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HALK MASLAHATY:

beýik maksatlar bilen röwşen geljege

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mej
lisi geçirilýär. Onda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy geljek 30 ýylyň dowa
mynda syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginler bilen ösdürmek
üçin zerur çäreleriň uly toplumyny özünde jemleýän geljegiň strategiýasy — «Berkarar
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» ara alnyp maslahatlaşylar
hem-de taryhy çözgüt kabul ediler.
Il bähbitli işe girişmezden, uly toýlara başlamaz
dan öňinçä, geňeşmek, maslahatlaşmak — türkme
niň milli ýörelgesi. Bu ýörelge öz gözbaşyny gady

myýetiň jümmüşinden alyp gaýdýar. «Maslahatly
biçilen don gysga bolmaz» diýýän türkmen halk y
nyň durmuşynda has möhüm, derwaý ys mesele

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda jemgyýetiň, döwletiň we
hukugyň özara utgaşykly ösüşiniň esasy maksady ykdysady taýdan kuwwatly hukuk
döwletini döretmekdedir. Bu ugurda alnyp barylýan syýasat hukuk döwletiniň binýa
dynyň berk bolmagyny, raýat jemgyýetiniň institutlarynyň döwrebaplygyny, abadan
çylygy we durnukly ösüşi üpjün edýär.

DÖWLETLILIGIŇ KÄMIL NUSGASY
Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 7-nji ýanwa
rynda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam
arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldak y
ilk inji mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmu
şynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp mas
lahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalar yň
taslamalar yna garaldy. Mejlisde hormatly
Prez id ent im iz Min istrl er Kab in et in iň
Başlyg ynyň orunbasarlar ynyň hasabatlar yny
diňläp, ýurdumyzyň ähli pudaklar ynyň ösüş
depginlerini mundan beýläk hem dowam et
dirmek boý unça tabşyr yklar y berdi.
Şeýle-de mejlisde hormatly Prezidentimiz
geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň Mak
satnamasyna seretmelidigini we ony tas
syklamalydyg yny hem-de 2021-nji ýylda al
nyp barlan işleriň jemlerini jemläp, şu ýyl
üçin wezipeleri kesgitlemelidigini nygtady.
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň Halk Maslahat ynyň nobatdan da
şar y mejlisini geçirmek bilen bagly ähli işleri
umumy utgaşdyrmag y Maliýe we ykdysady
ýet toplumyna gözegçilik edýän Ministrler
Kabinetiniň Başlyg ynyň orunbasar yna, Milli
Geňeşiň Mejlisiniň Başlyg yna we Halk Masla
hat ynyň Başlyg ynyň orunbasar yna tabşyrdy.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz
«Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylyna —
berkarar döwletimiziň täze eýýamyna aýdyň
maksatlar, uly ruhubelentlik bilen gadam
basdy. Täze eýýamda mähriban Watanymy
zy geljek 30 ýylda syýasy, durmuş-ykdysady
we medeni taýdan ösdürmegiň esasy ugur
lar yny, şeýle hem döwletiň we jemg yýetiň
durmuşyna degişli beýlek i wajyp meseleleri
jemg yýetçiligiň wek illeriniň gatnaşmag yn
da, ara alyp maslahatlaşmak üçin hormatly
Prezidentimiz Karara gol çekdi. Şu gün bolsa
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Mas
lahat ynyň nobatdan daşar y mejlisi Aşgabat

şäherindäk i Maslahat köşgünde, Ahal wela
ýat yndak y «Türkmeniň ak öýi» binasynda,
Balkan, Daşoguz, Lebap we Mar y welaýat
lar yndak y Ruhyýet köşklerinde sanly ulgam
arkaly geçirilýär.
Şu güne çenli Türkmenistanyň Milli Ge
ňeşiniň Halk Maslahat ynyň agzalar y we
Mejlisiň deputatlar y bilelikde, mejlisi ýo
kar y derejede guramaç ylykly geçirmek bi
len bagly işleri alyp bardylar. Häzirk i wagta
çenli ýurdumyzyň ähli edara-kärhanalar yn
da Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahat ynyň nobatdan daşar y mejlisiniň
geçirilmeginiň ähmiýetini düşündirmek,
şeýle hem halk köpçüliginden gelýän teklip
leri almak maksady bilen duşuşyklar geçiril
di. Şeýle hem Türkmenistanyň Milli Geňe
şiniň Halk Maslahat ynyň nobatdan daşar y
mejlisini guramaç ylykly geçirmek maksady
bilen, ministrlikler we pudaklaý yn dolandy
ryş edaralar y, welaýatlar yň hem-de Aşgabat
şäheriniň häk imlikleri bilen bilelikde taý
ýarlyk işleri ýurdumyzyň ähli künjeklerinde
ýaýbaňlandy r yldy.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahat ynyň nobatdan daşar y mejlisi
ne taýýarlyk görmek bilen bagly mesele
lere garamak maksady bilen, Gahr yman
Arkadag ymyz şu ýylyň 27-nji ýanwar ynda
Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlyg ynyň hem-de
Milli Geňeşiň Halk Maslahat ynyň Başlyg y
nyň orunbasar ynyň gatnaşmag ynda iş mas
lahat yny geçirdi. Maslahat yň başynda döwlet
Baştutanymyz tar yhymyza alt yn harplar bi
len ýazyljak möhüm wakanyň — Milli Ge
ňeşiň Halk Maslahat ynyň nobatdan daşar y
mejlisinde Garaşsyz döwletimizi 2022 —
2052-nji ýyllarda ösdürmegiň örän möhüm
ugurlar yny kesgitlemek onuň esasy meselele
riniň biridigini belläp geçdi.

ler döwrüniň parasatly gojalar ydyr il ogullar ynyň
ýygnanyşyg yna goýlupdyr. «Döwlet işleri geňeşli
alnyp bar ylýan ýerde, her bir üstünligine buýsanyp
bilýän ilde agzybirlik, asudalyk, jebislik, parahatçy
lyk, adalatlylyk, abadançylyk höküm sürýär» diýen
ajaý yp düşünjä eýerilipdir.
Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Bi
taraplyg yň mekany» atly kitabynda: «Dünýäde iň
adalatly syýasat adamlar yň bähbitleriniň üpjün
edilmegine esaslanýan syýasatdyr» diý ip ýazýar.
Durmuşymyzda ajaý yp däbe öwrülen Halk Mas
lahat yny geçirmek adamlar yň bähbitleriniň üp
jün edilmegine esaslanýan döwlet syýasat ymyzdan
pür-pudak ýaýradyp gaýdýanlyg y döwrümiziň je
delsiz hak ykat ydyr.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Masla
hat y ýurdumyzyň jemg yýetçilik-syýasy durmu
şynda iňňän möhüm orny eýeleýär. Türkmen jem
gyýetiniň hukuk esaslar yny kämilleşdirmek, onda
hak yk y demokratik ýörelgeleri berkarar etmek bo
ýunça Halk Maslahat ynyň işi örän wajypdyr. Ol
ata-babalar ymyzyň asylly ýörelgelerine wepalydy
gymyzyň nyşany bolup, halk ymyzyň ýurdy dolan
dyrmakda toplan köpasyrlyk tejribesine daýanyp,
döwlet we jemg yýetçilik durmuşynyň möhüm me
selelerini çözmäge ilat ymyzyň ygt yýarly wek illeri
niň giňden gatnaşmag yny üpjün edýär. Şeýle hem
jemg yýetiň agzybirligini berk itmek, milli demok
ratiýany ösdürmek boý unça gazanylýan üstünlik
leri döredijilikli kämilleşdirmek ýaly il-ýurt bäh
bitli wezipeleriň halk yň bähbidine çözülmegini
gazanýar. Milletiň asyrlar yň dowamynda döreden
demokratik däpleri döw ürleriň we nesilleriň ara
baglanyşyg yny, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň
hak yk y halk häk imiýetlilik ýörelgelerine, saýlanyp
alnan döredijilik ýoluna ygrarlylyg yny şöhlelendir
mek bilen mynasyp dowam etdirilýär.
Indi birnäçe ýyldan bäri hormatly Prezidentimiziň
baştutanlyg ynda Türkmenistanyň Halk Maslaha
tynyň mejlisleri ajaý yp üstünliklere, tar yhy çöz
gütlere beslenip geçýär. Döwlet Baştutanymyzyň
şol tar yhy maslahatlarda edýän çyk yşlar yndak y
gymmatly pik irleri bolsa Durnukly ösüşiň mak
satlar yna ýetmegiň ýolunda şamçyrag bolup dur
muşymyza ornaşýar. Çünk i şol çyk yşlarda ähli ul
gamlar babatda amala aşyr ylýan işler we geljekk i
maksatlar barada anyk ugurlar görkezilýär.
Gahr y man Arkadag y myz yň ata Watany myz yň
gülläp ösmeginiň, halk y myz yň asuda we abadan

Iş masla hat y nyň dowamynd a mill i
Liderimiz döwlet ähmiýetli, il-ýurt bähbitli
birnäçe meseleleriň üstünde durup geçmek
bilen, ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi
durnukly ösdürmek üçin ähli serişdeleri
dir mümk inçilikleri peýdalanmag yň örän
möhüm wezipe hökmünde öňe sürülýän
digini nygtady. Hormatly Prezidentimiz
döwrüň talabyna görä, kanunç ylyg y yzy
giderli kämilleşdirmek hem-de geljekde
Konstitusiýamyza hem üýtgetmeleri giriz
megiň zerurdyg yny Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň iki palatasynyň hem öňünde we
zipe edip goýdy.
Häzirk i wagtda milli Liderimiziň
Türkmenistanyň Milli Geňeşi
niň Halk Maslahat ynyň ag
zalar ynyň we deputatlar yň
öňünde goýan tabşyr yk
lar yndan, wezipelerinden
ugur al
nyp, Esa
sy Ka
nunymyzyň many-maz
munyny we kadalar yny,
esasan hem adam hukuk
lar yny we azatlyklar yny
goramak babatda ýurdu
myzda alnyp bar ylýan uly
işleri halk köpçüligine giňden
wag yz-nesihat etmek işleri güýçli
depginde alnyp bar yldy.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baş
tutanlyg ynda Garaşsyz, bak y Bitarap Türk
menistanyň gazanýan üstünlikleri toplum
laý yn häsiýete eýedir. «Halk yň Arkadagly
zamanasy» ýyly agzybir halk ymyzyň şöh
ratly ýyllar ynyň birine öwrüler. Bu döw ür
merdana halk ymyzyň sagdynlyg y we ru
hubelentligi hemra edinip, «Öňe, öňe, diňe
öňe, jan Watanym Türkmenistan!» diýýän
Gahr yman Arkadag ymyz bilen belent mak
satlara, beý ik geljege tarap ynamly ga
dam urýan zamanasydyr. Goý, Gahr yman
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun,
il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleri ro
waçlyklara beslensin!
Guwançmyrat AGAÝEW,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe
we durmuş syýasaty baradaky
komitetiniň başlygy.

