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PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK
SYÝASATY HALKARA PARAHATÇYLYGY,
HOWPSUZLYGY HEM-DE DURNUKLY
ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEGIŇ ESASYDYR
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
halkara maslahata gatnaşdy
11-nji dekabrda paýtagtymyzyň Maslahatlar merkezinde
«Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň,
durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahat geçirildi.
Onuň dabaraly umumy mejlisine hormatly Prezidentimiz gatnaşdy.

M

Gar aşs yz, hem iş el ik Bit ar ap Türkm en ist an yň
Prez id ent i Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW!
Sizi her ýyl dünýäde dabaraly bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni, şeýle-de
hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllyk toýy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Siziň parasatly baştutanlygyňyzda parahatçylygy ündeýän, halklary dost-do
ganlyga, agzybirlige çagyrýan, ynsanperwerligi wagyz edýän ýörelgelerimizi bütin
dünýä ýaýýan hemişelik Bitaraplygymyz giň goldaw tapýar. Türkmen Bitaraplygy
halklaryň arasynda parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlygyň ýola go
ýulmagyna, özara düşünişmäge hem-de ynanyşmaga oňyn täsir edýär.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Siziň «Bitarap Türkmenistan», «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan», «Türk
menistanyň Bitaraplygy: döredijiligiň we ösüşiň syýasaty», «Parahatçylyk sazy,
dostluk, doganlyk sazy» ýaly ajaýyp kitaplaryňyzda türkmen Bitaraplygynyň ma
ny-mazmuny, taryhy kökleri, dünýäde ykrar edilýändigi we goldanylýandygy, onuň
esas goýujy düzgünleri giňişleýin düşündirilýär. Bitaraplygyň türkmen nusgasynyň
mümkinçilikleriniň çäksizdigi nygtalýar.
1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda 185 döwletiň, 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda
193 döwletiň goldamagynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň
ýörite Kararnamalary esasynda iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplygymyz
halkymyzyň milli buýsanjydyr. Bu halkara hukuk resminamalarynda dünýä döw
letleri ýurdumyzyň Garaşsyzlygyna, özygtyýarlylygyna, çäkleriniň bitewüligine
hormat goýmaga, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesini ykrar
etmäge çagyrylýar. Bitaraplyk derejämiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş
Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilmegi, bu guramanyň 2017-nji ýylyň
2-nji fewralynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakyn
daky Kararnamasyny kabul etmegi milli diplomatiýamyzyň uly üstünligidir.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi ýene bir ýola Halkara Bitaraplyk güni, hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyl
lygy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys! Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebäňiz
belent, beýik tutumlaryňyz elmydama rowaç bolsun!
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary.

asl ah at a Mill i Geň eş iň
Mejlisiniň we Halk Mas
lah at yn yň ýolb aşç yl ar y,
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg yn yň
orunbasarlary, ýurdumyzyň ministr
likleriniň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň ýolbaşçylary, Diýarymy
zyň we daşary ýurtlaryň diplomatlary
— Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky
diplomatik wekilhanalarynyň, şeýle
hem daşary döwletleriň hem-de ab
raýly halkara guramalaryň, şol sanda
BMG-niň we onuň ýör it el eşd ir il en
düz üml er in iň ýurd um yzd a işl eý än
diplomatik wekilhanalarynyň, jemgy
ýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň wekilleri
gatnaşdylar.
Aşgabada çagyrylan belent mer
tebeli myhmanlaryň hatarynda Ykdy
sady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň,
Türki Döwletleriň Guramasynyň, Türki
medeniýetiň halkara guramasynyň
(TÜRKSOÝ) ýolbaşçylary we beýle
kiler bar.
Bu ýere ýygnananlar milli Liderimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowy ör
turup, şowhunly el çarpyşmalar, uly
ruhubelentlik bilen garşyladylar.
Hormatly Prezidentimiz halkara
maslahatyň dabaraly mejlisine gat
naşýanlar bilen mähirli salamlaşyp,
hemmelere foruma gatnaşýandygy
hem-de köpugurly dünýä gün ter
tibiniň möhüm meseleleri boýunça
tekliplerini we pikirlerini alyşmaga taý
ýardyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.
Parahatçylyk we ynanyşmak ýö
rişine öwrülen şol çäreleriň halkara
gatnaşyklarda we häzirki zamanyň
möhüm soraglarynda çözgütleri tap
makda ähmiýetiniň örän uly bolan
dygyny aýratyn bellemek isleýärin.
Biziň bu günki maslahatymyz hem
Türkmenistanyň dünýä bileleşiginiň
işjeň agzasy hökmünde diňe bir giň
halk ar a hyzm atd aşl yg y ösd ürm ä
ge gön ükd ir il en, ähl i ýurtl ar yň we
halklaryň düýpli bähbitlerine laýyk
gelý än möh üm başl ang yçl ar bil en
çykyş etmek bilen çäklenmän, eý
sem, şol başlangyçlary iş ýüzünde
durmuşa geçirmek boýunça çäreleri
hem öňe sürýändiginiň aýdyň subut
namasy bolup durýar diýip, döwlet
Baştutanymyz belledi.
Türkmenistanyň Bitaraplygyna biz
giň, netijeli halkara hyzmatdaşlygyň,
bar bolan meseleleri we gapma-gar
şylyklary parahatçylykly, syýasy-dip
lomatik serişdeler arkaly gepleşikler
stolunyň başynda kadalaşdyrmaga
we çözmäge oňyn täsir etmegiň şerti

