C M Y K

Gündelik gazet. ¹ 291 (30217). 2021-nji ýylyò 8-nji noýabry. Duşenbe.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— BIZIŇ EKEN HEM-DE
ÝETIŞDIREN HER BIR DARAGTYMYZ
ATA WATANYMYZYŇ
GÜLLÄP ÖSMEGINE GOŞANTDYR
Milli Liderimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

AŞGABAT, 6-njy noýabr (TDH). Şu gün hormat
ly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
gatnaşmagynda ýurdumyzyň şäherleriniň we oba
larynyň daş-töweregini bagy-bossanlyga öwürme
giň giň gerimli nobatdaky tapgyryna badalga be
rildi. Bu ägirt uly maksatnamany amala aşyrmaga
halkymyz işjeň gatnaşýar. Döwlet Baştutanymyz
adamlaryň oňaýly ýaşamagynyň we dynç almagy
nyň amatly mümkinçiliklerini döretmegiň möhüm
şerti hökmünde bu asylly işe aýratyn üns berýär.
Dabara gatnaşyjylar ir säher bilen paýtagtymy
zyň günorta böleginde, Magtymguly Pyragynyň
täze gurulýan asman bilen Zemin aralygyndaky
beýik ýadygärliginiň ýanynda 13,5 gektar meýdan
da bag ekmek üçin ýörite taýýarlanylan ýere ýyg
nandylar.
Beýik akyldar şahyryň hormatyna döredilýän
toplumyň çäginiň abadanlaşdyrylyşy, Aşgabadyň
bagy-bossanlyga bürenmegi, paýtagtymyzda ýo
kary ekologik abadançylygyň saklanmagy bilen
bagly meseleler milli Liderimiziň hemişe üns mer
kezinde durýar.
Şu ýylyň 26-njy oktýabrynda hormatly Preziden
timiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymy
zyň günorta bölegine iş saparyny amala aşyryp,
bu ýerde Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh
toplumynyň töwereginde tamamlaýjy tapgyrda al
nyp barylýan işler bilen tanyşdy.
Milli Liderimiz iş saparynyň dowamynda bu te
bigy künjegiň ekologik abadançylygyny üpjün etjek
köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmagyň güýzki
möwsümini şu ýerde geçirmegiň maksadalaýyk
boljakdygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçy
lara anyk tabşyryklary berdi.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
giň gerimli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi ne
tijesinde ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň
keşbi tanalmaz derejede özgerýär, täze gurulýan
desgalaryň ýanaşyk ýerlerinde bag ekmek, se
ýilgäh toplumlaryny döretmek möhüm talaba öw
rüldi. Olaryň tebigy gözelligi ynsana oňyn täsirini
ýetirýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow belleýär.
Milli Liderimiz şäherleriň ilatynyň durmuşynda
seýilgähleriň wajyp orny eýeleýändigini hem-de
daşky gurşawda gök zolaklaryň ähmiýetini nyg
tamak bilen, şolaryň ekologik wezipä — amatly,
asuda we owadan dynç alyş ýeri hem-de adam
laryň arassa howadan dem almagy üçin niýet
lenen ýere öwrülmegi ýaly wezipä aýratyn üns
berýär.
Seýilgählerde medeniýetli dynç almak, sport bi
len meşgullanmak we wagtyňy peýdaly geçirmek
hem-de daşky gurşaw barada alada etmek ýa
ly wezipeleriň utgaşdyrylmagy möhümdir. Şunda
tebigatyň gözelligi ynsanyň ruhuny galkyndyrýar,
saglygynyň berkemegine has-da oňaýly täsirini
ýetirýär.

Seýilgäh toplumlarynda tebigy ösümlikleriň
bezeg agaçlary bilen sazlaşykly utgaşdyrylmagy
el bilen döredilýän tokaýlyklar bilen birlikde ba
gy-bossanlyk baradaky maksatnamanyň möhüm
ýagdaýlarynyň biri bolup durýar. Şolar bu gözel
lige söýgini hem-de aýawly garaýşy artdyrýan şä
her ilatynyň ýene-de ençeme nesilleriniň guwanjy
na öwrülýär.
Köpetdagyň etegindäki baýyrlykda bina edil
ýän Magtymguly Pyragynyň ajaýyp ýadygärliginiň
ýanyndan ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyplyk
lary eliň aýasynda ýaly görünýär. Soňky ýyllarda

ryp, howanyň tämizligini artdyrdy. Bu bolsa dabara
gatnaşyjylarda ýakymly täsirleri galdyrdy.
Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna
laýyklykda, ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň
şanly 30 ýyllygyna beslenen şu ýylda paýtagty
myzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda saýaly,
pürli, miweli agaç nahallarynyň hem-de üzümiň 30
million düýbüni oturtmak bellenildi. Şolaryň 10 mil
liony paýtagtymyzyň töwereginde ekiler.
...Hormatly Prezidentimiziň awtoulagy ählihalk
bag ekmek dabarasynyň badalga beriljek ýerine
gelip saklandy. Milli Liderimizi çärä gatnaşyjylar
mähirli garşyladylar.
Çärä gatnaşyjylar dürli bag nahallarynyň otur
dylmagy üçin niýetlenen ýerde bu asylly çärä taý
ýar bolup durlar. Ýaňlanan aýdym-sazlar dabara
gatnaşyjylaryň baýramçylyk ruhuny has-da belen
de göterdi. Bu gün tutuş türkmen topragynda ýaý
baňlandyrylan uly baýramçylyk — türkmen halky
nyň agzybirliginiň we jebisliginiň aýdyň nyşanynyň
hem-de parahatçylyk, hoşniýetlilik we döredijilik
maksatlaryna üýtgewsiz wepalylygynyň alamaty
na öwrüldi.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow bu ýere ýygnananlar bilen mä
hirli salamlaşyp, bag nahalyny oturtmak üçin taý
ýar edilen ýere bardy.
Türkmen halky ene topragyny asyrlarboýy ba
gy-bossanlyga öwürmegi arzuw edipdir. Bag otur
dan adam hemişe aýratyn hormata eýe bolupdyr.
Adamlar bag-bakjaly, miweli baglary synlap, üs
tünden onlarça ýyllar geçse-de, olary kimiň eken
digini ýatlaýarlar. Baglara örän aýawly garaýarlar.
Şonuň üçin döwlet Baştutanymyzyň başyny baş
lan tokaý zolaklaryny döretmek we giňeltmek baş
langyjy ählihalk goldawyna eýe boldy.
Köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna gatnaşy
jylaryň hatarynda ýaşlar hem bar. Olar ata Wata
nymyzyň bähbidine okuwlaryny zähmet çekmek
bilen üstünlikli utgaşdyrýarlar. Bu bolsa ösüp gel
ýän ýaş nesli halkymyzyň gadymdan gözbaş alýan
däplerinde terbiýelemegiň netijesidir.

danlar ýylsaýyn giňeýär. Olar topragy berkidip,
ýerasty suwlaryň ýokary galmagyny saklaýar
hem-de sil suwlarynyň döremeginiň öňüni alýar.
Şeýle hem arça agajy uglerod oksidiniň howada
ky derejesini peseldip, howany tozandan aras
salap, ýellerden goranmagyň tebigy serişdesi
bolup durýar. Mundan başga-da, Aşgabadyň
töwereginde emele gelen tokaý-seýilgäh zolagy
bu ýerde howanyň gowulanmagyna ýardam ed
ýär.
Ine, şu gün hem Magtymguly Pyragynyň 153
gektar meýdany eýeleýän medeni-seýilgäh toplu
mynyň çäginde we töwereginde arça nahallarynyň
61 müň 200-den gowrak düýbi oturdyldy. Bu ýerde
agaç ekmekden başga-da, ozal bar bolan bagla
ryň berkemegine, ösmegine degişli ideg işleri ge
çirildi.
Ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek üçin
uly taýýarlyk işleri amala aşyryldy. Ony üstünlikli
geçirmek üçin ylmy barlaglaryň esasynda işlenip
taýýarlanylan agrotehniki talaplar we ölçegler göz
öňünde tutulypdyr. Bular baglary ösdürip ýetişdir
mäge niýetlenen ýerleri öz wagtynda arassala
makdan we tekizlemekden, hatarlary oýlanyşykly
bölüşdirmekden we ekiljek nahallaryň sanyny ta
kyk hasaplamakdan, ekiljek ýerleri düzgüne laýyk
taýýarlamakdan, ýeterlik möçberde suw bilen üp
jün etmekden ybaratdyr.
Nahallar ýurdumyzyň dürli welaýatlarynyň top
rak-howa şertleriniň aýratynlyklaryna durnukly we
uýgunlaşdyrylan baglaryň görnüşlerinden saýla
nyp alyndy.
...Bu asylly çärä gatnaşyjylar milli Liderimiziň
göreldesine eýerdiler. Asylly işe hemmeler agzy
birlikde gatnaşanlarynda milli özboluşlylygyň aýra
tynlygy ýüze çykýar.
Dabaranyň çäklerinde diňe bir günüň dowa
mynda jemi 4 million 248 müň 740 düýp pürli we
beýleki agaç nahallary, şol sanda Aşgabat şähe
rinde we onuň eteklerinde 1 million 835 müň 740
agaç nahaly, welaýatlarda bolsa 2 million 413
müň agaç nahaly ekildi. Tutuş ýurdumyz boýun