durmuşda ýaşamag y nyň bähbidine çek ýän döre
dijilik li zähmetidir bitir ýän nusga lyk işleri örän
uludyr. Halkara jemg y ýetçiliginiň bähbidine biti
ren tar yhy hyzmat lar y bolsa aý rat yn bellärlik lidir.
Buýsanç bilen bellesek, milli Liderimiz ählumumy
asuda lyg yň, abadanç ylyg yň we ösüşiň bähbidine
möhüm ähmiýet li beý ik başlang yçlar y öňe sür ýär
hem-de eziz Watany myz yň dünýä giňişligindä k i
abraý y ny has-da berk idýär. Halk y nyň belent söý
güsini gazanan hormat ly Prezidentimiziň dünýä
niň belent münberinden öňe sür ýän başlang yçlar y
Birleşen Millet ler Guramasy tarapyndan hem gyz
gyn goldawa eýe bolýar hem-de ählumumy ýörelgä
öwrülýär. Ine, şeýle üstünlik leriň gazanylmag yn
da hormat ly Prezidentimiziň baştutanlyg ynda ge
çirilýän Halk Masla hat y nyň mejlisleriniň hem äh
miýeti ägirtdir.
Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz şu
ýylyň 7-nji ýanwar ynda geçiren Ministrler Kabi
netiniň mejlisinde degişli ýolbaşçylara döwletimizi
geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlar yny kes
gitlejek täze maksatnamany taýýarlamag y tabşyr
dy. Netijede, Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we
bank toplumynyň, ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň,
ministrlikleriniň, pudaklaý yn dolandyr yş edara
lar ynyň, Aşgabat şäher hem-de welaýat häk imlik
leriniň, jemg yýetçilik guramalar ynyň we beýlek i
düzüm birlikleriniň hünärmenlerinden düzülen
utgaşykly topar bilen bilelikde «Berkarar döwle
tiň täze eýýamynyň Galk ynyşy: Türkmenistany
2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taý
dan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» tasla
masy taýýarlanyldy. Resminama halk ymyz tara
pyndan gyzg yn garşylanyldy we Türkmenistanyň
Milli Geňeşin iň Halk Masla hat y nyň şu günk i
bolý an nobatdan daşar y mejlisinde kabul edilme
gi göz öňünde tutulýar. Çünk i onda ýurdumyzyň
ilat ynyň ýaşaý yş-durmuş şertlerini düýpli döwre
baplaşdyrmak, adamlar yň hal-ýagdaý yny ýokar
landyrmak, ähli ugurlar babatda durnukly ösüşi
gazanmak bilen bagly anyk hem ygt ybarly işler
bellenilendir. Täze maksatnama her bir ulgamyň
işiniň depginine goşmaça tizlik berer. Oňa laý yk
lykda, ýak yn geljekde ýurdumyzda ýene-de dünýä
ülňülerine laý yk gurlan täze inžener-üpjünçilik,
önümçilik we durmuş ugurly desgalar yň ýüzlerçesi
peýda bolar, bar bolanlar ynyň durk y düýpli döw
rebaplaşdyr ylar. Milli strategiýanyň çäginde sanly
ykdysadyýetiň nebitgaz, himiýa, energetika, gurlu

şyk, oba hojalyk, dokma we ýeňil senagat, suw üp
jünçiligi, ulag-aragatnaşyk, maglumat tehnologiýa
lar y, innowasion we intellektua l ösüş ýaly möhüm
ugurlar ynda serişdäni, wagt y tygşytlamak hem-de
daşk y gurşawa ýetirilýän zyýanly täsiri azaltmak
boý unça toplumlaý yn çäreler bellenilipdir. Ýüpek
çilik, dowardarçylyk, iri şahly maldarçylyk, guşçu
lyk, balar yçylyk, ekerançylyk, bagçylyk, üzümçilik,
gülçülik, kömelekçilik, balykçylyk hojalyklar yny,
şeýle-de kiçi möçberli tik inçilik artelini, ýüň we
gön işlemek, keçeçilik, halyçylyk, gök we bakja
önümlerini kakatmak we konserwirlemek boý un
ça kärhanalar y, kiçi sowadyjy ammarlar y, az kuw
watly degirmenleri, mallar üçin ot-iým taýýarlaýjy,
tokaýçylyk toparlar yny, senetçilik ussahanalar yny,
zir-zibilleri gaýtadan işleýän we beýlek i senagat
ugurly kiçi kärhanalar y döretmek, bar bolanlar y
nyň durkuny täzelemek göz öňünde tutulýar.
Maksatnamanyň birinji tapg yr ynda, hususanda, çetk i obalar y sanlylaşdyrmak, senagat önüm
çiliklerini awtomatlaşdyrmak, olar y elektron, ýiti
howa tolkunly ykjam aragatnaşyk toruna birleşdir
mek, internet giňişligine doly baglanyşdyrmak işle
rine möhüm orun degişlidir.
Umuman, ýurdumyzyň geljek 30 ýylk y ösüş
ugurlar yny özünde jemleýän täze maksatnamada
göz öňünde tutulan wezipeleriň ählisi halk ymyzyň
ýaşaý yş-durmuş abadançylyg yny pugtalandyrma
ga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwat yny has-da ber
kitmäge gönükdirilýändigi bilen ähmiýetlidir.
«Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylynyň tar yhy
na alt yn harplar bilen ýazyljak, şu günk i geçirilýän
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahat y
nyň nobatdan daşar y mejlisiniň işine üstünlikler
arzuw edýäris.
Goý, ýurdumyzy gülledip ösdürmek, mähri
ban halk ymyzy bagt yýar durmuşda ýaşatmak üçin
taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak bolsun! Garaşsyz, hemişelik
Bitarap Türkmenistan döwletimiziň parahatlyg y,
howpsuzlyg y we durnukly ösüşi, mähriban hal
kymyzy eşretli durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp
barýan il-ýurt bähbitli işleri elmydama rowaçlyk
lara beslensin! Döwletimiziň adamlar yň bähbitle
riniň üpjün edilmegine esaslanýan syýasat y gelje
gimiziň aýdyňlyg yna dahylly bolup, tar yhyň nurly
sahypalar yny ýazsyn!
«Adalat».

DEMOKRATIK GYMMATLYKL ARYŇ
DABARAL ANMAGY
Türkmenistanyň täze taryhyna «Halkyň Arkadagly zamanasy» ady bilen ýazylýan ýylyň belent ruhy her
bir raýaty mukaddes Watanymyzyň nurana geljegi üçin halal zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Gahryman
Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda geçirilýän Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslaha
tynyň nobatdan daşary mejlisi hem onuň aýdyň dabaralanmasydyr. Aýdylyşy ýaly, adamzat gymmatlygy
bolan parahatçylygyň we abadançylygyň girewi döredijilikli zähmetde jemlenýär. Milli Liderimiziň alyp
barýan köpugurly, anyk syýasatynyň netijesinde bolsa eziz Diýarymyz täze ösüşler bilen jahana dolýar.
Häzirk i zaman türkmen belledi. Ata-babalar ymyzyň: «Geňeşli metiň üpjün edilmegine gönükdirilen
jemg yýetine döwrebap biçilen don gysga bolmaz» diýşi ýaly, ýörelgelerden ugur alýar. Şeýle-de
lyk, kanunylyk, milli türkmen halk y hemişe döwletli işiň döwletiň jemg yýetçilik-syýasy dur
we dünýä tejribesini başyny tutjak bolanda, ulus-iline ge muşyny mundan beýläk-de demok ra
utgaşdyrmak, sag ňeş edipdir. Ýaşuly nesle aýrat yn hor tiýalaşdyrmakda, halk häk imiýetiniň
dyn durmuş, ahlak mat goý up, olar bilen hemişe il-ýurt edaralar ynyň bir bitewi ulgamyny
ýörelgeleri mahsus bähbitli işlerini maslahatlaşyp, belli döretmekde, häzirk i döwrüň talapla
dyr. Konstitusion bir karara gelipdirler. Jemg yýetçilik ryna laý yklykda, raýat jemg yýetiniň
gurluşymyz
halk wek illeri bilen ählihalk ýygnaklar y edara lar yny kämilleşdirmekde mö
häk imiýetine esas geçirilip, iň wajyp syýasy-ykdysady hüm orny eýeleýär.
lanýar. Bu barada meseleleri çözmek giňden ýaýrapdyr.
Demokratik esasda ähli wek ilçilik
Esasy Kanunymyzyň Maslahat yň çözgütleri ýokar y orun li edaralar yň saýlawlylyg y halk bilen
3-nji maddasynda: «Türk da goýlup, olara eýerilipdir. Halk yň häk imiýetiň özara ynamynyň binýa
menistanyň özygt yýarlylyg y wek illeriniň pik ir alyşmag ynyň dur dydyr. Jemg yýetiň, döwletiň işlerini
halk tarapyndan amala aşyr ylýar, muş-ykdysady, jemg y ýetçilik-sy ýasy dolandyrmaga gatnaşmak üçin raýat
halk döwlet häk imiýetiniň ýeke-täk ösüşe oňyn täsir edýändigine ylmy- lar yň öz konstitusion hukuklar yny
gözbaşydyr. Türkmenistanyň halk y nazar y garaý yşlar hem-de tar yhy tej işjeň durmuşa geçirmegi raýat jem
öz häk imiýetini gös-göni ýa-da we ribeler şaýatlyk edýär.
gyýetiniň yzygiderli kämilleşmegi
kilçilikli edaralar yň üsti bilen amala
Ýurtda şeýle görnüşde dabara ne itergi berýär. Demok ratiýanyň we
aşyrýar» diýlip bellenilendir.
lanýan demokratik gymmatlykla döwletliligiň ösüşi adam hukuklar y
Milli Liderimiziň beý ik başlan ryň jemg yýete ornaşdyr ylmag y bilen nyň we azatlyklar ynyň kepillendiril
gyçlar y bilen geçirilýän Halk Masla adamlar yň medeni, hukuk, syýasy dü megi raýat jemg yýetiniň pugtalanma
hat ynyň mejlisiniň kabul edýän çöz şünjeliligi ýokarlanýar. Şu özgertmeler gynyň aýdyň subutnamasydyr.
gütleriniň netijesinde ýurdumyzyň bilen bir hatarda, raýat jemg yýetiniň
Beý ik işleri, umumadamzat ähmi
ykdysadyýetini pudaklaý yn diwersi institutlar y has-da işjeňleşýär. Hukuk ýetli tagallalar y bilen merdana halk y
fikasiýalaşdyrmak, ykdysady ösüşiň döwletiniň, şeýle hem raýat jemg yýe myzy döredijilik i zähmete ruhlandyr
köpugurlylyg yny üpjün etmek babat tiniň esasy görkezijileriniň biri halk yň ýan Gahr yman Arkadag ymyzyň jany
da düýpli öňegidişlikler gazanylýar. häk imiýeti, ýagny raýatlar yň döwletiň sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli işleri
Şeýle-de halk häk imiýetini kämilleş we jemg yýetiň durmuşyny dolandyr hemişe rowaç bolsun.
dirmek boý unça hem netijeli işler al maga giňden gatnaşmag ynyň üpjün
nyp barylýar. Döwlet Baştutanymyz edilmegi bolup durýar.
Meňli DIWANOWA,
Ministrler Kabinetiniň 7-nji ýanwarda
Türkmenistanyň Milli Geňeşi hal
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
bolup geçen mejlisinde döwletimizi kymyzy birleşdirýän umumymilli Mejlisiniň deputaty, Mejlisiň Adam
we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda wek ilçilikli edara bolup, halk häk imi
hukuklaryny we azatlyklaryny
ösdürmegiň esasy ugurlary
ny kes ýetiniň ýokar y wek ilçiligi, ösüşi, döw
goramak baradaky komitetiniň
gitlemelidigimizi we düzmelidigimizi rebaplyg y, halal we döredijilikli zäh
agzasy.
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Bagt yýarlyk döwründe ýaşlar yň be
den taýdan sagdyn kemala gelmegi, wa
tansöý üjilik ruhunda terbiýelenilmegi
hem-de jemg yýetçilik başlang yçlar ynyň
höweslendirilmegi döwlet syýasat ynyň
ileri tutulýan ugurlar ynyň biridir. Ýaş
lar yň arasynda tebigata aýawly garaý
şy ösdürmek, innowasion serişdeler
den peýdalanmag yň medeniýeti, milli
edep-kadalar y, arassa ahlaklylyk barada
wag yz-nesihat häsiýetli duşuşyklar yň
geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýär.
Bular babatda hormatly Prezidentimiziň
şu ýylyň 27-nji ýanwar ynda Türkmenis
tanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahat y
nyň nobatdan daşar y mejlisine taýýarlyk
görmek boý unça geçiren iş maslahat yn
da aýrat yn bellenildi. Geljegimiz bolan
ýaşlar yň zähmetiň gadyr yny bilmelidik
lerini, şunda parasatly ýaşulular ymyzyň
pähimlerini ýerlikli ulanmag yň gerekdi
gini nygtamag y her bir maşgalanyň, bi
lim we terbiýeçilik ulgamynyň işgärleri
niň nesil terbiýesindäk i jogapkärçiligini
has-da ýokarlandyrdy.
Zähmet adamyň akyl başarny
gy bilen beden güýjüni ýerlikli sarp
etmeginiň netijesi bolup, onuň bel
li bir maksatlara ýetmegini şert
lendirýär. Zähmetiň netijesi ynsan
ýaşaýşynyň maddy we ruhy kana
gatlanmasynyň çeşmesi, jemg yýe
tiň kadaly ösüşiniň esasy görkezijisi
bolup durýar. Adamyň ýiti zehini,
göw ün joşguny, önjeýli zähmeti bi
len döredilýän maddy we ruhy gym
matlyklar döw ürleriň oňyn üýtge
megine kuwwatly itergi berýär.
Zähmet köp dürli jemg yýetçi
lik gatnaşyklar ynyň ilk inji görnüşi
bolup, adamzat nesliniň we jemg y
ýetiň döwrebap ösüş-özgerişiniň
esasy şertidir. «Herekete — bere
ket», «Işlemedik — dişlemez» diýli
şi ýaly, zähmetden üzňelikde adamyň
durmuşyny göz öňü
ne ge
tir
mek örän
kyndyr. Şundan ugur alan halk ymyz
has irk i döw ürlerde zähmet çek ip, ha
lal ýaşamag yň ýollar yny inçelik bilen
işläp düzüpdir. Pähimdar pederlerimi
ziň zähmet terbiýesine siňdiren edep-

