştutanymyz hemde Russiýa Federasiýasynyň
wise-premýeri işjeň, netijeli
ýagdaýda geçen duşuşygyň
dowamynda hyzmatdaşlygyň
şu günki ýagdaýyny we gelje
gini ara alyp maslahatlaşyp,
söwda-ykdysady, ýangyç-ener
getika toplumy, oba hojalygy,
himiýa, gaýtadan işleýän se
nagat, ulag-aragatnaşyk we
birnäçe beýleki ileri tutulýan
möhüm ugurlarda gatnaşyklary
has-da depginli ösdürmek üçin
uly kuwwatyň hem-de mümkin
çilikleriň bardygyny nygtadylar.
Şunuň bilen baglylykda, ozal
gazanylan ikitaraplaýyn ylala
şyklary durmuşa geçirmegiň,
özara bähbitli ykdysady gatna
şyklary giňeltmegiň hem-de di

wersifikasiýa ýoly bilen ösdür
megiň netijeli guraly hökmünde
Ykdysady hyzmatdaşlyk bo
ýunça hökümetara türkmen-rus
toparynyň eýeleýän orny aýra
tyn bellenildi.
A.Owerçuk bilelikdäki topa
ryň işine ýokary baha berendi
gi üçin milli Liderimize hoşallyk
bildirip, bu düzümiň öňünde
giň gerimli wezipeleriň goýlan
dygyny belledi. Biz öz tarapy
myzdan gatnaşyklary has-da
berkitmek hem-de iki ýurduň
özara hyzmatdaşlygynyň geri
mini yzygiderli giňeltmek üçin
şol wezipeleriň durmuşa geçi
rilmeginiň üstünde yhlasly işlä
ris diýip, myhman aýtdy.
Duş uş yg yň dow am ynd a
medeni-ynsanperwer ulgamda,
şol sanda ylym we bilim ugry
boýunça döwletara gatnaşykla

ryň işjeňleşdirilmegine ikitarap
laýyn gyzyklanma bildirildi. Iki
ýurtda-da höweslendirilmegi
ne, ösdürilmegine aýratyn äh
miýet berilýän sport ulgamyn
da hem netijeli gatnaşyklary
giňeltmekde uly mümkinçiligiň
bardygy bellenildi.
Horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow
hem-de Russiýa Federasiýasy
nyň Hökümetiniň Başlygynyň
orunbasary bilelikdäki hyzmat
daşlygyň netijesinde, soňky
ýyllarda başy başlanan birnä
çe giň gerimli taslamalaryň do
wam etdirilmegine iki ýurduň
hem uly gyzyklanma bildirýän
digini belläp, däp bolan dostluk
ly gatnaşyklaryň we köptaraply
hyzmatdaşlygyň yzygiderli ber
kidiljekdigine ynam bildirdiler.
Şol hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn
hem-de köptaraplaýyn esasda,
ilkinji nobatda, abraýly halkara
guramalaryň we sebit düzüm
leriniň çäklerinde üstünlikli ýola
goýulýar.
Duş uş yg yň dow am ynd a
ugurdaş düzümleriň arasynda
tejribe alyşmak bilen birlikde,
koronawirus ýokanjyna garşy
göreşmek babatda hyzmatdaş
lyk etmäge aýratyn üns berildi.
Duşuşygyň ahyrynda myh
man uzak möhletleýin geljek
nazarda tutulyp ýola goýlan

özara bähbitli ikitaraplaýyn hyz
matdaşlygyň ilerledilmegi ba
radaky meselelere aýratyn üns
berýändigi üçin döwlet Baştuta
nymyza ýene-de bir gezek tüýs
ýürekden hoşallyk bildirdi. Rus
siýada ynanyşmak hem-de öza
ra hormat goýmak gatnaşyk
laryna açyk bolan iki döwletiň
hyzmatdaşlygynyň örän oňyn
we jogapkärli tapgyryny hut hor
matly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň ady bilen
baglanyşdyrýarlar.
Duşuşyga Russiýa Federa
siýasynyň Türkmenistandaky
Adatdan daşary we Doly yg
tyýarly ilçisi Aleksandr Blohin
hem gatnaşdy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
ERMENISTAN RESPUBLIKASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE
DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI
AŞGABAT, 7-nji oktýabr
(TDH). Şu gün horm
 a t l y
P r e z id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ermenistan
Respublikasynyň Türkmenis
tanda täze bellenen Adatdan
daşary we Doly ygtyýarly ilçi
si Ruben Harazýany kabul et
di. Ilçi döwlet Baştutanymyza
ynanç hatyny gowşurdy.
Diplomat duşuşmaga wagt
tapandygy üçin tüýs ýürekden
hoşallyk bildirip, milli Liderimize
Ermenistan Respublikasynyň
Prezidenti Armen Sarkisýanyň
tüýs ýürekden aýdan salamyny
ýetirdi. Dostlukly ýurduň Baştu
tany tutuş türkmen halkyna iň
oňat arzuwlaryny ýollady. Ilçiniň
nygtaýşy ýaly, Türkmenistanda
öz ýurduna wekilçilik etmek onuň
üçin uly hormatdyr. Türkmenis
tan bilen Ermenistany soňky
ýyllarda täze mazmuna eýe bo
lan, öňden gelýän dostluk hem-

de özara bähbitli hyzmatdaşlyk
gatnaşyklary baglanyşdyrýar.
Şunda sebitde we dünýäde pa
rahatçylygyň, durnuklylygyň we
abadançylygyň esaslaryny pug
talandyrmaga gönükdirilen dö
redijilikli daşary syýasaty alyp
barýan Türkmenistan bilen ne
tijeli hyzmatdaşlygy has-da ös
dürmäge hemişe gyzyklanma
bildirilýändigi tassyklandy.
Döwlet Baştutanymyz dost
lukly ýurduň ýolbaşçylaryna
mähirli salamyny aýdyp, diplo
mat y jog apk ärli wez ipä bel
lenilmegi bilen gutlady hem-de
ikitaraplaýyn we köptarapla
ýyn görnüşde, abraýly halka
ra guramalaryň ugry boýunça
üstünlikli ösdürilýän, däp bo
lan türkmen-ermeni gatna
şyklarynyň has-da pugtalan
dyrylmagy ugrundaky işinde
üstünlikleri arzuw etdi. Hormatly
Prez id ent im iz Gurbanguly

Berdimuhamedowyň kanagat
lanma bilen belleýşi ýaly, hal
kara hyzmatdaşlyga hemişe
oňyn, yzygiderli häsiýet mah
susdyr, bu bolsa ikitaraplaýyn
bähbitlere kybap gelýär.
Duşuşygyň dowamynda mil
li Liderimiz hem-de dostlukly
döwletiň doly ygtyýarly wekili giň
gerimli ugurlar boýunça netijeli
gatnaşyklary ösdürmek we di
wersifikasiýalaşdyrmak üçin uly
mümkinçiligiň bardygyny nygta
dylar. Türkmenistan hem-de Er
menistan Respublikasy syýasy,
söwda-ykdysady, medeni-yn
sanperwer ulgamlarda özara
hereketleriň oňyn tejribesine
eýedirler hem-de ählumumy
gün tertibiniň möhüm meselele
ri boýunça özara düşünişmegiň
ýokary derejesini görkezýärler.
S ö w d a - y k d y s a d y, ý a n 
gy ç -energetika ulgamlary, ulag
we aragatnaşyk, oba hojalygy

hem-de syýahatçylyk hyzmat
daşlygyň ileri tutulýan ugurla
rynyň hatarynda görkezildi. Bi
lelikdäki hökümetara toparyň
wezipesi döwletara gatnaşyk
lary işjeňleşdirmekde ähmiýetli
orun eýeleýär, onuň işi gaza
nylan ylalaşyklaryň durmuşa
geçirilmegine, netijeli hyzmat
daşlygyň diwersifikasiýalaşdyryl
magyna we ösdürilmegine, oňyn
işewür gatnaşyklaryň pugtalan
dyrylmagyna ýardam bermäge
gönükdirilendir.
Ynsanperwer ulgama deg
lip geçilip, ynanyşmagy, öza
ra düşünişmegi berkitmegiň
hem-de iki dostlukly halklaryň
has-da ýakynlaşmagynyň aý
rylmaz şerti bolan medeniýet,
bilim we ylym ugurlarynda ne
tijeli gatnaşyklary giňeltmegiň
wajypdygy bellenildi.
Söhbetdeşligiň dowamynda
Ruben Harazýan Aşgabadyň

ajaýyp binagärlik keşbine tüýs
ýürekden guwanýandygyny be
ýan etdi. Ak mermerli Aşgabat
siziň ýurduňyzyň gazanan üs
tünlikleriniň aýdyň subutnama
sydyr diýip, ilçi türkmen halkyny
ýakynda bellenip geçilen taryhy
sene — döwletimiziň Garaşsyz
lygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady.
Milli Liderimiz hem-de Er
menistanyň doly ygtyýarly
wekili iki ýurduň we olaryň do
ganlyk halklarynyň bähbidine
kybap gelýän netijeli döwleta
ra gatnaşyklaryň täze mazmun
bilen baýlaşdyrylyp, mundan
beýläk-de yzygiderli ösdüril
jekdigine ynam bildirdiler.
Duşuşygyň ahyrynda dip
lomat mähirli kabul edilendigi
hem-de türkmen-ermeni gat
naşyklary baradaky meselelere
uly üns berýändigi üçin hormat
ly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa tüýs ýürek

saglygyny hem-de Russiýanyň dost
lukly halkynyň bähbidine alyp bar
ýan döwlet işinde uly üstünlikleri ar
zuw etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Prezident Wladi
mir Putiniň baştutanlygynda Russiýa
Federasiýasynyň döwletlilik, okgunly
durmuş-ykdysady ösüş, halkara gi

ňişlikde ýurduň abraýyny pugtalan
dyrmak ýoly bilen ynamly öňe bar
ýandygyny nygtady. Türkmenistanda
geçen ýyllaryň dowamynda biziň ýurt
larymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň
hil taýdan täze many-mazmuna eýe
bolandygyna hem-de strategik hyz
matdaşlygyň derejesine çykandygy
na ýokary baha berilýär.

Russiýanyň Baştutany gutlaglar
we mähirli sözler üçin hoşallyk bildi
rip, taraplaryň hoşmeýilli erk-islegine,
öňden gelýän dostluk hem-de yna
nyşmak gatnaşyklaryna esaslanýan
döwletara hyzmatdaşlygyň netijeli
häsiýete eýedigini kanagatlanma bi
len belledi.
Telefon arkaly gürrüňdeşligiň do

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
Gadyrly doganym!
Ilki bilen, Size mähirli salamymy ýollaýaryn. Siziň 2021-nji
ýylyň 26-njy iýulyndaky hatyňyzy kanagatlanma bilen kabul
etdim. Size Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň arasyndaky
gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hem-de ikitaraplaýyn we köp
taraplaýyn hyzmatdaşlygymyz baradaky mähirli sözleriňiz
üçin hoşallyk bildirýärin.
Men hem biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly we do
ganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine Siziň goşandyňyza
ýokary baha berýärin. Biz mundan beýläk-de Türkmenistan
bilen hyzmatdaşlygymyzy hemmetaraplaýyn giňeltmäge berk
ygrarlydyrys.
Siziň häzirki wagtda özara gatnaşyklaryň, şol sanda Türki
dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň çäklerindäki gatna
şyklaryň aýratyn möhümdigi baradaky pikiriňize goşulýaryn.
Häzir Azerbaýjanyň şol geňeşde başlyklyk edýän döwrüdir.
Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi türki dilli halkla
ryň hem-de umumy kökleri, taryhy we milli-medeni gymmat
lyklary bolan ýurtlaryň arasynda jebislige hem-de bilelikdäki
netijeli işe ýardam edýän möhüm ähmiýetli gurama öwrüldi.
Biz Türkmenistanyň bu guramada synçy derejesini almak
baradaky çözgüdine örän şatdyrys. Başlyklyk edýän ýurt
hökmünde Azerbaýjan Siziň ýüzlenmäňizi geňeşe agza döw
letlere iberdi. Agza döwletleriň ählisiniň Türkmenistana Türki
dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşde synçy derejesiniň be
rilmegini biragyzdan goldandygyny tüýs ýürekden kanagat
lanma bilen bellemek isleýärin.
Gadyrly doganym!
Biz dostlukly we doganlyk Türkmenistanyň Türki dilli döwletle
riň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Stambulda geçiriljek VIII sammitine
synçy döwlet hökmünde gatnaşmagyna örän şat bolarys. Siziň
bu çözgüdiňiziň türki dilli dünýäde jebisligiň we raýdaşlygyň hasda pugtalandyrylmagyna hem-de biziň hyzmatdaşlygymyzyň
mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam etjekdigine ynanýaryn.
Size berk jan saglyk we üstünlikleri, Türkmenistanyň do
ganlyk halkyna bolsa parahatçylyk hem-de abadançylyk ar
zuw edýärin.
Hormatlamak bilen,

Ilham ALIÝEW,
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti.