ýin möwsümler, bu tokaýlyklaryň eýeleýän meý
danynyň artmagy halkymyzyň yhlasly zähmetiniň
aýdyň nyşanydyr.
Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak,
türkmen tebigatynyň gözellikleriniň gaýtalanma
jak baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler
döwletimiziň aýratyn üns merkezinde bolup, milli
Liderimiziň üstünlikli durmuşa geçirýän ekologiýa
syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr.
Häzir adamzat üçin ägirt uly ähmiýete eýe bolan
daşky gurşawy goramak baradaky möhüm ekolo
gik meseleleri çözmekde ýurdumyzyň uly goşan
dyny dünýä jemgyýetçiligi ykrar edýär. Munuň özi,
ilkinji nobatda, howanyň üýtgemegine, ýer-suw
serişdelerini tygşytly peýdalanmaga, çölleşmäge
garşy göreşmäge, ýerleriň ýaramazlaşmagynyň
öňüni almaga hem-de birnäçe beýleki ugurlara de
gişlidir.
Hökümetiň alyp baran işleriniň on aýynyň ne
tijeleri jemlenilen Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň
5-nji noýabrynda geçirilen mejlisinde hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daş
ky gurşawy goramak baradaky meseleleriň döw
letimiziň içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan
ugrudygyna ünsi çekdi. Bu babatda Türkmenistan
halkara guramalar bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär
hem-de anyk başlangyçlar bilen çykyş edýär diýip,
milli Liderimiz nygtady.
Hormatly Prezidentimiziň dünýä derejesin
däki maslahatlarda hem-de BMG-niň Baş As
sambleýasynyň mejlislerinde öňe süren möhüm
teklipleri hem daşky gurşawy hemmetaraplaýyn
goramaga, adamlaryň durmuşy üçin has oňaý
ly şertleri üpjün etmäge gönükdirilendir. Şolar
halkara jemgyýetçiligiň giň goldawyna eýe bo
lup, bilelikdäki taslamalary we maksatnamala
ry amala aşyrmak üçin oňat esas bolup hyzmat
edýär.
Biziň ýurdumyz ekologiýa we howa mesele
lerinde halkara düzümler bilen hyzmatdaşlyk et
mäge açykdyr. Milli Liderimiz bu barada aýdyp,

ýurdumyzyň baş şäheriniň keşbi tanalmaz dere
jede özgerdi. Munuň özi hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýtagtymyzy
ösdürmek boýunça üstünlikli amala aşyrýan öz
gertmeler maksatnamalarynyň aýdyň netijesidir.
Döwrebap binalaryň sazlaşygy bu künjegiň tebigy
aýratynlyklary bilen utgaşyp, täsin gözelligi döred
ýär.
Dag eteklerinde güýz paslynyň hoştap howasy
äşgär duýulýar. Ählihalk bag ekmek dabarasynyň
öň ýanynda ýagan ýagyş mele topragy gurplandy

Döwlet Baştutanymyzyň ýanyna ýurdumyzyň
ýaş nesliniň wekili bardy. Eli pilli oglanjyk milli
Liderimizden bag ekmek dabarasyna ak pata ber
megi haýyş etdi we bag nahalyny oturtmak üçin pili
gowşurdy. Hormatly Prezidentimiz ilkinji agaç na
halyny — türkmen arçasyny oturtmak bilen, asylly
işe ak pata berýär. Arça agajy ýurdumyzyň daglyk
ýerlerinde tokaýlary dikeltmek işinde möhüm orny
eýeleýär.
Häzirki wagtda paýtagtymyzyň töweregindäki
dag eteklerinde arça agaçlary oturdylan meý

ça şol gün 3 million 590 müň 740 agaç nahalyna
ideg edildi.
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde hem-de paýtag
tymyzyň töwereklerindäki dag eteklerinde bu gün
müňlerçe gektar meýdanda bagy-bossanlyklar ýa
ýylyp gidýär. Dag derelerinde we baýyrlyklarda,
ýapgytlarda häzir arça agaçlarynyň tokaýlyklary
döredildi, olaryň sany eýýäm onlarça milliona ýet
ýär. Garaguma mahsus bolan sazak, gandym, çer
kez ýaly agaçlaryň ekilýän ýerleri hem özgerýär.
Bag ekmek boýunça her ýyl geçirilýän köpçülikle

ýakynda BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky
Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň
26-njy maslahatynyň (COP26) işine gatnaşmak
maksady bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçyly
gyndaky wekiliýetiň Beýik Britaniýanyň we Demir
gazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Glaz
go şäherine bolan iş saparynyň netijeleri barada
durup geçdi.
(Dowamy 2-nji sahypada)
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— BIZIŇ EKEN HEM-DE ÝETIŞDIREN HER BIR DARAGTYMYZ
ATA WATANYMYZYŇ GÜLLÄP ÖSMEGINE GOŞANTDYR
Milli Liderimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy
(Başlangyjy 1-nji sahypada)
Munuň özi bu meselä Türkme
nistanyň örän jogapkärçilikli çeme
leşýändigine şaýatlyk edýär. Biziň
ýurdumyz BMG-niň bu Çarçuwaly
konwensiýasyny, Kioto teswirna
masyny hem-de Pariž ylalaşygyny
tassyklamak bilen, öz üstüne alan
borçnamalaryny üýtgewsiz ýerine ýe
tirýär. Bitarap Türkmenistan dünýä bi
leleşiginiň ählumumy goldawyna eýe
bolan halkara başlangyçlary öňe sür
mek bilen, ekologiýa we howa mese
leleri boýunça netijeli hyzmatdaşlygy
giňeltmek ugrunda çykyş edýär diýip,
döwlet Baştutanymyz nygtady.
Ýurdumyzyň olary amala aşyrmak
boýunça anyk çäreleri görýändigini
bellemek gerek. Suw, ýer we biolo
gik serişdeleri oýlanyşykly peýda
lanmak, biodürlüligi hem-de tebigy
ýerleriň gözelligini gorap saklamak,
çölleşmä, tokaýlaryň ýitip gitmegi
ne garşy göreşmek, ilatyň ekologiýa
baradaky düşünjeliliginiň artdyryl
magy babatda uly işler alnyp baryl
ýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň
Tokaý kodeksi, “Tebigaty goramak
hakynda”, “Aýratyn goralýan tebigy
ýerler hakynda”, “Ozon gatlagyny
goramak hakynda”, “Balyk tutmak
we suwuň biologik serişdelerini go
rap saklamak hakynda”, “Ösümlik
dünýäsi hakynda”, “Haýwanat dün
ýäsi hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunlary we beýlekiler kabul edildi.
Ýurdumyzda tokaý ulgamyny ke
mala getirmegiň häzirki zaman teh

nologiýalary täze ugurlara eýe bol
ýar. Ösüşiň ekologiýa maksatnamasy
türkmen tebigatynyň ajaýyplygy bilen
sazlaşyklylykda adamlaryň durmu
şynyň hilini mundan beýläk-de ýo
karlandyrmaga, daşky gurşawy aba
danlaşdyrmaga hem-de ýurdumyzy
has-da gülledip ösdürmäge gönükdi
rilendir.
Soňr a horm atly Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow ähli
halk bag ekmek dabarasyna gatnaşy
jylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden
ugrady.
Şu güýz gününde tutuş ýurdumyz
boýunça agzybirlikli zähmet gaýnap
joşdy: adamlaryň müňlerçesi bagybossanlyga büremek möwsümine
uly höwes bilen goşuldylar. Eýýäm
häzirden şäherlerimiziň neneňsi öz
gerendigine, paýtagtymyzyň etek
leriniň bagy-bossanlyga bürenip,
neneňsi
abadanlaşdyrylandygyna
baha berip bolýar. Eger biziň her
birimiz häzir bir nahal eksek, onda
geljekde biziň ajaýyp topragymyz
has-da gözelleşer hem-de tokaýlyk
lar peýda bolar.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe ýurdumyzda milli Liderimiz
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň alyp barýan
ekologiýa syýasaty netijesinde ba
gy-bossanlyklaryň eýeleýän ýerleri
barha giňeýär. Diýarymyz bereketli
baglyklaryň we meýdanlaryň, täzele
nişiň hem-de ösüşiň nyşanlary bolan
owadan we gür tokaýlyklaryň meka
nyna öwrülýär.