Hukuk ulgamy
kämilleşýär
Ga hr yma n A rk adag ymyz y ň
baştutanlyg ynda ata Watanymyz ok
gunly ösýär. Garaşsyz, hemişelik Bi
tarap Türkmenistan dünýew i hem-de
hukuk döwleti bolmak bilen, ýurdu
myzda jemg yýetçilik hem-de döwlet
edaralar ynyň işini demokratiýalaş
dyrmaga gönükdirilen çäreler yzygi
derli geçirilýär. Adamyň we raýat yň
hukuklar y hem-de azatlyklar y ba
batdak y halkara şertnamalar yna we
konwensiýalar yna gatnaşyjy bolmak
bilen, Türkmenistan şu halkara hu
kuk resminamalar yň talaplar ynyň
berjaý edilmegini yzygiderli üpjün
edýär.
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna
we halkara hukug ynyň umumy ykrar
edilen kadalar yna laý yklykda aýallara
we erkeklere deň hukuklar y döretmek
döwletiň esasy ileri tutýan ugurlar y
nyň biridir.
Şonuň bilen baglylykda, 2020-nji
ýylyň 4-nji dekabr ynda «Türkmenis
tanda gender deňligi boý unça 2021
— 2025-nji ýyllar üçin Hereketle
riň milli meý ilnamasy» kabul edildi.
2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde bolsa
hukuk ulgamyny hem öz içine alýan
«Türkmenistanda adam hukuklar y
boý unça 2021—2025-nji ýyllar üçin
Hereketleriň milli meý ilnamasy» ka
bul edildi.
Ata Watanymyzda kanunlar yň kä
milleşdirilmegi ugrunda giň gerimli
işlere badalga berýän hormatly Belent
Serkerdebaşymyzyň jany sag, ömri
uzak, beý ik işleri rowaç bolsun!
Berdinazar GÖKLEŇOW,
Aşgabat şäheriniň döwlet
notarial edarasynyň döwlet
notariusy, 3-nji derejeli ýurist.
Ýakynda hormatly Prezidentimiz
Hy t aý Halk Respubl ik as ynd a iş sa
par ynda bolup, XXIV gyşk y Olim
piýa oýunlar ynyň açylyş dabara
syna gatnaşdy. Şeýle hem ol ýerde
ikitaraplaý yn gatnaşyklar y ösdür
mek bilen bagly ýokar y derejeli du
şuşyklar yň geçirilmegi iki halk yň
arasyndak y hyzmatdaşlyg y mundan
beýläk-de ösdürmegiň ygt ybarly
binýadyny goýdy.
Häzirk i wagtda Türkmenistan
bilen Hytaý Halk Respublikasynyň
arasynda daşar y syýasat, ýang yçenergetika, ulag-aragatnaşyk, söw
da-ykdysady, medeni-ynsanperwer,
ylym, bilim, saglyg y goraý yş hem-de
döwlet durmuşynyň beýlek i ugur
lar y boý unç a gatnaş yk lar giňden
ösdürilýär.
Iki ýurduň arasynda nebitgaz we
ýang yç-energetika pudag ynda alnyp
bar ylýan gatnaşyklar ileri tutulýan
ugurlar yň biridir. Türkmen gazynyň
Hytaýa ugradylmag yny üpjün edýän
gaz geçiriji özara bähbitli gatnaşyk
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2022-nji ýylyň 11-nji fewraly, anna.

DÖWREBAP ÖSÜŞLERIŇ ESASY ŞERTI

ekram kadalar y, ruhy-ahlak ýörelgeleri
adamyň belent adamkärçiliginiň milli
mekdebi bolup hyzmat edip gelýär. «Ýi
gide müň dürli hünär hem azdyr» diýen
atalar sözlerine eýeren ata-babalar ymy
zyň öz nesilleriniň zähmet endigini do
wamly özleşdirmegi bilen türkmen top
rag y has irk i döw ürlerden bäri ylmyň
pajarlap ösen mekany, dünýäniň medeni
merkezleriniň biri hökmünde tanalýar.
Halk ymyzda zähmete bolan höwes-söý
gi ogul-gyzlar yň aňyna we gursag yna
çagalykdan guý ulýar. Hünär öwredýän
ussat halypalara hem-de iş öwrenmäge
yhlas edýän şägirtlere hormat goý ulýar.
Zähmet etikasy adamyň zähmet çyg
rynda özüni alyp barmag ynyň tertibini,
näme etmelidigini we nämeden saklan
malydyg yny kesgitleýän, jemg yýetçilik
pik iri bilen goldanylýan ahlak kadalar y
dyr. Şahsyýeti kämillige ugrukdyrmak,
adamlar yň iş-durmuşyndak y gatna
şyklar y sazlamak, edara-kärhanalar yň
içerk i iş tertibini kadalaşdyrýan na

malarda öz beýanyny tapýan düzgünler
dir. Onuň maksady her bir ýaş raýatda
pespällilik, kiçigöw ünlilik sypatlar yny,
zähmetiň gymmatyna düşünmegi ke
mala getirmekdir.
Milli Liderimiziň parasatly baştutan
lyg ynda türkmen halk ynyň asyrlar yň

dowamynda sünnäläp, biziň döwrümize
ýetiren ahlak gymmatlyklar y milli hu
kuk kadalar y bilen sazlaşykly utgaşdy
rylýar. Esasy Kanunymyzda ata-eneleriň
ýa-da olar yň ornuny tutýan adamlar yň

islegine görä hünär, kär we iş ýerini saý
lap almaga, zähmetiň sagdyn we howp
suz şertlerine bolan hukug y kepillendi
rilýär. Şonuň ýaly-da, Türkmenistanyň
Zähmet kodeksiniň şägirtlik görnüşin

çagalar yny terbiýelemäge, olar yň sagly
gy, ösüşi, okuw y barada alada etmäge,
olar y zähmete taýýarlamaga, kanunlara,
tar yhy we milli däp-dessurlara hormat
goýmak medeniýetini olar yň aňyna or
naşdyrmaga hukuklydyklar y we borçlu
dyklar y bellenilýär. Her bir adamyň öz

de hünär taýýarlyg yna bag yşlanan
3-nji babynda iş berijiniň kärhanada
hünär öwretmek üçin şägirtlik şert
namasyny baglaşmag yň şertleri, şä
girtligi guramag yň tertibi we wagt y
baradak y kadalar kesgitlenilýär.
«Döwlet gullukçysynyň etikasy
we gulluk özüni alyp barşy hak ynda»
Türkmenistanyň Kanunynda döwlet
gullukçysynyň özüni alyp barşynyň
ahlak ýörelgeleriniň ulgamy, zähmet
keşler köpçüligini jebisleşdirmäge we
işiň ýokar y hilini üpjün etmäge gö
nükdirilen döwletiň we jemg yýetiň
talaplar yny ödeýän düzgünler beýan
edilýär. Ol düzgünler döwlet gulluk
çysynyň amala aşyrýan hünär işinde
ähli güýjüni, bilimini we tejribesi
ni ulanmag yna, eziz Watanymyza,
mähriban halk ymyza we Türkmenista
nyň Prezidentine halal gulluk etmegine
talaplar y bildirýär.
Ýaşlar milli bähbitlerimizi goraýan,
Watanymyzyň abraý ynyň ýokarlanma
gyna hemmetaraplaý yn şahsy goşant
goşýan döwlet gullukçylar ynyň işlerini

Maşgala terbiýesinde öz milli ýoluny esaslandyran halkymyz nakyllaryň ähmiýetine aýratyn üns beripdir. Şo
nuň üçin-de ata-babalarymyz ýaş nesle milli terbiýe bermekde türkmen halk nakyllaryny giňden peýdalanypdyr.
Hut şu nukdaýnazardan, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen neşir edilen «Paýhas çeşmesi» atly kitabyň
terbiýeçilik ähmiýeti örän uludyr. Nakyllaryň mazmun örüsinde juda giň many we pikir jemlenýär. Şonuň üçin
ýerini bilip, jaýdar ulanmagy başarsaň, nakyllaryň durmuşdaky ähmiýeti has-da ýokary bolýar. Türkmen halk
döredijiliginde durmuşyň aýry-aýry ugurlary, has dogrusy, akyl hem zehin, maşgala terbiýesi, agzybirlik, dost-do
ganlyk, mertlik, batyrlyk ýaly häsiýetiň ýüze çykyşy bilen bagly bolan nakyllar köpdür.
Ýaş nesliň akyl taýdan ösüşi, akyl
ly-başly şahsy ýet leriň jemg y ýete ber
ýän peýdasy, ynsany bezeýän zehin
ata-baba lar y myz yň ünsüni çek ipdir.
Şeý
le
lik
de hem «Är gör
k i — akyl»,
«Akylly aý namaz, alt yn çüý remez»,
«Akylym bar — harjym bar», «Hak y
ky zehin iki daşyň arasynda galsa-da, gursak neýlesin» diýmek bilen, ynsana maz, çyksa-da makul çykmaz», «Aky
syz ylyp çykar» diýen ýa ly durmuşy zehiniň dogabitdi, ýagny tebig y halda lyň ýagşysy dymmakdyr» diýen ýaly
na k yllar ýüze çyk yp, olar nesil terbi berilýändigine düşünipdir. Akyl babat nak yllar halk yň arasynda ýaýrapdyr.
ýesinde giňden ulanylypdyr.
da biri-birine düýbünden meňzemeýän
«Agz ybirlik at getir, agza la lyk at
Türkmen aga şahsyýetlerde akylyň adamlar y terbiýelemekde ýene-de ýa ýitir» diý ýän türk meniň nesil terbiýe
ýüze çyk yşyna-da aýrat yn üns berip şuly nesle nak yllar ýardamçy bolupdyr. sinde esasy borç maşga la lar yň üstü
dir. «Guýma gursak bolmasa, dürtme Netijede, «Akmak kelleden akyl çyk ne ýük lenipdir. Maşga la lar yg t ybarly