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Siziň Alyhezretiňiz!
Ýurtlarymyzyň arasynda üstünlikli ösdürilýän dostluk hemde özara düşünişmek gatnaşyklaryny saklamagy maksat edi
nip, jenap Ruben Harazýany Ermenistan Respublikasynyň
Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi
wezipesine belledim.
Jenap Ruben Harazýanyň ýokary şahsy häsiýetleri öz üs
tüne ýüklenen wezipäni Siziň Alyhezretiňiziň makullamagynda
mynasyp derejede ýerine ýetirjekdigine mende ynam döredýär.
Ony mähirli kabul etmegiňizi hem-de meniň adymdan we
Ermenistan Respublikasynyň adyndan Size aýtjak ähli söz
lerine, aýratyn-da, Siziň Alyhezretiňize hem-de Türkmenis
tanyň dostlukly halkyna iň oňat arzuwlarymy ýetirende ynan
magyňyzy haýyş edýärin.

Armen SARKISÝAN,
Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti.

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahatynyň Başlygy
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

den hoşallyk bildirip, däp bolan
dostluk hem-de netijeli döwle
tara hyzmatdaşlyk gatnaşykla
rynyň mundan beýläk-de işjeň
ösdürilmegine öz tarapyndan
hemmetaraplaýyn ýardam be
riljekdigine ynandyrdy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILEN
RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA
TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK
AŞGABAT, 7-nji oktýabr (TDH).
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow bilen
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti
Wladimir Putiniň arasynda telefon ar
kaly söhbetdeşlik geçirildi.
Söhbetdeşligiň başynda milli Li
derimiz russiýaly kärdeşini doglan
güni bilen gutlady we oňa berk jan

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

wamynda söhbetdeşler türkmen-rus
hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan me
selelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Şol hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn hemde köptaraplaýyn görnüşde giň ugur
lar boýunça okgunly we üstünlikli ös
dürilýär.
(Dowamy 2-nji sahypada)

Siziň Alyhezretiňiz!
Sizi we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň
ähli agzalaryny Garaşsyzlyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyna eýe bolmagy tu
tuş türkmen halky üçin möhüm taryhy waka boldy.
Täjigistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyz
matdaşlyk gatnaşyklarynyň biziň ýurtlarymyzyň we halklary
myzyň bähbidine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigi
ne ynanýarys.
Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden berk jan saglyk we
täze üstünlikleri, doganlyk türkmen halkyna bolsa parahatçy
lyk hem-de rowaçlyk arzuw edýärin!
Tüýs ýürekden hormatlamak bilen,

Rustami EMOMALI,
Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň
Milli Majlisiniň Başlygy.

Türkmenistanyň Prezidenti
Pakistanyň ýolbaşçylaryna
gynanç bildirdi
Türkm
 e n i s t a n y ň P r e z
 i d e n t i G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň
Prezidenti Arif Alwä we Pakistan Yslam Respublikasy
nyň Premýer-ministri Imran Hana ýurduň Belujistan we
laýatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we
şikes ýetmelerine hem-de uly möçberli weýrançylyklara
getiren ýertitreme zerarly çuňňur gynanç hatyny iberdi.
Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda gurban bolan
laryň dogan-garyndaşlaryna, ýakynlaryna ýurdumyzyň
halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyn
dan ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini ýetirdi,
ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky
dileglerini beýan etdi.

(TDH)
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«LUKMANÇYLYK
DIPLOMATIÝASY — SAGDYN
DÜNÝÄNIŇ BINÝADY» ATLY
LUKMAN ALYMLARYŇ
HALKARA MASLAHATYNA
GATNAŞYJYLARA
Hormatly maslahata gatnaşyjylar!
Sizi «Lukmançylyk diplomati
ýasy — sagdyn dünýäniň binýa
dy» atly lukman alymlaryň halkara
maslahatynyň öz işine başlamagy
bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu
maslahatyň lukmançylyk diploma
tiýasy boýunça halkara hyzmat
daşlygy pugtalandyrmak, giňelt
mek hem-de özara tejribe alyşmak
babatda ähmiýetiniň örän uly bol
jakdygyna berk ynanýaryn.
Hormatly maslahata gatnaşyjylar!
Häzirki zaman lukmançylygyny
ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary
hökmünde bu gün netijeli halka
ra hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge
we bu ulgamda tejribe alyşmaga
ýardam bermäge gönükdirilen luk
mançylyk diplomatiýasy aýratyn
möhüm ähmiýete eýe bolýar.
Bütindünýä Saglygy Goraýyş
Guramasy hem-de Birleşen Mil
letler Guramasynyň beýleki ýöri
teleşdirilen düzümleri bilen özara
hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeldýän
Türkmenistan lukmançylyk diplo
matiýasy ulgamynda iş ýüzündäki
gatnaşyklary ösdürmekde, adamla
ryň saglygyny goramak meseleleri
ni çözmek üçin netijeli çäreleri işläp
taýýarlamakda, howply keselleriň
öňüni almak we olara garşy göreş
mek babatda ylmy maglumatlary
alyşmakda baý tejribe toplady.
Bütin dünýäni gurşap alan pan
demiýa bu ählumumy howpa gar
şy göreşmekde dünýä bileleşiginiň
tagallalaryny birleşdirmegini talap
edýär. Lukmançylyk diplomatiýasy
na aýratyn ähmiýet bermek zerur
lygyny ýüze çykarýar. Türkmenis
tan dünýäde ilkinjileriň hatarynda
COVID-19-yň öz çägine aralaşma
gynyň öňüni almak boýunça top
lumlaýyn çäreleri gördi. Ýurdumyz
täze ählumumy wehimiň howpuna
örän oňat düşünmek bilen, korona
wirus ýokanjyna garşy göreşmek
babatda özara ylalaşylan çözgüt
leri taýýarlamakda halkara tagal
lalary birleşdirmäge gönükdirilen
birnäçe halkara başlangyçlar bilen
çykyş etdi hem-de sebitde bu ugur
da birnäçe anyk çäreleriň görülme
gine ýardam berdi.
Garaşsyz, Bitarap Türkmenis
tan ýurtlaryň ýakyndan özara hyz
matdaşlyk etmegi, häzirki döwrüň
howplaryna, şol sanda COVID-19
bilen bagly howpa garşy göreş
mekde ähli döwletleriň tagallalary
nyň birleşdirilmegi ugrunda yzygi
derli çykyş edýär.
Ýokanç keselleriň ýaýramagy
na garşy göreşde sebitiň ýurtlary

we goňşy döwletler bilen bilelikde
iş alyp barmakda Türkmenistan
baý tejribe toplady. Hususan-da,
Özbegistan we Azerbaýjan bilen
bilelikde umumy serhetlerde sa
nitariýa-karantin çärelerini üpjün
etmek boýunça özara arkalaşykly
işler amala aşyrylýar.
Täze wirus ýokanjyna garşy gö
reşmekde sebitde tagallalary bir
leşdirmegiň çäklerinde goňşy ýurt
lar biri-birine özara ynsanperwer
goldawyny hem berýärler.
Gadyrly myhmanlar!
Bütindünýä Saglygy Goraýyş
Guramasynyň koronawirusyň ge
lip çykyşyny öwrenmek boýunça
Ýörite maksatnamasyny taýýar
lamak dünýäniň köp ýurtlarynyň
alymlarynyň bu ugurdaky tagalla
laryny birleşdirip, bu ýokanjyň tä
ze görnüşleriniň ýüze çykmagy
nyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaga
mümkinçilik berer.
Bütindünýä Saglygy Goraýyş
Guramasynyň ýolbaşçylygynda bu
keseliň gelip çykyşyny takyk anyk
lamak maksady bilen, döwletleriň
tagallalaryny birleşdirmek örän ze
rurdyr. Şoňa görä-de, Bütindünýä
Saglygy Goraýyş Guramasynyň
Ýewropa sebiti boýunça býurosy
nyň öýken sowuklama keseline
garşy göreşmek boýunça sebitle
ýin usuly döredilse, maksadalaýyk
bolar diýip pikir edýäris.
Hormatly maslahata gatnaşyjylar!
Pandemiýa garşy göreşmegiň
netijeli usullaryny işläp taýýarla
mak üçin hünärmenleriň ýakyn
dan utgaşykly işlemegi we bütin
dünýäniň ylmy-lukmançylyk jem
gyýetçiliginiň tagallalarynyň birleş
dirilmegi örän möhümdir. Häzirki
wagtda howply ýokanç keselleriň
meseleleri boýunça toplumlaýyn,
ulgamlaýyn we maksada gönükdi
rilen köptaraply gatnaşyklary, ylmy
diplomatiýa üçin giň mümkinçilik
leri döretmek zerur bolup durýar.
Türkmenistan halkara gün terti
biniň örän möhüm ugurlary boýun
ça tagallalaryň birleşdirilmegine
aýratyn üns berýär, bu ugurda ähli
zerur işleri durmuşa geçirýär.
Gadyrly myhmanlar!
Hormatly maslahata gatnaşyjylar!
Sizi «Lukmançylyk diplomati
ýasy — sagdyn dünýäniň binýa
dy» atly lukman alymlaryň halkara
maslahatynyň öz işine başlamagy
bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürek
den gutlaýaryn. Size berk jan sag
lyk, uzak ömür, abadan we bagty
ýar durmuş, alyp barýan işleriňizde
uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
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TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILEN
RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA
TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK
(Başlangyjy 1-nji sahypada)
Hormatly
Prezidentimiz
Gurbanguly
Berdimuhamedow Türkmenistanyň bitarap
daşary syýasy ugruny we halkara başlan
gyçlaryny hemişe goldaýandygy üçin Russi
ýa minnetdardygyny belledi. Daşary syýasat
edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklar ne
tijeli we yzygiderli häsiýete eýedir. Bu bolsa
özara gyzyklanma bildirilýän möhüm ählu
mumy we sebit meseleleri, şol sanda Ow
ganystandaky ýagdaý bilen bagly meseleler
barada içgin pikir alyşmaga ýardam edýär.
Söhbetdeşligiň barşynda Hazar «bäşligi
niň” çäklerinde özara gatnaşyklar köptarap
ly hyzmatdaşlygyň möhüm ugry hökmünde
görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, milli Li
derimiz Türkmenistanyň şu ýyl Hazarýaka
döwletleriň Baştutanlarynyň nobatdaky sam
mitini geçirmäge taýýardygyny tassyklady.
Türkmen tarapy dünýädäki ýeňil bolma
dyk pandemiýa zerarly ýüze çykan çylşy
rymly ýagdaýa düşünmek bilen, bu sammitiň
ýüzbe-ýüz görnüşde geçirilmegini möhüm
hasaplaýar. Munuň özi häzirki wagtda gün
tertibinde durýan wajyp meselelere içgin se
retmek zerurlygy bilen şertlendirilendir. Şo
laryň hatarynda durnuklylyk we howpsuzlyk,

