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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI

AŞGABAT, 5-nji noýabr (TDH). Şu gün hor
matly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini
geçirdi. Onda ýubileý ýylynyň 10 aýynda Höküme
tiň alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli ha
sabatlar diňlenildi we hödürlenen resminamalara
seredildi, şeýle hem ýurdumyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmek boýunça gündelik wezipeler ara
alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine ge
çip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
S.Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer
halk hojalygy toplumynyň pudaklarynyň ösüşiniň
netijeleri hem-de şu ýylyň ýanwar — oktýabr aý
larynyň makroykdysady görkezijileri barada hasa
bat berdi. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň
ösüş depgini 6,2 göterim ýokarlandy. 2021-nji ýy
lyň 10 aýynda öndürilen önümleriň mukdary, ge
çen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 6,1
göterim artdy. Bölek haryt dolanyşygynyň möçbe
ri, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende,
16,5 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň görke
zijileri 14,6 göterim artdy.
Şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda ýurdumy
zyň Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 108,3 göteri
me, çykdajy bölegi 96,1 göterime deň boldy. Iri we
orta kärhanalarda aýlyk haklary, geçen ýylyň de
gişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim artdy.
Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna öz
leşdirilen maýa goýumlaryň möçberi 22,7 milliard
manada barabar boldy.
Şeýle hem hasabatyň çäklerinde «Türkmenis
tanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrap
lardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň
ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça
2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki
Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeleriň
ýerine ýetirilişi barada maglumatlar aýdyldy.
Wise-premýer paýtagtymyzda we welaýatlar
da Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy
mynasybetli açylmagy meýilleşdirilen desgalar
daky gurluşyklaryň barşy barada hem hasabat
berdi. Häzirki güne çenli durmuş we önümçilik
maksatly desgalaryň onlarçasy gurlup, ulanma

ga berildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de birnäçe
desgalaryň gurluşygyny tamamlamak göz öňün
de tutulýar.
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 hasabaty diňläp, milli ykdysa
dyýetimiziň ýagdaýyna yzygiderli gözegçiligi ýo
la goýmagyň zerurdygyny hem-de emele gelen
ýagdaýlara laýyklykda, ýurdumyzyň durmuş-yk
dysady ösüşi boýunça garaşylýan görkezijileri
seljermegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baş
tutanymyz wise-premýere gurluşyk we nebitgaz
toplumyna degişli edaralaryň işini güýçlendirmek
üçin bu pudaklaryň işgärleri bilen maslahat geçir
megi tabşyrdy.
Milli Liderimiz kabul edilen maksatnamalary ýe
rine ýetirmek boýunça işleri dowam etmegiň zerur
dygyny belläp, gysga we orta möhletli döwürlerde
dünýä ykdysadyýetindäki ýaramaz ýagdaýlaryň
ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän täsirini azalt
maga mümkinçilik berýän ýagdaýlary öwrenmegiň
zerurdygyna ünsi çekdi.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m
 iz Gurbanguly
Berdimuhamedow býujetiň girdejilerini artdyr
mak boýunça hem zerur çäreleriň geçirilmeli
digini belledi. Döwlet Baştutanymyz maksatna
malary maliýeleşdirmegiň goşmaça çeşmelerini
gözlemegi dowam etmegiň zerurdygyny aýdyp,
maýa goýumlary köpräk çekmek we bu ugurda
tutanýerli işlemek, ilkinji nobatda, döwlet çykda
jylarynyň möçberini we netijeli bolmagyny gö
zegçilikde saklamak meseleleriniň wajypdygyny
belledi.
Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň ähli orunbasarlary bilen bilelikde, geljek
ýylda ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň
maksatnamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmak
öňde durýan ilkinji nobatdaky wezipe bolup dur
ýar. Her bir ministrligiň we pudaklaýyn dolandy
ryş edarasynyň 2022-nji ýylda ýerine ýetirmeli
işleriniň anyk meýilnamasy bolmalydyr. Gurluşyk
maksatnamasyna aýratyn üns bermeli diýip, milli
Liderimiz belledi.
Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny tala
balaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikle

ri üçin maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdaro
wa käýinç yglan etdi.
Soňra milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa söz berip,
şol bir wagtyň özünde Döwlet ministri — “Türk
mengaz” döwlet konserniniň başlygy B.Amano
wy, “Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygy
G.Baýgeldiýewi, “Türkmengeologiýa” döwlet kor
porasiýasynyň başlygy M.Rozyýewi hem-de Baş
prokuror B.Atdaýewi sanly ulgam arkaly göni ara
gatnaşyga çagyrdy.
Wise-premýer ýurdumyzyň nebitgaz senaga
tyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin
Maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýy
lyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada
hasabat berdi. Nebit we gaz kondensatyny çykar
mak hem-de nebiti gaýtadan işlemek ulgamyn
daky önümçilik görkezijileri barada habar berildi.
Benzin öndürmegiň meýilnamasy 107 göterim, po
lipropilen öndürmegiň meýilnamasy 107,4 göterim,
maýa goýumlary maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleri
boýunça meýilnama 101,8 göterim ýerine ýetirildi.
Tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnama
sy 122,8 göterim, “mawy ýangyjy” daşary ýurtlara
ibermegiň meýilnamasy 134,7 göterim berjaý edil
di. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende,
şu görkezijiler boýunça ösüş depgini, degişlilikde,
123,9 göterim hem-de 139,6 göterim üpjün edildi.
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 hasabaty diňläp, ýangyç-ener
getika toplumynyň ähli senagat düzümleriniň yk
dysady görkezijilerini ýokarlandyrmagyň, nebitiň
we gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmagyň
wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz uglewodo
rod çig malyndan öndürilýän, içerki we daşarky
bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli, bäs
deşlige ukyply önümleriň görnüşlerini köpeltmek
üçin mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, şu mak
satlar bilen, ýangyç-energetika toplumynyň gaý
tadan işleýän ulgamynyň kuwwatyndan netijeli
peýdalanylmagynyň zerurdygyny belledi hem-de
nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna anyk tabşy
ryklary berdi.
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 Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa wezipe
borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garama
gyndaky pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň
işine gözegçiligi gowşadandygy üçin käýinç yg
lan etdi.
Milli Liderimiz wezipe borçlaryny talabalaýyk
ýerine ýetirmän, garamagyndaky edara-kärhana
laryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Döw
let ministri — “Türkmengaz” döwlet konserniniň
başlygy B.Amanowa berk käýinç yglan etdi hemde ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde dü
zetmegi oňa soňky gezek duýdurdy. Soňra döwlet
Baştutanymyz Baş prokuror B.Atdaýewe ýüzlenip
hem-de nebitgaz toplumynyň düzümleriniň işine
prokuror gözegçiligini gowşadandygyny aýdyp,
oňa wezipe borçlaryny ýerine ýetirmän, garama
gyndaky edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandy
gy üçin berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen
kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa
soňky gezek duýdurdy.
Soňra milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowa söz be
rip, şol bir wagtyň özünde gurluşyk we binagärlik
ministri G.Orunowy, senagat we gurluşyk önüm
çiligi ministri B.Annamämmedowy, energetika
ministri H.Rejepmyradowy hem-de “Türkmen
himiýa” döwlet konserniniň başlygy N.Nyýazly
ýewi sanly ulgam arkaly göni aragatnaşyga ça
gyrdy.
Wise-premýer gurluşyk, senagat we energetika
toplumlarynyň, “Türkmenhimiýa” döwlet konser
niniň hem-de paýtagtymyzyň häkimliginiň şu ýylyň
10 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada
hasabat berdi. Ýylyň başyndan bäri gurluşyk we
senagat toplumynda öndürilen önümleriň we ýe
rine ýetirilen işleriň meýilnamasy 134,4 göterime
deň boldy. Gurluşyk we binagärlik ministrligi bo
ýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 114,1
göterim berjaý edildi. Şeýle hem Senagat we gur
luşyk önümçiligi ministrligi hem-de “Türkmenhi
miýa” döwlet konserni tarapyndan ýerine ýetirilen
işler barada hasabat berildi. Energetika ministrligi
boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işle
riň we hyzmatlaryň ösüş depgini 128,3 göterime
barabar boldy. Elektrik energiýasyny öndürmekde

111,7 göterim ösüş gazanyldy, onuň eksportynyň
ösüş depgini 133,9 göterime deň boldy. Aşgabat
şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň
we hyzmatlaryň meýilnamasy 153,9 göterim ber
jaý edildi.
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 hasabaty diňläp, bu toplum
da görkezijileriň, umuman, erbet däldigini, ýöne,
mundan beýläk-de tutanýerli we köp işlemelidigi
ni belledi. Milli Liderimiz geljek üçin meýilnamalar
barada aýdyp, 2022-nji ýyl üçin oňat maýa goýum
maksatnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyna ün
si çekdi.
Öňümizde örän uly möçberli gurluşyk işleri bar.
Şoňa görä-de, gurluşyk toplumynyň talaplaryny
doly möçberde üpjün etmek üçin gurluşyk sena
gatyny ösdürmegi dowam etmek wajypdyr. Täze
önümhanalary we kärhanalary gurmak, önümçi
lik boýunça ähli kuwwatlyklary deňagramly ýag
daýda saklap ösdürmek zerurdyr diýip, hormat
ly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
nygtady.
Milli Liderimiz ýaşaýyş jaýlarynyň, şäherçeleriň,
durmuş desgalarynyň, aýratyn hem Ahal welaýa
tynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň gur
luşygyny çaltlandyrmak üçin Ministrler Kabineti
niň Başlygynyň Ahal welaýatyna gözegçilik edýän
orunbasary Ç.Gylyjow bilen bilelikde iş alyp bar
mak barada wise-premýere degişli tabşyryklary
berdi.
Özümize bagly bolmadyk kynçylyklara gara
mazdan, ýurdumyzda energetika halkasynyň we
Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik
geçiriji ulgamynyň gurluşygyny dowam etmek ze
rurdyr. Gurluşyk, energetika we senagat pudakla
ryna gönükdirmek üçin maýa goýumlary gözlemek
hem-de bu ugra köpräk çekmek wajypdyr diýip,
döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.
Horm
 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 täze zawodlaryň önümçilik me
ýilnamalarynyň doly berjaý edilmegini gazanmak
üçin hünärmenleri taýýarlamagyň, önümçilikle
ri çig mal bilen öz wagtynda üpjün etmegiň, täze
önümçiliklerde işi ýola goýmak boýunça çärele
ri has işjeň kabul etmegiň möhümdigini nygtady
hem-de bu babatda wise-premýere anyk görkez
meleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny tala
balaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçi
likleri üçin “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň
başlygy N.Nyýazlyýewe hem-de senagat we gur
luşyk önümçiligi ministri B.Annamämmedowa kä
ýinç yglan etdi. Milli Liderimiz degişli Buýruklara
gol çekip, emele gelen ýagdaýy içgin seljermek
hem-de bar bolan kemçilikleri çalt aradan aýyr
mak üçin zerur çäreleri görmek barada anyk tab
şyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudakla
rynda 2021-nji ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda
alnyp barlan işleriň netijeleri, 6-njy noýabrda geçi
riljek ählihalk bag ekmek çäresine görülýän taýýar
lyk barada hasabat berdi. Wise-premýer oba hoja
lyk toplumy boýunça, 2020-nji ýylyň degişli döwri
bilen deňeşdirilende, önümçiligiň ösüş depgininiň
108,3 göterime, şol sanda Oba hojalyk we daş
ky gurşawy goramak ministrligi boýunça — 108,9
göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti
boýunça — 102,9 göterime hem-de “Türkmen at
lary” döwlet birleşigi boýunça — 102,8 göterime
deň bolandygyny habar berdi. Maýa serişdelerini
özleşdirmek boýunça meýilnama 132,4 göterim
ýerine ýetirildi. Şeýle hem ählihalk bag ekmek da
barasyny guramaçylykly geçirmäge hem-de däp
bolşy ýaly, noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde
bellenilýän Hasyl toýuna taýýarlyk görlüşi barada
hasabat berildi.
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 hasabaty diňläp, daşky gurşaw
bilen bagly meseleleriň döwletimiziň alyp barýan
içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary
dygyna ünsi çekdi. Türkmenistan halkara gurama
lar bilen hyzmatdaşlykda olaryň köpüsi boýunça
başlangyçlar bilen çykyş edýär. Şunuň bilen bag
lylykda, milli Liderimiz şenbe güni «ýaşyl» ekologi
ýa çäresiniň geçiriljekdigini aýdyp, ählihalk bag ek
mek dabarasyna taýýarlyk görmek barada degişli
ýolbaşçylara görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda geljek
ýyla taýýarlyk işleriniň başlanandygyna ünsi çe