HEPDÄNIŇ WAKALARY

ÝURDUMYZYŇ DURMUŞYNYŇ ÄHLI ULGAMLARYNDA
ÖSÜŞIŇ TÄZE BELENTLIKLERINE TARAP
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň berkarar Watanymyzy
hemmetaraplaýyn ösdürmegi, halkymyzyň ýokar y ýaşaýyş-durmuş derejesini mun
dan beýläk-de gowulandyrmagy ugur edinýän strategiýasy senagat toplumyny inno
wasiýa taýdan ösdürmäge, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün
etmäge gönükdirilendir.
1-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasar
lary hem-de paýtagtymyzyň we welaýat
laryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly
nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda
ýurdumyzyň sebitlerini hem-de paýtag
tymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdür
mek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň
alnyp barlyşy, ählihalk bag ekmek daba
rasyna hem-de öňde boljak şanly senele
re görülýän taýýarlyk işleri ara alnyp mas
lahatlaşyldy.
Milli Liderimiz paýtagtymyzda ýaý
baňlandyrylan ähli işleriň ýokary hil de
rejesinde hem-de ekologik talaplaryň
göz öňünde tutulyp, toplumlaýyn esasda
amala aşyrylmalydygyny belledi. Şun
da ilatyň ýokary amatly ýaşaýyş-durmuş
şertleriniň üpjün edilmegi üýtgewsiz ta
lap bolup durýar. Şunuň bilen bagly
lykda, milli Liderimiz Aşgabat şäherini
ösdürmegiň uzak geljegi nazarlaýan
meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegine
örän oýlanyşykly çemeleşilmeginiň ze
rurdygyna ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow pudaklaryň ösdüril
megi, gurluşyk toplumynyň zerurlyklary
ny doly derejede üpjün etmek üçin ähli
şertleriň döredilmelidigini aýratyn nygta
dy. Şeýle hem ugurdaş düzümleriň, in
ženerçilik-tehniki ulgamlaryň, himiýa
senagatynyň we energetika pudagynyň
işlerini döwrebaplaşdyrmagyň, sanly
ulgamy hem-de öňdebaryjy tehnologi
ýalary işjeň ornaşdyrmagyň, ýyladyş
ulgamlarynyň işini bökdençsiz üpjün et
megiň, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini
yzygiderli gowulandyrmak babatdaky
meseleleri toplumlaýyn çözmegiň mö
hümdigi bellenildi.
Ýokary hilli oba hojalyk önümleriniň
önümçiligini artdyrmak, ýer we suw seriş
delerini oýlanyşykly peýdalanmak, eke
rançylyk medeniýetini ýokarlandyrmak
hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny
pugtalandyrmak oba hojalyk toplumynyň
öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezi
peleriň hatarynda görkezildi.
3-nji noýabrda Türkmenistanyň Pre
zidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň
Belent Serkerdebaşysy goşun generaly
Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisi
ni geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy
edaralaryň 2021-nji ýylyň ýanwar — okt
ýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň
jemleri jemlenildi.
Ýaragly Güýçlerimizi iň täze, ýörite teh
nikalar bilen mundan beýläk-de üpjün et
mek, döwrebap usullary we öňdebaryjy
tehnologiýalary işjeň ulanmak, şahsy dü

zümiň hünär derejesini ýokarlandyrmak,
ýurdumyzda hereket edýän kadalaşdy
ryjy-hukuk namalaryny yzygiderli seljerip
durmak, harby gullukçylaryň gulluk etme
gi hem-de ýaşaýyş-durmuşy üçin myna
syp şertleri döretmek işiň esasy ugurlary
nyň hatarynda kesgitlenildi.
Ýurdumyzyň harby-deňiz güýçleriniň
maddy-enjamlaýyn binýadyny pugta
landyrmagyň meýilnamalaryndan ugur
alnyp, Belent Serkerdebaşymyzyň gara
magyna häzirki zaman gämilerini gurmak
boýunça teklipler hem-de täze gämileriň
taslamalary we nusgalarynyň şekilleri
hödürlenildi.
Şeýle hem ýurdumyzyň Ýaragly Güýç
leriniň Belent Serkerdebaşysynyň Baga
bat şäherçesinde harby we hukuk goraýjy
edaralaryň Hojalyk müdiriýetini döretmek
boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýe
rine ýetirilişi barada hasabat berildi. Kö
mekçi hojalygyň çäklerini ekerançylyk
meýdanlaryna bölmek teklip edilýär, bu
ýerde dürli oba hojalyk ekinleri ösdürilip
ýetişdiriler, miweçilik we üzümçilik pudak
lary ösdüriler.
Bu künjekde ekerançylygyň, miweçi
ligiň ösdürilmegi dag etekleriniň ekolo
giýa derejesiniň ýokarlanmagy bilen bir
hatarda, ýaş esgerleriň harby gullugynyň
zähmet terbiýesi bilen utgaşdyrylmagy
aýratyn ähmiýetlidir. Munuň özi harby
gullukçylaryň söweşjeň taýýarlygy üçin
bolşy ýaly, oba hojalyk ulgamynda, husu
san-da, harby gullukçylaryň agronomçy
lyk, maldarçylyk ýaly hünärleri ele almagy
üçin möhümdir.
4-nji noýabrda hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly
ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplu
myndaky işleriň ýagdaýyna hem-de ony
mundan beýläk-de ösdürmek boýunça
gaýragoýulmasyz wezipelere bagyşlanan
iş maslahatyny geçirdi.
Söwda we daşary ykdysady aragatna
şyklar ministrligi boýunça söwda dolany
şygynyň ösüşi, geçen ýylyň degişli döw
ri bilen deňeşdirilende, 118,8 göterime
barabar boldy, önüm öndürilişiniň ösüşi
118,2 göterim ýerine ýetirildi.
Dokma senagaty ministrligi boýunça,
geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdi
rilende, nah ýüplügiň önümçiligi 120,8
göterime, nah matalaryň öndürilişi 105,3
göterime, tikin we örme önümleriniň
önümçiligi 117,6 göterime, gön önümle
riniň öndürilişi 105,6 göterime barabar
boldy. «Türkmenhaly» döwlet birleşigi bo
ýunça önüm öndürmegiň meýilnamasy
110,9 göterim berjaý edildi.
Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça
ýanwar — oktýabr aýlarynda 248 birža
söwdasy geçirilip, 26 müň 341 şertna

ma hasaba alyndy. Milli Liderimiziň tab
şyryklaryna laýyklykda, biržada elektron
resminama dolanyşygy ornaşdyryldy.
Şertnamalary elektron görnüşde hasaba
almak, sanly ulgam arkaly birža söwda
laryny geçirmek, sanly ulgamy tehniki
taýdan işläp düzmek hem-de ornaşdyr
mak maksady bilen, halkara bäsleşik yg
lan edildi.
Söwda-senagat edarasy boýunça ýe
rine ýetirilen işleriň ösüşi 105,5 göterime
deň boldy. Hasabat döwründe 8 sergi we
37 maslahat geçirildi.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
boýunça ýanwar — oktýabr aýlarynda se
nagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 134,6
göterime, oba hojalyk we azyk önümle
ri boýunça ösüş 119,5 göterime barabar
boldy.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, da
şarky söwdanyň seljermesi, umuman,
geçen ýyl bilen deňeşdirilende, ekspor
tyň 23 göterim artandygyny görkezdi. Bi
ziň önümlerimiziň eksporty ýangyç-ener
getika serişdeleri hasaba alynmanda, 48
göterime golaý artdy. Bu erbet görkeziji
däl.
Döwlet Baştutanymyz gurluşyk we da
şary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornu
ny tutýan önümleri öndürmek boýunça
kiçi, orta we iri işewürlik kärhanalaryny
döretmegiň maksatnamalarynyň ama
la aşyrylyşyny çaltlandyrmagy, özümiz
de öndürip biljek önümlerimizi daşyndan
getirmegi bes etmegi tabşyrdy. Bu çäre
leriň, ilkinji nobatda, täze iş orunlaryny
döretmäge, kärhanalaryň we raýatlaryň iş
üpjünçiligini öňki derejesinde saklamaga
gönükdirilmelidigini aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda
giňden bellenilýän Halkara Bitaraplyk
gününiň hem-de Täze ýyl baýramynyň
ýetip gelýändigini belledi. Şunuň bilen
baglylykda, halkyň sarp edýän harytla
ryna bolan islegleriň has-da artýandy
gyny göz öňünde tutup, içerki bazaryň
üpjünçiligine, baýramçylyk söwdalary
na şu günlerden taýýarlyk görmek tab
şyryldy.
Milli Liderimiz Babadaýhan etrabynda
gurlan dokma toplumyny bellenen möh
letinde ulanmaga bermek, düzümleýin
desganyň açylyş dabarasynyň ýokary
derejede geçirilmegini üpjün etmek hemde dokma kärhanalarynda önümleriň tä
ze görnüşlerini köpräk öndürmek, olaryň
eksport edilýän möçberlerini artdyrmak
we ugurlaryny giňeltmek bilen bagly bir
näçe tabşyryklary berdi.
Horm atly Prezid entimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Döwlet haryt-çig mal
biržasynyň işine ünsi çekip, dünýä bazar
larynda harytlaryň bahalarynyň yzygiderli
üýtgeýändigini belledi we şoňa görä-de,
daşary ýurt biržalarynda harytlaryň bir
ža bahalaryna gündelik gözegçilik etme
gi ýola goýmagyň wajypdygyny nygtady.
Şeýle hem ýurdumyzyň hususy eksport