Maşgala terbiýesiniň
gönezligi

Energetika pudagynyň ösüşi
Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz energiýa serişdeleriniň
baý gorlaryna eýe bolmak bilen, hormatly Prezidentimiziň
baştutanlyg ynda energetika ulgamynda halkara hyz
matdaşlyg y ösdürmäge saldamly goşant goşýar we bu
ugurda möhüm başlang yçlar y öňe sürýär. Döwletimi
ziň daşar y syýasat ynyň ileri tutulýan ugurlar ynyň biride, energetika diplomatiýasy bilen baglanyşyklydyr. Ol
abraýly halkara guramalar yň derejesinde giň goldawa
eýe bolýar. Bu babatda Türkmenistanyň başlang yjy bi
len BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan degişli Ka
rarnamalar yň birnäçesi kabul edildi.
Hünärmenleriň çaklamalar yna görä, häzirk i wagtda
dünýäde pes uglerodly energiýa we wodorod ýang yjyna
geçmek bilen bagly işler barha güýçlenýär. Şunuň bilen
baglylykda, hormatly Prezidentimiziň energetika ul
gamynda öňe sürýän halkara başlang yçlar yndan ugur
alnyp, Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda
halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji
ýyllar üçin «Ýol kartasynyň» taslamasy işlenilip dü
züldi. Ol wodorod energiýasy boý unça halkara hyz

matdaşlyg y ýola goýmak, ýokar y derejeli hünärmenler
bilen üpjün edilen, döwrebap tehnologiýalar esasynda
işleýän we eksporta gönükdirilen milli wodorod ener
getika pudag yny döretmek bilen bagly anyk işleriň top
lumyny maksat edinýändigi bilen örän ähmiýetlidir.
Şeýle hem bu babatda Ýagşygeldi Kakaýew adyndak y
Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Wodorod energi
ýasy boý unça merkezi döretmek teklip edilýär. Munuň
özi halk ymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine
gönükdirilen ajaý yp işleriň biridir.
Wodorod energiýasyny senagatda hem-de binalar y
ýylatmak üçin netijeli ulanmak mümk in bolup, ol daş
ky gurşaw üçin howpsuzdyr. Öz halk yny ygt ybarly dur
muşda ýaşatmak üçin yhlasyny gaýg yrmaýan döwlet
Başt ut any myz yň jany sag, ömr i uzak, işl er i row aç
bolsun.
Gülsoltan REJEPGULYÝEWA,
Ahal welaýatynyň prokurorynyň hukuk üpjünçiligi
boýunça uly kömekçisi, ýustisiýanyň geňeşçisi.

Halkara hyzmatdaşlygyň
möhüm ugry

lar yň üstünliklere beslenýändigini
aňladýar.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly
Prezidentimiz HHR-iň Başlyg y bi
len geçirilen ýokar y derejeli geple

şikleriň barşynda Türkmenistanyň
gaz geçirijisiniň dördünji şahasyny
gurmak arkaly Hytaýa ugradylýan
tebig y gazyň möçberini artdyrmak
bilen baglanyşykly meseleleri jik

me-jik ara alyp maslahatlaşmak üçin
taýýardyg y barada teklibi öňe sürdi.
Şeýle hem milli Liderimiz dünýäniň
iň iri gaz känleriniň biri bolan «Gal
kynyş» gaz käniniň ikinji tapg yr yny
döwrebaplaşdyrmag yň
mümk in
çilikleriniň seljerilmelidigine ünsi
çekdi. Gahr yman Arkadag ymyzyň
bu ajaý yp halkara ähmiýetli tekli
biniň geljekde üstünlik li durmu
şa geçirilmegi sebit we ählumumy
energiýa howpsuzlyg ynyň pugtalan
dyr ylmag yna mynasyp goşant bolar.
Berkarar döwletimiziň bagt y
ýarlyk döwründe bütin adamzadyň
bähbidine asyrlara barabar işleri
durmuşa geçirýän, halk ymyzyň aba
danç ylyg y, bagt yýarlyg y we asuda
lyg y babatda taýsyz tagallalar edýän
hormatly Belent Serkerdebaşymy
zyň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç
bolsun.
Nurgeldi BAÝRYÝEW,
Lebap welaýatynyň Köýtendag
etrap kazyýetiniň kazysy.

täzeçillik usulynda we mynasyp dere
jede dowam etdirijilerdir. Şu nukdaý
nazardan, «Döwlet gullug y hak ynda»
Türkmenistanyň Kanunynda döwlet
gullug yna girýänlere bildirilýän esasy
talaplar yň hatar ynda, Türk
menistanyň halk yna, Watana,
Türkmenistanyň Prezidentine
wepaly gulluk etmelidigi, sy
ýasy, hukuk we ahlak mede
niýetiniň ýokar y derejesiniň
bolmalydyg y, raýatlara, olar yň
hukuklar yna we azatlyklar yna
hormat bilen garamalydyg y bel
lenilýär.
«Zäh
met ada
my adam ed
ýär!» diý ip nygtaýan Gahr yman
Arkadag ymyzyň taýsyz tagal
lalar y bilen, milli bilim ulga
mynyň özgerdilmegi, zähmet
bazar ynyň giňeldilmegi bilen,
ýaşlar söýgüli käriniň eýesi bo
lup, jemg yýetçilik durmuşyna
işjeň goşulýarlar. Döwletimiz
tarapyndan aýrat yn alada bilen
gurşalyp alynýan, köp hünäriň ussady
bolan gojalar ymyz ýaşlar yň zähmete
uýgunlaşmag ynda, Watanyň, halk yň,
ata-enäniň öňündäk i perzentlik borçla
ryny kemsiz berjaý etmeginde görelde
mekdebi bolup çyk yş edýärler. Merdana
halk ymyzyň zähmet-durmuş ýörelge
leriniň hukuk kadalar y bilen döwrebap
utgaşdyr ylmag y ýaşlar tarapyndan atababa senetçiliginiň, zähmet däp-dessur
lar ynyň durmuşa ornaşdyr ylmag yna,
ýaş hünärmenleriň durmuş tejribesiniň
baýlaşmag yna we olar yň yhlasly işiniň
höweslendirilmegine, halal zähmetin
den kemal tapmag yna oňaýly täsirini
ýetirýär.
Goý, halypa-şägirtlik ýoluna aý
rat yn ähmiýet berip, ýaşlar yň kämil
şahsyýetler bolup ýetişmek leri ugrun
da taýsyz tagallalar edýän Gahr yman
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak,
belent başy aman bolsun!
Meretguly TANGIÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet, hukuk
we demokratiýa institutynyň
uly ylmy işgäri.
başlang yç terbiýe mekdebi bolupdyr.
Perzendiň terbiýesi maşga lanyň abra
ýy ny kesgit läpdir. Terbiýäniň derejesi
perzendiň gepi-sözi, zähmetsöýerligi,
otur yp-turşy, ula sylag y, kiçä howan
darlyk edip bilşi, daş-töwerek bilen
gatnaşyg y, milli ahlak gymmat lyk lara
goý ýan hormat y... bilen kesgit lenip
dir. Maşga la terbiýesi häzirk i wagt
da-da esasy orunda goý ulýar, sebäbi
çaga lara milli terbiýäni bermek ataeneleriň mu kaddes borjudyr.
Milli ýörelgelerimizi jemg y ýe
timize ornaşdyrmakda giň gerim
li işlere badalga ber ýän Gahr y man
Arkadag ymyza halk ymyz yň alk yşy
çäksizdir.
Muhammet GARAHANOW,
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk
etrap kazyýetiniň kazyýet
ýerine ýetirijisi.

Halkymyzyň
guwanjy
Milli Liderimiziň taýsyz tagallalar y neti
jesinde Berkarar döwletimiziň bagt yýarlyk
döwründe ýaşlar yň mynasyp terbiýe alma
gy, başarjaň hünärmenler bolup ýetişmegi
üçin ählitaraplaý yn şertler döredilýär. Milli
Liderimiziň tar yhy Karar y esasynda Türk
menistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň
Alt yn asyr y» atly baýrag yny almak ugrun
dak y bäsleşigiň çäklerinde dutarçy bagşysazandalar yň arasynda «Çalsana, bagşy!»
bäsleşiginiň yglan edilmegi ýaşlar yň milli
mirasymyzy, dutar ýasamak senetçiligimi
zi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sun
gat ymyzy has belent derejelere çykarmag y
üçin döredilen mümk inçilikdir.
Milli ruhy-ahlak gymmatlyklar yň esa
synda ýaş nesillerimizde belent ynsanper
wer häsiýetleriň, döwrebap hukuk medeni
ýetiniň kemala gelmegi ýurdumyzyň ähli
pudaklar yny sanly ulgama geçirmek, ykdy
sadyýetimiziň ähli ugurlar ynda önümçi
ligi artdyrmak ýaly wezipeleriň üstünlikli
berjaý edilmegine oňyn täsir edýär. Döwlet
Baştutanymyzyň parasatly baştutanlyg ynda
geçirilýän Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahat ynyň nobatdan daşar y mejli
sine hem dürli kärde zähmet çekýän ýaşlar y
myzyň işjeň gatnaşmag y «Berkarar döwletiň
täze eýýamynyň Galk ynyşy: Türkmenistany
2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy»
we onda göz öňünde tutulýan ähli çäreleriň
üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine bolan buý
sançly ynamy döredýär.
Ata Watanymyzda belentden-belent
ösüşleriň gazanylmag y üçin ägirt işleri dur
muşa geçirýän Gahr yman Arkadag ymyzyň
jany sag, ömri uzak, işleri rowaç bolsun!
Serdar TÄÇDURDYÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa
gullugynyň Lebap welaýaty boýunça
müdirliginiň Gazojak şäher bölüminiň
harby gullukçysy, maýor.

Döwletlilik ýörelgesi
Döwlet Baştutanymyzyň «Türkmeniň döwlet
lilik ýörelgesi» atly ajaý yp eseriniň koreý dilinde
neşir edilmegi ýyl-ýyldan berkeýän türkmen-koreý
hoşniýetli gatnaşyklar ynyň tar yhynda ähmiýetli
waka, täze tar yhy eýýamda döwletara hyzmatdaş
lyg yň ösdürilmegine milli Liderimiziň goşýan go
şandynyň ykrar edilmegi bolup durýar.
Ýurdumyz Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde ok
gunly ösýän döwletleriň biri bolan Koreýa Respubli
kasy bilen netijeli gatnaşyklar yň has-da berk idilme
gine uly ähmiýet berýär. Ýak ynda, has tak yg y, 7-nji
fewralda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasy
nyň arasynda diplomatik gatnaşyklar yň ýola goý ul
mag yna 30 ýyl doldy. Gahr yman Arkadag ymyzyň
kitabynyň koreý dilinde neşir edilmeginiň Türkme
nistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda dip
lomatik gatnaşyklar yň ýola goý ulmag ynyň 30 ýylly
gyna gabat gelmegi aýrat yn many-mazmuna eýedir.
«Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylynda döwle
timizi ösüşleriň täze sepgitlerine tarap bedew bady
bilen alyp barýan Gahr yman Arkadag ymyzyň ilýurt bähbitli, halkara ähmiýetli işleri rowaçlyklara
beslensin.
Hally HALLYÝEW,
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrap,
şäher kazyýeti, kazynyň kömekçisi.