ekologiýa hem-de daşky gurşawy goramak,
Hazarda ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri
bar. Mundan başga-da, sammit Hazarýaka
döwletleriň Baştutanlarynyň ikitaraplaýyn du
şuşyklaryny geçirmäge mümkinçilik döreder.
Zerur bolan ýagdaýynda, Türkmenistan sam
miti guramak meseleleri boýunça içgin pikir
alyşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň we
kilini kabul etmäge taýýardyr.
Söwda-ykdysady ulgam türkmen-rushyz
matdaşlygynyň möhüm ugrudyr. Şunuň bilen
baglylykda, 2021-nji ýylda ikitaraplaýyn ha
ryt dolanyşygynyň artandygy kanagatlanma
bilen bellenildi. Türkmen statistikasyna la
ýyklykda, şu ýylyň 8 aýynda, 2020-nji ýylyň
degişli döwri bilen deňeşdirilende, haryt do
lanyşygy 12,5 göterim artdy. 2021-nji ýylyň
8 aýynda ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň
umumy möçberi 1 milliard 86 million ameri
kan dollaryna barabar boldy.
Şunuň bilen birlikde, özara iberilýän ha
rytlaryň sanawynyň yzygiderli giňelýändigi
bellenildi. Munuň özi bolsa hyzmatdaşlygyň
köpugurly häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär.
Nebitgaz ulgamynda hem-de gazhimiýa, aw
tomobil senagaty, gämigurluşyk, howa ulagy
we beýleki ulgamlarda özara gatnaşyklar üs
tünlikli ösdürilýär.

Ikitaraplaýyn hökümetara toparyň işi
söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan
beýläk-de pugtalandyrmagyň täsirli gura
ly bolup durýar. Häzirki wagtda bu toparyň
Russiýa tarapyndan başlygy — Russiýa
Federasiýasynyň Hökümetiniň wise-prem
ýeri Alekseý Owerçugyň ýolbaşçylygynda
ky wekiliýetiň Türkmenistanda bolýandygy
bellenildi. Şu gün bu toparyň başlyklarynyň
giňişleýin duşuşygyny geçirmek, iki ýurduň
Hökümetleriniň arasynda 2021 — 2023-nji
ýyllar üçin ykdysady hyzmatdaşlyk Maksat
namasyna gol çekmek hem-de Russiýanyň
wekiliýetiniň agzalary üçin ikitaraplaýyn du
şuşyklaryň birnäçesini guramak göz öňün
de tutulýar.
Iki ýurduň sebitleriniň arasyndaky özara
gatnaşyklar türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň
ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Soňky ýyllar
da Sankt-Peterburg şäheri, Astrahan wela
ýaty, Tatarystan Respublikasy hem-de Rus
siýa Federasiýasynyň beýleki sebitleri bilen
gatnaşyklaryň ep-esli işjeňleşendigi bellenil
di. Munuň özi tutuş döwletara hyzmatdaşly
gyň pugtalandyrylmagyna we ösdürilmegine
ýardam edýär.
Şeýle hem ynsanperwer ulgamda, şol
sanda ylym, bilim we medeniýet, saglygy

goraýyş ugurlary boýunça däp bolan hyz
matdaşlygyň işjeň ösdürilýändigi nygtaldy.
Häzirki wagtda türkmen talyplarynyň 36 mü
ňe golaýynyň Russiýa Federasiýasynyň ýo
kary okuw mekdeplerinde bilim alýandygy
netijeli gatnaşyklaryň aýdyň mysaly bolup
durýar. Biziň ýurtlarymyz mundan beýläk-de
hyzmatdaşlygyň şu we beýleki ulgamlarynda
gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam ber
megi göz öňünde tutýarlar.
Häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda, aýra
tyn hem dünýäde koronawirus ýokanjynyň
pandemiýasynyň dowam edýändigini nazara
almak bilen, saglygy goraýyş ugry boýunça
hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýär. Milli
Liderimiz pursatdan peýdalanyp, Russiýanyň
Baştutanyna ýurtda öndürilen waksinalaryň,
PZR test-ulgamlarynyň hem-de derman se
rişdeleriniň Türkmenistana iberilmegine gol
daw berendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow
hem-de Wladimir Putin Türkmenistanyň we
Russiýa Federasiýasynyň dostluk, hoşniýetli
goňşuçylyk hem-de strategik hyzmatdaşlyk
gatnaşyklaryna berk ygrarlydyklaryny tas
syklap, birek-birege we iki ýurduň halklaryna
iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

TÜRKMENISTAN — RUSSIÝA:
özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýoly bilen
AŞGABAT, 7-nji oktýabr (TDH). Şu
gün türkmen paýtagtynda Ykdysady hyzmat
daşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus to
parynyň başlyklarynyň duşuşygy geçirildi.
Duşuşyga döwlet düzümleriniň birnäçesiniň,
şol sanda ministrlikleriň we pudaklaýyn do
landyryş edaralarynyň hem-de iki ýurduň
işewür toparlarynyň ýolbaşçylarydyr wekille
ri gatnaşdylar.
Top ar yň türkm en böleg in e Min istr
ler Kab in et in iň Başlyg yn yň orunb as ar y
S.Berdimuhamedow başlyklyk edýär. Russi
ýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy
nyň orunbasary A.Owerçuk dostlukly ýurduň
uly wekiliýetine ýolbaşçylyk edýär.
Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýag
daýy we onuň kuwwatyny artdyrmagyň ýol
lary, ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa
geçirmek boýunça ýerine ýetirilen işleriň ne
tijeleri duşuşygyň esasy meseleleri boldy.
Ýurdumyzyň strategik hyzmatdaşy bolan
Russiýa bilen gatnaşyklary hemmetaraplaýyn
pugtalandyrmak döwlet Baştutanymyzyň ýol
başçylygynda amala aşyrylýan daşary syýa
satyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu gün
ýurtlaryň ikisi hem hoşniýetli goňşuçylygyň
köpasyrlyk däplerine ygrarlydyklaryny gör
kezip, hyzmatdaşlygy milli bähbitleri hem-de
durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň ileri tutulýan
ugurlaryny nazara almak arkaly guraýarlar.
Toparyň başlyklary gün tertibine girizilen
meselelere garamaga geçip, soňky ýyllar
da hil taýdan täze many-mazmun bilen baý
laşdyrylan döwletara gatnaşyklaryň barha
ösýändigini kanagatlanma bilen bellediler.
Munuň özi köp babatda Türkmenistanyň we
Russiýa Federasiýasynyň Liderleriniň ara
synda ýola goýlan birek-birege ynanyşmak
ýagdaýyndaky gatnaşyklar hem-de ýokary
derejedäki duşuşyklaryň yzygiderli we neti
jeli häsiýeti bilen şertlendirilendir.

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň
Başlygynyň orunbasary şu gün Türkmenista
nyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
bilen geçirilen duşuşygyň örän netijeli bolan
dygyny belledi. Duşuşygyň barşynda hyzmat
daşlygyň esasy ugurlary hem-de ony ösdür
megiň geljegi boýunça giňişleýin pikir alşyldy.
Wise-premýer S.Berdimuhamedow we
Russiýanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy A.Ower
çuk ileri tutulýan ugurlaryň birnäçesinde, şol
sanda söwda-ykdysady we ynsanperwer ul
gamlarda köpýyllyk hyzmatdaşlygy ösdürme
giň wajypdygyny aýdyp, netijeli gatnaşyklary
pugtalandyrmakda hökümetara topara
möhüm ornuň degişlidigine ünsi çekdiler.
Ýangyç-energetika toplumy, ulag-kommu
nikasiýa ulgamy, gazhimiýa senagaty, geo
logiýa, gurluşyk, maliýe-bank ulgamlary we
birnäçe beýleki pudaklar ikitaraplaýyn gat
naşyklaryň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda
görkezildi. Taraplaryň senagat kuwwatyny
nazara almak bilen, şol sanda daşary ýurtla
ra iberilýän harytlaryň sanawyny giňeltmegiň
hasabyna hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçi
likler açylýar.
Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň we
Russiýa Federasiýasynyň sebitleriniň, iri se
nagat we medeni merkezleriniň arasyndaky
gatnaşyklaryň örän wajypdygy nygtaldy. Bu
babatda eýýäm uly tejribe toplandy. Tatarys
tan Respublikasy, Sankt-Peterburg şäheri,
Astrahan welaýaty we beýlekiler bilen üstün
likli ösdürilýän netijeli hyzmatdaşlyk munuň
aýdyň mysalydyr. Şunuň bilen baglylykda,
taraplar netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek
üçin oňaýly şertleriň bardygyny belläp, ýur
dumyzyň we Russiýanyň sebitleriniň arasyn
da has ysnyşykly gatnaşyklaryň ýola goýul
magynyň möhümdigini nygtadylar.
Ýurdumyzda ykdysadyýetiň dürli ulgamla
rynda amala aşyrylýan taslamalar bilen bag

lylykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek
üçin uly kuwwatyň bardygyna aýratyn üns
çekildi. Myhmanlar Russiýa Federasiýasy
nyň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen
bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge ça
lyşýandyklaryny tassyklap, birnäçe anyk tek
lipleri öňe sürdüler.
M i l l i L i d
 e r i m i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen kiçi
we orta telekeçiligi hemmetaraplaýyn gol
damak boýunça geçirilýän ägirt uly işleriň
netijesinde bu ulgam ösüşe eýe boldy. Du
şuşyga gatnaşyjylar häzir iki ýurduň hojalyk
ulgamlarynyň arasynda gatnaşyklaryň gelje
gi uly ugurlaryny höweslendirmäge ähmiýet
berilýändigini belläp, bar bolan mümkinçilik
leri ara alyp maslahatlaşdylar.
Duşuşykda ynsanperwer hyzmatdaşlygy,
ilkinji nobatda, bilim we ylym ulgamlarynda
gatnaşyklary pugtalandyrmak bilen bagla
nyşykly meselelere hem garaldy.
Taraplar saglygy goraýyş ulgamynda, şol
sanda pandemiýa bilen baglylykda, dünýäde
emele gelen häzirki ýagdaýy nazara almak
bilen, ýokanç keselleriň öňüni almakda öza
ra gatnaşyklaryň oňyn tejribesini bellediler.
Şunda bu ugurda görlen özara çäreleriň ne
tijeliligi nygtaldy.
Taraplar medeni gatnaşyklary giňeltme
giň, şol sanda Türkmenistanda hem-de Rus
siýada guralýan halkara festiwallara we beý
leki döredijilik forumlaryna gatnaşmak arkaly
pugtalandyrmagyň wajypdygyny belläp, iki
ýurduň döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary
hökmünde sport we syýahatçylyk ulgamla
rynda netijeli gatnaşyklary berkitmegiň mö
hümdigini biragyzdan nygtadylar.
Duşuşygyň ahyrynda hökümetara to
paryň başlyklary birek-birege ynanyşmak
hem-de özara bähbitlilik ýörelgeleri esasyn
da guralýan türkmen-rus hyzmatdaşlygy

nyň okgunly ösýändigini ýene-de bir gezek
nygtap, netijeli gatnaşyklary pugtalandyr
mak üçin bitewi binýady kemala getirmäge
umumy çemeleşmeleri işläp taýýarlamak
maksady bilen, şeýle duşuşyklary yzygider
li geçirmegiň zerurdygyny tassykladylar. Şu
günki duşuşyk iki dostlukly halkyň bähbit
lerine ähli ugurlar boýunça giň gerimli hyz
matdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge
kuwwatly itergi berer.
Mejlisiň jemleri boýunça “Türkmenistanyň
Hökümetiniň we Russiýa Federasiýasynyň
Hökümetiniň arasynda ykdysady hyzmat
daşlygyň 2021 — 2023-nji ýyllar üçin üçin
Maksatnamasyna” gol çekildi. Ol döwletara
gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýadynyň
üstüni ýetirip, uzak möhletli geljegi nazara
almak bilen, hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa
ýoly bilen ösdürmek üçin amatly şertleri dö
retmäge ýardam eder.
Şu gün Türkmenistanyň ministrlikleriniň
we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň bir
näçesinde döwlet düzümleriniň hem-de Rus
siýanyň hususy kompaniýalarynyň wekilleri
bilen geçirilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň
barşynda taraplaryň netijeli işewür gatna
şyklary has-da ösdürmäge çalyşýandyklary
tassyklanyldy. Russiýanyň wekiliýetiniň ag
zalary, şol sanda işewürler giň gerimli milli
taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gat
naşmaga taýýardyklaryny aýdyp, dürli ul
gamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ös
dürmäge gönükdirilen anyk teklipleri beýan
etdiler.
Aşgabatda bolmagynyň çäklerinde Rus
siýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başly
gynyň orunbasary A.Owerçuk Daşary işler
ministrliginde kabul edildi. Duşuşykda ikita
raplaýyn hyzmatdaşlygyň giň toplumyna ga
raldy. Ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa
geçirmäge aýratyn üns berildi.