edijilerine daşary ýurt alyjylaryny tapma
gyň, olar bilen uzak möhletli hyzmatdaş
lygy ýola goýmaga ýardam bermegiň wa
jypdygy bellenildi.
Döwlet Baştutanymyz maýa goýum
taslamalaryny amala aşyrmagyň hasaby
na, oba hojalyk, azyk we senagat önüm
çiliklerini döretmek boýunça çäreleri gör
mek babatda birnäçe anyk tabşyryklary
berdi.
Milli Liderimiz hususy telekeçilere ýo
kary tehnologiýalary, innowasiýalary or
naşdyrmakda, täze önümçilikleri döret
mekde, daşary ýurt bazarlarynda tutýan
orunlaryny pugtalandyrmakda we giňelt
mekde döwlet tarapyndan mundan beý
läk-de goldaw beriljekdigini nygtap, bu
ugurda degişli teklipleri taýýarlamagy tab
şyrdy.
5-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ul
gam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini
geçirdi. Onda ýubileý ýylynyň on aýynda
Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri
jemlenildi.
Hasabat döwründe jemi içerki önü
miň ösüş depgini 6,2 göterim ýokarlandy.
2021-nji ýylyň on aýynda öndürilen önüm
leriň mukdary, geçen ýylyň degişli döwri
bilen deňeşdirilende, 6,1 göterim artdy.
Bölek haryt dolanyşygynyň möçberi ge
çen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilen
de, 16,5 göterim, daşary söwda dolanyşy
gynyň görkezijileri 14,6 göterim artdy.
Ýanwar — oktýabr aýlarynda ýurdu
myzyň Döwlet býujetiniň girdeji bölegi
108,3 göterim, çykdajy bölegi 96,1 göte
rim ýerine ýetirildi. Şu ýylyň on aýynyň
jemleri boýunça iri we orta kärhanalarda
aýlyk haklary, geçen ýylyň degişli döwri
bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim artdy.
Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň ha
sabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň
möçberi 22,7 milliard manada barabar
boldy.
S o ň r a h o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z
Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi
ýaly, şu ýylyň on aýynda ýerine ýetirilen
işleriň netijeleri koronawirusyň dünýä yk
dysadyýetine ýetirýän täsiri sebäpli ýüze
çykan kynçylyklara garamazdan, ýubi
leý ýylynda Garaşsyz Watanymyzyň göz
öňünde tutulan maksatnamalara laýyklyk
da üstünlikli ösmegini dowam edýändigini
aýdyň görkezýär.
Jemi içerki önümiň 6,2 göterim möç
berde ösüş derejesini saklap galmak
başartdy. Ýurdumyzda iri senagat we
durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy
dowam edýär. Şolaryň hatarynda täze
şäherçeler, ýaşaýyş jaýlary, dynç alyş we
saglyk merkezleri, mekdepler, çagalar
baglary we beýleki ençeme desgalar bar.
Bellenen meýilnamalara laýyklykda,
ýurdumyzda 30 desgany işe girizmek göz
öňünde tutuldy. Häzirki wagta çenli bolsa
66 sany iri desga açylyp, ulanmaga be
rildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de birnäçe
desgany ulanmaga bermek göz öňünde

tutulýar. Umumy meýdany 750 müň ine
dördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlary
ulanmaga berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bilim
we ylym ulgamlarynda özgertmeler üs
tünlikli dowam edýär, önümçilik pudak
lary kämilleşdirilýär. Bazar ykdysadyýeti
emele getirilýär. Täze nebitgaz ýataklary
özleşdirilýär. Türkmenistan — Owganys
tan — Pakistan elektrik we optiki-süýümli
aragatnaşyk geçirijileriniň, Türkmenistan
— Owganystan — Pakistan — Hindistan
gaz geçirijisiniň gurluşygy alnyp barylýar
we beýleki halkara taslamalar taýýar
lanylýar.
Ýurdumyzda hususy pudagy ösdürmä
ge goldaw bermek boýunça syýasatymyz
yzygiderli dowam edýär. Ykdysadyýeti
mizde özgertmeleri amala aşyrmaga ýur
dumyzyň telekeçileri giňden çekilýär.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda ön
dürmegiň we daşary ýurtlara iberilýän ha
rytlaryň möçberlerini artdyrmagyň döwlet
maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyny
has-da çaltlandyrmagyň, dürli pudaklar
da bar bolan uly mümkinçilikleri netijeli
peýdalanmagyň zerurdygyny belledi. Yk
dysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen
ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri
hem dowam etmek, öndürilýän harytla
ryň görnüşlerini artdyrmak we önümleriň
eksport edilýän ugurlaryny giňeltmek wa
jypdyr.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow dekabr aýynda Türk
menistanda uly baýramçylyk senesiniň
— Halkara Bitaraplyk gününiň giňden bel
lenilip geçiljekdigini nygtap, bu baýramy
ýokary derejede geçirmek üçin gowy taý
ýarlyk görmegiň möhümdigini aýtdy.
6-njy noýabrda döwlet Baştutanymyz
paýtagtymyzyň günorta böleginde 13,5
gektar meýdany eýeleýän Magtymguly
Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň
çäginde bag ekmek dabarasyna gatna
şyp, ýurdumyzyň şäherleriniň we obalary
nyň daşyny gurşap alýan ýaşyl zolaklaryň
giňeldilmegine gönükdirilen giň möçberli
bag ekmek çäresiniň nobatdaky tapgyry
na badalga berdi.
Dabaranyň çäklerinde diňe bir günüň
dowamynda 4 million 248 müň 740 düýp
pürli we beýleki agaç nahallary, şol sanda
Aşgabat şäherinde we onuň eteklerinde
1 million 835 müň 740 agaç nahaly, we
laýatlarda bolsa 2 million 413 müň agaç
nahaly ekildi. Tutuş ýurdumyz boýunça
şol gün 3 million 590 müň 740 agaç na
halyna ideg edildi.
Glazgo şäherinde, Şotlandiýanyň
maslahatlar merkezinde BMG-niň Ho
wanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly
konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň
26-njy maslahatyna (COP26) hormat
ly Prezidentimiziň tabşyrmagy boýunça
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun

basary Serdar Berdimuhamedowyň ýol
başçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti
gatnaşdy.
S.Berdimuhamedow forumda çykyş
edip, ýurdumyzyň bug gazynyň zyňyndy
laryny peseltmek we ykdysadyýetiň esa
sy pudaklaryndaky meseleleri 2030-njy
ýyla çenli çözmek baradaky ägirt uly mak
sadynyň bardygyny belledi. Bu babatda
metanyň zyňyndylaryny azaltmaga aýra
tyn üns berilýär.
Muňa ýurdumyz öz maliýe serişde
leriniň hem-de halkara guramalaryň we
maliýe institutlaryň tehniki hem-de mali
ýe goldawynyň hasabyna ýetmäge umyt
edýär.
Türkmen tarapynyň öňe süren netije
li başlangyçlary hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal
beýan eden maksatlaryny hem-de pikir
lerini ösdürmäge gönükdirilendir. Bu pikir
lerdir maksatlar örän möhüm bolan howa
we ekologiýa meselelerinde ýurdumyzyň
pugta eýerýän ýörelgesini beýan edýär
hem-de milli, sebit we dünýä derejelerin
de şolary çözmegiň anyk ýollaryny hemde gurallaryny kesgitleýär.
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolan
dyryş institutynda milli pul birliginiň — ma
nadyň dolanyşyga girizilmeginiň 28 ýylly
gyna gabatlanyp, ylmy-amaly maslahat
geçirildi. Maslahatdaky çykyşlarda bel
lenilişi ýaly, 1993-nji ýylyň 1-nji noýab
rynda türkmen manadynyň dolanyşyga
girizilmegi türkmen döwletiniň taryhynda
möhüm waka boldy. Bu taryhy waka ýur
dumyzyň garaşsyz ykdysady syýasaty
durmuşa geçirip başlandygyny alamat
landyryp, Diýarymyzyň durmuş-ykdysady
ösüşinde bellenilen sepgitlere üstünlikli
ýetmekde, Garaşsyz, Bitarap Watanymy
zyň döwlet esaslaryny pugtalandyrmakda
möhüm orun eýeledi.
Şanly sene mynasybetli geçirilen çäre
leriň çäklerinde Türkmenistanyň Merke
zi banky tarapyndan Garaşsyzlyk ýyllary
içinde goýberilen pul birlikleriniň nusgala
ryny, gymmat bahaly metallardan taýýar
lanylan ýadygärlik şaýy pullary, milli zer
gärçilik şaý-seplerini hem-de ýurdumyzyň
numizmatikasynyň taryhyna bagyşlanan
maglumatlary özünde jemleýän ýörite
sergi guraldy.
Geçen hepdäniň wakalary Garaşsyz
Watanymyzda üstünlikli amala aşyrylýan
“Döwlet adam üçindir!” diýen ynsan
perwer ýörelgä laýyklykda, halkymyzyň
bagtyýar durmuşy üçin ähli çäreleriň gö
rülýändiginiň, giň gerimli özgertmeleri
durmuşa geçirmegiň üstünlikli dowam
etdirilýändiginiň nobatdaky aýdyň subut
namasy boldy. Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştu
tanlygynda amala aşyrylýan öňdengörüji
likli syýasat ýurdumyzyň täze taryhy döw
rüň belent maksatlaryna tarap okgunly
öňe gitmegine ýardam berýär.
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Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy hem-de ak pata
bermegi bilen, şu ýyl eziz Diýarymyzda beýik
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli jemi
30 million düýp nahal oturtmak boýunça alnyp
barylýan işler dünýä nusgalykdyr. Onuň 15 milliondan
gowrak düýbi ýazky möwsümde oturdyldy. 
6-njy noýabrda geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasy
Jeýhun bilen bahry-Hazar arasynda bu asylly işiň
dowamyna — güýzki bag ekmek möwsüminiň badalgasyna
öwrülip, ähli ildeşlerimiziň uly goldawyna eýe bolýar.