hökmünde garaýarys. Biz öz Bita
raplygymyzy ählumumy ösüşiň we
öňeg id işl ig iň, BMG-niň maksatn a
malaýyn wezipelerini ýerine ýetirmek
maksadynda amala aşyrýandygymy
zy buýsanç bilen aýdýarys diýip, milli
Liderimiz nygtady.
Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň
çäklerinde döredilen Parahatçylygyň,
howpsuzlygyň we ösüşiň bähbidine
Bitaraplygyň dostlary toparyna eýýäm
20-den gowrak döwletiň goşulmagy
möhüm görkezijidir. Pursatdan peý
dalanyp, hormatly Prezidentimiz agza
döwletleriň ählisine biziň başlangyçla
rymyzy goldandyklary üçin minnetdar
lyk bildirip, BMG-niň Sekretariatynyň
netijeli işini belledi.
Döwlet Baştutanymyz parahatçy
lyk we ynanyşmak forumyna gatnaşy
jylara ýüzlenip, häzirki döwrüň dünýä
bileleşiginiň durmuşyndaky syýasy
medeniýet — bu netijeli, birek-bire
ge hormat goýmak, deňhukuklylyk
esasyndaky gatnaşyklara taýýarlyk
we ukyplylykdyr diýip belledi. Şeýle
gatnaşyklaryň ornuny hiç zat bilen
çalşyp bolmaz.
Häzirki şertlerde anyk kesgitlenen
syýasy ölçeglere, sagdyn, oňyn prag
matizme, umumy ykrar edilen hem-de
hemmelere düşnükli bolan adamzat
gymmatlyklaryna esaslanýan halka
ra gatnaşyklaryň täze filosofiýasynyň
kemala getirilmegine mätäçlik çek
ýändigimize ynanýaryn. Men şeýle
filosofiýany «Dialog — parahatçyly
gyň kepili» diýip atlandyrardym diýip,
horm atl y Prez id ent im iz aýtd y we
hemmeleri onuň amala aşyrylmagy
nyň üstünde bilelikde pikirlenmäge
çagyrdy.
Ýurt Baştutanymyz dabaraly mejlisi
dowam edip, çykyş etmek üçin para
hatçylyk we ynanyşmak forumynyň
ýokary wezipeli myhmanlaryna söz
berdi.
Mill i Lid er im iz şu gün BMG-niň
dürli edaralary bilen möhüm ähmi
ýetli resminamalaryň birnäçesine gol
çekilýändigine aýratyn ünsi çekdi.
Şol resm in am al ar ýak yn we uzak
möhletli geljek üçin gatnaşyklaryň
ugurlaryny kesgitlär.
Şunuň bilen baglylykda, öňde goý
lan maksatlara ýetmäge yzygiderli
çemeleşmäniň durnukly ösüşiň ählu
mumy we sebit strategiýalaryny doly
amala aşyrmagyň berk kepili bolup
hyzmat etjekdigine ynam bildirildi.
Hormatly Prezidentimiziň belle
meg in e gör ä, şu ýyl yň dow am yn
da ÝHHG bil en bil el ikd e gur al an
(Dowamy 2-nji sahypada)
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HORM ATLY PREZ ID ENT IM IZ IŇ «TÜRKMENISTAN —
BITARAPLYGYŇ MEKANY» ATLY KITAB YND AN
bütindünýä indeksini çap etdi. Şol netijesinde
Türkmenistan dünýäniň howpsuz ýurdy
diýlip ykrar edildi. Bu hoş habar bütin
dünýä dolup, ygtybarly we durnukly
hyzmatdaş, deňhukukly, ikitaraplaýyn
bähbitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açyk
ýurt hökmünde Türkmenistanyň abraýyny
artdyrdy. Ykdysadyýet we dünýä institutynyň
barlaglarynyň netijelerine laýyklykda,
geçen ýyl ýurdumyzyň dünýäniň iň howpsuz
döwletleriniň hataryna girendigini hem
nygtamalydyrys.
Parahatçylyk, hoşniýetlilik, ynsan
perwerlik, dünýäniň döwletleri we
halklary bilen özara bähbitli gatnaşyklary
ileri tutmak ýörelgelerine ygrarly bolan
ýurdumyz özüniň amatly geosyýasy we
geoykdysady kuwwatyny umumadamzat
bähbitlerini hem-de ösüşi üpjün
etmäge gönükdirýär. Bu ýagdaýa her bir
türkmenistanly Bitaraplygyň beren miwesi
hökmünde guwanmaga, buýsanmaga
haklydyr. Bitaraplyk syýasy-hukuk derejesi
özüniň türkmen nusgasynda täze derejä
eýe bolýar diýip ynamly aýdyp bolar.
Geljekde hem durmuş bizi we biziň
halklarymyzy has ýakynlaşdyrar. Birleşen
tagallanyň ähmiýetliligi bolsa, halkara
hyzmatdaşlygynyň ösüşlerinde subut ediler.