TÜRKM EN ISTAN YŇ SAGLYG Y GOR AÝ YŞ WE DERM AN SEN AG AT Y IŞG ÄRL ER IN IŇ GÜN ÜNE

DÖWREBAP MERKEZIŇ GIŇ MÜMKINÇILIKLERI
Saglygy goraýyş ulgamynyň binýadynyň günsaýyn kämilleşýändigi raýatlarda çuňňur
buýsanç duýgusyny döredýär. Paýtagtymyzda we ähli welaýatlarda täze-täze saglyk mak
satly desgalar gurlup, ulanmaga berilýär, birnäçesiniň durky düýpli täzelenýär, maddytehniki binýady pugtalandyrylýar, döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilýär.
Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramçylygynyň bellenilýän
günlerinde, ýagny 2020-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiziň gatnaş
magynda Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkeziniň açylyp ulanmaga berilmegi munuň
aýdyň subutnamasydyr. Täze merkez 5 gatly bolup, 130 orundan ybarat. Merkeziň masla
hat beriş, anyklaýyş, kabul ediş bölümi we onuň düzüminde gaýragoýulmasyz tiz kömek
otaglary, barokamera, balneologiýa, dikeldiş-reabilitasiýa, intensiw bejeriş, reanimasiýa
we anesteziologiýa, barlaghana, plastik operasiýa, çagalaryň we uly ýaşly adamlaryň
ýanyk şikeslerini bejeriş bölümleri hereket edýär. Bölümlere Germaniýa, Gollandiýa ýaly
döwletleriň öňdebaryjy kompaniýalarynyň lukmançylyk enjamlary ornaşdyryldy.

M

erkeziň kabul ediş bölümindä
ki gaýragoýulmasyz tiz kömek
otagynda bir wagtda 6 näsagy
kabul etmek mümkinçiligi döre
dilen. Bu ýerde bejergi çäreleri,
şeýle hem laboratoriýa barlag
lary geçirilip, hereketi çäklenen
näsaglary ýerinden gozgaman,
zerur mobil lukmançylyk enjam
larynyň kömegi bilen funksional
barlaglar geçirilýär. Syrkawlar
ýörite wannalaryň kömegi bilen
arassalanyp, degişli bölüme ýer
leşdirilýär. Operasiýa bölümin
däki otagda nekroektomiýa, irki
nekroektomiýa, autodermoplasti
ka, amputasiýa, ekzortikulýasiýa,
bogunlaryň redressasiýasy we
dürli operasiýalar geçirilýär. Bö
lümde bir wagtyň özünde birnäçe
operasiýany geçirmek üçin şert
ler döredilen. Ýanyk ýaralar üçin
niýetlenen otagda uzak wagtlap
bitmeýän, bedeniň uly meýdany
ny tutýan ýanyk ýaralarda sagdyn
deri ýörite perforator enjamy ar

kaly ulaldylyp, autodermoplasti
ka operasiýalary ýokary ussatlyk
bilen geçirilýär. Bu bolsa bedeniň
uly meýdanyny tutýan şeýle ýa
ralarda näsaglary halas etmäge
mümkinçilik döredýär.
Operasiýa otagynda ýanyk ýa
ralaryň agyr şikeslenmeler bilen ut
gaşan ýagdaýynda içki agzalarda
umumy hirurgiýa, neýrohirurgiýa,
şeýle-de trawmatologiýa operasi
ýalaryny geçirmek üçin ähli şert
ler bar. Merkeziň beýleki saglygy
goraýyş merkezlerinden tapawu
dy, hereket edýän bölümlerde be
jerginiň dowamly bolmagy ýanyk
şikesiniň derejesine we umumy
meýdanyna, çuňlugyna bagly bo
lup, irki nekroektomiýa we auto
dermoplastika operasiýalary ge
çirilýär. Irki nekroektomiýa ýanyk
şikesi 4-5 günden soň geçirilýär.
Ýanygyň çuňlugyna laýyklykda, şi
kesiň 14 — 16-njy gününde näsa
ga autodermoplastika operasiýasy
geçirilýär we ol gowy netije berýär.

Merkezde hereket edýän in
tensiw bejeriş bölüminde Gollan
diýanyň öňdebaryjy önümi bolan
«SANDS» kompaniýasynyň 4 sa
ny ýöriteleşdirilen «Klinitron» ýa
taglar ornaşdyrylan bu enjamy
kwars çägesiniň aşagyndan geç
ýän zyýansyzlandyrylan howa

LPG, Primus RS, Eksentron BTE
enjamlary ýanykdan soň bogunlar
daky çäklenen hereketleri dikelt
mekde ýardam berýär.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly,
raýatlaryň saglygyny gorap sak
lamakda ýurdumyzda ösýän der
manlyk ösümlikler, jana şypaly

gelýän nekrozlary, dokumalary gu
ratmakda we kelloid tyglaryň eme
le gelmeginiň öňüni almakda örän
ýokary netijeleri berýär. Merkezde
sebitde deňi-taýy bolmadyk, Ger
maniýanyň öňdebaryjy «HAUХ»
kompaniýasynyň önümi bolan, bir
wagtyň özünde 6 näsagda bejergi

arkaly näsagyň beden gyzgyn
lygyny kadaly ýagdaýda saklap,
agyr derejeli ýaralaryň çalt gurap,
nekrotik (gury strup) örtügi emele
getirip, aşagynda ýanyk ýarala
ryň bitmegine ýardam berýär.
Merkeziň ýene bir aýratynlygy,
ýanykdan soňky emele gelýän ýet
mezçilikler lukmanlar tarapyndan
degişli operasiýalar arkaly aradan
aýrylýar. Mehaniki hereketiň üs
ti bilen maşklary ýerine ýetirmek
üçin ýörite abzallar ýerleşdirilen.

çeşmeler, melhemlik suwlar giňden
ulanylýar. Şeýle çeşmeleriň biri-de
«Berzeňňi» tebigy çeşme suwudyr.
Bu suw merkezde ýöriteleşdirilen
suw howzuna getirilýär we 72 sa
gadyň dowamynda düzümini üýt
getmän, ýaralary bakteriýalardan
arassalamakda, näsaglaryň umu
my bejergisinde giňden ulanylýar.
Tebigy çeşme suwy öz wagtynda
mikroblardan we bakteriýalardan
arassalap, ýanyk intoksikasiýasy
ny aýyrmakda, ýaralardaky emele

geçirmek üçin niýetlenen baroka
meralar ornaşdyrylyp, näsaglara
giňden hyzmat edýär. Şikes alan
näsaglarda deriniň we dem alyş
ýollarynyň üsti bilen ýokary basyş
ly kislorod baryp, ýanyk bedende
öýjükleriň regenerasiýasyny gowu
landyrmaga kömek edýär. Häzirki
wagtda doly işe goýlan bölümde
näsaglar bejergide bolup, oňyn ne
tije gazanylýar. Bölüm diňe bir ýa
nyk şikesini alan näsaglary bejer
mek bilen çäklenmän, eýsem, ugar

gazy bilen zäherlenmede, göwreli
zenanlarda, süýjüli diabet, dowam
ly ýokary dem alyş ýollarynyň we
ýürek-damar ulgamynyň kesellerini
bejermekde hem ýardam edýär.
Ýurdumyzyň iň gymmatly baý
lygy bolan adam we onuň sag
lygy baradaky aladany döwlet
syýasatynyň ileri tutýan ugry
hökmünde kesgitleýän hormat
ly Prezidentimiz saglygy goraýyş
işgärlerine Aşgabadyň 140 ýyl
lyk senesiniň we mukaddes Ga
raşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk
baýramçylygynyň öňüsyrasynda
Russiýa Federasiýasynyň Tata
rystan Respublikasynyň önümi
bolan «ANSAT» we «Mi-17-1W»
kysymly kuwwatly lukmançylyk
dikuçarlaryny sowgat berdi. Diku
çarlar lukmançylyk maksatly sanly
ulgam tehnologiýalary, döwrebap
enjamlar bilen doly üpjün edilen
dir. Bu enjamlar dünýäniň öňde
baryjy döwletleriniň kämil önümi
bolup, dikuçaryň hereket ediş
ýagdaýyna laýyklykda, tehnika
nyň titremegine, asmana uçuşy
na we beýleki hereketlerine görä
taýýarlanan. Näsagy dikuçar ar
kaly gyssagly äkitmeli bolanda, bu
enjamlar beden agzalaryny zerur
awtomatik usulda kislorod bilen
doly üpjün edip bilýär. Munuň özi
lukmanlaryň işini köp derejede
ýeňilleşdirýär, näsaglara degişli
kömegi tiz bermäge ýardam ed
ýär. Dikuçaryň içinde zerur er
ginleri sowatmak we gyzdyrmak
üçin ýörite enjamlar, reanimasiýa

we gaýragoýulmasyz kömek ber
mek üçin derman hem-de sarp
ediji serişdeler üçin ýörite gutujyk
lar bar. Dikuçarlaryň ýere gonýan
böleginiň goşmaça enjam bilen
üpjün edilmegi onuň dag etek
lerinde, gum we çöllük hem-de
barmasy kyn ýerlere gonmagyna
mümkinçilik döredýär. Munuň özi
olaryň ýurdumyzda häzire çenli
bar bolan şonuň ýaly dikuçarlar
dan tapawutly aýratynlygydyr. Ýeri
gelende aýtsak, saglygy goraýyş
desgalarynyň ýanynda ýörite di
kuçar meýdançalary hem guruldy.
Ýurdumyzda alnyp barylýan
öňdengörüjilikli içeri we daşary sy
ýasatda halk, döwlet ähmiýetli iş
leriň her birinde adam hakyndaky
alada esasy orny eýeleýär. Adam
baş baýlyk we ähli ulgamlardaky
ösüşiň hereketlendiriji güýjüdir.
«Döwlet adam üçindir!» diýen pa
rasatly baş ýörelgäni öňe sürüp,
belent sepgitlere, gazanylan ägirt
uly üstünliklere halkyň ruhuny
galkyndyryp, döredijilikli zähmete
ruhlandyrýan, raýatlaryň sagdyn,
ruhubelent, abadan durmuşda ýa
şamagy üçin ählitaraplaýyn taga
lla edýän hormatly Prezidentimiziň
jany sag, başy dik bolsun, il-ýurt
bähbitli, umumadamzat ähmiýetli
alyp barýan işleri rowaç alsyn!