“REŇBE-REŇ GÜL AÇAR ÝAŞYL ÝAÝLASY...”
6-njy noýabrda geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasy ýurdumyzyň welaýat
lar ynda hem hakyky zähmet baýramçylygynyň dabaralar yna beslendi. Güýzki
bag ekmek möwsümine badalga bermek maksady bilen geçirilen bu çärä dürli
ýaşdaky, dürli kärdäki ildeşlerimiz uly ruhubelentlikde gatnaşdylar. Bu barada
ýerlerdäki habarçylarymyz şeýle habar berýärler.

Baglaryň ilkinji nahallaryny oturtmagyň
ýaşuly nesliň wekillerine hem-de şol gün
durmuş toýuny toýlaýan ýaş çatynjalara
ynanylmagy ählihalk dabarasyna gatna
şyjylaryň ruhubelentligini has-da artdyrdy.
Tutuş welaýat boýunça geçirilen çä
relere 128 müňden gowrak adam gatna
şyp, saýaly, pürli we miweli bag nahal
larynyň 430 müňe barabary oturdyldy,
şeýle hem ozaldan ösüp oturan baglaryň
100 müňe golaýyna agrotehniki talapla
ra laýyk ideg edildi. Bu il-ýurt bähbitli
çäräniň dowamynda welaýatyň ähli kün
jeklerinde ýaşuly nesliň wekilleriniň ça
galarydyr agtyk-çowluklary bilen şahsy
hojalyklarynyň mellek ýerlerinde miweli
we saýaly baglaryň nahallaryny oturd
ýan pursatlaryny synlamak bolsa has-da
täsirli boldy.

sanlyga öwürmek, ekologik howpsuzly
çäreler oba-şäherleriň görküne özboluş
LEBAPDA
ly gözellik çaýdy.
gy üpjün etmek babatdaky beýik başlan
gyçlary bilen badalga berlen güýzki bag
Jeýhunyň iki kenaryna monjuk ýa
Hudaýberen ABRAÝEW.
ekmek möwsüminiň bu nurana gününde ly düzülen oba-şäherler gür baglyga
pürli agaçlaryň 4 müň düýbi oturdyldy.
bürenip otyr. Bu görnüşlerden özbo
MARYDA
“Türkmenistan — parahatçylygyň we luşly lezzet alýan we bagy-bossan

Hojaberdi BAÝRAMOW.

DAŞOGUZDA
AHALDA
Gadymy Ahal ýaýlasynyň bagtyýar
ilatynyň eziz Diýarymyzy bagy-bossan
lyga we gülzarlyga öwürmek babatda
ky asylly işlere işjeň goşulýandygy no
batdaky zähmet baýramçylygynda hem
aýdyňlygy bilen äşgär boldy. Güýzki bag
ekmek möwsümine badalga bolan ähli
halk bag ekmek dabarasyna welaýatyň
köp sanly ýaşaýjylary uly hyjuw we çäk
siz höwes bilen gatnaşdylar.
Welaýat derejesindäki esasy bag ek
mek dabarasy Ak bugdaý etrabynyň Be
reketli zaman şäherçesiniň golaýyndaky
giň meýdanda guraldy. Saba säherden
toý ruhuna beslenen bu künjekde aý
dym-sazly çykyşlara giň ornuň berilmegi
çärä gatnaşyjylaryň keýpiçaglygyny be
lende göterdi. Bezeg gülleriniň hem-de
bag nahallarynyň dürli görnüşlerini öz
içine alan özboluşly sergi hem bu ýere
ýygnananlarda ýakymly duýgulary dö
retdi. Dabaranyň barşynda bäş ýüz ada
myň gatnaşmagynda dag eteginiň gözel
künjegindäki 10 gektar meýdanda pürli
bag nahallarynyň 4 müň düýbi oturdyl
dy. Oturdylan ýaş baglaryň hasabyna bu
ýerde täze ýaşyl zolak emele geldi.
Welaýatyň şäherdir şäherçelerinde,
obalarynda, daýhan birleşikleriniň çäk
lerinde we giň ýaýlalarda hem miweli
we pürli bag nahallaryny oturtmak, öňki
ekilen baglara ideg etmek, olaryň daştöwereginde arassaçylygy berjaý etmek
boýunça işlere uly ähmiýet berildi. Altyn
güýzüň ir säherinde badalga alan bu çä
räniň dowamynda şol gün welaýatyň çä
ginde pürli, miweli baglaryň we üzümiň
510 müň 300-den gowrak düýbi oturdyl
dy. Zähmet baýramçylygyna zähmetkeş
halkyň 185 müň 500-si gatnaşyp, şonuň
85 müňe golaýy öňki ekilen baglara ideg
etmek işlerinde yhlaslylyk görkezdi.

obalarynyň we şäherçeleriniň ýaşaýjy
larynyň müňlerçesi agaç nahallaryny
oturtmak üçin öňden taýýarlanyp goýlan
ýerlerde guralan ählihalk bag ekmek da
baralaryna uly hyjuw bilen gatnaşdylar.
Köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak
üçin saýlanyp alnan ýerler, sözüň doly
manysynda, baýramçylyk keşbine bes
lendi.
Balkanlylar bu sogaply işe bagyşlanan
esasy çäräni Balkanabat şäheriniň Uly
Balkan dagyny alkymlap oturan, ýubileý
ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň hut
özüniň gatnaşmagynda dabaraly ýag
daýda ulanyşa tabşyrylan “Türkmeniň
ak öýi” binasynyň golaýyndaky giňişlikde
guradylar. Şeýle çäreler Hazar deňziniň
kenaryny jähekläp oturan “Awaza” milli
syýahatçylyk zolagynda, sebitiň ähli şä
herlerinde we etrap merkezlerinde hem
ýokary ruhubelentlikde geçirildi.
Medeniýet
işgärleriniň
çykyşlary
adamlara ruhy lezzet paýlady. Seýrek
duş gelýän muzeý gymmatlyklaryndan,
senetçilige, amaly-haşam sungatyna, el
işlerine degişli gurallardyr taýýar önüm
lerden, ýaşajyk bag nahallarynyň we
gülleriň dürli görnüşlerinden guralan ser
giler aýratyn many-mazmuna eýe boldy.

Ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde
bag ekmegiň güýzki möwsümine Daşo
guz — Aşgabat ýolunyň 7-nji kilomet
rinde täze döredilýän ýaşyl zolagyň 10
gektara barabar ýerinde badalga berildi.
Güýz paslynyň ir säherinde zerbap öw

şün atýan toý lybasly bu giňişlik dörediji
likli zähmetiň, arassa yhlasyň hem agzy
birligiň şatlygy bilen gurşaldy. Gahryman
Arkadagymyzyň ýurdumyzy bagy-bos

Aýdo ŞEKEROW.

BALKANDA
Ählihalk bag ekmek dabarasy Balkan
welaýatynda hem ýokary ruhubelentlik
de geçirildi. Geçen hepdäniň şenbe güni
sebitiň şäherleriniň, etrap merkezleriniň,

ynanyşmagyň Watany” ýylynda welaýat
boýunça dürli agaç nahallarynyň jemi
4 million düýbüni ekmek meýilleşdirildi.
Şu ýyl jemi ekilýän baglaryň 2 million

düýbi tut nahallary, 1 million 600 müň
düýbi pürli, 400 müň düýbi hem miweli
agaçlardyr. Köpçülikleýin häsiýete eýe
bolan bu sogaply işler welaýatyň şä
herleriniň hem obalarynyň gözelligini
has-da artdyrmaga, ekologik medeniýe
ti ýokarlandyrmaga ýardam edýär. Tylla
güýzüň ak säherini nurlandyran sogaply
işleriň geçirilýän ýerinde welaýatyň me
deniýet we sungat işgärleri aýdym-saz
lar bilen çykyş etdiler. Giň meýdanyň
çäginde taýýarlanan ýerde el işleriniň,
suratlaryň, çeperçilik önümleriniň sergisi
guraldy. Welaýatyň ýaş türgenleri spor
tuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşdiler,
öz ussatlyklaryny görkezdiler.
Ählihalk çäresi welaýatyň hemme
etraplarynda, oba ýerlerinde gurama
çylykly geçirildi. Bar bolan baglaryň
düýbüni ýumşatmak, olara ideg etmek,
şäherlerde, şäherçelerde edara-kär
hanalaryň, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň
daş-töweregini arassalamak we aba
danlaşdyrmak ýaly asylly işler hem giň
gerime eýe boldy.