Göwnejaý geňeş
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutan
lyg ynda üstünlikli amala aşyr ylan konstitusion öz
gertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň milli kanun
çykar yjy edarasynyň — Türkmenistanyň Milli Ge
ňeşiniň Mejlisi we Halk Maslahat y palatalar ynyň
işiniň halkara ölçeglerine we milli aňyýetimize,
däp-dessurlar ymyza laý yklykda işiniň ýola goý ul
mag y, olar yň halk ymyzyň bähbitlerine, ata Wata
nymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösüşiniň hat y
rasyna sazlaşykly işlemeklerini üpjün edýär.
Şu günk i geçirilýän Türkmenistanyň Milli Ge
ňeşiniň Halk Maslahat ynyň nobatdan daşar y
mejlisi türkmen halk ynyň demokratik däpleriniň
gözbaşyny müňý yllyklardan alyp gaýdýan asylly
ynsanperwerlik, adalatlylyk ýörelgeleriniň täze ta
ryhy şertlerde has netijeli görnüşde rowaçlanmag y
dyr. Bu tar yhy mejlisde geljek 30 ýyl üçin ýurdumy
zy hemmetaraplaý yn ösdürmegiň esasy ugurlar y
kesgitleniler.
Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrü
niň uzak, işleriniň rowaç, mertebesiniň hemişe be
lent, döwletli maslahatlar yň üstünlikli bolmag yny
tüýs ýürekden arzuw edýäris.
Toýly KÖRHANOW,
Ahal welaýatynyň Sarahs etrap kazyýetiniň
kazyýet ýerine ýetirijisi.

Ösümlik dünýäsiniň goragynda
Milli Liderimiziň uzak möhletleý in ekologiýa sy
ýasat y eziz Diýar ymyzyň tebig y baýlyklar yny gorap
saklamak, olardan aýawly we rejeli peýdalanmak,
«ýaşyl» tehnologiýalar y ornaşdyrmak arkaly dur
nukly ösüşi ilerledýär. Alym Arkadag ymyzyň şu ýy
lyň 28-nji ýanwar ynda gol çeken Karar y hem onuň
nobatdak y beýany boldy. Bu resminama bilen Türk
menistanda ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji
ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy hem-de ony ama
la aşyrmak boý unça ýerine ýetirilmeli çäreleriň me
ýilnamasy tassyk lanyldy.
Ýeri gelende bellesek, bu meý ilnama «Türkme
nistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
Maksatnamasynda», şeýle hem «Ösümlikleri go
ramak hak ynda» Türkmenistanyň Kanunynda
bellenilen, ösümlikleri zyýankeşlerden, kesellerden
hem-de haşal otlardan goramak babatda giň gerim
li çäreleriň netijeli amala aşyr ylmag yny üpjün eder.
Goý, adamzadyň sagdyn gurşawda ýaşama
gy üçin beý ik işleri durmuşa geçirýän Gahr yman
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt
bähbitli beý ik işleri rowaçlyklara beslensin!
Annabaýram HUDAÝNAZAROW,
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň
institutynyň mugallymy, polisiýanyň uly leýtenanty.

Bagtyýar durmuşyň kepili
Horm at l y Prez id ent im iz iň başt ut anl yg ynd a
jemg yýetçilik durmuşynyň ähli ugurlar yny ösdür
mäge gönükdirilen maksatnamalar yň üstünlikli
amala aşyr ylmag yna, raýat jemg yýetini pugtalan
dyrmaga, syýasy, ykdysady, demokratik özgertme
leri has-da işjeňleşdirmäge uly ähmiýet berilýär.
Döwlet Baştutanymyz milli kanunçylyg y we hukuk
tertibini berk itmek wezipelerini hemişe üns merke
zinde saklamak bilen, raýat jemg yýetiniň ýörelge
lerini döwrebaplaşdyrmakda nusgalyk işleri amala
aşyrýar.
Ýurdumyzda alnyp bar ylýan konstitusion öz
gertmeler bagt yýar durmuşyň kepilidir. Ol döwleti
miziň kanunçylyk binýadynyň has-da pugtalanma
gyny üpjün edýär. Goý, hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli,
dünýä ähmiýetli beý ik işleri hemişe rowaç bolsun!
Döwletmyrat AMANOW,
Daşoguz welaýatynyň adalat bölüminiň
baş maslahatçysy, 2-nji derejeli ýurist.

Ygtybarly kanunçylyk
Parasatly Prezidentimiziň baş
langyçlary bilen
döwletimiz ro
waç
ly
g yň we abadançylygyň täze
sepgitlerine tarap bedew bady bilen menziller aş
ýar. Şol bir wagt yň özünde, ýurdumyzda milli ka
nunçylyg y kämilleşdirmek ugrunda ägirt uly işler
alnyp bar ylýar. Munuň özi notaria l edaralar yň
hukuk ýagdaý y raýat dolanyşyg yna gatnaşyjylar yň
erk-isleglerini amala aşyrmaklar y üçin amatly hu
kuk giňişligini döretmegi, baglaşylýan geleşikleriň
kanunylyg yny we ygt ybarlylyg yny üpjün etmegi,
raýatlar ymyzyň hukuklar ynyň we kanuny bähbit
leriniň goralmag yny üpjün edýär.
Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri
uzak, il-ýurt bähbitli we dünýä ähmiýetli işleri rowaç
bolsun!
Mämmetjan MÄMMETJANOW,
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky
etrabynyň döwlet notarial edarasynyň
döwlet notariusy.

2022-nji ýylyň 11-nji fewraly, anna.
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Hormatly
Prezidentimiziň
2022-nji ý y
l yň 12-nji
ýanwar ynda geçiren Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň giňişleý in
mejlisinde döwletimiziň parahatçylyk
söý üjilik ýörelgelerine esaslanýan ynsan
perwer syýasat yna laý yklykda kabul edilen,
goranyş häsiýetli Harby doktrina esasynda har
by we hukuk goraýjy edaralar yň maddy-enjamlaý yn

binýadynyň yzygiderli berk idil
ýändigini, harby gullukçylar we ola
ryň maşgala agzalar y barada hemişe alada edil
ýändigini nygtady.
Häzirk i wagtda hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilik
li syýasat y bilen ýurdumyzyň ähli pudaklar y düýpli özgertmeleri
başdan geçirýär. Şol sanda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy
edaralar yny ýokar y hünärli, öz işine ussat harby gullukçylar bilen
üpjün etmek üçin harby okuw mekdepleriniň täze binalar y gur
lup, ulanylmaga berildi. Olarda harby we hukuk goraýjy edarala
ryň işgärleriniň yhlasly zähmet çekm ek ler i, gull uk etm ek ler i
hem-de oňat dynç almaklar y üçin ähli şertler döredilýär.
Gahr yman Arkadag ymyzyň Watan goragçylar yna goýýan
aýrat yn uly sarpasyny, olara bildirýän ynamyny kabul edilýän
hukuk namalar yndan hem görmek bolýar. Muňa mysal edip,
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň 5-nji noýabr ynda

çykaran Karar y bilen tassyklany
lan «Döwlet kärhanalar yna, guramalar y
na, edaralar yna, beýlek i obýektlere at dakmag yň
we olar yň adyny üýtgetmegiň tertibi hak ynda» düzgünna
mada obýektlere Watan goragçylar ynyň, Türkmenistanyň Gah
rymanlar ynyň atlar ynyň dak ylyp bilinýändigi baradak y kadanyň
berk idilmegini görkezip bolar. Watan goragçylar ynyň, Türkme
nistanyň Gahr ymanlar ynyň atlary olar hak yndak y ýadygärligi
ebedileşdirmek maksady bilen dak ylýar.
Berkarar döwletimiziň bagt yýarlyk döwründe goranyş häsi
ýetli Harby doktrinamyz ýurdumyzyň harby howpsuzlyg yny we
çäkleriniň bitew üligini üpjün etmegiň harby-syýasy, harby-ykdy
sady we harby-strategik esaslar yny kesgitleýär. Biz hem hormatly
Prezidentimiziň harby we hukuk goraýjy edaralar yň işgärleriniň
öňünde goýan wezipelerine, taýsyz tagallalar yna jogap edip, wepa
ly Watan goragçylaryna mahsus häsiýetleri özümizde terbiýeläp,

ata
Watanymy
zy, ene toprag ymy
zy gözümiziň göreji ýaly
gorar ys.
Goý, hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak, belent başy aman
bolsun!
Tylla ALLAMOWA,
Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň
Hukuk kömegi müdirliginiň müdiri.

Durnukly ösüşi nazarlaýan tagalla
Ulag ulgamynyň işjeňligi ýurduň jemg yýetçilik-ykdy
sady ösüşinde, ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylyg yny
we ilat yň durmuş derejesini ýokarlandyrmakda, ykdysa
dy ösüş üçin şertlerini döretmekde, ulag we üstaşyr ulag
mümk inçiliklerini durmuşa geçirmekde ähmiýetli orny
eýeleýär. Şeýle mümk inçilikleriň ulgamy ygt ybarly we ýo
kar y hilli ulag hyzmatlar yna elýeterliligi emele getirýär,
işew ürligiň we jemg yýetçilik ösüşiniň netijeliligini kes
gitlemäge ýardam edýär. Soňk y ýyllarda ulag pudag ynda
ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň we ilat ynyň ulag hyzmatla
ryna bolan zerurlyklar yny kanagatlandyrýan netijeli işler
durmuşa geçirildi.
Şu ýylyň 15-nji ýanwar ynda geçirilen Türkmenistanyň
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz
döwletimiziň ulag pudag ynyň mümk inçiliklerini has-da
pugtalandyrmak, bu ugurda döwlet meý illeşdiriş ulgamy
ny, bitewi milli ulag syýasat yny we kanunç ylyg yny kämil
leşdirmek hem-de durmuşa geçirmek boý unça giň strate
gik maksatlar yň çäreler toplumynyň amala aşyr ylmag yny
üpjün etmek ugrunda halkara hyzmatdaşlyg y ösdürmek
maksady bilen, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplo
matiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Mak
satnamasyny» tassyklady we bu barada Karara gol çekdi.
Ýurdumyz halkara hyzmatdaşlar bilen bilelikde, dünýä
ykdysadyýetiniň ösüşiniň esasy şertleriniň birine öwrül
ýän ulag ulgamyny toplumlaý yn ösdürmek ugrunda özara
bähbitli başlang yçlar y öňe sürüp, sebit we yklym ähmiýet
li taslamalar y yzygiderli durmuşa geçirýär. 2021-nji ýylyň
29-njy iýulynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji
sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde «Koronaw irus ke
seliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňk y dö
würde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygt ybarly halkara
ýük daşamalar y üpjün etmek maksady bilen, ulag yň ähli
görnüşleriniň arabaglanyşyg yny berk itmek» atly Ka
rarnamasynyň kabul edilmegi ýurdumyzy döwrüň
ählumumy wajyp meseleleriniň oňyn çözgüdini
tapmakda işjeň hyzmatdaş hökmünde dünýä
ykrar etdi.
Durnukly ösüş maksatlar yna ýet
mek, ilat yň ýaşaýşynyň hilini ýo
karlandyrmak, ykdysady ösüşi
gazanmak üçin ulag ulga
myny ösdürmegiň, bu
ugurda
halkara
t ag a ll al ar y ň
b i rl e şd i 