kip, geljek ýylda ýokary hasyl almak üçin ähli
agrotehniki çäreleriň öz wagtynda hem-de ýoka
ry hilli geçirilmelidigini belledi. Garagumda eko
logiýa taslamalaryny amala aşyrmak boýunça
işler çaltlandyrylmalydyr. Şeýle hem ilatymyzy
gök önümler bilen bolelin üpjün etmek üçin täze
ýyladyşhanalary gurmak bilen bagly meselelere
seretmek zerur bolup durýar. Şunuň bilen bag
lylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow wise-premýerler E.Orazgeldi
ýewe we Ç.Gylyjowa daşary ýurtlardan getirilýän
gök önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmek
meselelerini içgin öwrenmegi tabşyryp, munuň
üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikleriň bardygyny
belledi.
Döwlet Baştutanymyz şeýle hem ýerleriň bö
lünip berlişini çaltlandyrmak bilen bagly meselä
ünsi çekdi. Gök-bakja önümleriniň, ýeralmanyň
we beýleki oba hojalyk ekinleriniň öndürilýän
mukdaryny artdyrmak üçin bu ekinleriň ekilýän
meýdanlary köpeldilmelidir. Bu önümleriň öndü
rilýän möçberini artdyrmak hem-de oba hojalyk
önümleriniň daşyndan getirilişini azaltmak bo
ýunça zerur işler geçirilmelidir. Şeýle hem içerki
bazarlarymyz özümizde öndürilýän önümler bi
len doly üpjün edilmelidir. Hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda
maldarçylygy ösdürmek we mallaryň baş sanyny
artdyrmak boýunça zerur çäreleriň görülmelidigi
ni belläp, bu babatda wise-premýere anyk tabşy
ryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz Hasyl toýy mynasybetli
dabaralary ýokary derejede guramagyň möhüm
digini nygtap, wise-premýere döwletliligiň, rysgalberekediň baýramyny guramaçylykly geçirmegi
tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasa
ry S.Toýlyýew ýurdumyzyň bilim, ylym, saglygy
goraýyş we sport ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar
— oktýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netije
leri barada hasabat berdi. Şu döwürde okuw işini
kämilleşdirmek, bilimiň hilini ýokarlandyrmak bo
ýunça işler dowam etdirildi. Umumybilim berýän
mekdeplerde esasy ugurlar boýunça ders olimpia
dalary geçirildi. Halkara ders olimpiadalaryna gat
naşan talyp ýaşlar we mekdep okuwçylary birnäçe
altyn, kümüş we bürünç medallara hem-de dürli
derejedäki diplomlara mynasyp boldy.
Hormatly Prezidentimiziň 1-nji sentýabrda Bi
limler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýy
lynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy
sapagy mekdep okuwçylary, talyp ýaşlar we bilim
işgärleri üçin watansöýüjilik dersine öwrüldi. Milli
Liderimiziň adyndan 1-nji synp okuwçylaryna “Bi
limli” atly öwrediji kompýuterler gowşuryldy.
Ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesi hojalyk
hasaplaşygyna geçirildi. Döwlet hünär bilim eda
ralary hakyndaky Düzgünnamalar tassyklanyldy.
Şu ýylyň başyndan bäri Ylymlar akademiýasy
nyň ylmy-barlag institutlarynda, ministrlikleriň ga
ramagyndaky ylmy edaralarda, ýokary okuw mek
deplerinde ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan
ugurlary boýunça ylmy-barlag işleri ýerine ýetirildi.
Halkara ylmy maslahatlar geçirildi.
Saglygy goraýyş ulgamynda “Saglyk” Döwlet
maksatnamasynyň rejelenen görnüşi, Türkmenis
tanyň ýiti ýokanç kesellere garşy taýýarlygyny we
dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň Me
ýilnamasy, Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy
göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021
— 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasy, “Sag
dyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek” atly
Milli strategiýa kabul edildi.
Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleri
niň güni mynasybetli sanly ulgam arkaly alym luk
manlaryň “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn
dünýäniň binýady” atly halkara maslahat, “Sagly
gy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwründe” atly halkara ylmy maslahat
geçirildi.
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 hasabaty diňläp, giň möçberli
özgertmeler maksatnamasyna laýyklykda, ähli pu
daklaryň, ilkinji nobatda bolsa, ylym, bilim, saglygy
goraýyş we sport ugurlarynyň maddy-enjamlaýyn
binýadyny we ylmy-usulyýet ulgamyny mundan
beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri çalt
landyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri
üçin, maliýe we ykdysadyýet ministri Serdarow
Muhammetgeldi Nurgeldiýewiçe käýinç yglan edil
di.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.
Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talaba
laýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky edara-kär
hanalaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin,
Döwlet ministri — “Türkmengaz” döwlet konserni

niň başlygy Amanow Batyr Amangeldiýewiçe berk
käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri
gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek
duýduryldy.
***
Türkm en ist an yň Prez id ent i, Türkm en ist a
nyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çek
di. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny ta
labalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky eda

ralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Baş
prokuror Atdaýew Batyr Taganowiçe berk käýinç
yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga
wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duý
duryldy.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.
Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talaba
laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri
üçin, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başly

gy Nyýazlyýew Nyýazly Myradowiçe käýinç yglan
edildi.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.
Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talaba
laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri
üçin, senagat we gurluşyk önümçiligi ministri An
namämmedow Baýmyrat Ilmyradowiçe käýinç yg
lan edildi.

(Dowamy 2-nji sahypada)

RESM I HAB ARLAR
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.
Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny tala
balaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky pudak
laýyn dolandyryş edaralarynyň işine gözegçiligi
gowşadandygy üçin, Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary Abdrahmanow Şahyma käýinç
yglan edildi.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.
Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talaba

(TDH)
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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýa
ly, desgalaryň gurluşygynyň alnyp bar
lyşyna,
ulgamyň
maddy-enjamlaýyn
binýadynyň berkidilmegine talabalaýyk
gözegçilik ýola goýulmalydyr. Ýurdumy
zyň ylmy edaralarynyň işi önümçilik bilen
berk utgaşyklylykda ösdürilmelidir. Sanly
ulgama geçmek işleri hem dünýä tejribesi
göz öňünde tutulyp, döwrebap derejede
ösdürilmelidir. Orta we ýokary okuw mek
deplerinde okuw işleri mundan beýläk-de
düýpli kämilleşdirilmelidir.
Hormatly Prezidentimiz ýaşlara müm
kinçilikleriniň açylmagyna we şahsyýet
hökmünde kemala gelmegine kömek
bermek üçin ähli şertleriň döredilme
lidigine wise-premýeriň ünsüni çekdi.
Ýaşlara hemişe maýa goýumlaryny gö
nükdirmek zerur bolup durýar diýip, mil
li Liderimiz sözüni dowam etdi. Döwlet
býujetinde bilim we saglygy goraýyş ul
gamlaryna geljek ýylda hem köp möç
berde serişde gönükdiriler. Şunuň bi
len baglylykda, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumy
zyň ykdysadyýetinde başlanan uly öz
gertmeleriň ykdysadyýeti sanly ulgama
geçirmek, senagat pudagyny ösdürmek,
elektron senagatyny döretmek, halkara
ülňülere laýyklykda, telekeçiligiň esasla
rynyň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdep
leriniň uçurymlarynyň hemmetaraplaýyn
taýýarlykly bolmagyny talap edýändigini
belläp, bu babatda wise-premýere birnä
çe anyk tabşyryklary berdi.
Min istrler Kab in et in iň Başlyg yn yň
orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik
edýän düzümlerinde şu ýylyň ýanwar —
oktýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň
netijeleri barada hasabat berdi. Şu ýylyň
başyndan bäri tassyklanan meýilnama
laýyklykda, Watanymyzyň Garaşsyzlygy
nyň 30 ýyllygynyň, 2021-nji ýylyň “Türk
menistan — parahatçylygyň we ynanyş
magyň Watany” diýlip yglan edilmeginiň
hormatyna medeni-köpçülikleýin çäreler
geçirildi. Hasabat döwründe döredijilik
bäsleşikleri yglan edildi. Dürli çäreler, şol
sanda duşuşyklar, sergiler, konsertler,
wagyz-nesihat çäreleri we medeni-dur
muş maksatly binalaryň gurlup ulanma
ga berilmegi mynasybetli dabaralar gu
raldy.
Köpçülikleýin habar beriş serişdelerin
de ýurdumyzyň ýeten derejesini, gazan
ýan üstünliklerini giňden wasp etmek, milli
Liderimiziň ýolbaşçylygynda döwletimiziň
okgunly ösüşiniň we halkymyzyň abadan
çylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen
giň möçberli özgertmeleriň ähmiýetini we
maksadyny düşündirmek boýunça zerur
işler ýerine ýetirildi.
Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde
şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda
wideoaragatnaşyk arkaly birnäçe çä