Amanmyrat SAPAROW.

lygyň gadyryny bilýän lebaply zäh
metkeşler hem güýzki bag ekmek
çäresine uly ruhubelentlik bilen gat
naşdylar.
Belentden ýaňlanan aýdym-sazla
ryň hoş owazy bilen utgaşan bag ekiş
lik çäresiniň esasy dabaralary Türkme
nabat şäheriniň gapdalyndan geçýän
Seýdi — Farap awtoulag ýolunyň ug

runda ýaýbaňlandyryldy. Jeýhunyň
kenary bilen utgaşýan bu giňişligiň 10
gektar ýerinde 4 müň düýbe golaý dür
li görnüşli bag nahallary oturdyldy. Bu
çärä ýaşlar bilen birlikde, ýaşuly nesliň
wekilleri-de gatnaşyp, sogaply işiň gö
reldesini görkezdiler. Ata-babalarymy
zyň ýörelgelerine eýerýän we dowam
etdirýän Gahryman Arkadagymyzyň
bag baradaky ajaýyp sözleri çäräniň
bütin dowamynda şygar bolup ýaň
landy. Şol sözlerden galkynan lebaply
zähmetkeşleriň 180 müň 500-si güýzki
ählihalk bag ekişlik çäresine gatnaşdy
lar.
Welaýatyň ähli etraplarynda jemi 494
müň 300 düýp bag nahallary ekildi. Bu
lardan başga-da, öňden bar bolan bag
laryň ýüz müňlerçesine ideg edildi. Şeýle

Güýzki bag ekmek möwsümine ba
dalga bermek bilen baglanyşykly 6-njy
noýabrda geçirilen ählihalk dabarasy
Mary welaýatynyň hem etrapdyr şäher
lerinde ýokary ruhubelentlige, hakyky
zähmet baýramçylygyna beslendi.
Welaýat derejesindäki ählihalk bag
ekmek dabarasy Mary etrabynyň “Al
tyn asyr” daýhan birleşiginiň çäginde,
10 gektara barabar giň meýdanda ge
çirildi. Ilki bilen, bu ýerler eliň aýasy ýa
ly tekizlenip, salmadyr joýalar çekilip,
nahal oturdyljak çukurlar gazylyp, çärä
birkemsiz taýýarlanylypdyr. Bu ýere to
kaý hojalyklarynda, işewür telekeçileriň
ekin meýdanlarynda we şahsy hojalykla
ryň mellek ýerlerinde ýetişdirilen saýaly,
pürli, miweli baglaryň we üzüm, tut ýa
ly agaçlaryň ýaş nahallarynyň müňlerçe
düýbi getirilipdir.
Aýdym-saza, milli öwüşginlere besle
nip geçirilen ählihalk bag ekmek dabara
syna welaýat, etrap, şäher häkimlikleriniň
işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň
wekilleri, hormatly ýaşulular, ak saçly
eneler, edara-kärhanalaryň ýolbaşçyla
ry, hünärmenler, tokaý hojalygynyň iş
gärleri, talyp ýaşlar hem-de welaýatyň
dumly-duşundan gelen dürli ýaşdaky we

dürli kärdäki bagtyýar raýatlar gatnaşdy
lar. Ählihalk bag ekmek dabarasyna gat
naşanlaryň yhlasly zähmeti bilen sähel
salymyň içinde 4 müň düýp töweregi ýaş
bag nahallary oturdylyp, bu künjegiň tä
ze gök zolagynyň düýbi tutuldy.
Ählihalk bag ekmek dabarasynyň ge
çirilen gününde welaýatyň etrapdyr şä
herlerinde we obalarynda arassaçylyk,
abadanlaşdyryş işleri hem ýaýbaňlan
dyryldy. Oňa gatnaşan bagtyýar raýatlar
ozaldan bar bolan baglara, güllere timar
berdiler.

Welmuhammet GALANDAROW.
Surata düşürenler:
Ilaman ÇÜRIÝEW, Andreý PAKULOW,
Allanur SAPAROW, Merdan ORAZOW,
Şamyrat AMADOW.

REDAKS IÝ AN YŇ POÇTAS YNDAN
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Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söw
dalarynda geleşikleriň 55-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň,
Owganystanyň, Gonkongyň, Özbegistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, uçar
kerosinini, dizel ýangyjyny we gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny sa
tyn aldylar.
Bulardan başga-da, Russiýanyň, BAE-niň, Türkiýäniň, Özbegistanyň we
beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekillerine jins matalary, nah ýüplük,
float aýnasy ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 39 million 474
müň dollaryndan gowrak boldy.
Beýik Britaniýanyň, BAE-niň we Gazagystanyň telekeçileri jemi bahasy
21 million 525 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 1 million 408 müň
manatdan gowrak bolan Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawod
lar toplumynda öndürilen gurluşyk nebit bitumyny, el haly işlerini satyn al
dylar.

(TDH)

BITARAPLYK — BUÝSANJYMYZ
Halkymyzyň ynsanperwerlik we hoş
niýetlilik ýörelgeleri ýurt Garaşsyzlygyna
eýe bolup, erkin ösüş ýoluna düşenimiz
den soň, has kämilleşip, bitewi taglymata
öwrüldi. Ol döwletimiziň daşary syýasa
tynda ugur alynýan esasy çelgidir. Hor
matly Prezidentimiz: «Bitaraplyk — bu
biziň bütin dünýäde parahatçylygy ünde
ýän, halklary doganlyga, agzybirlige ça
gyrýan hem-de ynsanperwerligi wagyz
edýän ýörelgelerimizi dünýä ýaýýan tag
lymatdyr» diýip belleýär. Döwlet Baştu
tanymyzyň parasatly içeri we daşary sy
ýasaty, amala aşyrýan oňyn özgertmeleri
netijesinde Garaşsyz Türkmenistan Ýer
ýüzünde hemişelik Bitarap döwlet hök

münde doly ykrar edildi we dünýä jem
gyýetçiligi döwletimiziň bu halkara hu
kuk derejesine hormat goýýar. Birleşen
Milletler Guramasynyň türkmen Bitaraply
gyny iki gezek resmi taýdan ykrar etmegi
halkymyzyň parahatçylyk, dost-doganlyk,
ynsanperwerlik gymmatlyklarynyň müdi
miliginden habar berýär.
Hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesi
hormatly Prezidentimiziň aýdyşy ýaly, bize
halkara ähmiýetli işlere ähli jogapkärçili
gi duýmak arkaly gatnaşmaga, öz pikiriňi
aýtmaga mümkinçilik berýär. Türkmenis
tan hemişelik Bitaraplyk syýasaty bilen
dünýäniň ählumumy ykdysady ösüşine
sazlaşykly goşuldy. Ýurdumyzda kabul

edilen we üstünlikli durmuşa geçirilýän
maksatnamalar, iri taslamalar halkara ül
ňüleri nazarlaýar. Netijede, durmuş-yk
dysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda
gazanylýan üstünlikler biziň her birimiziň
buýsanjymyzy artdyrýar.
Şu günler mähriban halkymyz hemişelik
Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygyny mynasyp
sowgatlar bilen garşylamak üçin üstün
likli zähmet çekýär. Bu işe ýurdumyzyň
oba hojalykçylary hem uly ruhubelentlik
bilen goşuldylar. Gowaça ekilen meýdan
larda ýetişdirilen «ak altyny», beýleki ara
lyk ekinleriň hasylyny isripsiz ýygnamak,
güýz-gyş meýdan işlerini wagtynda we ag
rotehnikanyň talaplaryna laýyk geçirmek,

ekerançylyk ýerlerini ýazky ekişe taýýarla
mak göwnejaý alnyp barylýar.
Mugallymlar, talyp ýaşlar hemişelik Bi
taraplygymyzyň şanyna tutýan baýramy
myz mynasybetli ýurdumyzda geçirilýän
maslahatlara, halkara forumlara işjeň gat
naşýarlar. Şeýle toýlary toýlamaga, şat
lykly günlerde ýaşamaga, döredijilikli işle
mäge we okamaga ajaýyp mümkinçilikleri
döredýän hormatly Prezidentimiziň ömri
uzak, alyp barýan işleri rowaç bolsun!