Akmyrat
GYLYÇDURDYÝEW,
Halkara ýanyk şikeslerini
bejeriş merkeziniň direktory.
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«ILAT ÝAZUWY — 2022»:
WEZIPELER,
AÝRATYNLYKLAR,
TEJRIBELER
Ministrler Kabinetiniň 1-nji oktýabrda sanly ulgam
arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde hormatly Pre
zidentimiziň garamagyna Türkmenistanyň ilatynyň
we ýaşaýyş jaý gorunyň 2022-nji ýylda geçiriljek uç
dantutma ýazuwynyň Statistika baradaky döwlet
komiteti tarapyndan taýýarlanan şygarynyň we ny
şanynyň taslamalary hödürlenildi. Milli Liderimiz gel
jek ýylda geçiriljek ýazuwyň baş maksadynyň ilatyň
demografik düzümi hem-de ýurdumyzyň raýatlary
nyň durmuş-ykdysady ýagdaýy barada anyk maglu
matlary almakdan ybaratdygyny belläp, «Ilat ýazuwy
— 2022: Jebislik, Bagtyýarlyk, Röwşen geljek» diýen
şygaryň we nyşanyň hödürlenen taslamalaryny ma
kullady. Nyşanda Döwlet baýdagy, türkmeniň ak öýi,
türkmen halysynyň gölleri hem-de çäräniň geçirilýän
ýylyny alamatlandyrýan san şekillendirildi.

DÖWÜR WE BIZ
Biz öňki makalamyzda döwrümiziň ajaýypdygy hakynda gürrüň edipdik. Şu
makalamyz hem şol gürrüňiň dowamy. Aslynda, döwrümiz hakyndaky gürrüňi
hiç mahalam tamamlap bilmeris, çünki ýaşalýan her gün biziň durmuşymyza,
diýmek, döwrümize-de bir täzelik girizýär. Ol täzelik hem ýakymy-ýaraşygy bi
len göwünleri galkyndyrýar, döwrümiziň ajaýyplygyny artdyrýar.

2. Toý toýlady türkmen ili,
Dünýä doldy türkmen ýoly
Döwrümiziň ajaýypdygy hakynda
ky şu gürrüňimizi döwrümiziň döre
meginiň düýp sebäpkäri, oňa gözbaş
bolan milli Garaşsyzlygymyzyň şa
nyna her ýyl tutýan ählihalk toýumyz
bilen baglanyşykda dowam etsek,
ýerlikli bolar. Şu ýylky Garaşsyzlyk to
ýumyz-a has şagalaňly, gyzykly hem
ýatda galyjy boldy. Toýuň esasy wa
kalarynyň täze gurlan Döwlet mün
beriniň öňünde geçirilmegi onuň ta
pawutly aýratynlygydyr. Galan zatlar,
ýagny baş baýramymyzy toýlamagyň
dessurlary — harby gullukçylar we
zähmetkeşler toparlarynyň aýry-aý
rylykda, ýöne juda owadan we saz
laşykda geçirilen ýörişleri, daşary
ýurtlardan gelen myhmanlaryň garşy
alnyşy we olara türkmene mahsus
myhmansöýerlik bildirilip, belent hor
mat-sylag edilmegi, dostlukly ýurtla
ryň döwlet Baştutanlarynyň hormatly
Prezidentimiziň adyna iberen gutlag
lary, toýuň öň ýanyndaky dabaraly
açylyşlar, zähmet üstünlikleri hakyn
daky hasabatlar we elbetde, ýokary
netijeleri gazanyp, köplere görelde
bolan ildeşlerimizi döwlet sylaglary
bilen sylaglamak öňki ýyllardaky ýa
ly boldy diýseňem boljak. Ýöne bu
toý dessurlarynyň geçirilişiniň gyzy
gy, döreden ruhubelentligi öňküleriň
çaky bolmady. Şu gezekki toý şatly
gy has dabaraly, has şüweleňli boldy,
aýdym-sazlar belentden ýaňlandy,
hatda toý gününde bedewlerimizem
başlaryny dik tutup, aýak uruşlaryny

Görogly begiň Gyratynyň toýly gün
lerde aýak urşuna meňzetdiler.
Elbetde, täze Döwlet münberi özü
niň howalasy bilen, giňligi hem ka
şaňlygy, asmana uzaýan belent des
galary bilen toýy has owadan etdi.
Toý gününde ony synlap, halkymyzyň
owadan dünýäsi hakynda oýlanýar
syň. Giň göwünli, belent başly, dur
muş wakalarynyň hemmesini diňe go
wulyga ýorýan ruhubelent halkymyz
özüniň milli gününi özi bolup, özüçe
toýlady. Ol toýam şeýle bir gowy geç
di welin, «Tüweleme!» diýdirdi.
Türkmeniň bu toýy özüň bolup
erkana ýaşamagyň, toý tutmagyň,
geljege umytly garamagyň nädere
jede gowudygyny, ýakymlydygyny
görkezdi. Bu toýy görüp hem-de oňa
gatnaşyp, jemgyýetçilik gatnaşykla
rymyzda baýdak edinýän agzybirli
gimiziň gadyryny has gowy bilýärsiň
we öz içiňde hem daşyňda agzybirligi
saklamagy wesýet eden ata-baba
larymyzyň ruhuna hormatyň artýar.
Olar bize daş-töwerek bilen oňşukly
ýaşamagyň syryny-tärini goýup gidip
dirler. Häzirki döwürde döwletimizde
ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgesine
eýerilýär. Halkymyz agzybir il bolup
ýaşamagyň häzirki zaman nusgasy
ny dünýä görkezýär. Hut agzybirlik —
pugta parahatçylygy üpjün etmegiň
iň ygtybarly, iň ilkinji usuly, täri, syry.
Hormatly Prezidentimiziň dünýäniň iň
uly münberinden ähli halklaryň dykga
tyna ýetirýän başlangyçlary, täze tek

lipleri bu ýagty jahanda parahatçylygy
döretmäge, saklamaga we goramaga
gönükdirilendir. Halklaryň we döwlet
leriň arasynda hemmeleriň bähbidini
goraýan deňhukukly hyzmatdaşlyk,
dost-doganlyk hem-de birek-biregiň
milli gymmatlyklaryna sarpa goýma
gy ündeýän gatnaşyklary ösdürmek,
ahyrynda dünýäde abadan durmuşy
ýola goýmagy üpjün etmek ideýasy
milli Liderimiziň öňe sürýän ähli baş
langyçlarynyň içinden eriş-argaç bo
lup geçýär. Toý gününiň şatlygy, ine,
şular dogrusynda-da ýene bir gezek
oýlandyrdy.
Toý dabaralarynyň esasy şüweleňi
hem bezegi bolan harby ýöriş hakda
ky gürrüňe dolanyp, şulary aýdasyň
gelýär. Elbetde, şol gün görkezilen
tehnikalar, harby serişdeler, iň täze
lerinden. Harby gullukçylarymyz hem
olara ýokary derejede erk etmegi ba
şarýandyklaryny görkezdiler. Diýmek,
daşymyzyň galasy örän berk gollarda
ygtybarly goralýar. Munuň üçin Wa
tan goragçylaryna sagbolsun aýdyp,
siziň ünsüňizi şuňa çekmekçi bolýa
rys: türkmeniň Milli goşuny parahat
çylygy üpjün etmek, mukaddes Ga
raşsyzlygymyzyň berenlerini misilsiz
gorap saklamak üçindir. Şu hakynda
gürrüň edeniňde, gadymyýetiň esa
sy ýaraglarynyň biri bolan uzyn naý
zalar göz öňüňe gelýär. Şol naýzalar
sünçmek üçin ulanylman, söweşleri
togtatmak üçin gepleşikler geçirilen
de ak baýdaklary asmana galdyrmak,
şeýdibem, niýetiň söweşmek däl-de,
ýaraşmakdygyny, parahatçylygy sak
lamakdygyny bildirmek üçin baý
daksapy bolubam hyzmat edipdirler.
Meniň özüm üçin-ä şol günki harby
tehnikalar hem parahatçylyk baýda
gyny asmana galdyran baýdaksapy
bolup göründi.
Garaşsyzlyk toýy watandaşlary
myzyň döretmäge, gurmaga bolan

ONL AÝN MASL AH AT

Tejribe alşyldy
Düýn Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş
agentliginiň (USAID) «Döwleti dolandyryş ulgamynyň kämil
leşdirilmegine ýardam bermek» taslamasy Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen hyzmatdaşlykda
we ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň ýardam bermeginde
Aşgabat gazna biržasynyň ösüşini goldamak hem-de ýurduň
ykdysadyýetine maýa goýumlaryny çekmek maksady bilen, on
laýn görnüşde okuw maslahatyny geçirdi. Oňa Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Aşgabat gazna
biržasynyň, Merkezi bankyň, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň
hem-de Döwlet ätiýaçlandyryş gullugynyň wekilleri gatnaşdy
lar. Okuw maslahatynyň esasy maksatlarynyň biri Türkmenis
tanyň we daşary ýurt gazna biržalarynyň işini düzgünleşdir
ýän kadalaşdyryjy hukuk binýadynyň deňeşdirme seljermesini
geçirmekdir. Maslahatyň dowamynda bilermenler öňdebaryjy
halkara tejribäni paýlaşdylar hem-de oňa gatnaşyjylary işläp
taýýarlanylan deňeşdirme seljermesiniň netijeleri bilen tanyş
dyrdylar. Şeýle hem bu babatda baradaky amaly teklipleri ara
alyp maslahatlaşdylar.
Onuň dowamynda Gruziýanyň Gazna biržasynyň başlygy,
halkara bilermen Giorgi Paresişwili:
— Ykdysady we sosial durnuklylyk, ýaşaýyş şertleriniň ýo
karlanmagy, emläk eýeleriniň raýat hukuklaryny goramak bo
ýunça kanuny esaslarynyň döredilmegi, ösen bank infrastruk
turasy — bular Türkmenistanda maliýe bazaryny, şol sanda
gymmatly kagyzlaryň bazaryny ösdürmek üçin hemme şert
leriň döredilendigini görkezýär. Aşgabat gazna biržasy maýa
goýumlary çekmek we ýurtdaky gymmatly kagyzlaryň bazar
larynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin uly mümkinçiliklere
eýedir. Men bu okuw maslahatyna gatnaşyp, türkmen kärdeş
lerim bilen tejribe alşandygyma örän şat — diýip belledi.
Bilşimiz ýaly, USAID Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar
bazarynyň berkidilmegi babatda hyzmatdaşlyk ýardam edýär.
Okuw maslahaty maliýe bazarlarynyň mümkinçiliklerini, aýra
tynlyklaryny, deňeşdirme-hukuk seljermesiniň netijelerini we
tekliplerini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berdi.