rilmeginiň ähmiýeti uludyr. Türkmenistan halkara gatna
şyklar ynda ulag ulgamynda dünýä bileleşiginiň derwaý ys
meseleleriniň oňyn çözülmegine özüniň yzygiderli we ne
tijeli goşandyny goşýar. Ýurdumyzda Merkezi Aziýa ýurt
lar ynyň ulag ulgamyny ösdürmäge gönükdirilen iri tas
lamalar yň birnäçesi durmuşa geçirildi we bu işler häzirk i
döw ürde hem dowam edýär. Munuň şeýledigine Diýar y
myzda gurlan we gurulýan dünýä ülňülerine laý yk gelýän
halkara demir ýollar y, deňiz port y we howa menzilleri, ýo
kar y tizlikli awtomobil ýollar y şaýatlyk edýär. Ulag logisti
kasyny ösdürmegiň esasy şertleriniň biri hökmünde hyz
mat etjek häzirk i zaman awtomobil ýollar ynyň gurluşyg y
göz öňünde tutulan «Demirgazyk — Günorta» we «Günba
tar — Gündogar» ulag geçelgeleriniň döredilmegi ugrun
dak y işler üstünlikli alnyp bar ylýar.
Şeýle ulag logistikasynyň Türkmen
başy Halkara deňiz portunyň we Türk
menbaşydaky Halkara aeroport ynyň
üstünden geçýändigi aýrat yn bellärlikli
dir. Geçen ýylyň 28-nji noýabr ynda paýtagt ymyzda bolan
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitin
de Hereketleriň Aşgabat Ylalaşyg yna gol çek ildi. Sammit
de döwlet Baştutanymyz öz çyk yşynda Hazar sebitiniň we
Ýewropa ýurtlar yna çykmak bilen Gara deňiz, Ýak yn Gün
dogar, Aziýa — Ýuwaş umman sebitleriniň arasynda üs
taşyr ulag gatnaşyklar yny işjeňleşdirmek maksady bilen,
Türkmenistanda logistik we üpjünçilik ulgamlar ynyň des
galar yny ulanmag yň meselelerini öwrenmegi teklip etdi.
Bu hyzmatdaşlyg yň bähbitlerine Hazar yň kenarýakasyn
dak y häzirk i zaman portuň kuwwat yny hödürlemäge taý
ýardyg ymyzy mälim etdi.
Bu ýollar yň Hazar yň türkmen kenar ynda jemlenme
gi Türkmenbaşy Halkara deňiz port y arkaly multimodal
ulag logistikasyny iş ýüzünde amala aşyrmaga giň müm
kinçilikleri döredýär. Şunda Hazar sebitiniň mümk inçilik
lerini ählumumy ösüşiň hat yrasyna gönükdirmekde, sebi
tiň durnukly ösüşini üpjün etmekde, hususan-da, dünýä
döwletleriniň gyzyklanmalar yny birleşdirýän meseleleriň
çözgüdini tapmakda aýrat yn orny bar. Bu hyzmatdaşlyg yň
netijeleri sebit we sebitara söwda-ykdysady gatnaşyklar yň
çygr yny has-da işjeňleşdirer. Ýagny, Aziýany we Ýewropa
ny birikdiriji köpri bolup hyzmat etjek wajyp ulag halkasy
emele gelip, har ytlar yň konteýnerlerde iberilýän möçberi
niň artmag yna, söwda-ykdysady gatnaşyklar yň pugtalan
mag yna ýardam eder.
Goý, halk ynyň abadan ýaşaýşyny esasy orunda goý up,
beý ik işleri durmuşa geçirmäge badalga berýän Gahr yman
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak, belent başy aman
bolsun!
Merjen BORJAKOWA,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň Durmuş syýasaty
baradaky komitetiniň
hünärmeni.

Ak ýollaryň asudalygy
Geçmişden şu güne, şu günden geljege barýan ýollar. Dost öýüne barýan ýollar.
Aslynda, ýol düşünjesiniň özi gatnaşygyň bardygyny, zerurdygyny aňladýar. Bu
babatda hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi»
atly eseriniň ikinji kitabynda: «Şu günki gün ýurdumyzda ulag düzüminiň utgaş
dyrylan ulgamy döredilip, Beýik Ýüpek ýolunyň ýüreginden uza
ýan halkara we sebitara deňiz, derýa, awtomobil, polat we howa
ýollary dünýäniň gujagyna aralaşýar, ak ýollar halklary birleş
dirýär, yklymlary ýakynlaşdyrýar» diýip belleýär.
Mälim bolşy ýaly, 2021-nji ýylyň 29-njy
oktýabr ynda hormatly Prezidentimiziň
gatnaşmag ynda Aşgabat — Türkmena
bat ýokar y tizlikli awtomobil ýolunyň Aş
gabat — Tejen bölegini ulanmaga bermek
dabarasy boldy. Bu tar yhy waka döwlet
Baştutanymyzyň gatnaşmag y bolsa üstaşyr
ulag geçelgelerini döretmegiň hem-de äh
lumumy multimodal gatnawlar ulgamyna
goşulyşmag ynyň hasabyna ata Watanymy
zyň geoykdysady kuwwat yndan doly peý
dalanmak babatda öňde goýlan wezipeleriň
üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobat
da k y subutnamasydyr.
Jemg yýetiň we döwletiň iň gymmatly
baýlyg y adam diýlip ykrar edilen ýurdu
myzda ynsan mertebesine belent sarpa go
ýulýar. Şunuň bilen baglylykda halk ymy
zyň asuda, abadan, rahat ýaşamag y üçin
gerek bolan ähli mümk inçilikler döredilýär.
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlyg ynda
ata Watanymyzda amala aşyr ylýan il-ýurt
bähbitli özgertmeleriň netijesinde halk y
myzyň ýaşaý yş derejesi has-da ýokarlanýar.
Jemg yýetimizde uly orun tutýan ulaglar yň
sany barha artýar. Indi raýatlar ymyz dünýä
niň iň ösen ýurtlar ynda öndürilen ulaglar yň
hözirini görüp ýaşaýarlar.
Ýol-ulag hadysalar ynyň öňüni almakda,
ýol hereketiniň howpsuzlyg yny üpjün et
mekde ulaglar yň tehnik i taýdan gurat bol
mag y aýrat yn ähmiýete eýedir. Şonuň üçin
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň
Polisiýanyň ýol gözegçiligi gul

lug y tarapyndan ulaglar yň tehnik i taýdan
gurat bolmag y hemişe aýrat yn gözegçilik
de saklanýar. Awtoulaglar yň tehnik i taýdan
guratlyg yny barlamak işini has-da kämil
leşdirmek maksady bilen ýeňil we ýük, şeý
le-de olar yň tirkeglerini tehnik i barlagdan
geçirmekde hemmetaraplaý yn enjamlar
toplumy bilen üpjün edilen Awtoulaglar yň
tehnik i taýdan anyklaý yş merkezleri gurlup,
ulanylmaga berildi.
«Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylynda
hem ýurdumyzyň içeri işler edaralar ynyň
maddy-enjamlaý yn binýady berk idilip, Ahal
welaýat ynyň Gökdepe, Bäherden, Tejen, Da
şoguz welaýat ynyň Köneürgenç, Lebap wela
ýat ynyň Kerk i, Mar y welaýat ynyň Baýramaly
etraplar ynyň we Balkan welaýat ynyň Türk
menbaşy şäheriniň polisiýa bölümleriniň
ýanynda Awtoulaglar yň tehnik i ýagdaý yny
anyklaý yş we hasaba alyş topar ynyň edara
binalar y ulanylmaga berildi. Munuň özi aba
dan ýollar ymyzda ýol-ulag hadysalar ynyň
öňüni almak maksady bilen alnyp bar ylýan
işleriň has-da kämilleşýändigini görkezýär.
Döwrebap sanly ulgamyň mümk inçilikleri
göz öňünde tutulyp gurlan bu anyklaý yş
merkeziniň halk yň hyzmat yna beril
megi «Döwlet adam üçindir!» di
ýen ynsanperwer ýörelgäniň
alt yn miweleriniň biri
dir. Ulanylmaga

berlen desgalar yň gurluşyk işlerini Türkme
nistanyň Içeri işler ministrliginiň Gurluşyk
birleşigi ýerine ýetirdi. Bu desgalarda daşar y
ýurtlar yň dünýä belli kompaniýalar ynyň ön
dürýän häzirk i zaman innowasion enjamlar y
ornaşdyr yldy. Kämil enjamlar awtoulaglar yň
ekologik kadalar ynyň talaplar yna laý yklyg y
nyň, dolandyr yş ulgamynyň tehnik i ýagdaý y
nyň, tizlik ölçeýjisiniň işleýşiniň talabalaý yk
lyg ynyň barlaglar yny ýokar y hilli geçirmäge
mümk inçilik berýär. Ýollar yň asudalyg yna,
howpsuz hereketi üpjün etmäge gönükdirilen
bu merkezleriň gurulmag y ýol hereketiniň
howpsuzlyg yny üpjün etmekde has-da yhlas
ly zähmet çekmäge, Watana, il-güne wepaly
gulluk etmäge ruhlandyrýar.
Goý, asuda, abadan ýollar ymyzyň howp
suzlyg yny üpjün edýän şeýle tutumly işleriň
amala aşyr ylmag ynyň gözbaşynda duran
hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň jany sag,
ömri uzak, il-ýurt bähbitli, umumadamzat
ähmiýetli beý ik işleri hemişe rowaç bolsun!
Döwran AMANMYRADOW,
Türkmenistanyň Içeri işler
ministrliginiň Polisiýanyň ýol
gözegçiligi müdirliginiň
aýratyn tabşyryklar
boýunça
uly gözegçisi,
polisiýanyň
maýory.

SANLY ULGAM — KÄMILLIGIŇ WAJYP ŞERTI
Islendik jemg yýetde döwletiň ösüşle
ri, ykdysadyýetiň durnuklylyg y halk yň
agzybirligine, bir başa sygy nyp, polat ýa
ly mä
käm du
rup, her ki
miň öz or
nun
da Watana wepaly gulluk etmegine bag
lydyr. Türkmen halk ynyň Gahr yman
Arkadag ymyzyň daşyna mäkäm jebisleşip,
beý ik geljegini gurýandyg yny, il-ýurt bäh
bitli, umumadamzat ähmiýetli strategik
özgertmeleriň, beý ik işleriň durmuşa geçi
rilýändigini geçen sanlyja ýyllar yň tar yhy
sahypalar y ähli aýdyňlyg y bilen görkezdi.
Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan
strategik syýasat ynyň netijesinde ýurdu
myzda döwrebap halkara aragatnaşyk ul
gamlar binýady has-da pugtalandyr ylýar.
Bu dünýä halklar ynyň arasynda özara
bähbitli hyzmatdaşlyg y işjeňleşdirýär we
giň gerimli durnukly ösüşlere tarap öňe
alyp barýar.
Milli Liderimiz «Garaşsyzlyk — bagt y
myz» atly eserinde: «Biz hiç babatda dün
ýäniň ösüşlerinden yza galmar ys. Gaýtam,

biz öňegidişliklerimiz babatda görlüp-eşi
dilmedik tar yhy üstünlikleri gazanýar ys»
diý ip nygtaýar. Milli Liderimiziň bu paý
hasly garaý yşlar ynyň juda dogrudyg yny
ýurdumyzyň ähli pudaklar yny sanly ul
gama geçirmek babatda alnyp bar ylýan iş
leriň mysalynda hem görmek bolýar.
Alym Arkadag ymyzyň çuň parasatly
beýan edişi ýaly, sanly ykdysadyýeti dö
retmezden, döwletiň ösüşini göz öňüne
getirmek asla mümk in däldir. Bütin dün
ýäde sanly innowasiýalar y öňe sürmek
bäsdeşlige ukyplylyg yň, ykdysady ösüş
leriň aýr ylmaz şertine öwrüldi. Bu ugur
ykdysadyýetiň ähli pudaklar ynda täze
wezipeleri öňde goýýar, durmuş-ykdysady
meseleleri çözmäge bütinleý täzeçe çeme
leşmeleriň zerurdyg yny görkezýär.
Türk m en ist a n yň Konst it us iý as y,
«Elektron resminama hak ynda», «YlmyTehnologiýa parklar y hak ynda», «Ara
gatnaşyk hak ynda», «Türkmenistanda
Internet torunyň ösüşini we Internet-hyz

matlar yny etmegi hukuk taýdan düz
günleşdirmek hak ynda», «Maglumat we
ony goramak hak ynda», «Innowasiýa işi
hak ynda» Türkmenistanyň Kanunlar y,
«Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösü
şiniň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Milli
maksatnamasy», «Türkmenistanda sanly
bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýa
sy» we beýlek i kadalaşdyr yjy hukuk na
malar y Türkmenistanda 2019 — 2025-nji
ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň hu
kuk binýady bolup durýar.
Milli Liderimiziň bimöçber tagallalar y
bilen dünýäniň iň ösen tejribelerini ornaş
dyrmaga ukyply hünärmenleriň sanyny
artdyrmak, halk yň sanly ulgam babatda
ky dünýägaraýşyny, bilimlerini, hukuk
medeniýetini ýokarlandyrmak bilen bagly
işler, bu ugurdak y ýörite maksatly okuw
lar, köpçülikleý in habar beriş serişdele
rinde tejribeli hünärmenlerimiziň sanly
ulgamyň aýrat ynlyklar y baradak y yzygi