reler guraldy we degişli resminamalara
gol çekildi.
Sanly ulgamy kämilleşdirmek, ugurdaş
ýokary we orta mekdeplerde okatmagyň
häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak
boýunça zerur işler durmuşa geçirildi.
Türkmen döwlet neşirýat gullugynda
şu ýylyň on aýynyň önümçilik meýilnama
sy 106,5 göterim berjaý edildi.
Horm atly Prezid entim iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, me
deniýet edaralarynyň işini berk gözegçi
likde saklamagyň, häzirki zamanyň ta
laplaryny we täzeçil ýörelgelerini hasaba
almak bilen, olaryň işini yzygiderli kämil
leşdirmegiň zerurdygyny belledi. Ýurdu
myzda bolup geçýän wakalaryň giňden
wagyz edilmegine, baýramçylyklar we
şanly seneler mynasybetli geçirilýän me
deni çäreleriň ýokary guramaçylyk de
rejesiniň üpjün edilmegine döredijilikli
çemeleşilmelidir diýip, döwlet Baştutany
myz belledi.
Ilat arasynda arassaçylyk, ýokanç ke
selleriň öňüni almak meseleleri boýunça
giňişleýin düşündiriş işleriniň geçirilişi,
döwletimiziň bu ugurda alyp barýan işleri
üns merkezinde saklanmalydyr diýip, mil
li Liderimiz belledi we wise-premýere bu
babatda anyk görkezmeleri berdi.
Halkara Bitaraplyk gününe we Täze
ýyl baýramyna görülýän taýýarlyk işle
rine ünsi çekip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagty
myzda, şeýle hem ýurdumyzyň welaýat
merkezlerinde, şäherlerinde we obala
rynda medeni çäreleri, konsertleri, sungat
ussatlarynyň çykyşlaryny guramaçylykly
geçirmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary, daşary işler ministri R.Meredow
şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda
Daşary işler ministrligi tarapyndan alnyp
barlan işleriň netijeleri barada hasabat
berdi. Hasabat döwründe Garaşsyz, Bita
rap Türkmenistanyň daşary döwletler we
halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyk
laryň ösdürilmegine gönükdirilen daşary
syýasat ugruny amala aşyrmak, döwlet
Baştutanymyzyň tabşyryklaryny we öňde
durýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýun
ça degişli işler alnyp baryldy.
Geçen 10 aýyň dowamynda ýurdumyza
Özbegistan Respublikasynyň, Gazagystan
Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasy
nyň, Täjigistan Respublikasynyň, Russiýa
Federasiýasynyň Tatarystan Respublika
synyň Prezidentleri sapar bilen geldiler.
Şeýle hem şu döwürde Türkmenistanyň
Prezidentiniň Täjigistan Respublikasyna
we Birleşen Arap Emirliklerine iş sapar
lary, Özbegistan Respublikasyna resmi
sapary boldy.
Hasabat döwründe hormatly Preziden
timiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
birnäçe ýurtlaryň Liderleri bilen onlaýn
duşuşyklary geçirildi. Döwlet Baştutany

myz sanly ulgam arkaly BMG-niň ulag ul
gamy boýunça ikinji ählumumy maslaha
tyna, BMG-niň Durnukly ösüş meseleleri
boýunça forumyna, YHG-nyň ХIV sam
mitine, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaş
lyk Geňeşiniň mejlisine, GDA-nyň döwlet
Baştutanlarynyň geňeşine, ylym we teh
nologiýalar boýunça Yslam Hyzmatdaş
lyk Guramasynyň sammitine gatnaşdy.
Mundan başga-da, milli Liderimiz sanly
ulgam arkaly BMG-niň Baş Assambleýa
synyň 76-njy mejlisinde çykyş etdi. Şeý
le hem hormatly Prezidentimiziň daşary
ýurtlaryň döwlet Baştutanlary bilen tele
fon arkaly gepleşikleri boldy.
DIM-niň ulgamy boýunça gatnaşyklary
we geňeşmeleri geçirmek yzygiderli hä
siýete eýe boldy. “Merkezi Aziýa — ABŞ
(“С5+1”), “Merkezi Aziýa — Hytaý”,
“Merkezi Aziýa — Russiýa” görnüşlerin
de birnäçe duşuşyklar geçirildi. Aziýa
— Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlarynyň
ýokary derejedäki forumy, Merkezi Azi
ýa — Ýewropa Bileleşigi ýokary derejeli
dialogyň nobatdaky tapgyry, Türkmenis
tan — ÝB bilelikdäki komitetiň nobatdaky
mejlisi boldy.
Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatna
şyklaryny ösdürmek boýunça yzygiderli
işler alnyp barylýar. Şu ýylyň ýanwar —
oktýabr aýlarynda Hökümetara toparlaryň
we beýleki düzümleriň çäklerinde duşu
şyklar geçirildi. Şeýle hem daşary ýurt
laryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen
gepleşikler guraldy.
Horm atly Prezid entimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, da
şary ýurtly hyzmatdaşlar bilen, şol san
da ýurdumyzyň ägirt uly mümkinçilikle
ri bolan energetika ulgamyndaky özara
bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de
işjeňleşdirmegiň meselelerine ünsi çek
di. Bu ugurda ýurdumyzyň energiýa se
rişdelerini dünýä bazarlaryna ugratmagyň
köptaraply düzümini kemala getirmäge,
bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmä
ge niýetlenen gaýtadan işleýän pudagyň
kuwwatlyklaryny artdyrmaga esaslanýan
toplumlaýyn konsepsiýa durmuşa geçiril
ýär.
Şunuň bilen birlikde, pes uglerod
ly energetikanyň ösdürilmegine möhüm
ähmiýet berilýär. Energiýanyň gaýtadan
dikeldilýän çeşmeleri bolan Gün, ýel we
beýleki energiýa serişdeleriniň ulanyl
magyna gönükdirilen ekologiýa taýdan
arassa tehnologiýalary işläp taýýarlamak
we herekete girizmek ýurdumyzyň ylym
ulgamynyň öňünde durýan wajyp wezi
peleriň biri bolup durýar. Türkmenistan
da bu ugurda bar bolan ägirt uly kuwwa
tyň netijeli durmuşa geçirilmegi Durnukly
ösüş maksatlaryna ýetmäge mynasyp
goşant bolar we şol bir wagtyň özünde
howanyň üýtgemegi ýaly häzirki zama
nyň ählumumy meseleleriniň çözgüdini
üpjün eder. Bu bolsa umumy bähbitlere

laýyk gelýän netijeli halkara gatnaşyklar
üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýar diýip,
döwlet Baştutanymyz belledi.
Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň
ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň weki
liýetiniň BMG-niň howanyň üýtgemegi
baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna
gatnaşyjy taraplaryň 26-njy maslahatyna
gatnaşmak maksady bilen, Beýik Britani
ýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birle
şen Patyşalygynyň Glazgo şäherine bo
lan iş saparynyň jemleriniň üstünde durup
geçdi. Munuň özi Türkmenistanyň bu me
selä örän jogapkärçilikli çemeleşýändigi
niň, adamzadyň çynlakaý wehimleriniň bi
rine garşy durmak üçin gaýragoýulmasyz
utgaşykly çäreleriň görülmeginiň zerur
dygyna düşünýändiginiň subutnamasy
dyr. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň
BMG-niň ýokarda agzalan Çarçuwaly
konwensiýasyny, Kioto teswirnamasyny
we Pariž Ylalaşygyny tassyklap, öz üs
tüne alan borçnamalaryny gyşarnyksyz
ýerine ýetirýändigini belledi. Dünýä bile
leşiginiň ählumumy goldawyna mynasyp
bolan birnäçe halkara başlangyçlary öňe
sürmek bilen, Bitarap Türkmenistan eko
logiýa we howa meseleleri boýunça ne
tijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegini esasy
ugur edinýär.
Döwlet Baştutanymyz Watanymyzyň
bu ugurda oýlanyşykly we yzygiderli çä
releri durmuşa geçirýändigini belläp, wi
se-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna we
beýleki degişli ýolbaşçylara öňde durýan
wezipeleri çözmek babatda anyk tabşy
ryklary berdi.
S o ňr a h o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z
Gurbanguly Berdimuhamedow ýylyň ahy
ryna çenli meýilleşdirilen iri halkara çäre
lere, daşary ýurtlaryň döwlet Baştutan
larynyň saparlaryna, Halkara Bitaraplyk
gününiň baýramyna görülýän taýýarlyk
işlerine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylyk
da, milli Liderimiz Aşgabatda YHG-nyň
ХV sammitini geçirmäge, şeýle hem Tür
kiýe Respublikasynda boljak Türki dil
li döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň
sammitine görülýän taýýarlyga ünsi çek
di. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türk
menistany bu guramalara agza ýurtlar bi
len däp bolan dostluk gatnaşyklary bag
lanyşdyrýar. Netijeli söwda-ykdysady we
medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk, bile
likdäki iri taslamalaryň üstünlikli durmuşa
geçirilmegi olaryň aýdyň netijeleridir.
Döwlet Baştutanymyz wise-premýere,
DIM-niň ýolbaşçysyna we beýleki Hökümet
agzalaryna ýüzlenip, bar bolan köpugurly
mümkinçilikleriň ikitaraplaýyn we köp
taraplaýyn esasdaky netijeli gatnaşyklary
mundan beýläk-de giňeltmek üçin ägirt uly
mümkinçilikleri açýandygyny belledi hemde ähli meýilleşdirilen çärelere ýokary de
rejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz dünýäde bolup geçýän
ýagdaýlardan habarly bolmagyň zerurdy
gyny belläp, Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasaryna, daşary işler mi
nistrine şundan ugur alyp, dürli halkara
çäreleri geçirmegi we olara ýurdumyzyň
gatnaşmagy baradaky teklipleri taýýarla
magy tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag
we kommunikasiýalar agentliginiň Baş
direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän
ulgamlarynda şu ýylyň 10 aýynda ýerine
ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat ber
di. Hasabat döwründe şu toplum boýunça
hyzmatlaryň we önüm öndürmegiň meýil
namasy 110,5 göterim ýerine ýetirildi.
“Türkmendemirýollary” agentligi bo
ýunça ösüş depgini 107 göterime, “Türk
menawtoulaglary” agentligi boýunça
ösüş depgini 137,5 göterime, “Türkmen
deňizderýaýollary” agentligi boýunça
ösüş depg in i 139,8 göt er im e, “Türk
menaragatnaşyk” agentligi boýunça
ösüş depgini 111,1 göterime barabar bol
dy. “Türkmenhowaýollary” agentligi bo
ýunça degişli işler ýerine ýetirildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dün
ýäde koronawirus ýokanjynyň ýaýrama
gyna garşy göreşmegiň çäklerinde, giri
zilýän çäklendirmeler sebäpli, ozalkysy
ýaly, agentlikleriň maliýe üpjünçiligini berk
gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny
nygtady. Döwlet Baştutanymyz agentligiň
ýolbaşçysyna geljek ýylyň maksatnama
synyň üstünde jikme-jik işlemegi we tek
lipleri taýýarlamagy tabşyrdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise
gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň 10 aýyn
da ýerine ýetirilen işleriň netijeleriniň ko
ronawirusyň dünýä ykdysadyýetine ýetir
ýän täsiri sebäpli ýüze çykan kynçylyklara
garamazdan, ýubileý ýylynda Garaşsyz
Watanymyzyň göz öňünde tutulan mak
satnamalara laýyklykda, üstünlikli ösme
gini dowam edýändigini aýdyň görkez
ýändigini belledi.
Biz jemi içerki önümiň 6,2 göterim
möçberde ösüş derejesini saklap galma
gy başardyk. 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
diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.
Bellenen meýilnamalara laýyklykda,
ýurdumyzda 30 desgany işe girizmek göz
öňünde tutuldy. Häzirki wagta çenli bolsa,
66 sany iri desgany açyp, ulanmaga ber
dik. 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 ösdür
mäge goldaw bermek boýunça syýasat
yzygiderli dowam edýär. Ykdysadyýetde
özgertmeleri amala aşyrmaga ýurduň te
lekeçileri giňden çekilýär.
Döwlet Baştutanymyz şu ýyl biziň
öňümizde durýan wezipeler Ministr
ler Kabinetiniň ýarym ýylyň jemleri
ne bagyşlanyp geçirilen mejlisinde we
ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
Maksatnamasynda anyk kesgitlendi di
ýip belledi we etmeli işleriň örän köpdü
gini, bu işleri amala aşyrmak üçin köp
we tutanýerli zähmet çekilmelidigini
nygtady.
Biziň öňümizde şu ýyl gazanan ösüş
depginimizi saklap galmak hem-de gel
jek ýylda ony has-da artdyrmak wezipe
si durýar. Ýylyň tamamlanmagyna bolsa,
birýarym aýdan gowrak wagt galdy. Şoňa
görä-de, şu ýyly gowy netijeler bilen üs
tünlikli jemlemek hem-de täze — 2022-nji
ýyly gowy netijeler bilen garş ylamak
üçin biz galan wagtyň dow amynda köp
meseleleri çözmelidiris diý ip, hormatly
Prezidentimiz aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, milli Lideri
miz daşary ýurtlardan getirilýän harytla
ryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda
öndürmegiň we daşary ýurtlara iberilýän
harytlaryň möçberini artdyrmagyň döwlet
maksatnamalarynyň amala aşyrylmagy
ny has-da çaltlandyrmagyň, dürli pudak
larda 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.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow dekabr aýynda Türk
menistanda uly baýramçylyk senesiniň
— Halkara Bitaraplyk gününiň giňden
bellenilip geçiljekdigini nygtap, bu baý
ramy ýokary derejede geçirmek üçin
gowy taýýarlyk görmegiň möhümdigini
aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabi
netiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jem
läp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan
saglyk hem-de berkarar Watanymyzyň
gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işle
rinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