Azat MYRADOW,
S.A.Nyýazow adyndaky
Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň mugallymy.
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2021-nji ýylyò 8-nji noýabry, duşenbe.
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Geçen hepdäniň
anna güni futbol bo
ýunça Türkmenista
nyň kubogy ugrun
daky ýaryşyň çärýek
final duşuşyklary geçirildi. Olar
da «Nebitçi» bilen «Altyn asyr»,
«Aşgabat» bilen «Ahal», «Merw»
bilen «Şagadam», «Energetik» bi
len bolsa «Köpetdag» duşuşdy.
Çempionatda şowsuz çykyş ed
ýän häzirki çempion Kubok ýaryşy
bilen hem çärýek finalda hoşlaşyp
bilerdi. Çünki duşuşygyň esasy
wagty deňlik bilen tamamlandy. Her
nä «Altyn asyry» 11 metrlik jerime
urgularyndaky şowlulyk halas etdi.
«Aragatnaşykçylar» 12-nji minut
da Begmyrat Baýowyň geçiren go
ly bilen öňe saýlanan hem bolsalar,
bu üstünligi 14 minut gorap bildiler.
26-njy minutda Süleýman Derýa
ýew «Nebitçä» deňlik getiren goly
geçirdi.
Birinji ýarymy 1:1 hasabynda
tamamlanan duşuşygyň 68-nji mi
nudynda Myrat Annaýew baş emin
Arslan Goşşanowyň bellän 11 metr
lik jerime urgusyndan dürs peýdala
nyp, hasaby «Aragatnaşykçylaryň»
peýdasyna 2:1-e çykardy. Jankö
ýerler duşuşygyň şu hasapda ta
mamlanmagyna garaşyp otyrka,
soňky sekuntlarda «Altyn asyryň»
derwezesine hem 11 metrlik jeri
me urgusy bellenildi. Bu urgyny
goşmaça wagtyň 5-nji minudynda
«Nebitçiniň» kapitany Azat Garaja
ýew dürs ýerine ýetirdi. Şeýlelikde,
duşuşygyň ykbaly 11 metrlik urgu
lara bagly boldy. Bu urgular 4:3 ha
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sabynda «Altyn asyryň» üstünligi
bilen tamamlandy. Bu netije bilen,
Türkmenistanyň at gazanan tälimçi
si Ýazguly Hojageldiýewiň şägirtle
ri Kubok ýaryşynyň ýarym finalyna
çykmagy başardylar.
Aşgabadyň «Nisa» stadionyn
da «Aşgabat» we «Ahal» toparlary
ýarym finala çykmak üçin güýç sy
nanyşdylar. Birnäçe ýyldan soňra
şu möwsümiň bosagasynda ýenede ýurdumyza dolanan tejribeli fut
bolçy Arslanmyrat Amanowyň aý
ratyn tapawutlanan duşuşygynda
«Ahal» «Aşgabady» 2:1 hasabyn
da ýeňdi. Ýeňiji toparyň gollarynyň
ikisini hem Arslanmyrat Amanow
geçirdi. Has takygy, ol 29-njy mi
nutda 11 metrlik jerime urgusyn
dan, soňra 50-nji minutda oýun
pursadynda tapawutlandy. «Aşga
badyň» goluny bolsa 56-njy minut
da Röwşen Baýlyýew geçirdi.
Şeýlelikde, Türkmenistanyň çem
pionatynyň öňdebaryjysy Kubok ýa
ryşyna hem üstünlikli girişdi.
Mary şäherindäki 10 müň orun
lyk sport toplumynda geçirilen du
şuşykda ýerli «Merw» Türkmen
başy şäheriniň «Şagadamyny»
kabul etdi. Boýdan-başa myhman
toparyň üstünligi bilen geçen duşu
şykda «Şagadam» 3:1 hasabynda
ýeňiş gazandy. Kenarýaka şäheriň
toparyndan 22-nji minutda Baýram
geldi Nurlyýew 11 metrlik jerime ur
gusyndan dürs peýdalanyp hasaby
açan bolsa, 31-nji minutda Kerim
Hojaberdiýew hasaby 2:0-a çykar
dy. «Şagadamyň» üçünji pökgüsini
bolsa 66-njy minutda Resul Mahu
dow geçirdi. Duşuşykda «Merwiň»

ýeke-täk goluny 79-njy minutda
Serdaraly Ataýew geçirdi. Şeýlelik
de, «Şagadam» 3:1 hasabyndaky
ýeňiş bilen Kubok ýaryşynyň ýarym
finalyna çykdy.
Ýeňijisi 11 metrlik jerime urgu
larynyň netijesinde kesgitlenen
ikinji bir duşuşyk «Energetik» bi
len «Köpetdagyň» arasynda bolup
geçdi. Mary şäherindäki «Energe
tik» stadionynda geçirilen duşuşy
gyň esasy wagty 1:1 hasabyndaky
deňlik bilen tamamlandy.
Has takygy, myhman toparyň
futbolçysy Yhlas Saparmämmedo
wyň 71-nji minutda geçiren goluna
ýer eýeleri 86-njy minutda Muham
met Işangulyýewiň goly bilen jogap
berdiler. Şeýlelikde, duşuşygyň ne
tijesi 11 metrlik jerime urgularynyň
netijesinde kesgitlenildi. Bu urgu
larda 4:3 hasabynda öňe saýlanan
«Köpetdag» ýaryşyň ýarym finaly
na adyny ýazdyrmagy başardy.
Geçirilen çärýek final duşuşyk
laryndan soňra, ýarym finalyň jü
bütleri hem mälim boldy. Ine, olar:
«Altyn asyr» — «Ahal», «Şaga
dam» — «Köpetdag».
Kubok ýaryşynyň ýarym final du
şuşyklary 7-nji dekabrda geçiriler.
Kubogyň eýesi bolsa 22-nji dekabr
da geçiriljek final duşuşygyndan
soň belli bolar. Täze ýyl baýramy
nyň öňüsyrasyndaky bu duşuşykda
ýeňiji bolan topar Kubokdan daşa
ry, 2022-nji ýylda AFK-nyň kubo
gy ugrundaky ýaryşa gatnaşmaga
hem hukuk gazanar.

Agageldi ITALMAZOW.
«Türkmenistan».

2022-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Türkmenistan»
gazetiniň elektron görnüşdäki neşiri boýunça abuna
ýazylyşygynyň dowam edýändigini habar berýäris.
Sanly ulgamyň giň mümkinçiliklerinden peýdala
nyp, «Türkmenmetbugat» elektron neşirine abuna
ýazylmak arkaly, merkezi gazet-žurnallarda, şol san
da «Türkmenistan» gazetinde çap edilýän habarlar
dyr makalalary degişli rubrikalar boýunça gündelik
okap, ol neşirleriň ählisini hem «PDF» nusgasynda
ýükläp alyp bilersiňiz.
«Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirine 2022-nji
ýylyň birinji ýarym ýyllygyna «turkmenmetbugat.gov.tm»
internet sahypasynda we onuň «Türkmenmetbugat»
mobil goşundysynyň üsti bilen, «Merkezi gazet-žur
nallar we welaýat gazetleri» atly bukja arkaly ýazy

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky
gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeo
rologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 8-nji
noýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan
howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty
Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bo
lup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9
metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+2... +4°, gündizine +11... +13° maýyl bolar. Ho
wanyň basyşy 742 mm, çyglylygy 40 — 60 %.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa
bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda
6 — 8 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+1... +3°, gündizine +10... +12° maýyl bolar. Ho
wanyň basyşy 718 mm, çyglylygy 45 — 65 %.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bu

lyp bolýandygyny ýatladýarys. «Türkmenistan» ga
zetiniň elektron neşirine abuna ýazylmak bilen, şol
bukjada ýurdumyzyň beýleki merkezi gazet-žurnal
laryny we welaýat gazetlerini hem okap bolýar.
Gündelik syýasy neşir bolan «Türkmenistan» ga
zetine abuna ýazylyp, siz hormatly Prezidentimiziň
parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň durmuşynda
bolup geçýän resmi, jemgyýetçilik-syýasy wakalar,
täzelikler, il-ýurt bähbitli özgertmeler, ykdysadyýeti
miziň dürli pudaklarynda, medeniýet, sungat, ylymbilim, sport we saglygy goraýyş ulgamlarynda alnyp
barylýan giň gerimli işler, bildirişler bilen dessin ha
barly bolmak mümkinçiligine eýe bolarsyňyz.
Gazete ýazylmaga howlugyň!
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 39-95-67.

lutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi
sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine 0... +5°, günorta etraplarynda
+9° çenli, gündizine +11... +16°, kenarýaka et
raplarynda +8... +13° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +11... +13°,
basyşy 762 mm, çyglylygy 25 — 45 %.
Awazada: howa +10... +12°, basyşy 769 mm,
çyglylygy 30 — 50 %.
Balkanabat şäherinde: howa +12... +14°,
basyşy 770 mm, çyglylygy 20 — 40 %.
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly
howa bolup, günorta-gündogardan tizligi se
kuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Ho
wa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine
+9... +14° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +12... +14°, basyşy
746 mm, çyglylygy 40 — 60 %.
Tejen şäherinde: howa +11... +13°, basyşy
754 mm, çyglylygy 45 — 65 %.
Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly
howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi
sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser.

Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündi
zine +8... +13° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +10... +12°, basyşy
749 mm, çyglylygy 30 — 50 %.
Baýramaly şäherinde: howa +11... +13°,
basyşy 748 mm, çyglylygy 35 — 55 %.
Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulut
ly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi
sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündi
zine +7... +12° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +10... +12°,
basyşy 753 mm, çyglylygy 40 — 60 %.
Kerki şäherinde: howa +9... +11°, basyşy
749 mm, çyglylygy 35 — 55 %.
Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly ho
wa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda
6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
0... -5° sowuk, gündizine +5... +10° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +8... +10°, basy
şy 763 mm, çyglylygy 25 — 45 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +6... +8°, ba
syşy 764 mm, çyglylygy 30 — 50 %.
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Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça
BÄSLEŞIK
1. LOT № 211.
«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşigine degişli bo
lan suw sorujy hem-de kowujy beketleriň ýokary
öndürijilikli we basyşly nasos enjamlarynyň elektrik
hereketlendirijilerini, transformatorlaryny düýpli abat
lamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
2. LOT № 274.
Dänew şäherçesiniň S.A.Nyýazow şaýolunyň
düýpli abatlaýyş işleri üçin gurluşyk harytlaryny
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
3. LOT № 312.
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýa
syna mekdep partalaryny we oturgyçlaryny satyn
almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet
ministrligi.
4. LOT № 378.
Gökdepe etr ab yn yň Derw eze geň eşlig in iň
Böri obasyndaky kuwwatlylygy HU-10 kW bolan
elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
5. 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.
6. LOT № 384.
Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginde
guruljak täze, döwrebap obadaky kuwwatlylygy
PS-110/35/10 kW bolan elektrik bekediniň gurlu
şygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
7. LOT № 385.
Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşligin
de guruljak täze, döwrebap obadaky kuwwatlyly
gy PS-110/35/10 kW bolan elektrik bekediniň gur
luşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
8. LOT № 390.
«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika
korporasiýasynyň Şäheri yşyklandyryş müdirligi
niň Aşgabat şäherini yşyklandyryş ulgamy üçin
elektrik enjamlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika
ministrligi.
9. LOT № 403.
Repetek biosfera döwlet goraghanasynyň eda
ra binasynyň hem-de desgalar toplumynyň gurlu
şyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk
we daşky gurşawy goramak ministrligi.
10. LOT № 420.
Ministrligiň elektron kommunikasiýa ulgamla
ryny kibergorag bilen üpjün etmek.
Buýrujy: Türkm en ist an yň Adalat mi
nistrligi
11. LOT № 422.
Ministrligiň degişli bölümleri üçin niýetlenen
ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkm en ist an yň Içer i işler
ministrligi.
12. LOT № 434.
Tejen etrabyndaky 12-nji orta mekdebiň bina
syny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
13. LOT № 435.
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmykliniki merkeziniň binalarynyň liftlerine yzygiderli
tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi.
14. LOT № 437.
Gullugyň binalarynyň sowadyjy enjamlarynda