derli çyk yşlar y häzirk i wagtda sanly ulga
my ornaşdyrmag yň nobatdak y tapg yr yn
da ýerine ýetirilmeli çäreleriň üstünlikli
durmuşa geçirilýändiginiň netijeli görke
zijileridir.
Ýurdumyzyň ähli düzümlerini sanly
ulgama geçirmegiň barşynda döwrebap
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar y
ny giňden ornaşdyrmak, işe girizmek we
onuň sazlaşykly işlemegini ýola goýmak,
maglumat howpsuzlyg yny üpjün etmek,
şeýle hem maglumat üpjünçilik ulgamyny
dowamly ösdürmek ýaly maddy binýadyň
agramly böleginiň eýýäm döredilendigini
bellemek gerek. Ykdysadyýet we maliýe
ulgamlar yndak y nagt däl hasaplaşyklar,
bildirişleri bermegi, har ytlar y ýerleşdir
megi hem-de sat yn almag y guramak işi
niň lokal we global torlara birikdirilmegi,
nebit-gaz ulgamynda akylly guý ular yň,
gurluşykda we senagatda akylly binala
ryň, ýaşyl tehnologiýalar yň, ekoulgam
lar yň ornaşdyr ylmag y ýaly üstünlikli al

nyp bar ylýan işler sanly ulgamyň netijeli
miweleridir.
Ýer i gel end e bell es ek, hormatly
Prezidentimiz bilimi, ylmy, önümçiligi
bitew ülikde ösdürmek bilen birlikde yk
dysady ösüşlerimizi milli gymmatlyk
lar ymyz bilen utgaşdyrmakda beý ik ta
gallalar y durmuşa geçirýär. Arkadagly
eýýamymyzda ýurdumyzyň Ylymlar aka
demiýasynyň garamag yndak y institutlar
da, Tehnologiýalar merkezinde, pudak
laý yn ylmy-barlag edaralar ynda, ýokar y
okuw mekdeplerinde düýpli, täzeçe yl
my-barlag işlerini alyp barmak üçin zerur
şertler döredildi.
Döwlet Baştutanymyzyň: «Dördünji
senagat rewolý usiýasy eýýamynda ýaşla
rymyz innowasion barlaglara işjeň gat
naşmalydyr, täze tehnologiýalar y döret
melidir» diý ip, beren nesihatlar yny berjaý
etmek üçin ýaşlar ymyza senagat taýdan
barha belent sepgitlere ýetýän ýurdu
myzda umumadamzat ähmiýetli açyşlar y

amala aşyrmakda ählitaraplaý yn şertler
döredilýär. Şunda halk hojalyg yna, oba
hojalyg yna beýlek i ugurlara sanly ulga
myň ornaşdyr ylmag y bu ugurdak y giň
mümk inçilikleriň mysalydyr. Gahr yman
Arkadag ymyzyň energetika diplomati
ýasy, ulag diplomatiýasy, suw-ekologiýa
diplomatiýasy geljek nesilleriň has bagtly
ýaşamag y babatdak y tagallalarydyr. Eý
sem, bu ugurlar hem ýaşlar ymyzyň ylym
da başarnyklar yny açmak, oýlap tapyşlar y
amala aşyrmak üçin giň meýdandyr.
Ýurdumyzyň abadançylyg y, halk ymy
zyň asuda, bolelin, eşretli durmuşda ýa
şamag y, durmuşymyzyň iň ösen tehnolo
giýalar bilen has-da eşretli bolmag y üçin
bimöçber tagallalar y edýän Gahr yman
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak, ilýurt bähbitli beý ik işleri rowaç bolsun.
Rahym HOMMAÝEW,
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy»
paýdarlar täjirçilik bankynyň howpsuzlyk
bölüminiň baş hünärmeni.
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Mynasyp terbiýe — döwrüň talaby

TÜRKMENISTAN — BE ÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI

Abiwerdden uzaýan ýol...
Berkarar döwletimizde hormatly Prezidentimiziň ta
gallalar y bilen tar yhy-medeni ýadygärliklerimiziň içgin
öwrenilmegine, milli medeniýetimiziň döwrebap ösdü
rilmegine aýrat yn ähmiýet berilýär. Geçmişimiziň janly
şaýady bolan ýadygärliklerimiz biziň üçin ata-babala
rymyzyň medeniýet derejesi baradak y täsin maglumat
lar yň çeşmesidir. Milli Liderimiz «Türkmen medeniýe
ti» atly kitabynda bu barada: «Türkmenistan — Änew,
Bagabat, Nusaý, Alt yndepe, Abiwerd, Sarahs, Garagan,
Täkgala, Pessejikdepe, Daşlydepe, Monjuklydepe, Şäh
ri-Weýeňňam, Şähr yslam, Oguzkent, Farawa, MaşatMisseriýan, Daňdanakan, Ürgenç, Was, Şähri-Bossan,
Margian
 a, Amul, Daýahat yn, Köýtendag, Zemm, Na
mazgadepe we Goňurdepe ýaly bu gün dünýä ylmynyň
üns merkezinde durýan, özüne müňý yllyklar yň tar y
hyny siňdiren ýüzlerçe medeni-tar yhy gymmatlyklara
baý ülke. Bu tar yhy-medeni ýadygärlikleriň her haý
sy türkmen halk ynyň şöhratly tar yhynyň henize çenli
doly açylmadyk syrly sandyg ydyr» diý ip, örän ýerlikli
belleýär.
Türkmen halk y eýýäm irk i orta asyrlardan Beý ik Ýü
pek ýolunyň ugrunda ýerleşen Täk-Ýazyr (Şähr yslam),
Nusaý, Abiwerd, Çugundurbaba (Kufen), Mäne ýaly şä
herleri, medeni ojaklar y döredipdirler. Häzirk i wagtda
gum depelerine öwrülen oba-kentlerdendir galalardan,
küňreli belent diwarly şäherlerden halk ymyzyň mede
ni mirasyny, şek illendiriş we amaly-bezeg sungat yny,
umuman, hünärmentçiligini we senetkärçiligini şöhle
lendirýän arheologik tapyndylar ýüze çykar ylýar.
Beý ik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän tar yhymedeni ýadygärliklerde 2018 — 2021-nji ýyllarda ga
zuw-barlag işlerini geçirmek barada Türkmenistanyň
Prezidentiniň kabul eden Karar yna laý yklykda, gadymy
Abiwerd şäherinde arheologiýa ekspedisiýasy geçirildi.
Aslynda, Abiwerd miladydan öňk i I müňý yllyklar
da-da medeniýetli ýaşaý yş bolan künjekdir. Şäheriň
daş-töwereginde gadymy ekeranç ylyk ýerleriniň sudur y
mese-mälim görnüp dur. Şäher ornundan tapylan ho
wuzlar yň, guý ular yň yzlar y ilat yň agyz suw üpjünçili
giniň ýeterlik bolandyg yna şaýatlyk edýär.
Ösen orta asyrlar döwründe Abiwerd şäheriniň daş
ky çäginiň serhetlerini anyklamak, şäheriň içiniň gur
luşyny öwrenmek maksady bilen, ýeriň ýüzünden gö
zegçilik-barlag, ölçeg işleri we ýokardan aerofoto surata
düşüriş işleri ýerine ýetirilip, ýadygärligiň dürli tarap
lar yndan guş uçar belentlikden düşürilen fotosuratlar,
hünärmenler üçin Abiwerd şäheriniň daşk y çägini,
onuň içiniň düzüm böleklerini, olar yň meý ilnama şe
kilini, şäheriň köçeleriniň ýerleşişini içgin seljermäge
ygt ybarly çeşme boldy.
Gazuw-barlag işiniň dowamynda tapylan dürli dö

2022-nji ýylyň 11-nji fewraly, anna.

würlere degişli keramika önümleriniň bölekleri, daşdan
ýasalan kiçi göwrümli gaplar, çaklama bilen keramika
gaplar ynyň doly däl görnüşleri dürli metallardan ýasa
lan hojalyk gurallar ynyň häzirk i günlerimize çenli sak
lanyp galan ýagdaý yndak y bölekleri, bezeg şaý-sepleri
niň bölekleri, abat we abat däl keramika tapyndylar yň
öwrenmäge degişlileri gatlaklar boý unça bellige alyn
dy we muzeýlere tabşyr yldy. Olar yň hatar ynda küýze
bişirilýän ussahanalarda ulanylýan üçaýak keramik i
taganjyklar hem-de «simap küýzejik» diýlip atlandy
rylýan, gögümtil daşyň pisindine eýe bolýança güýçli
otda bişirilen, diwar y galyň, darajyk bokurdakly, içiniň
syg ymy 100 — 150 millilitrden uly bolmadyk gaplar yň
bölekleriniň uly topar yna gabat gelindi.
Abiwerdi öwrenýän hünärmenlerde «Simap küýze
jiklerini we humlar yny ýasaýan uly göwrümli ussaha
nanyň zerurlyg y nämedekä?» diýen sowalyň döremegi
mümk in. Simap küýzejikleri öndürilýän bolsa, diýmek,
simap hem bolandyr. Bir ýerlerden getirilýän az muk
darly simap üçin küýzejikleri öndürmegiň ähmiýeti nä
mede?
Türkmenistanyň tar yhy ýadygärliklerini öwreniji,
meşhur arheolog W.M.Massonyň geçen asyr yň orta
lar ynda Balkan welaýat ynyň Magt ymguly etrabynda
ky Sünt-Hasar daglar ynyň çäk lerinde «Garaýelçi» we
«Gurşunly» diýlip atlandyr ylýan jülgelerde simap mag
danlar ynyň öndürilendigine şaýatlyk edýän tapyndyla
ry ýüze çykardy.
Simap önümçilik känleriniň tapyndylar y barada
alym-arheolog A.Buşmak in özüniň «Dagly Türkmenis
tan» kitabynda aýrat yn belläp geçýär. Şonuň ýaly-da,
simabyň nakgaşç ylykda, zergärçilikde, atyr ýasamakda
zerur bolup durmag y içk i zerurlyk üçin ulanylandyg y
bilen bir hatarda, ýokarda belläp geçişimiz ýaly, Abiwer
diň Beý ik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşmegi olar yň
söwdagärler we täjirler tarapyndan daşar y ýurtlara hem
sat ylandyg yna şaýatlyk edýär. Şeýle tapyndylar yň ýüze
çykar ylmag y türkmen toprag yndak y senagat önümçili
gi baradak y bar bolan maglumatlar yň üstüni ýetirýär.
Elbetde, sebitiň gülläp ösmegine uly itergi beren zat
lar yň biri hem bu şäheriň geograf ik taýdan has oňaýly
hem-de Beý ik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşip, gaýr y
döwletler bilen ýak yn aragatnaşyk saklap, köp ugurlar
boý unça tejribe alyşmaga mümk inçiliginiň bolandy
gyndadyr.
Goý, Gahr yman Arkadag ymyzyň jany sag, ömri
uzak, belent başy aman bolsun!
Didar DURDYÝEW,
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň prokurory,
1-nji derejeli ýurist.