TEB IG AT WE BIZ

ZEMIN GÖRKI — ÝAŞYL BAG

H

ormatly Prezidentimiz Ministrler Ka
binetiniň 22-nji oktýabrda sanly ulgam
arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde
adamlaryň abadan durmuşynyň mö
hüm şertleriniň biri hökmünde mundan
beýläk-de ekologiýa meselesine aýra
tyn üns bermegiň zerurdygyny nygtap,
öňümizdäki ählihalk bag ekmek daba
rasynyň ýokary guramaçylyk derejesini
üpjün etmegi tabşyrdy. Tebigata aýawly
garamagyň döwlet syýasatynyň ileri tu
tulýan ugrudygyny nygtady.
Şu ýyl eziz Watanymyzyň Garaşsyz
lygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybet
li ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş
edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şä
heriniň häkimlikleri tarapyndan saýaly,
pürli, miweli baglaryň hem-de üzümiň
jemi 30 million düýp nahalyny ekmek
meý illeşd ir ild i. Ýazk y möws üm ind e
15 milliondan gowrak bag nahallary
ekilip, onuň galan bölegini güýzki möw
sümd
 e oturtmaga taýýarlyk görülýär. Ge
çen ýyl baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk
baýramynyň şanyna ýurdumyzda 25 mil
lion düýp bag nahallarynyň oturdylandy
gy-da aýratyn bellenmäge mynasypdyr.
Ak şäherimiz Aşgabadyň daş-töwe
reginde, şeýle-de ýurdumyzyň beýleki
sebitlerinde uzalyp gidýän ýaş bagybossanlyklar diňe bir gözlere röwşenlik,
janyňa rahatlyk bermek bilen çäklen
män, eýsem, bu ýerlerde biodürlüligiň
baýlaşmagyna, ýabany ösümlikleriň,
haýwanlaryň we guşlaryň sanynyň art
magyna, ýaşaýyş gurşawynyň gowu
lanmagyna-da ýardam edýär. El bilen
döredilen bu tokaýlar topragyň sil suw
lary bilen ýuwulmagynyň öňüni alýar,
toprakdaky suwy, yzgary gowy saklaýar
we onda peýdaly mikroorganizmleriň
köpelmegine şert döreýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzy bagy-bos
sanlyga öwürmek, paýtagtymyzyň, we
laýat we etrap merkezleriniň, obalaryň
töwereginde tokaý zolaklaryny döret
mek boýunça alnyp barylýan işleriň çäk
lerinde her ýylyň ýazky we güýzki bag

ekiş möwsüminde ýurdumyzyň ministr
likleri, pudaklaýyn dolandyryş edarala
ry, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň
häkimlikleri tarapyndan bag nahallaryny
oturtmak we ýetişdirilen baglara ideg
etmek boýunça degişli işler guramaçy
lykly geçirilýär. Gurulýan we durky täze
lenýän demir hem-de awtoulag ýollary
ny, beýleki durmuş ähmiýetli desgalary
çäge syramagyndan goramak boýunça
süýşýän çägeleri berkitmek, ol ýerleri
tokaýlaşdyrmak işleri-de utgaşykly al
nyp barylýar.
Döwlet Baştutanymyzyň hut özüniň
her ýyl geçirilýän ählihalk bag ekmek

Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumy
zyň ilatly ýerleriniň doly gazlaşdyryl
magy biologik dürlüligiň goralyp sak
lanmagyna, dikeldilmegine we olaryň
baýlaşdyrylmagyna hem-de tokaý zo
laklarynyň giňeldilmegine uly ýardam
berdi. Garagum sährasynda çöl ösüm
liklerinden — sazakdyr ojardan, gan
dymdyr çerkezden, çöle aýratyn gelşik
berýän sözen ýaly köp sanly görnüşler
den dörän tebigy tokaýlar amatly howa
akymyny döretmekde, çägeleriň süýş
meginiň öňüni almakda, örüdäki malla
ra ot-iým bolup hyzmat etmekde baha
syna ýetip bolmajak, gymmatly baýlygy

re bolsa gyrymsy we ýarym gyrymsy çöl
ösümlikleri, garagaç, ýylgyn, toraňňy,
igde, beýi ýaly şora çydamly görnüşler
köpçülikleýin ekilýär.
Bötendagda döredilýän emeli tokaý
zolagy şorlaşan topraga melhemdir, te
nekardyr. Bu gadymy topraga geçmiş
däki şan-şöhratyny gaýtaryp bermek,
nesilleriň ýerlikli peýdalanmagy üçin
onuň ýaramlylygyny saklamak möhüm
wezipedir. Bötendagyň tokaý zolagy
Aral deňziniň düýbünden ýokary göte
rilýän duzly howa akymynyň ýaramaz
netijelerinden Daşoguz welaýatynyň
ekerançylyk we öri meýdanlaryny go

dabaralaryna gatnaşyp, bu asylly işe
badalga bermegi nesiller üçin nusgalyk
ýol, görelde mekdebidir. Bag nahallary
ny köpçülikleýin oturtmak bilen bagla
nyşykly dabaralar halkyň agzybirliginiň,
döwletli işe ýokary ruhubelentlik duýgu
sy bilen goşulýandygynyň aýdyň güwä
sidir. Bag oturtmak dabaralary, sözüň
doly manysynda, akyldar şahyrymyz
Magtymguly Pyragynyň:
— Reňbe-reň gül açar ýaşyl ýaýlasy,
Gark bolmuş reýhana çöli türkmeniň —
diýip wasp eden ata Watanymyzyň çäk
leriniň gül-gülüstanlyga, bagy-bossanly
ga öwrülýändiginiň buýsançly beýanydyr.

emele getirýär. Ýurdumyzyň demirga
zyk sebitinde ýerleşen Bötendagda çöl
ösümliklerinden, ýerli şertlere çydamly
agaçlardan döredilýän emeli tokaý zo
lagyny Diýarymyzdaky çöl tokaýlaryna
mysal getirmek bolar. Häzirki wagta
çenli zolagy döretmek üçin meýilleşdiri
len 20 müň gektar meýdanyň 2 müň gek
tarynda sürüm işleri geçirilip, 500 müň
düýpden gowrak çöl ösümlikleri, ýap
rakly agaçlaryň nahallary oturdyldy. Bö
tendag belentliginiň töwereginde ýerle
şen çägesöw we toýunsow düzlüklere
ojar, çerkez, gandym ýaly dürli görnüşli
tokaý agaçlary, şorlaşan toprakly ýerle

ramaga, sebitiň ekologiýa ýagdaýyny
gowulandyrmaga ýardam eder. Şunuň
bilen bagly işler golaýda tassyklanan
«Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyl
lar üçin Aral milli maksatnamasynda»
hem-de ony amala aşyrmak boýunça
ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnama
synda hem göz öňünde tutuldy.
Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy
ýylyň sentýabrynda «Howanyň üýt
gemegi barada Türkmenistanyň Milli
strategiýasynyň rejelenen görnüşini»
tassyklamagy ýurdumyzda durmuşa ge
çirilýän ekologiýa özgertmelerine badal
ga berdi. Bu strategiýa BMG-niň 2030-

njy ýyla çenli degişli strategiýasynyň
we howanyň üýtgemegi boýunça Pariž
Ylalaşygynyň ýörelgelerine laýyklykda
işlenip taýýarlandy. Milli strategiýanyň
rejelenen görnüşine laýyklykda, ýurdu
myzda tokaýlary goramak we täze tokaý
zolaklaryny döretmek, olary hasaba al
mak, tokaýlary dolandyrmagyň hukuk,
ykdysady, guramaçylyk esaslaryny kä
milleşdirmek bilen bagly çäreleri öz içine
alýan «Türkmenistanyň 2021 — 2025nji ýyllar üçin Milli tokaý maksatnama
sy» tassyklandy. Bu resminama ýurdu
myzy tokaýlaşdyrmak boýunça alnyp tebigaty goramak wezipeleriniň çözül
barylýan giň gerimli işleriň nobatdaky ýändigini bellemek gerek. Bu tokaýlaryň
meýdanynyň giňeldilmegi çölde we dag
da bitýän köp sanly dermanlyk otlaryň
— çomujyň, keýigokaranyň, çyryşyň,
yşgynyň, astragallaryň, patlagyň, üzär
ligiň, boýbodranyň, guzygulagyň, göje
läniň, dadranyň hem-de beýleki birnäçe
otjumak ösümlikleriň köpelmegi we giň
den ýaýramagy, käbir seýrek duş gel
ýän ösümlikleriň we haýwanlaryň ýitip
gitmezligi üçin zerur şertleri döredýär.
Bu bolsa eziz Diýarymyzyň tebigatynyň
sagdynlaşmagyna, baýlaşmagyna, gö
zelleşmegine özüniň oňyn täsirini ýetir
ýär. Milli maksatnamada Aralyň ekologi
ýa meselesi bilen baglylykda, Daşoguz
welaýatyndaky Sarygamyş kölüniň gü
nortasynda ýerleşýän Bötendag belent
liginiň töwereginde düýbi tutulan tokaý
tapgyryny beýan etmek bilen, ykdysa zolagyny giňeltmek wezipesi hem kes
dy, azyk, suw we ekologiýa howpsuz gitlenendir.
Bagtyýar zamanamyzda ajaýyp te
lygyny pugtalandyrmaga gönükdirilen
ulgamlaýyn çäreleriň durmuşa geçiril bigatymyzy, ýaşaýyş gurşawymyzy gö
megine ýardam berilmegini hem göz zelleşdirmäge gönükdirilen döwletli işler
öňünde tutýar. Maksatnamany durmuşa her bir watandaşymyzy täze zähmet
geçirmegiň çäklerinde paýtagtymyzyň üstünliklerine ruhlandyryp, kalbymyzda
we welaýatlardaky ilatly ýerleriň töwe hormatly Prezidentimize hoşallyk duý
regini bagy-bossanlyga büremek, oba gularyny joşduryp, tükeniksiz alkyş söz
hojalyk meýdanlarynda gorag tokaý zo leri dahana dolýar.
laklaryny döretmek, daglardaky arçalyk
Aşyr ÝOLLYBAÝEW,
lary, çöldäki sazaklyklary hem-de kenar
Türk
m
en
oba
hojalyk institutynyň
ýakasynda ösýän toraňňy, igde, söwüt
ylmy işler boýunça prorektory,
we ýylgyn tokaýlaryny dikeltmek işiniň
barşynda möhüm durmuş-ykdysady we
biologiýa ylymlarynyň kandidaty.
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2021-nji ýylyò 6-njy noýabry, şenbe.