(Ýörite habarçymyz).

hyjuwynyň dyňzap durandygyny gör
kezdi. Hormatly Prezidentimiz Garaş
syzlyk baýramymyzyň öňüsyrasynda
geçirilen Türkmenistanyň Halk Mas
lahatynyň mejlisinde 30 ýyllyk şanly
toýa ozal meýilleşdirilen 30 sany iri
desganyň ýerine 56 desganyň ula
nylmaga berlendigini kanagatlanma
bilen belledi. Bu san meýilnamanyň
tas iki esse ýerine ýetirilendigini aň
ladýar. Ine, Garaşsyzlygyň beren mi
wesi hem-de Garaşsyzlyk toýunyň
häsiýetli aýratynlygy: halkymyz özi
üçin, geljegi üçin Watanymyzyň kuw
watyny artdyrmaga, özi-de, şu ge
zekki edişi ýaly, iki essä golaý artygy
bilen ýerine ýetirmäge hemişe taýýar.
Mähriban halkymyzyň bu häsiýeti aý
dyma, onda-da belent heňli aýdyma
mynasypdyr.
Garaşsyzlyk baýramymyzyň da
baralary türkmeniň ýurdunda milli Li
derimiziň saýasynda «Açyk gapylar»
syýasatynyň ýöredilýändigini görkez
di. Türkmen ili toý toýlady, şol toýuň
netijesinde-de türkmeniň ýoly dün
ýä doldy. Dünýäniň halklary halky
myzyň göwnüniňem, gapysynyňam
açykdygyny gördüler. Toýly günlerde
hormatly Prezidentimiziň adyna gelip
gowşan gutlag hatlary türkmeniň bu
häsiýetini dünýäniň görýändiginiň we
oňa ýokary baha berýändiginiň özbo
luşly subutnamasy boldy.
Toýuň toýlara ulaşsyn, türkmen
aga!

Seýitguly GELDIÝEW.
«Türkmenistan».

DOSTLUK KÖPRÜS I

Özbegistanda
türkmen kinofilmleri görkezildi
Hormatly Prezidentimiziň ýakynda Öz
begistan Respublikasyna resmi sapar y wag
tynda hem habar berlişi ýaly, Türkmenis
tanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we
kinematografiýa baradaky döwlet komiteti
niň Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» bir
leşiginiň wekilleri dostlukly döwletde geçi
rilen XIII Daşkent halkara kinofestiwalyna
gatnaşdylar. Bu festiwalyň çäginde Buhara
döwlet uniwersitetinde Türkmen kinosy
nyň günleri geçirildi.
Ilkinji gezek 1968-nji ýylda geçirilen bu
kinofestiwal Ýer ýüzündäki meşhurlygyny
barha artdyrýar. Muny ýarym asyrdan gow
rak taryhyň dowamynda 13-nji gezek geçiri
len festiwal hem subut etdi. «Ýüpek ýolunyň
merjeni» atly festiwala gatnaşmak üçin Azi
ýadan, Afrikadan we Latyn Amerikasyndan
50-ä golaý döwletiň wekilleri Özbegistanyň
paýtagtyna ýygnandylar.
28-nji sentýabrdan 3-nji oktýabra çenli ge
çirilen kinofestiwal bu jadyly sungatyň Lýuk
Besson, Mithun Çakraborti, Stiwen Sigal,
Huma Kureşi, Žerar Depardýe, Filipp Kirko
row ýaly dünýä belli ýyldyzlarynyň hem ünsü
ni özüne çekdi. Olar bu festiwalyň geçirilýän
günlerinde Daşkent şäherinde myhmançylyk
da boldular.
Festiwalyň çäklerinde Buhara döwlet uni
wersitetinde görkezilen türkmen kinofilmlerine
oňa gatnaşyjylar tarapyndan uly gyzyklanma
bildirildi. Hususan-da, türkmen kinofilmleri
Özbegistanda kowçum bolup ýaşaýan türk
menler we şol uniwersitetde bilim alýan türk
menistanly, özbegistanly talyplar üçin has
gyzykly boldy. Ýeri gelende bellesek, goňşy

döwletde ýaşaýan türkmen wekilleri milli Li
derimiziň dostlukly döwlete bolan resmi sa
parynyň dowamynda geçirilen çärelere hem
gatnaşyp, hormatly Prezidentimiz bilen didar
laşmak bagtyna eýe boldular.
Türkmen kinosynyň günlerinde oňa gat
naşyjylara režissýorlar Isgendermuhammet
Annamuhammedowyň «Dutaryň owazy»,
Wepa Işangulyýewiň «Galkynyş», Sahysa
lyh Baýramowyň «Jeýhunyň ýakasy», My
rat Orazowyň «Magtymguly» we Şyhmäm
met Mollaýewiň «Gumly gelniň aýdymy»
ýaly filmleri görkezildi. Filmleriň her biriniň
görkezilişine tomaşaçylaryň köp sanlysy
gatnaşdy. Ýeri gelende bellesek, soňky ýyl
larda hormatly Prezidentimiziň baştutan
lygynda türkmen we özbek kinoçylarynyň
hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürilýär. Onuň
netijesinde soňky bir asyra golaý wagtyň
dowamynda bilelikdäki filmleriň köp sanly
sy surata düşürildi. Olaryň aglabasy dünýä
kino sungatynyň altyn hazynasyna girdi.

Agageldi ITALMAZOW.
«Türkmenistan».

Soňky ýyllarda Türkmenistanda bolup
geçen durmuş-ykdysady özgertmeler ilatyň
sanyna, jyns we ýaş düzümine, ilatyň ýur
duň çäginde ýerleşiş aýratynlyklaryna täsiri
ni ýetirdi. Şundan ugur alyp, hormatly Pre
zidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda «2022-nji
ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş
jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek
hakynda» Karara gol çekdi. Resminama la
ýyklykda, çäreleriň senenama meýilnama
sy tassyklanylyp, ilat ýazuwyna taýýarlyk
görmek we ony geçirmek üçin jogapkär mi
nistrliklerdir pudak edaralary kesgitlenildi.
Statistika baradaky döwlet komitetiniň hemde jogapkär edaralaryň özara hereketleri
niň sazlaşykly utgaşdyrylmagy bolsa geljek
ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş
jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek
boýunça çäreleriň öz wagtynda, ýokary hilli
ýerine ýetirilmegini şertlendirer.
«2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň
we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýa
zuwyna taýýarlyk görmek we geçirmek bo
ýunça 2019 — 2024-nji ýyllar üçin Maksat
namada» bu ugurda alnyp barylýan işleriň
usulyýet üpjünçiligini emele getirmäge uly
üns berilýär. Ilat ýazuwyna taýýarlyk görül
ýän, onuň geçirilýän döwründe dünýäde

Sanl y tehn ol og iý al ar yň işj eň
ulan ylm ag y öňd e durý an ilat
ýazuwynyň esasy täzeligi bolar. 
Ýaz uw yň planş etl er i ulanm ak 
arkaly elektron usulda geçirilmegi
ýaz uw kagyzlaryny çal yşm ag a
mümk inç il ik ber er.
toplanan öňdebaryjy tejribeler hem-de milli
ykdysadyýetiň aýratynlyklary nazara alyn
malydyr. Bu barada Ministrler Kabinetiniň
mejlislerinde döwlet Baştutanymyz yzygiderli
belläp, degişli çäräni geçirmekde sanly ul
gamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň
zerurdygyny aýratyn nygtady. Munuň özi milli
ykdysadyýetiň ulgamlaýyn meselelerini çöz
mekde häzirki wagtda sanlylaşdyrma hady
sasynyň ileri tutulýan ugra öwrülendigi bilen
baglanyşyklydyr.
Sanly tehnologiýalaryň işjeň ulanylmagy
öňde durýan ilat ýazuwynyň esasy täzeligi
bolar. Ýazuwyň planşetleri ulanmak arkaly
elektron usulda geçirilmegi kagyz görnüşli
ýazuw kagyzlaryny çalyşmaga mümkinçilik
berer we Statistika baradaky döwlet komite
ti bu ugurda öňde goýlan wezipeleri “Türk
menaragatnaşyk” agentligi bilen bilelikde
durmuşa geçirer. BMG-niň maslahatlaryna
laýyklykda, öňde boljak çärede ozalky ilat
ýazuwlarynyň usulyýet materialyny peýda
lanmagyň yzygiderlilik ýörelgesi höweslen
dirilýär.
Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantut
ma ýazuwy meýilleşdirilen çäre bolup, ilatyň
demografik düzümi, türkmenistanlylaryň dur
muş-ykdysady ýagdaýy, ýurtda ýaşaýan ilatyň
milli düzümi, olaryň sany we beýlekiler bara
da takyk statistik maglumatlary ýygnamaga
gönükdirilendir. Şoňa görä-de, Statistika ba
radaky döwlet komiteti ýazuwyň dowamyn
da alnan maglumatlaryň ählisini işläp geçer,
dürli görkezijileriň arasyndaky özara baglany
şyklarydyr kanunalaýyklyklary ýüze çykarar,
wakalaryň depginini jikme-jik öwrener. Alnan
maglumatlar esasynda amala aşyryljak ylmy
çaklamalar geljekde ýurdumyzyň halk hojaly
gynyň ähli ugurlarynda pudak edaralarynyň
işini has netijeli meýilleşdirmäge mümkinçilik
berer.
Mälim bolşy ýaly, uçdantutma ýazuw
döwletiň parahatçylyk wagtynda amala
aşyryp biljek iň çylşyrymly we giň gerimli
çäreleriniň hatarynda durýar. Bu çäreleriň
durmuşa geçirilmegi wagtlaýyn ýazuw iş
gärlerini işe çekmegi hem-de taýýarlamagy,
ähli öý hojalyklaryny gurşap almagy, aýryaýry adamlar boýunça maglumatlary ýygna
magy, örän uly möçberdäki ýazuw materia
lyny işlemegi, şeýle-de alnan maglumatlara
seljerme geçirip, olary çap etmegi talap ed
ýär. Ilat ýazuwyna taýýarlyk görülýän döw
rüň esasy wezipeleri salgylar binýadyny
emele getirmekden; ilatly ýerleri sanaw we
ýazuw bölümçelerine we ýazuw bölümlerine
bölmekden; ýazuw geçirmeli işgärleri seçip
almakdan ybaratdyr. Salgylaryň sanawynyň
doly, takyk, täzelenen maglumatlar binýady
nyň bolmagy olardan göçürmeleri (seçimle
ri) taýýarlamak we deňeşdirmek üçin esas