«Çagany başdan» diýýän pederlerimiz
çaga terbiýesine onuň enesiniň göwresin
de wagt y başlamalydyg yny, şol päk ize çaga
doglandan soň bolsa, terbiýäni has hem kä
milleşdirmelidigini tekrarlapdyrlar. Çaga
eşidýän sözlerinden, şeýle hem görýän zatla
ryndan has köp terbiýe alýar. Ene-atasynyň,
doganlar ynyň hereketlerini gaýtalap, öz hä
siýetine ornaşdyrýar.
Her ýigidiň aslyn bileý diýseňiz,
Märekede otur-turuşyn görüň —
diýýän akyldar şahyrymyz Magt ymguly
Pyrag y hem öz şyg yrlar y arkaly her bir eneatanyň çagasynyň terbiýesine jogapkärçilikli
çemeleşmelidigini, ýaş nesliň geljekde nä hi
li şahsyýet boljakdyg ynyň onuň terbiýesine
baglydyg yna ünsi çek ipdir.

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bi
len, 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwar yndan güýje
girizilen «Türkmenistanyň «Ene mähri» di
ýen hormatly adyň Düzgünnamasyna üýt
getmeler we goşmaçalar girizmek hak ynda»
Türkmenistanyň Kanuny ýurdumyzda ene
leriň we çagalar yň ruhy sagdynlyg yna, ola
ryň kadaly ösüşine we ýokarlandyr ylan ýa
şaý yş-durmuşyna gönükdirilen tagallalar yň
mizemezliginiň ýene-de bir ykrarnamasy
boldy.
Bilşimiz ýaly, ajaý yp döwrümizde atababalar ymyzyň her bir jemg yýetiň sagdyn
ösüşini esaslandyrýan maşgala ojag ynda
ene mähremligine aýrat yn hormat goý ul
ýar. Bagt yýar nesli ösdürip ýetişdirmekde
enelerimiziň gujur-gaýrat yna uly hormat

Owazy belent dutar

Her halk yň özüne mahsus aýrat ynlyk
lar y, tar yhy, özboluşly medeni mirasy bar.
Häzirk i döw ürde umumadamzat ähmiýetli
şol gymmatlyklar y ebedileşdirmek ugrunda
halkara derejesinde möhüm işler alnyp bar yl
ýar. Çünk i ösüp gelýän ýaş nesli milli ruhda
hem-de milli mirasymyzyň esasynda terbiýe
lemekde tar yhy hem edebi çeşmeleriň ähmi
ýeti uludyr.
Mälim bolşy ýaly, ýak ynda dutar ýasamak
senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyç ylyk
sungat y ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy
däl medeni mirasynyň görnükli nusgalar y
nyň sanaw yna girizildi. Munuň özi türkmen

halk ynyň başyny göge ýetirdi. Saz sungat y
asyrlarboý y adamzat jemg yýetine ruhy lezzet
berip gelipdir. Baý aýdym-saz medeniýetine
eýe bolan türkmen halk y iňňän irk i döw ür
lerden bäri köp dürli saz gurallar yny döre
dipdir. Arheologiýa tapyndylar y we şyg yr
eserleri muňa şaýatlyk edýär.
Saz sungat yny öwreniji alymlar yň berýän
maglumatlar yna görä, «dutar» sözi ilk inji
gezek XV asyrda ýaşap geçen al-Hüseý iniň
«Kanon» atly saz traktat ynda duşýar. Şol dö
würde bu saz guralynyň ýüpekden ýasalan
iki kirşi hem-de 6-7 sany perdesi bolupdyr.
«Dutar (iki tar)» sözi bu guraly köp

Möwsümleýin keseller bilen ýylyň sowuk aýlarynda adamlar has köp keselleýärler.
Möwsümleýin keselleriň alamatlary, adatça, kesel ýokuşandan soňky 1—3-nji günlerde peýda bolýar. Kesel hemişe diýen ýaly duýdansyz başlaýar. Bedeniň gyzgynlygy
0
38 C ýetýär, käte ondan hem ýokarlanýar. Syrkaw üşedýär, üsgürýär, kellesi güýçli agyrýar, myşsalarda we bogunlarda agyry peýda bolýar. Gözi awuşaýar, agyrýar, beden
gowşaýar, burun dykylýar, bokurdak agyrýar. Şeýle alamatlar peýda bolan dessine, lukmana ýüz tutmaly we onuň maslahatlaryny berjaý etmeli. Eger lukman zerur hasapla
sa, onda hassahanada ýatymlaýyn bejergi almaly. Şeýle ýagdaýlaryň öňüni almak üçin bolsa şu aşakdaky düzgünleri berjaý etmeli.

Sergin howada köpräk gezmeli.

Immuniteti pugtalandyrmaga ýaramly çäreleri
amala aşyrmaly. Ýagny, bedenterbiýe maşklary
ny ýerine ýetirmeli, gyzgyn we sowuk suwy gezek
leşdirip suwa düşmeli, endamy owkalamaly.

Ýiti respirator keseliň ilkinji alamatlary peýda
bolanda, aýaklary 4-5 litrine 2-3 nahar çem
çe gorçisa külkesi atylan gyzgyn suwly legende
10—15 minutlap saklamaly. Soňra aýaklary tä
guraýança süpürmeli we ýüň jorap geýmeli. Burçly
unaş içmeli we ýatmaly.
Bokurdak gijeýän bolsa, hormatly Prezidentimiziň
«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp
jiltli ylmy-ensiklopedik kitaplarynda beýan edil
ýän dyrnaklyjanyň (kalendula) 1 çaý çemçesi
ýa-da 1 çaý çemçe iýmit sodasy bilen 3 damja
ýod garylan 1 käse suw bilen bokurdagy her gün
azyndan 6 gezek çaýkamaly.
Ses gyrlanda ýa-da ses çykman galanda, dem
alyş kynlaşanda, 2-3 düýp owradylan sarymsak
atylan 1 käse gaýnag suwuň bugundan 10-15 mi
nutlap dem almaly.
Maýagül GARAJAÝEWA,
Aşgabat şäheriniň 16-njy saglyk
öýüniň maşgala şepagat uýasy.

tarly saz gurallar yndan tapaw utlandyrmak
zerurlyg y netijesinde döräpdir.
Diýmek, XV asyrda «dutar» sözi dörese-de,
ol täze bir saz guraly bolman, eýsem, ozaldan
gelýän iki kirişli saz gurallar ynyň adydyr. Ol
ilk i tambur görnüşinde bolupdyr. Bu at pars
diliniň we pars edebiýat ynyň ýörgünli bolan
zamanasynda şol diliň dutar sözi bilen çalşy
rylypdyr. Has anyg y, parsça du «iki», tar hem
«kiriş, tar» diýen manydadyr.
Türkmeniň medeni mira
sy halk yň milli aýrat ynlyg yny
özünde jemleýär. Berkarar
döwletimiziň bagt yýarlyk
döwründe ýaş nesilde me
deni mirasymyza buý
sanç duýgusyny dö
retmek wajyp işleriň
biridir.
Mü ňý yl l yk l a r y ň
dowamynda türkmen
halk ynyň ýaşaý yş-durmuşy
nyň aýr ylmaz bölegi bolan duta
ryň owazy belentden ýaňlansyn!
Milli mirasymyzy, geçmiş tar y
hymyzy öwrenmäge, dünýä ýaý yp,
wag yz etmäge mümk inçilikler dö
redýän Gahryman Arkadagymyzyň
jany sag, ömri uzak, işleri rowaç
bolsun.
Amangül KARAKULOWA,
Türkmenistanyň
Döwlet medeniýet
merkeziniň Döwlet
muzeýiniň bölüm
müdiri.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň
Harby-deňiz institutyna okuwa çagyrýarys

Ynsan saglygynyň goragy

Otaglaryň içini her gün 3-4 gezek 15—20
minutlap ýelejiretmeli. Ýatylýan otaglaryň
penjirelerini açmaly.

Bibigül ÝAGŞYMÄDOWA,
Daşoguz şäher prokurorynyň kömekçisi,
1-nji derejeli ýurist.
MEDENI MIRAS

IL SAGLYGY — BAGT Y ÝARLYK

Ýiti respirator keselleriň wiruslary hlor er
ginlerine, ultramelewşe şöhlelerine, ýokary
gyzgynlyga durnuksyz bolýar. Şonuň üçin
jaýlaryň içini mikroblardan zyýansyzlandyryjy
erginler bilen yzygiderli ýuwup durmaly.

goý ulmak bilen, Türkmenistanyň «Ene
mähri» diýen hormatly ady döredildi. Bu
hormatly at sek iz we şondan köp çagany
dünýä inderen we mynasyp terbiýelän ene
lere Türkmenistanyň Prezidentiniň Perma
ny bilen dak ylýar.
Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hor
matly adyna mynasyp bolan eneler Türkme
nistanyň kanunçylyg ynda bellenen tertipde
ýeňilliklerden peýdalanýarlar.
Şeýle uly mümk inçilikleri döredip ber
ýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri
uzak bolsun!

1. 2022 — 2023-nji okuw ýy
lyn
da
Türkmenistanyň Goranmak ministrligi
niň Harby-deňiz institut y okamaga isleg
bildiren orta bilimli, çag yr yş boý unça
harby gullug y geçen, harby gulluga meý
letin girmäge isleg bildiren, ýaşy 24-den
geçmedik ýa-da Türkmenistanyň Goran
mak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen har
by mekdeplerini tamamlan, ýaşy 25-den
geçmedik erkek raýatlar y giriş synaglar y
nyň netijeleri boý unça bäsleşik esasynda
okuwa kabul edýändigini habar berýär.
2. Dalaşgärleriň ýaş derejeleri 2022-nji
ýylyň 1-nji sentýabr yna çenli hasaplanyl
ýar.
3. Harby-deňiz institut ynda okamaga
isleg bildiren dalaşgärlerden orta mekde
biň okuw maksatnamasynyň çäklerinde,

döwlet dilinde matematika, fizika, Türk
menistanyň tar yhy dersleri boý unça giriş
synaglar y hem-de beden taýýarlyg y (ka
dalar y ýerine ýetirmek) boý unça goşma
ça şertler kabul edilýär.
4. Dalaşgärler ýazg yda duran ýerleri
boý unça etraplar yň, etrap hukukly şä
herleriň harby wekilleriniň adyna 2022-nji
ýylyň 1-nji maý yna çenli arza tabşyrma
ly. Dalaşgärleriň resminamalar y ýerli et
rap we şäher harby wek illiklerinde kabul
edilýär.
5. Dalaşgärler okuwa girmegiň tertibi
boý unça giňişleý in maglumat almak üçin
etraplar yň, etrap hukukly şäherleriň har
by wek illiklerine ýüz tutup bilerler.

Jemgyýetçilik kabul edişligi
2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş pro
kuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kol
legiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň
jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.
Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda, ýagny Türkme
nistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 09:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 39-19-20; 39-19-21.

Saglygymyzy goramak, ozaly bilen, özümize bagly. Agyz-burun örtüklerini ulanmak, köpçülikde 2 metr aralygy saklamak bilen
diňe özümizi däl, eýsem, daş-töweregimizdäkileri hem möwsümleýin keselleriň ýokuşmagyndan goraýandyr ys.

ESASLANDYRYJYSY —
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETI
Gazet 1997-nji ýylyň 4-nji iýulyndan
bäri neşir edilýär.

Indeksi – 69426. Gazetiň asyl nusgasy «Adalat» gazetiniň
redaksiýasynda taýýarlanyldy we Metbugat merkezinde
ofset usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçberi 4 sahypa.
A-108812. Sany 7964. Redaksiýa gelen golýazmalar yzyna
gaýtarylmaýar, olara jogap we syn berilmeýär.
Gazetiň çap edilişiniň hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi
jogap berýär. Telefony: 39-95-36. Bahasy 30 teňňe.

Baş redaktor Maksat NURYÝEW

Kabul ediş topary.

Salgymyz: 744013, Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly - 100,
Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany.
Telefonlarymyz: kabulhana - 38-62-50/38-62-48 (faks),
jogapkär kätip - 38-62-38,
bölümler - 38-62-28, 38-62-31, 38-62-75,
hatlar bölümi - 38-61-52.
E-mail: adalat-gazeti@online.tm
Gazeti elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm» internet
sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.