ÖSÜŞ ARK ALY PAR AH ATÇ YLYK

ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYKDA
TÄZEÇE ÇEMELEŞMELER
Awazada geçirilen forumda asylly abraýyny has-da beýgeldýär. Sebit de
ýörelgäniň doganlyk döwletleriň Baş rejesinde döwletleriň arasyndaky syýa
tutanlary tarapyndan biragyzdan ykrar sy, ykdysady, medeni-durmuş durnukly
edilmegi ykdysadyýetde sebit ýurtlary lygyny pugtalandyrýar. Milletler Bileleşigi
nyň arasyndaky özara bähbitli hyzmat birnäçe gezek Türkmenistana, onuň milli
daşlygyň has-da çuňlaşdyrylmagyna, Liderine ählumumy parahatçylygy hemzähmet gatnaşyklarynda ählumumy de howpsuzlygy üpjün etmekde, jedel
konfederasiýanyň kemala getirilmegi leri we gapma-garşylyklary, döwrüň ýiti
ne ýardam berýär. Indi birnäçe ýyl bäri wehimlerini ýeňip geçmekde, ýurtlaryň
milli bähbitlere laýyklykda, ýurdumyzyň arasyndaky ykdysady agalygy peselt
lardaky öňdebaryjy, döwrebap usullara, daşary söwda balansynyň oňyn saldo mekde, guramanyň birleşdiriji kuwwa
serişde tygşytlaýjy täze tehnologiýalara,
“nou-hau” nusgalaryna, has ýokary ön
dürijilikli robototehnika giň orun berildi.
Lebzihalallyk, ygrarlylyk, myhmansöýerlik, kiçigöwünlilik, 
Özara pikir alyşmalarda sebitiň howa
ugur
tapyjylyk ýaly köpasyrlyk ýörelgelerden gözbaş alýan 
şertlerinde oba hojalygyny ösdürmek
türkmen parahatçylyk söýüjiligi üçünji müňýyllygyň asudalyk 
de, sanly ykdysadyýeti, döwrebap do
landyryş usullaryny ornaşdyrmakda,
filosofiýasy hökmünde dünýäniň alymlaryny, syýasatşynaslaryny,
ylmy-tehniki ilerlemäniň innowasion ga
bilermenlerini aýratyn gyzyklandyrýar we ol giňden öwrenilýär.
zananlaryny netijeli özleşdirmekde, hu
susyýetçiligi goldamakda tagallalary bir
leşdirmegiň, halkara söwda-ykdysady,
maglumat, ylmy-tehniki, ynsanperwer sy (iki döwletiň arasyndaky girdejiler tyny giňeltmekde öňe sürýän oňyn baş
ugurlarda oňyn iş tejribesiniň alyş-çal we tölegler boýunça tapawut) hasaba langyçlaryna ýokary baha berdi.
Türkmenistan ynsanperwerligi dö
şygyny artdyrmakda uzak möhletli hyz alynýar. Şeýle oňyn ilerlemeleriň aýdyň
matdaşlygy berkitmegiň möhüm ähmi mysaly hökmünde Türkmenistan bilen redýän, agzybirligi hem parahatçylygy
duldegşir goňşy Özbegistanyň arasyn giňden wagyz edýän abadançylygyň
ýeti bellenildi.
Hormatly Prezidentimiz tarapyndan daky hyzmatdaşlygyň soňky döwürde ýurdy hökmünde tutuş dünýäde adyg
öňe sürlen oýlanyşykly ýörelgeler se has-da işjeňleşýänligini görkezmek ýar. Häzirki döwürde dünýäniň durmuşbit ähmiýetli ulag-logistika ulgamynyň bolar. 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy çylşyrymly bolma
ösdürilmegine, daşary söwda gatna Özbegistan Respublikasy bilen söwda gynda galýar. Türkmenistanyň daşary
şyklarynyň ep-esli işjeňleşmegine iter dolanyşygynyň möçberi ABŞ-nyň 411 syýasatynyň baş maksady sebitde oňyn
gi berýär. Muňa şu ýyl ýurdumyzyň yk million dollaryna deň boldy, şol sanda hyzmatdaşlygy ösdürmek, halklaryň
dysadyýetinde durnukly ösüş babatda 330 million amerikan dollary türkmen abadançylygyny pugtalandyrmak, pa
ýetilen sepgitlere, durmuşa geçirilýän eksportynyň paýyna düşdi. Şeýle ösüş rahatçylygyň ýokary derejesini üpjün
özgertmelere, maliýe görkezijilerine de, ilkinji nobatda, ulagyň dürli görnüş etmek bolup durýar. 60 milliondan gow
«Fitch Ratings» reýting agentligi tara leri arkaly has amatly hasaplanylýan rak ilatly Merkezi Aziýanyň irki döwürde
pyndan halkara derejede berlen ýokary ugurlar boýunça goňşy ýurtlaryň ba örän çylşyrymly sebitleriň biri hasap
baha ähli aýdyňlygy bilen şaýatlyk ed zarlaryna aralaşmak usulynyň paýy lanandygyny bellemek gerek. Türkme
ýär. Daşary söwdanyň ösmegine üz uludyr. Çünki şeýle usul ykdysady ösü nistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen
nüksiz ösüşiň möhüm şerti hökmünde şiň iň bir amatly ýoly bolup durýar. Bu ýurdumyzda sebit we halkara derejeli
garalýar. Öňdebaryjy häsiýetli şeýle pi öňegidişlikli sepgitleriň gazanylmagyn duşuşyklaryň, ýokary wekilçilikli forum
kir-garaýyşlar döwlet Baştutanymyzyň da iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň laryň, ikitaraplaýyn hem köptaraplaýyn
gepleşikleriň yzygiderli geçirilmegi se
syýasy dünýägaraýşynda, ýurdumyzy tagallalary kesgitleýji orna eýedir.
Türkmenistanyň halkara jemgyýetçili bitiň bir bitewi taryhy köklere daýanýan
ösdürmekde saýlanyp alnan ýörelgede
anyk beýanyny tapyp, medeni-ruhy, yl ge, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Gu dost-dogan halklarynyň bir supranyň
my-tehniki ilerlemeleriň bitewi konsep ramasyna hödürleýän asylly başlangyç başyna jem bolmagyna, özara ykdy
siýasynyň kemala getirilmegine hem lary, oňyn ösüşi ilerledýän parahatçylyk sady aragatnaşyklary hil taýdan täze
söýüjilikli syýasaty ýurdumyzyň halkara derejä çykarmaga, döwrüň ýiti syýasy,
alyp barýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Merkezi Aziýa
döwletleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň, sebit hyz
matdaşlygyny pugtalandyrmagyň hatyrasyna alnyp barylýan işler taryhy ähmiýete eýedir.
Bu işler Bitarap döwletimiziň daşary syýasy strategiýasynyň binýatlaýyn ýörelgelerine do
ly kybap gelýär. Iri işewürlik taslamalarynyň başynyň başlanmagy sebitde hil taýdan täze
hyzmatdaşlygyň emele gelmegine oňyn şertleri döredýär. Bu tagallalaryň netijeleri sebit
ýurtlarynyň arasynda halkara söwdanyň ep-esli artmagynda hem aýdyň görünýär. Türk
menistanda ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklarynyň ösdürilýän häzirki döwründe geçiril
ýän iri halkara forumlar halkara hyzmatdaşlyga goşmaça badalga berýär.

B

ilşimiz ýaly, «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
ýylynyň 6-njy awgustynda «Awaza»
milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi
Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň kon
sult at iw duş uş yg y bold y. Horm atly
Prezidentimiziň döwletli başlangyjy bi
len guralan çärä Gazagystan, Gyrgyz,
Täjigistan hem-de Özbegistan Res
publikalarynyň Prezidentleri hem-de
dostlukly döwletlerden ýokary wezipeli
myhmanlar, medeni we ylmy intelligen
siýanyň wekilleri gatnaşdylar. Duşuşy
gyň gün tertibine, hususan-da, ykdy
sadyýeti innowasiýa we senagat ýoly
bilen ösdürmek, sanly ykdysadyýetde
özara maglumat, tejribe alyşmak, se
bit we sebitara ulag-logistika hem-de
üstaşyr konteýner gatnawlar ulgamyny
giňeltmek, maşyngurluşyk pudagyny
çalt depginde ösdürmek, oba we suw
hojalygynda öňdebaryjy, serişde tyg
şytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak,
söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň örü
sini giňeltmek, halkara kooperasiýanyň
görnüşlerini artdyrmak, döwletleriň ara
synda parahatçylygy we howpsuzlygy
pugtalandyrmak, daşky gurşawy gorap
saklamak ýaly möhüm ähmiýetli ugur
lar boýunça meseleleriň toplumyna ga
raldy.
Duşuşygyň çäklerinde ykdysady fo
rum bilen bir hatarda, giň gerimli halkara
sergi hem guraldy. Oňa gatnaşyjylar se
bitiň ýurtlarynyň halk hojalygynyň dürli
pudaklarynda öndürilýän önümleri bilen
tanyşmaga mümkinçilik aldylar. Sergide
maliýe-ykdysady, guramaçylyk, dolan
dyryş, ylmy-barlag we beýleki ulgam

durmuş we ykdysady meselelerinde ta
raplaryň bähbidine deň derejede laýyk
gelýän çözgütleri tapmaga giň ýol açýar.
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutan
larynyň duşuşygynda özara bähbit
li döwletara hyzmatdaşlygy mundan
beýläk-de ösdürmegiň möhüm ugurla
rynyň meseleleri ara alnyp maslahatla
şyldy. Hususan-da, dostlukly döwletle
riň Baştutanlary tarapyndan sebitiň ýol
kartasyny esaslandyrmak, ýyllyk ýük
geçirijilik kuwwaty 17 million tonna deň
bolan Türkmenbaşynyň Halkara deňiz
portuny tutuş Merkezi Aziýanyň günba
tar derwezesi, sebit derejeli logistik ge
çelge hökmünde ykrar etmek ýaly oňyn
teklipleriň girizilmegi Türkmenistanyň
sebitiň ykdysady ösüşiniň iri merkezine
öwrülmegini şertlendirer. Halkyň öza
ra sylaşyk we ynanyşmak ýörelgesiniň
halkara derejede ykrar edilmegi tutuş
sebitiň abadançylygyna hyzmat edýär.
Lebzihalallyk, ygrarlylyk, myhman
söýerlik, kiçigöwünlilik, ugurtapyjylyk
ýaly köpasyrlyk ýörelgelerden gözbaş
alýan türkmen parahatçylyk söýüjiligi
üçünji müňýyllygyň asudalyk filosofi
ýasy hökmünde dünýäniň alymlaryny,
syýasatşynaslaryny, bilermenlerini aý
ratyn gyzyklandyrýar we ol giňden öw
renilýär. Konsultatiw duşuşyga gatna
şyjy döwlet Baştutanlarynyň soňra milli
Liderimiziň adyna ýollan hoşallyk teleg
rammalary sebit geňeşiniň ykdysady
garaýyşlara, köptaraplaýyn ylalaşyk
lara, ýatda galyjy, ýakymly pursatlara
örän baý bolandygyndan habar berýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň şu
ýylyň 3-nji oktýabrynda Özbegistan
Resp ublik as yn a sap ar yn yň netijele
ri Hazaryň kenarynda geçirilen halkara
forumda gazanylan aýry-aýry ylalaşyk
laryň çäklerinde netijeli işleriň eýýäm
ýola goýlandygyny görkezdi. Saparyň
jemleri boýunça resmi ylalaşyklaryň
23-si gazanyldy. Şertnama laýyklykda,
ýakyn geljekde dostlukly döwletden ýur
dumyza jemi bahasy 307 million ABŞ
dollaryna barabar haryt getiriler. Mö