bolar. Şunda kartografik materialy derwa
ýyslaşdyrmak hem-de ýazuwy etraplaşdyr
magy guramak ilat ýazuwy üçin ugur alyş
nokady bolup hyzmat eder.
Öňde durýan möhüm amaly wezipele
riň ýene biri her bir ilatly ýerde öýleriň takyk
sanyny we salgylar hojalygynyň ýagdaýyny
kesgitlemekdir. Sebäbi salgylar sanawynyň
ýokary hilli düzülmegi ilat ýazuwy geçirilýän
döwürde ilaty has doly möçberde hasaba al
maga mümkinçilik berer. Şoňa görä-de, bu
ugurda ýerli häkimiýet edaralarynyň orny epesli ýokarlanýar.
Kartografik materialy derwaýyslaşdyrmak
we ýazuwy ilatly ýerleriň hersi boýunça gu
ramak maksady bilen, Türkmenistandaky
ähli binalardyr jaýlar boýunça maglumatlary
ýygnamak üçin awtomatlaşdyrylan ulgamy
ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Täze tehnolo
giýalary ulanmak esasynda ilatyň ýaşaýan
ýerinde statistik maglumatlaryň ýygnalmagy
ýaşaýyş jaýynyň sanawy boýunça bitewi ul
gamy döretmäge mümkinçilik berer. Munuň
maksady ilkinji maglumatlary doly gurşap
almakdan, onuň hilini, işlemegiň tizligini ýo
karlandyrmakdan hem-de olary ulgamlaşdyr
makdan ybaratdyr. 2022-nji ýylda ilat ýazuwy
geçirilende, elektron sowalnamalary peýda
lanmagyň netijeliliginiň tehnologik mümkinçi
liklerini öwrenmek ilatyň hertaraplaýyn häsi
ýetnamalarynyň özboluşly çeşmesini emele
getirmek babatda taýýarlyk döwründäki mö
hüm çäre bolar.
Ýewropanyň statistikleriniň konferensiýasy
2020-nji ýylda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň
ýazuwyny geçirmek boýunça maslahatlary iş
läp taýýarlady. Türkmenistanyň Statistika ba
radaky döwlet komitetiniň hünärmenleri milli
aýratynlyklary hasaba almak bilen, taýýarlyk
tapgyrynyň dowamynda ýazuwyň alamatla
rynyň binýatlyk toplumyny, kesgitlemeleridir
toparlamalary giňden ornaşdyrýarlar. Alamat
laryň binýatlyk toplumy ýazuwyň çäklerinde
hasaba alynýan her birlige degişli maglumat
dan, hususan-da, şahsy maglumatlardan,
öý hojalygyndan, ýaşaýyş jaýyndan ýa-da
binadan durýar. Ösüşiň häzirki tapgyrynda
ýazuwlary geçirmegiň usulyýeti köpdürlüligi
bilen tapawutlanýar. Ýazuwlaryň kesgitlemesi
aýratyn hasaba almak, birwagtlaýynlyk, ählu
mumylyk we döwürleýinlik ýaly esasy ýörel
geleriň beýanyna esaslanýar.
Ilat ýazuwyna taýýarlyk görmegiň barşyn
da usulyýet materialyny işläp taýýarlamak
boýunça işler alnyp barylýar. BMG-niň mas
lahatlaryna laýyklykda, ýazuw kagyzlary işle
nip taýýarlanyldy, olar 70-den gowrak sowa
ly, şol sanda demografiýa degişli sowallary,
ykdysady häsiýetnamalary, şeýle-de öý ho
jalygynyň we ýaşaýyş jaýynyň häsiýetnama
syny öz içine alýar. Uzyn ýa-da gysga ýazuw
kagyzy saýlanyp alnanda, durmuş hem-de
demografik maglumatlary häsiýetlendirmek
üçin maglumatlara bolan anyk isleg nazara
alyndy. Şeýle-de halkara standartlara laýyk
lykda ilat ýazuwy üçin zerur gollanma materi
allary taýýarlanyldy we ýazuw kagyzlarynda
ulanyljak statistik klassifikatorlar kämilleşdi
rildi.
Halkara tejribede ilat ýazuwyny geçirme
giň birnäçe usullary bar. Meselem, Ýewropa
Bileleşiginiň ýurtlarynda ilat ýazuwynyň ad
ministratiw çeşmeleri, ýaşaýyş jaýy boýun
ça sanawlary, salgyt binýadyny we klassifi
katorlary ulanmak arkaly geçirilýän usullary
işjeň peýdalanylýar. Türkmenistanda ilat ýa
zuwyny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ad
ministratiw çeşmeleriň hilini ýokarlandyrmak,
maglumat-kommunik as ion tehnologiý alary
ulanmak we sebitlerde tehnologik hatarlary
ýola goýmak maksadalaýyk bolar. Öňdebary
jy ýurtlaryň tejribesinden ugur alnanda, ýazuw
geçirmeli işgärleri okatmagyň hem-de seçip
almagyň möhüm ähmiýeti bardyr.
Umuman, ilat ýazuwyny geçirmek babatda
ýurtlaryň arasynda tejribe alşylmagy, bu ugur
da dürli meseleler boýunça bilimleriň derejesi
niň ýokarlandyrylmagy halkara deňeşdirilýän
bahalary üstünlikli emele getirmegiň girewidir.
Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý go
runyň uçdantutma ýazuwynyň maglumatlary
geljekde ýurdumyzy we onuň sebitlerini dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli mak
satnamalaryny, konsepsiýalary taýýarlamak
da giňden ulanylar.

Bägül ANNAMUHAMMEDOWA,
Türkmenistanyň Statistika baradaky
döwlet komitetiniň Ilaty hasaba alyş
müdirliginiň başlygynyň orunbasary.
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Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça
BÄSLEŞIK
1. LOT № 232.
«Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garama
gyndaky müdirliklere çäklerinde sarp edilen agyz
suwunyň, lagym hyzmatlarynyň töleglerini öz
wagtynda ýygnap almak hem-de hasabatlaryny
ýöretmek üçin sanly ulgama geçmek maksady bi
len, programma üpjünçiligini we degişli enjamlary
satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
2. LOT № 237.
Gulluga degişli binalarda düýpli abatlaýyş iş
lerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn
almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
3. LOT № 238.
Gullugyň degişli binalarynda düýpli abatlaýyş
işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary sa
tyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
4. LOT № 250.
Büzmeýin etrabyndaky «Aşaky Arçabil» suw
ýygnaýjy merkezini düýpli abatlamak üçin haryt
lary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
5. LOT № 251.
Büzmeýin etrabyndaky «Ýokarky Arçabil» suw
ýygnaýjy merkezini düýpli abatlamak üçin harytla
ry we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
6. LOT № 252.
Büzmeýin etrabyndaky «Aşaky Gökdere» suw
ýygnaýjy merkezini düýpli abatlamak üçin harytla
ry we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
7. LOT № 274.
Dänew etrabynyň Dänew şäherçesiniň S.A.Ny
ýazow şaýolunyň düýpli abatlaýyş işleri üçin ha
rytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
8. LOT № 275.
Owganystanyň «Turgundy» gümrük nokady
nyň awtoulaglar geçelgesindäki awtoulaglary
we tirkegleri zyýansyzlandyrýan desgaüçin ha
rytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük
gullugy.
9. LOT № 277.
Gullugyň degişli binalaryny düýpli abatlamak
üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
10. LOT № 278.
Gullugyň Lebap welaýatyndaky binalarynda
düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
11. LOT № 286.
Ministrlige degişli binalarda çillerlere tehniki
hyzmaty ýerine ýetirmek.
Buýr uj y: Türkm en ist an yň Içer i işl er
ministrligi.
12. LOT № 295.
Bereket şäherinden Balkanabat şäherine
çenli agyz suw geçirijisini gurmak (1-nji tapgy
ry) üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary sa
tyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
13. LOT № 300.
Mary şäheriniň Gowşut han köçesiniň ugrun
daky gazanhananyň durkuny täzelemek üçin ha
rytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
14. LOT № 301.
Mary şäheriniň Baýram han köçesindäki köp
gatly ýaşaýyş jaýlarynyň bug gazanly binasy üçin
harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
15. LOT № 310.
Häkimligiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aş
gabatýylylyk» tresti üçin awtoulag tekerlerini sa
tyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
16. LOT № 321.
Ministrligiň degişli birlikleri üçin meýdan çadyr
laryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak
ministrligi.
17. LOT № 322.
Ministrligiň degişli birlikleri üçin ot söndürijileri
satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak
ministrligi.
18. LOT № 323.
Tabynlygyndaky binalarda, desgalarda abatla
ýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak
ministrligi.
19. LOT № 339.
Ministrligiň welaýatlardaky degişli edaralary

nyň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary
satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Içer i işler
ministrligi.
20. LOT № 344.
«Türkmenbaşyagyzsuw» müdirliginiň Suw geçiriji
ler gullugynyň lagym geçirijiler gullugyna degişli des
galarda kuwwatlylygy bir gije-gündizde 70 000 m3
bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy we
kuwwatlylyg y bir gije-günd izd e 35 000 hem-de
50 000 m3 bolan deňiz suwuny arassalaýjy desga
lar üçin enjamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
21. LOT № 350.
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky hökü
met rezidensiýasyna, «Awaza» kongresler merke
zine hem-de sport toplumyna çenli suw geçirijiniň
gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
22. LOT № 352.
Çandybil şaýolunyň Bitarap Türkmenistan şaýo
lundan Bekrewe köçesine çenli aralygynyň durkuny
täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
23. LOT № 357.
Balkan welaýatynda ýerleşýän «Altyn asyr»
gümrük nokadynda awtoulaglary, tirkegleri zyýan
syzlandyrmak üçin zyýansyzlandyryş desgasyny
gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary
satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük
gullugy.
24. LOT № 358.
Balkan welaýatynda ýerleşýän «Garabogaz»
gümrük nokadynda awtoulaglary, tirkegleri zyýan
syzlandyrmak üçin zyýansyzlandyryş desgasyny
gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary
satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük
gullugy.
25. LOT № 359.
Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesindäki, Boý
rabap geňeşliginiň Galkynyş we Adak, Gülaryk ge
ňeşliginiň Üçbaş, Kiştiwan geňeşliginiň Darganly we
Garagyş obalaryndaky kuwwatlylygy 0,4/6/10 kW
bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek, welaýa
tyň obalarynyň, etrap merkezleriniň, şäherçeleriniň
elektrik üpjünçiligi, Çärjew etrabyndaky täze döre
dilen ýer gaznalarynyň, Farap etrabynyň täze döre
dilen ýer gaznasynyň elektrik üpjünçiligi (III tapgyr),
etrabyň Jeýhun şäherçesindäki GKTP-96,97,98,99dan kuwwatlylygy 10/0,4 kW bolan howa ulgamynyň
durkuny täzelemek, 4 sany 160/10 kWa KTP-ny 4
sany 250/10 GKTP-a çalyşmak, Çärjew etrabynda
elektrik geçirijiniň durkuny täzelemek, Türkmenabat
şäheriniň kiçi etrapçasynda ýerleşýän TP-19 trans
formator bekedinden kuwwatlylygy 0,4 kW bolan
GKTP-66 transformator bekedinden çykýan, kuw
watlylygy 0,4 kW bolan howa ulgamlarynyň durkuny
täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
26. LOT № 363.
Ministrligiň zerurlygy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny
we esbaplary satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkmenist anyň Içeri işler
ministrligi.
27. LOT № 378.
Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň
Böri obasyndaky kuwwatlylygy HU-10 kW bolan
elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
28. LOT № 379.
Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň Ae
roport obasyndaky kuwwatlylygy 10/0,4 kW bolan
elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
29. LOT № 381.
Harby gullukçylara gerekli aýakgap önümlerini
satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
30. LOT № 394.
Şäheriň ýaşaýyş toplumlarynyň köp gatly ýa
şaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün edýän 30
sany suw sorujy bekediň hem-de agyz suwuny
arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek üçin
harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
31. LOT № 397.
Gulluga degişli binalaryň çiller ulgamly sowa
dyjylarynda abatlaýyş işlerini geçirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
32. LOT № 405.
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Ahal kö
çesiniň ugrunda gurulýan 2 gatly 20 sany ipoteka
ýaşaýyş jaýynyň elektrik üpjünçiligi üçin gurluşyk
harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
33. LOT № 408.
Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly adyndaky

daýhan birleşiginde gurulýan 2 gatly ipoteka ýa
şaýyş jaýlarynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin
gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
34. LOT № 409.
Babadaýhan etrabynyň Babadaýhan şäherin
däki kuwwatlylygy HU-10/0,4 kW bolan elektrik
bekediniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
35. LOT № 414.
Baýramaly şäherindäki 4 gatly, 48 öýli ýaşaýyş
jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
36. LOT № 415.
Mary şäheriniň Güneş şäherçesindäki 4 gatly,
48 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk
harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
37. LOT № 417.
Bold ums az etr ab yn yň Bold ums az şäh er in iň
Şab end e köç es in iň elektr ik üpjünç ilig i üçin
gurluş yk har ytlar yn y we enjamlar y sat yn al
mak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
38. LOT № 419.
Ministrligiň degişli müdirligi üçin gap-gaçlary,
enjamlary hem-de inwentarlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak
ministrligi.
39. LOT № 420.
Ministrligiň elektron kommunikasiýa ulgamla
ryny kibergorag bilen üpjün etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.
40. LOT № 429.
Mary — Serhetabat awtoulag ýolunyň Mary
— Murgap 0-18, 2-nji kilometriniň durkuny täze
lemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we
binagärlik ministrligi.
41. LOT № 432.
Daşoguz şäherindäki köpugurly hassahana
nyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjam
lary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
42. LOT № 434.
Tejen etrabyndaky 12-nji orta mekdebiň bina
synyň düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk haryt
laryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
43. LOT № 435.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmykliniki merkeziniň binalarynyň liftlerine yzygiderli
tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi.
44. LOT № 437.
Gullugyň binalarynyň sowadyjy enjamlarynda
abatlaýyş işlerini geçirmek üçin ätiýaçlyk şaýlary
ny we serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
45. LOT № 438.
Gullugyň binalarynyň sowadyjy enjamlarynda
abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
46. LOT № 439.
Gullug yň has ab ynd ak y gulluk atlar y üçin
ot-iýmleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
47. LOT № 452.
Ministrligiň degişli müdirliginiň gulluk atlary
üçin ot-iýmleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak
ministrligi.
48. LOT № 453.
Ministrligiň degişli birlikleri üçin alýumin ýa-da
polietilen mytara hem-de ýarym ýüň ýorgan seriş
delerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak
ministrligi.
49. LOT № 455.
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň zerurlygy
üçin degişli serişdelerisatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak
ministrligi.
50. LOT № 459.
Bitarap Türkmenistan köçesindäki 3 belgili suw
toplaýjy desgasynda, Gurbansoltan eje şaýolun
daky 5 we 7 belgili agyz suwy dik guýularynda
hem-de G.Kulyýew köçesindäki Suw merkezinde
abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytla
ryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
51. LOT № 467.
Şäheriň 113-nji orta mekdebiniň ýylylyk ulga
mynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gur
luşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.