abatlaýyş işlerini geçirmek üçin ätiýaçlyk şaýlary
ny we serişdeleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
15. LOT № 438.
Gullugyň binalarynyň sowadyjy enjamlarynda
abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
16. LOT № 439.
Gullugyň degişli hojalyk bölümleri üçin ot-iým
leri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
17. LOT № 452.
Ministrligiň degişli hojalyk bölümleri üçin otiýmleri satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenist anyň Goranmak
ministrligi.
18. LOT № 455.
Ministrlik üçin aragatnaşyk serişdeleriniň akku
mulýator batareýalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenist anyň Goranmak
ministrligi.
19. LOT № 468.
«Daşoguzwelaýatgurluşyk» önümçilik birleşigi
niň binasyny 1-nji orta mekdebiň şahamçasyna,
1, 2, 3 we 4-nji synplary wagtlaýyn okatmak mek
debine öwürmek üçin durkuny täzelemek, Köne
ürgenç etrabynyň Täzeýol geňeşliginiň çäginde
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 ýaşaýyş
jaýlarynyň) gurluşyk işleri, Görogly etrabynyň Ýag
tylyk geňeşliginiň Boýunbaş obasyndaky saglyk
öýüniň durkuny täzelemek üçin harytlary we en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
20. LOT № 476.
Ministrligiň zerurlygy üçin ýangyn söndürijileri dol
durmak, kuwwatlandyrmak işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Goranmak mi
nistrligi.
21. LOT № 492.
Aşgabat — Türkmenbaşy awtoulag ýolunyň
ýol belgileri we ýol çyzgylary üçin ak emal boýa
gyny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
22. LOT № 502.
Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çä
gindäki täze, döwrebap obanyň daşky elektrik geçi
riji ulgamy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
23. 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.
24. 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.
25. LOT № 505.
«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň we garama
gyndaky müdirlikleriň hasabyndaky awtoulaglara te
kerleri we akkumulýator batareýalaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
26. LOT № 506.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynly
gyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň
Jebel şäherçesinde ýerleşýän çagalar bagynyň
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gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk
harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
27. LOT № 507.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyn
daky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň 14-nji
kiçi etrapçasyndaky gazanhanasyny düýpli abatlamak
üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
28. LOT № 508.
«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garama
gyndaky Bereket suw ýygnaýjy we paýlaýjy des
ga üçin zerur bolan enjamlary hem-de ätiýaçlyk
şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
29. 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.
30. 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.
31. LOT № 511.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynly
gyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň
Jebel şäherçesinde ýerleşýän 8-nji we 14-nji orta
mekdepleriň gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin
gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
32. LOT № 513.
Gullugyň degişli bölümleri üçin gaz ölçeýji en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
33. LOT № 518.
«Türkmenbaşyagyzsuw» müdirliginiň Suw we
lagym geçirijiler gullugyna degişli desgalarda kuw
watlylygy bir gije-gündizde 70 000 m3 bolan lagym
suwlaryny biologik arassalaýjy hem-de kuwwatly
lygy bir gije-gündizde 35 000 hem-de 50 000 m3
bolan deňiz suwuny arassalaýjy desgalar üçin en
jamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
34. LOT № 519.
Welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynly
gyndaky Balkanabat şäheriniň Ýylylyk müdirliginiň
6-njy kiçi etrapçasyndaky 1-nji gazanhanasyny
düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.
35. LOT № 524.
Ministrligiň degişli edaralaryna gaz ölçeýji en
jamlary satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Içer i işler
ministrligi.
36. LOT № 525.
Ministrligiň degişli edaralaryna elektrik energi
ýasyny ölçeýji enjamlary satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Içer i işler
ministrligi.
37. LOT № 531.
Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny
düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
38. LOT № 535.
Ak bugdaý etrabynyň çäginden geçýän Arçabil
şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 4 gatly ýaşaýyş ja
ýynyň mozaika görnüşli bezegi üçin gurluşyk ha
rytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.

39. LOT № 536.
Tejen şäheriniň 4-nji çagalar bagynyň bina
syny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
40. LOT № 537.
Gökdepe etrabyndaky 18-nji orta mekdebiň bi
nasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlary
ny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
41. LOT № 538.
Babadaýhan etrabyndaky 7-nji orta mekdebiň
binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytla
ryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
42. LOT № 539.
Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny
düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
43. LOT № 540.
Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny
düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
44. LOT № 543.
Bäherden etrabynyň Kirpili geňeşliginiň Kirpili
obasyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 250 m3
bolan kiçi göwrümli suw arassalaýjy desgaüçin en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
45. LOT № 544.
Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň ýylylyk ulgamla
ryny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
46. LOT № 546.
Gullugyň zerurlygy üçin kompýuter enjamla
ryny we serişdelerisatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
47. LOT № 548.
Ak bugdaý etrabynyň çäginde Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine bölünip
berlen 262 ga senagat zolagyna eltiji suw hem-de
lagym geçiriji ulgamlarynyň gurluşygy üçin gurlu
şyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
48. LOT № 549.
Büzmeýin etrabynyň Gurbansoltan eje adyn
daky ýadygärlikler toplumynyň ýanyndaky «Milli
ýadygärlik heýkeli» desgasy üçin enjamlary we
gurluşyk harytlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
49. LOT № 550.
Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň daşky durkuny, gi
relgelerini düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytla
ryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
50. LOT № 551.
Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynyň ýa
nyndaky seýilgähiň suw çüwdürimini düýpli abatlamak
üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
51. LOT № 553.
Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalaryny we
witražlaryny çalyşmak, üçegini, girelgelerini we
daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gurluşyk
harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
52. LOT № 554.
Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalaryny we wit
ražlaryny çalyşmak, üçegini, girelgelerini hem-de
daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gurluşyk
harytlaryny, enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
53. LOT № 555.
Şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalaryny we wit

ražlaryny çalyşmak, üçegini, girelgelerini hem-de
daşky durkuny düýpli abatlamak üçin gurluşyk
harytlaryny, enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
54 LOT № 556.
Tejen şäherindäki 7-nji orta mekdebiň binasy
ny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
55. LOT № 557.
Tejen şäherindäki 9-njy orta mekdebiň binasy
ny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
56. LOT № 558.
Tejen şäherindäki 2-nji orta mekdebiň binasy
ny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
57. LOT № 559.
Aşgabat şäherindäki 146-njy çagalar bagynyň
binasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytla
ryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
58. LOT № 560.
Gullukda onlaýn ulgamy arkaly sanly bellige
alyş ulgamyny döretmek hem-de döwlet hyzmat
larynyň bitewi portalynda ýerleşdirmek üçin prog
ramma üpjünçiligini satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Döwlet
migrasiýa gullugy.
59. LOT № 563.
Ministrligiň merkezi edarasy üçin programma
üpjünçiligini satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Maliý e we
ykdysadyýet ministrligi.
60. LOT № 567.
Daşoguz şäheriniň Bitaraplyk şaýolunyň ug
rundaky meýdançany abadanlaşdyrmak üçin ha
rytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
61. LOT № 568.
Daşoguz şäheriniň Daşoguz köçesiniň ugrunda
ýerleşýän ýaşaýyş jaýlar toplumynyň daşky inže
ner ulgamynyň gurluşyk-gurnama işleri we ýana
şyk ýerlerini abadanlaşdyrmak (2-nji tapgyr) üçin
gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
62. LOT № 569.
Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Ak altyn
geňeşliginiň Täze obasynyň elektrik geçiriji ulga
mynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary sa
tyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
63. LOT № 570.
Ministrlige gerekli harytlary satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Içer i işler
ministrligi.
64. LOT № 571.
Ministrlige gerekli harytlary satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Içer i işler
ministrligi.
65. LOT № 572.
Gullugyň Mary welaýatynda ýerleşen binalar
toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk
harytlaryny we enjamlarysatyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda ge
çirilýär. 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 esasynda
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.
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