hüm ähmiýetli döwletara ylalaşyklaryň
hatarynda serhetýaka zolakda özara
söwdanyň möçberini artdyrmaga ýar
dam berjek Türkmen-özbek söwda zo
lagyny — Söwda merkezini döretmek
we onuň işini düzgünleşdirmek hakyn
da Ylalaşyk, Türkmenistan bilen Özbe
gistan Respublikasynyň Hökümetleriniň
arasyndaky Ylalaşyk hem gazanyldy.
Mundan beýläk hyzmatdaş goňşy Öz
begistan bilen söwda-ykdysady gatna
şyklary maliýe taýdan çuňlaşdyrmakda
serhetýaka çäklerde taraplaryň pul bir
liginiň täjirçilik babatda tölege ukyply
dygyny, hemişe ýörgünlidigini nazara
alyp, milli pullary resmi taýdan ulanmak,
serhetdeş welaýatlarda syýahatçylyk
giňişligini esaslandyrmak baradaky res
minamalar hem bar. Şeýle ylalaşyklar
daşary ykdysady işe oňyn täsir etmek
bilen, söwda, syýahatçylyk düzümleri
niň daşary ýurt pulundaky meýilnamala
ýyn borçnamalaryny artygy bilen ýerine
ýetirmegine, amala aşyrylýan halkara
amallar üçin pul ýygymlaryny bellemä
ge esaslanýan salgyt, tarif, paç, jerime
we beýleki töleg kitapçalarynda kadany
kesgitlemäge hem-de ýerinde tölenme
gine ýardam eder. Munuň özi býujeti
emele getirmekde goşmaça serişde
leriň artmagyna getirer. Görnüşi ýaly,
ýurdumyzda guralýan halkara forumlar
dünýäniň söwda-ykdysady gatnaşyk
larynda Türkmenistanyň strategik hyz
matdaşlarynyň sanyny barha artdyrýar.

Hangeldi
GURBANGELDIÝEW.
Türkmenistanyň Maliýe we
ykdysadyýet ministrligi.

ÝURT GARŞ Y ALS YN!

ASUDALYGYŇ GORAGÇYLARYNA
AJAÝYP SOWGAT
Düýn paýt agt ymyzyň Büzmeýin etra
bynyň Büzmeýin ýaşaýyş jaý toplumynda
Türkmenist anyň içeri işler edaralar ynyň
işgärleri üçin gurlan 1 sany 4 gatly, degiş
lilikde, iki we üç otagly, jemi 32 öýli döw
rebap ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy
boldy.
Täze döwrebap jaýyň degresinde dikilen
ak öýler, bezemen tapçanlar, toý gazanlary
nyň atarylmagy, şeýle-de el işleriniň sergisi
niň ýaýbaňlandyrylmagy açylyş dabarasyna
millilik öwüşginini çaýdy. Ýaşaýyş jaýynyň
öňünde Türkmenistanyň Içeri işler ministrli
giniň işgärleriniň gözel paýtagtymyzyň aja
ýyp binagärlik keşbini çekýän suratlarynda
şekillendirýän pursatlaryna tomaşa etmek
dabara gatnaşyjylarda uly gyzyklanma dö
retdi.

toýunyň aýratynlyklaryny açyp görkezýän
çykyşlaryň guralmagy has-da täsirli boldy.
Dabara gatnaşyjylar Türkmenistanyň Içeri
işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi
müdirliginiň Çagalar awtoşäherçesinde bilim
alýan çagalaryň ýol hereketiniň kadalary ba
radaky görkezme çykyşlaryna hem tomaşa
etdiler.
Açylyş dabarasynda söz sözlänler täze
döwrebap jaýyň içeri işler edaralarynyň işgär
leri üçin ajaýyp sowgatdygyny, Türkmenis
tanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerde
başysy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň harby we
hukuk goraýjy edaralarynyň maddy-enjamla
ýyn binýadyny yzygiderli pugtalandyrmak, iş
Türkmenistanyň Içeri işler, Medeniýet mi gärleriniň mynasyp ýaşaýyş-durmuş şertlerini
nistrlikleriniň, Aşgabat şäher häkimliginiň üpjün etmek meselelerini hemişe üns mer
döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde kezinde saklaýandygyny nygtadylar hem-de

ýaňlanan aýdym-sazlar, tansly çykyşlar açy
lyş dabarasyna gatnaşanlara turuwbaşdan
ruhy lezzet paýlady. Polisiýa işgäriniň maş
galasynda dünýä inen bäbejigiň täze jaýa
getirilmegi mynasybetli türkmeniň bäbek

Prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdy
lar. Soňra ýaşaýyş jaýynyň gurluşygynda aý
ratyn tapawutlanan gurluşykçylara sowgatlar
gowşuryldy.
Dabara gatnaşanlar döwrebap ýaşaýyş ja
ýyna girip, öýleriň otaglarynda döredilen şert
ler bilen tanyşdylar. «Ýurt garşy alsyn!», «Täze
jaý toýly bolsun!» diýen arzuwlar bilen gapy
dan giren myhmanlara giňden ýazylan bere
ketli türkmen saçagyndan duz-çörek hödür
edildi.
— Men 23 ýyl çemesi wagt bäri içeri işler
edaralarynyň düzüminde zähmet çekýärin.
6 gyzym, 1 oglum bar. Maşgalam Gülbibi bi
len perzentlerimizi Watana wepalylyk, päk
zähmete söýgi, belent adamkärçilik ruhun
da terbiýeleýäris. Toý-baýramlara beslen
ýän ýylda täze jaýdan öý almak bagty ma
ňa hem nesip etdi. Öýleriň otaglary giňligi,
owadanlygy, ähli amatlyklaryň döredilendigi
bilen tapawutlanýar. Täze jaýda ýyladyş,
yşyklandyryş ulgamlarynyň işi hem birkem
siz ýola goýlan.
Biz — harby gullukçylar hakynda uly alada
edýän hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň
jany sag, ömri uzak, döwletli işleri hemişe
rowaç bolsun! — diýip, Türkmenistanyň Içe
ri işler ministrliginiň Aşgabat şäher Polisiýa
müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullu
gynyň kiçi gözegçisi, polisiýanyň uly seržanty
Şöhratgeldi Annaseýidow buýsanç bilen gür
rüň berdi.
Täze jaýdan öý alan harby gullukçylar Wa
tanymyza, hormatly Prezidentimize, halkymy
za mundan beýläk hem ak ýürekden gulluk et
täze jaýa göçüp gelen bagtyýar maşgalalary jekdiklerini nygtadylar.
tüýs ýürekden gutladylar. Içeri işler edarala
Aýmyrat PIRJIKOW.
rynyň işgärlerine öýleriň açarlary dabaraly
«Türkmenistan».
ýagdaýda gowşuryldy. Olar özleri hakyn
da edilý än taýs yz tag allalar üçin horm atly
Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.

JAÝ TOÝLARY TUTULDY
Düýn Ahal welaýatynyň Ak
bugdaý etrabynyň Magtymguly
geňeşliginiň «Garaşsyzlyk» ýaşa
ýyş jaý toplumynda Türkmenista
nyň Içeri işler ministrliginiň Ahal
welaýat müdirliginiň işgärleri üçin
gurlan, 4 gatly 48 öýli döwrebap
ýaşaýyş jaýy ulanmaga berildi.

kanuny hukuklaryny, azatlyklaryny hojalyk enjamlary bilen enjamlaşdy
goramak, düzgün bozulmalaryň öňü rylypdyr. Kömekçi otaglar hem göz
ni almak babatda öňde duran wezi öňünde tutulypdyr. Aşhanalar döw

Säher bilen ak nura beslenen döw
rebap ýaşaýyş jaýynyň daş-töwere
ginde hakyky toý ruhy höküm sürdi.
Giň meýdançada seteran guralan ak
öýleriň öňünde milli öwüşginli toma
şalar ýaýbaňlandyryldy. Milli toý däpdessurlaryny açyp görkezýän çykyş
lara, edebi-sazly kompozisiýa aýratyn
orun berildi. Agzybir halkymyzyň bag
tyýar durmuşy, mizemez jebisligi, hor
matly Prezidentimiziň «Döwlet adam
üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň tutuş
jemgyýetiň ruhuny galkyndyrýandygy
bilen baglanyşykly hakykat bu ýerdä
ki çykyşlarda aýdyň beýanyny tapdy.

pelere mundan beýläk-de jogapkärli
çemeleşjekdiklerini belledi.
Içeri işler edaralarynyň hormatly
weteranlary, il sylagly ýaşulular öz
çykyşlarynda täze taryhy döwrümiz
de ýurdumyzyň her bir raýatynyň,

Egsilmez ruhubelentlige beslenen toý
meýdançasynyň bir çetinde gazanlar
atarylyp, milli tagamlaryň dürli gör
nüşleri taýýarlanyldy.
Bezemen sahnada şol günki wa
kanyň esasy dabaralary boldy. Bu
ýerde Türkmenistanyň içeri işler mi
nistri çykyş edip, jaý toýlaryny toý
lamaga mümkinçilik alan bagtyýar
maşgalalary durmuşlaryndaky şat
lykly waka mynasybetli gutlady hemde hormatly Prezidentimiziň içeri işler
edaralarynyň işgärleriniň iş şertlerini,
ýaşaýyş-durmuş derejesini gowu
landyrmak babatdaky taýsyz tagal
lalaryna tüýs ýürekden çykýan alkyş
sözlerini aýtdy. Ministrligiň ýolbaşçy
sy gutlag çykyşynyň barşynda içeri
işler edaralarynyň işgärleriniň özleri
hakdaky aladalardan ruhlanyp, ýur
dumyzda jemgyýetçilik tertibini we
durnuklylygyny saklamak, raýatlaryň

şol sanda hukuk goraýjy edaralaryň
işgärleriniň we olaryň maşgala ag
zalarynyň ýaşaýyş-durmuş dereje
sini yzygiderli ýokarlandyrmak ug
runda durmuşa geçirýän ummasyz
işleri üçin hormatly Prezidentimize
hoşallyklaryny beýan etdiler.
Täze, döwrebap ýaşaýyş jaýyndan
nesibeli bagtyýar maşgalalara öýleriň
açarlarynyň gowşurylmagy dabaranyň
iň şatlykly we ýatda galyjy pursadyna
öwrüldi. Soňra il sylagly ýaşulular täze
ýaşaýyş jaýynyň toý bagyny kesdiler
hem-de maşgalalar üçin döredilen giň
amatlyklar bilen tanyşdylar. Türkme
nistanyň Senagat we gurluşyk önüm
çiligi ministrliginiň Aşgabat şäherindäki
«Demirbetonönümleri» kärhanasy
nyň gurluşykçylary tarapyndan gur
lan dört gatly döwrebap ýaşaýyş ja
ýynda iki, üç we dört otagly öýler bar.
Olar ýokary hilli mebeller we beýleki

rebap enjamlar bilen üpjün edilipdir.
Ýyladyş we sowadyş ulgamlary täze
jaýlaryň ýaşaýjylaryna rahatlykda we
ýokary amatlyklarda ýaşamaga aja
ýyp şertleri döredýär.
— Mukaddes Garaşsyzlygymy
zyň şanly 30 ýyllyk senesiniň giň
den dabaralandyrylan ýyly şatlykly
wakalara ulaşýar. Ine, şu gün maş
gala agzalarymyz üçin hem şeý
le ýatdan çykmajak şatlykly waka.
Bagtyýar maşgalamyza täze, döw
rebap ýaşaýyş jaýyndan 3 otagly
öýüň açary gowşuryldy. Jaý toýuny
toýlamak bagtynyň miýesser eden
digi üçin begenjimiziň çägi ýok. Bu
waka hormatly Prezidentimiziň her
bir raýatyň, şol sanda hukuk goraý

jy edaralaryň işgärleriniň we olaryň
maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-dur
muş derejesini yzygiderli ýokarlandyr
mak ugrunda edýän aladasynyň su
butnamasydyr. Munuň üçin hormatly
Prezidentimize alkyş aýdýarys —
diýip, welaýat Polisiýa müdirliginiň
işgäri Tagan Taganow aýdýar.