Köpçülikleýin 
ýerlerde hökman 
2 metr howpsuz 
aralygy saklaň!
Öýüňizde we 
iş ýeriňizde tämizleýiş 
işlerini ýygy-ýygydan
geçirip duruň!

Ir ýatyp, ir
turmagy endik
ediniň! 
Kadaly 
ukyňyzy alyň!
Şahsy arassaçylyk 
düzgünlerini berk berjaý
ediň! Eliňizi ýygy-ýygydan 
sabynlap ýuwuň!

Eger-de nähoşlugyň
ilkinji alamatlaryny 
duýsaňyz, hökman maşgala
lukmanyna ýüz tutuň!
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Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Gazet 1920-nji ýylyò 29-njy iýulyndan bäri çykýar.
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gasyüçin zerur bolan enjamlary we ätiýaçlyk şaý
laryny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
69. LOT № 509
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynly
gyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň
Jebel şäherçesinde ýerleşýän çagalar bagynyň
gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk
harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
70. LOT № 510.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynly
gyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň
Jebel şäherçesinde ýerleşýän çagalar bagynyň
gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk
harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
71. LOT № 511.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynly
gyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň
Jebel şäherçesinde ýerleşýän 8-nji we 14-nji mek
depleriň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin
gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
72. LOT № 512.
Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynyň köp
gatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün
edýän 30 sany suw sorujy bekediň we agyz suwuny
arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuw
watlylygy 150 000 m3, «Gündogar» suw arassalaýjy
desgasy) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
73. LOT № 513.
Gullugyň degişli birliklerine gerek bolan gaz öl
çeýji enjamlarysatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
74. LOT № 514.
Ministrlik üçin ýörite niýetlenen enjamlary we es
baplary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkm enistanyň Içeri işler
ministrligi.
75. LOT № 516.
Ministrligiň degişli edaralarynda programma
üpjünçiligini işläp düzmek, döretmek hem-de
onuň hereket etmegine gözegçilik etmek, dolan
dyrmak maksady bilen, ýörite programma üpjün
çiligini satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Adalat
ministrligi.
76. LOT № 520.
Parahat — 7/3 ýaşaýyş toplumynyň 10 ýyl
Abadançylyk köçesiniň 1-nji jaýynyň gündogar ta
rapyndaky seýilgähde yşyklandyryş işlerini, 5-nji
kiçi etrapçanyň 3-nji toparçasynyň daşky hem-de
çagalar meýdançasynyň yşyklandyryş ulgamyn
da bejeriş-abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurlu
şyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
77. LOT № 524.
Ministrligiň degişli edaralaryna gaz ölçeýji en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkm enistanyň Içeri işler
ministrligi.
78. LOT № 525.
Ministrligiň degişli edaralaryna elektrik energi
ýasyny ölçeýji enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkm enistanyň Içeri işler
ministrligi.
79. LOT № 526.
Farap etrabynyň täze mellek ýerlerinde kuw
watlylygy 0,4/10 kW bolan howa ulgamyny gur
mak hem-de 2 sany GKTP 250/10 kW desgasyny
oturtmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary
satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
80. LOT № 534.
Ministrligiň Ýer serişdeleri gullugy üçin Türk
menistanyň Döwlet ýer kadastrynyň awtomat
laşdyrylan geomaglumat toplumynyň merkezleş
dirilen ýeke-täk elektron maglumatlar binýadyny
döretmek we alyp barmak maksady bilen, mad
dy-tehniki enjamlary hem-de ygtyýarlandyrylan
programma üpjünçiliklerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk
we daşky gurşawy goramak ministrligi.
81. LOT № 545.
Ministrlige zerur bolan enjamlary satyn almak
we gurnamak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we
ykdysadyýet ministrligi.
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda
geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli res
minamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün
etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki ma
teriallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýer
leşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasyn
da alyp bilersiňiz hem-de e.fineconomic.gov.tm
internet sahypasyndan alyp bilersiňiz:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 
156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we 
ykdysadyýet ministrligi. 
Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.

Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly ho
wa bolup, günorta-günbatardan tizligi
sekuntda 6 — 8 metre ýetýän şemal öw
ser. Howa gijesine +7... +9°, gündizine
+14... +16° maýyl bolar. Howanyň basy
şy 716 mm, çyglylygy 40 — 60%.

LUKMANYŇ MASLAHATLARY
Möwsümleýin ýokanç 
kesellerden goranmak üçin, 
daşary çykanyňyzda (zerur 
halatda öýde hem), agyz-burun 
örtüklerini doly we dogry dakynyň!

52. LOT № 468.
«Daşoguzwelaýatgurluşyk» önümçilik birleşi
giniň binasyny 1-nji orta mekdebiň şahamçasy
na, 1, 2, 3 we 4-nji synplary wagtlaýyn okatmak
mekdebine öwürmek üçin durkuny täzelemek, Kö
neürgenç etrabynyň Täze ýol geňeşliginiň çägin
de gurulýan täze, döwrebap şäherçede geňeşligiň
edara binasynyň, Daşoguz şäheriniň Nowruz — 2
şäherçesindäki ýaşaýyş jaýlar toplumynyň (6 sany
4 gatly, 16 öýli we 6 sany 4 gatly, 24 öýli ýaşa
ýyş jaýlarynyň) gurluşyk işleri, Görogly etraby
nyň Ýagtylyk geňeşliginiň Boýunbaş obasyndaky
saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin harytlary
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
53. LOT № 474.
Türkmengala etrap kazyýetiniň edara jaýy üçin
gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
54. LOT № 476.
Ministrligiň zerurlygy üçin ýangyn söndürijileri dol
durmak, kuwwatlandyrmak işlerini ýerine ýetirmek.
Buýr ujy: Türkm en ist an yň Gor anm ak
ministrligi.
55. LOT № 484.
Häzirki zaman tehnologiýalaryna esaslanýan
kompýuter tehnologiýalaryny, serwer we gorag
enjamlaryny satyn almak we gurnamak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
56. LOT № 486.
Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý
ulanyş birleşiginiň «Aşgabatýylylyk» tresti üçin
serwer enjamlaryny we ätiýaçlyk şaýlaryny sa
tyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
57. LOT № 488.
Büzmeýin etrabynda 1 sany ýyladyşhana gur
mak (53 ga) üçin gurluşyk harytlaryny we enjam
lary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
58. LOT № 492.
Aşgabat — Türkmenbaşy awtoulag ýolunyň
ýol belgileri we ýol çyzgylary üçin ak emal boýa
gyny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
59. LOT № 495.
Gullugyň binalar toplumynyň gurluşyk-gurna
ma işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
60. LOT № 499.
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Watan
köçesiniň durkuny täzelemek (2-nji tapgyr, yşyk
landyryş işleri bilen) üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
61. LOT № 500.
Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäherinde kuw
watlylygy HU-10/0,4 kW bolan elektrik bekediniň
gurluşygy üçin harytlarywe enjamlary satyn almak.
Buýrujy: Ahal welaýat häkimligi.
62. LOT № 501.
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki «Mu
kaddeslik meýdançasyny» abadanlaşdyrmak üçin
gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
63. LOT № 502.
Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň
çägindäki täze, döwrebap obanyň daşky elektrik
geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlarywe en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
64. LOT № 503.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynly
gyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirligi
niň 149-njy ýaşaýyş jaý toplumyndaky gazanha
nany düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
65. LOT № 504.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynly
gyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirligi
niň 208-nji ýaşaýyş jaý toplumyndaky gazanha
nany düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
66. LOT № 506.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynly
gyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň
Jebel şäherçesinde ýerleşýän çagalar bagynyň
gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk
harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
67. LOT № 507.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabyn
lygyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirli
giniň 14-nji kiçi etrapçasyndaky gazanhanasyny
düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
68. LOT № 508.
«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garama
gyndaky Bereket suw ýygnaýjy we paýlaýjy des

Türkmenistanyň Oba hojalyk we
daşky gurşawy goramak ministrliginiň
Gidrometeorologiýa baradaky gullu
gynyň şu gün — 8-nji oktýabrda ýurdu
myzda bolmagyna garaşylýan howanyň
ýagdaýy barada berýän maglumaty
Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly
howa bolup, günorta-günbatardan tizligi
sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öw
ser. Howa gijesine +8... +10°, gündizine
+15... +17° maýyl bolar. Howanyň basy
şy 740 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan
bulutly howa bolup, günorta-günbatar
dan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýet
ýän şemal öwser. Howa gijesine +5...
+10°, gündizine +14... +19° maýyl bo
lar.
Änew şäherinde: howa +17... +19°,
Balkan welaýatynda: üýtgäp dur basyşy 745 mm, çyglylygy 35 — 55%.
ýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gün
Tejen şäherinde: howa +16... +18°,
dogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre basyşy 754 mm, çyglylygy 40 — 60%.
ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7...
+12°, gündizine +14... +19°, kenarýaka
Mary welaýatynda: az-kem bulutly
etraplarynda +10... +15° maýyl bolar.
howa bolup, demirgazyk-günbatardan
Türkmenbaşy şäherinde: howa tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän
+13... +15°, basyşy 764 mm, çyglylygy şemal öwser. Howa gijesine +5... +10°,
50 — 70%.
gündizine +14... +19° maýyl bolar.
Awazada: howa +12... +14°, basyşy
Mary şäherinde: howa +16... +18°,
772 mm, çyglylygy 45 — 65%.
basyşy 750 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Balkanabat şäherinde: howa +17...
Baýramaly şäherinde: howa +17...
+19°, basyşy 770 mm, çyglylygy 40 — 60%. +19°, basyşy 748 mm, çyglylygy 20 — 40%.
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Lebap welaýatynda: az-kem bulut
ly howa bolup, demirgazyk-günbatardan
tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijesine +5... +10°,
gündizine +15... +20° maýyl bolar.
Türkm en ab at şäh er ind e: how a
+16... +18°, basyşy 751 mm, çyglylygy
25 — 45%.
Kerki şäherinde: howa +17... +19°,
basyşy 745 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Daşoguz welaýatynda: üýtgäp dur
ýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gün
dogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre
ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2...
+7°, gündizine +10... +15° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +13... +15°,
basyşy 764 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Köneürgenç şäherinde: howa +12...
+14°, basyşy 766 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Bahasy 30 teòòe.