Aýdo ŞEKEROW.
«Türkmenistan».
Surata düşüren awtor.
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Lukmanyň maslahaty

ARASSAÇYLYK — SAGLYGYŇ GIREWI
Şahsy arassaçylyk düzgünle
rini berk berjaý etmek — kesel
lerden goranmagyň iň ygtybar
ly şerti. Elleriňi ýygy-ýygydan
ýuwmak peýdaly endik bolup,
birnäçe ýokanç keselleriň öňüni
almaga ýardam berýär. Sebäbi
dürli kesel dörediji wiruslardyr
bakteriýalar ellerde toplanýar
we ellän zatlarymyz arkaly be
dene düşýär. Hut şonuň üçin
hem elleri gowy edip sabyn bi
len ýuwmaly. Adam bedeniniň
immuniteti kesel döredijiler bi
len göreşýär. Ýöne beden gow
şan ýagdaýynda «hapa elleriň
keselleri» diýlip atlandyrylýan
ýokanç keselleriň döremegi
ähtimal. Şolaryň hatarynda ýiti
içgeçme ýa-da ýiti gastroente
rokolit bolup, ol çagalaryň ara
synda giňden ýaýran keseldir.
Kesel ýiti başlap, onuň gizlin
döwri birnäçe sagatdan birnä
çe güne çenli bolup bilýär. Ça
galarda ýiti gastroenterokolit
keseli başlanda, onuň biynjalyk
bolmagy, köp aglamagy, iýmit
den ýüz öwürmegi, gusmak,
garnynyň agyrmagy, içgeçme,
bedeniň gyzgynynyň ýokarlan
magy ýaly alamatlar ýüze çyk

ýar. Bu keseliň ilkinji alamatlary
ýüze çykanda, maşgala lukma
nyna ýüz tutmalydyr. Keseliň
öňüni almak üçin şu maslahat
lary berjaý etmeli:
— kiçi ýaşly çagalary ene
süýdi bilen iýmitlendirmeli;
— çagalara diňe gaýnadylyp
sowadylan suw bermeli;
— ir-iýmişleri, gök önümleri
gowy ýuwup iýmeli;
— çagalaryň oýnawaçlaryny
zyýansyzlandyryjy serişdeler bi
len arassalap durmaly;
— çagalaryň elleri arassa bol
maly. Daşardan gelenden, hajat
hanadan soň, nahar iýmezden
öň, olar ellerini gowy edip ýuw
maly;
— öýde siňekleriň we beýle
ki mör-möjekleriň bolmagyna ýol
bermeli däl;
— gap-gaçlary nahar iýlip bo
lan badyna ýuwup arassalamaly;
— aşhanada arassaçylyk düz
günlerini berjaý etmeli;
— çagalaryň ulanýan gapgaçlarynda yzygiderli zyýansyz
landyryş işini geçirmeli;
— jaýyň howasyny yzygiderli
çalşyp durmaly.

HORMATLY OKYJYLAR!
2022-nji ýylyň birinji ýarymy üçin
«Türkmenistan» gazetine iki görnüşde
— çap edilýän hem-de elektron görnüş
däki neşirler boýunça abuna ýazylyşygy
nyň başlanandygyny habar berýäris.
Sanly ulgamyň giň mümkinçiliklerin
den peýdalanyp, «Türkmenmetbugat»
elektron neşirine abuna ýazylmak arka
ly, merkezi gazet-žurnallarda, şol sanda
«Türkmenistan» gazetinde çap edilýän
habarlardyr makalalary degişli rubrika
lar boýunça gündelik okap, şeýle-de ol
neşirleriň ählisini hem «PDF» nusgasyn
da ýükläp alyp bilersiňiz.
«Türkmenistan» gazetiniň elektron
neşirine 2022-nji ýylyň birinji ýarym
ýyllyg yna «turkmenmetbugat.gov.tm»

BILDIRIŞ

i n t e r n e t s a h y p
 a s y n d a w e o n u ň
«Türkmenmetbugat» mobil goşundysynyň
üsti bilen, «Merkezi gazet-žurnallar we
welaýat gazetleri» atly bukja arkaly ýazy
lyp bolýandygyny ýatladýarys. «Türkme
nistan» gazetiniň elektron neşirine abuna
ýazylmak arkaly, şol bukjada ýurdumyzyň
beýleki merkezi gazet-žurnallaryny we
welaýat gazetlerini hem okap bolýar.
Gündelik syýasy neşir bolan «Türk
menistan» gazetine abuna ýazylyp, siz
hormatly Prezidentimiziň parasatly baş
tutanlygynda ýurdumyzyň durmuşynda
bolup geçýän resmi, jemgyýetçilik-sy
ýasy wakalar, täzelikler, il-ýurt bähbit
li özgertmeler, ykdysadyýetimiziň dürli
pudaklarynda, medeniýet, sungat, ylym-

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşa
wy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa
baradaky gullugynyň şu gün — 6-njy noýabrda ýur
dumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagda
ýy barada berýän maglumaty
Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup,
demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 8
metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1... -3°
sowuk, gündizine +4... +6° maýyl bolar. Howanyň
basyşy 744 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Kesellerden goranmagy daşary çykylanda agyz-burun 
örtüklerini dakynmak, arassaçylyk düzgünlerini berjaý 
etmek, 2 metr howpsuz aralygy saklamak bilen 
utgaşdyryň! Eger-de nähoşlugyň ilkinji alamatlaryny 
duýsaňyz, hökman maşgala lukmanyna ýüz tutuň!

S/b 24591123

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly
howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14
metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° so

«Ak toprak» hususy
kärhanasy Ak bugdaý
etrabynyň çäginde
ýerleşýän ýyladyşha
nada oňaýly şertlerde
işlemek üçin 18 — 35
ýaş aralyg ynd ak y
gyz-gelinleri işe ça
gyrýar.

bilim, sport we saglygy goraýyş ulgam
larynda alnyp barylýan giň gerimli işler,
şeýle-de dürli ugurlara degişli bildirişler
bilen dessin habarly bolmak mümkinçili
gine eýe bolarsyňyz.
Gazete ýazylmaga howlugyň!

wukdan +3° çenli, günorta etraplarynda +8° çenli
maýyl, gündizine +9... +14°, kenarýaka etraplaryn
da +6... +11° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +9... +11°, ba
syşy 765 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Awazada: howa +8... +10°, basyşy 772 mm,
çyglylygy 30 — 50%.
Balkanabat şäherinde: howa +10... +12°, basy
şy 773 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Habarlaşmak üçin
telefon belgileri:
(+99312) 39-80-91,
39-80-50.

Mary şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 754 mm,
çyglylygy 35 — 55%.
Baýramaly şäherinde: howa +7... +9°, basyşy
753 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa
bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda
6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
-1... -6° sowuk, gündizine +6... +11° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +8... +10°, ba
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly ho syşy 755 mm, çyglylygy 40 — 60%.
wa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekunt
Kerki şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 750 mm,
da 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesi çyglylygy 30 — 50%.
ne 0... -5° sowuk, gündizine +4... +9° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 747 mm,
Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa
çyglylygy 45 — 65%.
bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda
Tejen şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 758 mm, 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gije
çyglylygy 40 — 60%.
sine -1... -6° sowuk, gündizine +3... +8° maýyl
bolar.
Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa
Daşoguz şäherinde: howa +5... +7°, basyşy
bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 770 mm, çyglylygy 20 — 40%.
5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
Köneürgenç şäherinde: howa +4... +6°, basyşy
0... -5° sowuk, gündizine +5... +10° maýyl bolar.
772 mm, çyglylygy 25 — 45%.

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIKLI SÖWDA!
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.
Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Bäsleşikli söwdada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankynyň, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmengaz” döwlet
konserniniň, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň we Daşoguz, Lebap hem-de Mary welaýat häkimlikleriniň satuwa çykarýan desgalarynyň sanawy
№
t.b.

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

1		

Desgalaryň görnüşi
Binalaryň
Başlangyç      Hususylaşdyrmagyň
(işiniň ugry,
meýdany
bahasy  
şertleri
gurlan ýyly)
(inedördül metr) (manat)

2			               3		    4	   	 5		     6

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ DESGALARY
Balkan welaýaty
1.

Esenguly etrap alyjylar jemgyýetiniň söwda merkezi,
Esenguly şäheri.

2.

Daşoguz lomaý söwda bazasynyň “Galkynyş” toý
mekany, Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolu
nyň 128/2-nji jaýy.

Söwda işleri,
2008 ý.

737,80

1 037 362,90

Hususy eýeçilige satmak

1650,26

4 382 350,00

Hususy eýeçilige satmak

Daşoguz welaýaty
Söwda we
hyzmat,
1998 ý.

4.

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
«Dostluk» alyjylar jemgyýetiniň öňki “Amyderýa”
söwda kärhanasynyň binalary, Döwletli etrabynyň
Amyderýa şäherçesi.

Söwda işleri,
1985 — 2005 ýý.

Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň limon ýyladyş
hanasy, Hojambaz etraby, Kerkiçi — Farap şaýoly.

Önümçilik,
1994 ý.

3 512,80

1 843 790,90

Hususy eýeçilige satmak

5.

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň limonad sehi,
Oguz han şäherçesi.

Önümçilik,
1983 ý.

6.

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň «Altyn sähra»
bazary, oňa degişli dükanlar, binalar we desgalar,
Oguz han etrabynyň Parahat şäherçesi.

Söwda işleri,
2009 ý.

659,60

71 660,40

Hususy eýeçilige satmak

1186,80

222 356,40

Hususy eýeçilige satmak

3 224 892,00

Hususy eýeçilige satmak

1335,70

TÜRKMENISTANYŇ “TÜRKMENBAŞY” PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKYNYŇ DESGALARY
Aşgabat şäheri
7.

1945-nji (10 ýyl Abadançylyk) köçäniň 160-njy jaýynyň
1-nji gatynda ýerleşýän 1-nji görnüş söwda dükany.

Söwda işleri,
2013 ý.

268,70

6 015 524,00

Hususy eýeçilige satmak

8.

1945-nji (10 ýyl Abadançylyk) köçäniň 160-njy jaýynyň
1-nji gatynda ýerleşýän 2-nji görnüş söwda dükany.

Söwda işleri,
2013 ý.

206,60

4 625 260,00

Hususy eýeçilige satmak

9.

Oguz han köçesiniň 122-nji jaýynyň 1-nji gatynda
ýerleşýän söwda dükany we ammary.

Söwda işleri,
2013 ý.

245,57

5 497 701,00

Hususy eýeçilige satmak

TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ DESGALARY
Ahal welaýaty
Önümçilik,
2018-2019 ýý.

103 749,85

60 753 603,00 Hususy eýeçilige satmak

133,50

162 531,00

Mary welaýaty
11. Baýramaly etrap Döwlet weterinariýa gullugynyň
ammar jaýy, Baýramaly şäheriniň «Raýdaşlyk» kö
çesiniň 6-njy jaýy.

Ammar jaýy,
1960 ý.

12. Mary welaýat “Miwe” oba hojalyk senagaty birleşiginiň
3-nji dükany, Garagum etrabynyň Ýagty ýol şäherçesi.

Söwda işleri,
1990 ý.

184,80

42 540,00

Hususy eýeçilige satmak

Lebap welaýaty
Jemgyýetçilik
iýmiti, 2013 ý.

82,70

24 423,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty
14. «Marygazçykaryş» müdirliginiň 36-njy sehiniň haryt
ammary, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäheri.

Ammar, 1974 ý.

500,70

291 337,00

Hususy eýeçilige satmak

15. «Marygazçykaryş» müdirliginiň 36-njy sehiniň haryt
ammary, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäheri.

Ammar, 1977 ý.

1 255,70

975 507,00

Hususy eýeçilige satmak

16. «Marygazçykaryş» müdirliginiň 36-njy sehiniň garaž
jaýy, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäheri.

Hyzmat, 1974 ý.

382,60

305 051,00

Hususy eýeçilige satmak

17. «Marygazçykaryş» müdirliginiň 36-njy sehiniň bir gat
ly, 4 otagly jaýy, Oguz han etrabynyň Şatlyk şäheri.

Edara jaýy,
1977 ý.

604,30

91 514,00

Hususy eýeçilige satmak

18. «Maryg azçykar yş» müd irlig in iň 36-njy sehiniň
ammar jaý y, Oguz han etr ab yn yň Şatlyk şäher i.

Ammar, 1974 ý.

496,10

461 997,00

Hususy eýeçilige satmak

TÜRKMENISTANYŇ SUW HOJALYGY BARADAKY DÖWLET KOMITETINIŇ DESGALARY
Mary welaýaty
19. «Oguzh ansuwh ojalyk» önümçilik dolan yşygynyň
merkezi ussahanasy, Oguz han şäherçesi.

Hyzmat, 1984 ý.

1 339,80

Baº redaktor
Kakamyrat

Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Gazet 1920-nji ýylyò 29-njy iýulyndan bäri çykýar.
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20. «Oguzhansuwhojalyk» önümçilik dolanyşygyna de
gişli köne GMK — 21-iň ammary, Oguz han şäher
çesiniň «Galkynyş» köçesi.

Ammar, 1977 ý.

305,00

52 939,00

Hususy eýeçilige satmak

21. «Murgapbaşsaka» önümçilik dolanyşygynyň aw
toulaglary bejeriş jaýy, Tagtabazar etrabynyň «Sa
ryýazy» geňeşligi.

Hyzmat, 1977 ý.

815,00

141 458,00

Hususy eýeçilige satmak

«TÜRKMENAWTOULAGLARY» AGENTLIGINIŇ DESGASY
22. Serhetabatdaky awtoulag kärhanasynyň ammar
jaýy, Serhetabat şäheriniň Serhetabat köçesi.

Ammar, 1956 ý.

1 213,50

249 344,00

Hususy eýeçilige satmak

«TÜRKMENHALY» DÖWLET BIRLEŞIGINIŇ DESGALARY

REJEBOW

409 136,00

23. Bäh erd en çep er halyç ylyk kärh an as y, Bäh er
den şäh er in iň Gurb ans olt an eje köç es in iň
63-nji jaý y.

Haly we haly
4 365,92
önümlerini
öndürmek, 1967 ý.

24. Mar y çep er halyç ylyk kärh an as yn a deg işli Bag
tyý arlyk haly önümh an as y, Baýr am aly etr ab yn yň
Bagt yý arlyk şäh erç es in iň Şag ad am köç es in iň
3-nji jaý y.

Haly önümlerini
266,30
öndürmek, 2015 ý.

Hususy eýeçilige satmak

1 361 188,80

Hususy eýeçilige satmak

612 166,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY
25. Daşoguz şäheriniň Oguz han köçesiniň 1/1-nji ja
ýynda ýerleşýän Daşoguz Jemagat abatlaýyş-gur
luşyk trestiniň Daşoguz turba zawody.

Önümçilik,
1993 — 1997 ýý.

6 444,84

19 716 560,00

Hususy eýeçilige satmak

26. Köneürgenç etrap häkimliginiň garamagyndaky
halkyň sarp edýän harytlaryny öndürýän önümçilik
kärhanasy, Köneürgenç şäheriniň «Diýarbekir» kö
çesiniň 34-nji jaýy.

Önümçilik,
1977 ý.

471,28

572 310,00

Hususy eýeçilige satmak

LEBAP WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY
27. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gur
luşyk-gurnama müdirligi, Halaç şäherçesiniň
S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1985 ý.

2 474,40

1 234 893,80

Hususy eýeçilige satmak

28. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşykgurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäher
çesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 22-nji jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1971 ý.

3 037,70

2 231 097,40

Hususy eýeçilige satmak

MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY

Hususy eýeçilige satmak

«TÜRKMENGAZ» DÖWLET KONSERNINIŇ DESGALARY
13. «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulanyş enjamla
ryny sozuş we bejeriş bölegine degişli naharhanasy,
Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň K.Sazakow
adyndaky köçesi.

Desgalaryň görnüşi
Binalaryň
Başlangyç      Hususylaşdyrmagyň
(işiniň ugry,
meýdany
bahasy  
şertleri
gurlan ýyly)
(inedördül metr) (manat)

Ahal welaýaty

Mary welaýaty

10. Ýöriteleşdirilen ýyladyşhana toplumy, Ak bugdaý etra
bynyň «Bugdaýly» geňeşliginiň «Tokaý hojalyk» obasy.

1		

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

Mary welaýaty

Lebap welaýaty
3.

№
t.b.

29. «Marygurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Marygurlu
şykhyzmat» müdirliginiň binasy, Oguz han etraby
nyň Parahat şäherçesiniň Gowşut han köçesiniň
1-nji geçelgesi.

Gurluşyk-gurnama
işleri,
2013 — 2015 ýý.

187,00

81 898,60

Hususy eýeçilige satmak

30. “Marygurluşyk” önümçilik birleşiginiň 9-njy gur
luşyk-gurnama müdirliginiň naharhanasy, Tagta
bazar şäherçesiniň Maru-Şahu-Jahan köçesiniň
4-nji jaýy.

Jemgyýetçilik
iýmiti, 1970 ý.

83,80

19 129,00

Hususy eýeçilige satmak

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagt ynda ýüztutma beren, öňünden
ýör ite tölegler i tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenist anyň we daşar y ýurtlar yň raýatlar y,
şeýle hem Türkmenist anyň döwlet eýeç iligine degişli däl edara görnüşli taraplar y we daşar y ýurtlar yň edara görnüşli taraplar y
çagyr ylýar.
Daşar y ýurtlar yň kanunçylygyna laý yklykda döredilen ýur idik şahslar, halkara guramalar, olar yň Türkmenist andak y şahamç a
lar y we hemişelik wekillikler i eýeç iligiň döwletiň garamagyndan aýr ylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyr ylmagyna diňe
Türkmenist anyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndak y Ykdysadyýeti töwekgelç iliklerden goramak agentliginiň degişli
netijenamasy bolan ýagdaý ynda gatnaşyp bilerler. Ýüztutmalar y kabul etmek we hasaba almak şu habar yň çap edilen gününden
başlap, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyr ylýar we bäsleşikli söwdalar yň başlanmagyna bir gije-gündiz galanda
tamamlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylar y hasaba almak bäsleşik geç ir ilýän güni sagat 9:00-da başlanýar. Bäsleşikli söw
dalara gatnaşmagyň tertibi, desgalar baradak y goşmaç a maglumatlar ministrligiň emläk gatnaşyklar y we telekeçiligi goldamak
bölümi, degişli ugurdaş bölümler i tarapyndan ber ilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylara hususylaşdyr ylýan desgalar baradak y
maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinç ilik ber ilýär.
Döwlet eýeçiligindäki desgalar onuň borçnamalar y bilen bilelikde hususylaşdyr ylýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
Aşgabat şäherinde
Änew şäherinde		
Balkanabat şäherinde

(+993 12) 92-26-11; 39-46-69/75;
(+993 137) 33-0-21; 33-1-80;
(+993 222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53;

Daşoguz şäherinde
Türkmenabat şäherinde
Mary şäherinde		

(+993 322) 9-10-19; 9-15-10;
(+993 422) 6-11-52; 6-11-59;
(+993 522) 6-06-87; 6-05-41.

Şu maglumatlar aşakdak y internet sahypasynda hem ýerleşdirildi:
www.fineconomic.gov.tm

REDAKSIÝANYÒ SALGYSY: Aºgabat ºäheri, Garaºsyzlyk ºaýoly-100, Türkmenbaºynyò erkin döredijilik mekany.
TELEFON BELGILERI: kabulhana — 38-60-88; baº redaktoryò orunbasary — 39-95-06; jogapkär kätip — 39-95-67; kätiplik — 39-95-68;
BÖLÜMLER: döwlet we jemgyýetçilik durmuºy, halkara gatnaºyklar — 39-95-74; oba özgertmeleri we agrar senagat, ykdysadyýet — 39-95-94;
edebiýat, sungat we medeniýet — 39-95-73; ylym-bilim, watançylyk terbiýesi — 39-95-95; saglyk, sport, syýahatçylyk we tebigat — 39-95-76;
hat-habarlar — 39-95-75; mazamlar, buýurmalar we bildiriºler — 39-95-69. Faks belgisi: 75-18-35.
WÅLAÝATLARDAKY HABARÇYLARYMYZ: Änewde — 37-0-03; Balkanabatda — 6-09-01; Daºoguzda — 7-00-57; Türkmenabatda — 3-26-83
; Maryda — 6-62-48.
ELEKTRON SALGYSY: turkmenistan-gazeti@online.tm
Gazeti elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm» internet sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.
Redaksiýa gelen golýazmalar we fotosuratlar yzyna gaýtarylmaýar, olara jogap we syn berilmeýär. «Türkmenistan» gazetinden makalalar, eserler, fotosuratlar
göçürilip çap edilende, gazete salgylanmak hökmandyr.
Indåksi — 69460. Gazåtiò asyl nusgasy Hojalyk hasaplaºygyndaky redaksion birleºigiò kompýuter merkezinde taýýarlanyldy.
Gazåt Türkmenistanyò Måtbugat merkezinde ofsåt usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçbåri 2 ç.k. A-108110 Nusgasy 60000 sany.
Gazetiò çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi jogap berýär. Telefon belgisi: 39-95-36.

Bahasy 30 teòòe.