●

●

Türkmen halky üçin Bitaraplyk parahat
ýaşaýyşdan, erkin zähmetden, sagdyn
gurşawdan ybarat bolan we adama söýgi
döredýän ähli ýörelgeleri rowaçlandyrýan
gymmatlyk. Bu gün biz Türkmenistanyň
Bitaraplyk hukuk derejesi ýurdumyzyň
halkara abraýyny artdyrmak bilen birlikde,
Ýer ýüzünde parahatçylygyň hatyrasyna
ählumumy howpsuzlygy berkitmäge-de
ýardam edýär diýip arkaýyn aýdyp bilýäris.
2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda
Amerikanyň «Gallup» halkara barlag
instituty kanunyň we tertibiň her ýyldaky
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PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK
SYÝASATY HALKARA PARAHATÇYLYGY,
HOWPSUZLYGY HEM-DE DURNUKLY
ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEGIŇ ESASYDYR
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
halkara maslahata gatnaşdy
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

for uml ar, masl ah atl ar, hus us an-da,
ÝHHG-niň «Parahatçylygy, ynanyşmagy
hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmakda
zenanlaryň orny» atly forumy, energetika
we ulag howpsuzlygy, ekologiýa hem-de
howa durnuklylygy ulgamlarynda köp
taraplaýyn gatnaşyklar Türkmenistanyň
ÝHHG-niň ulgamy bilen özara gatnaşyk
larynyň ýokary derejesini hem-de hyzmat
daşlygyň entek ulanylmadyk mümkinçilik
leriniň bardygyny görkezýär.
Milli Liderimiz geljek, 2022-nji ýylda
ýurdumyzyň Helsinki jemleýji jarnamasy
na goşulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenil
jekdigini ýatladyp, ikitaraplaýyn esasda
hem-de Merk ez i Aziý a seb it in iň ähl i
ýurtlarynyň gatnaşmagynda 30 ýylyň do
wamynda gazanylan netijeleri seljermek
we geljekde uzak möhletli köptaraplaýyn
gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny
kesgitlemek maksady bilen, birnäçe çä
releri geçirmegi teklip etdi.
Halkara parahatçylyk we ynanyşmak
ýylynyň çäklerinde giň halkara çärele
riň jeml er in i jeml eý än bu masl ah at yň
parahatçylygyň medeniýeti ulgamynda
ähl um um y Jarn am ad a beý an edil en
gymmatlyklaryň ýörelgelerini, dünýägara
ýyşlary hem-de parahatçylygy aýawly sak
lamagyň we höweslendirmegiň däplerini
dikeltmäge ýardam etjekdigine ynanýaryn
diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.
Milli Liderimiziň pikirine görä, maslaha
tyň Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyra
synda geçirilmeginiň çuň manysy bardyr
we halkara parahatçylygy, howpsuzlygy
hem-de durnukly ösüşi saklamak we pug
talandyrmak babatda Bitaraplyk syýasaty
nyň ägirt uly kuwwata eýedigini görkezýär.
Şunuň bilen baglylykda, forumyň da
bar al y mejl is in iň net ij el er in iň hem-de
geçiriljek mowzuklaýyn umumy mejlisle
riň parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de

durnuklylygy pugtalandyrmak, Durnukly
ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça bi
lelikdäki işiň halkara gatnaşyklaryň täze
filosofiýasyny ilerletmekde köptaraplaýyn
tagallalary utgaşdyrmak üçin ygtybarly
esas bolmaga ukyplydygynyň aýdyň su
butnamasyna öwrüljekdigine ynam bildi
rildi. Döwlet Baştutanymyz çykyşynda bu
filosofiýany «Dialog — parahatçylygyň
kepili» diýip atlandyrandygyny ýatlatdy.
Mejlis tamamlanandan soň, köptarap
laýyn namalaryň 26-syndan ybarat bolan
resminamalaryň uly toplumyna gol çek
mek dabarasy boldy.
***
Günüň ikinji ýarymynda «Parahatçy
lyk we ynanyşmak syýasaty — halkara
howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň
binýady» atly halkara maslahat abraýly
halkara guramalaryň we sebit düzümle
riniň köpüsiniň ýolbaşçylarynyň hem-de
işgärleriniň sanly ulgam arkaly gatnaş
magynda mowzuklaýyn plenar mejlisleriň
üçüsiniň çäginde öz işini dowam etdi.
Mejl isl er iň «Par ah atç ylyg y we yna
nyşmak syýasatyny öňe sürmekde bita
raplygyň we öňüni alyş diplomatiýasynyň
ähmiýeti», «Parahatçylyk medeniýeti bilen
bütindünýä durnukly ösüş Gün tertibiniň
arasyndaky aýrylmaz baglanyşyk», «Pa
rahatçylygyň we ynanyşmagyň ählumumy
medeniýetini emele getirmegiň ynsanper
wer ölçegi» diýen atlary hem geçirilen ara
alyp maslahatlaşmalaryň esasy ugurlary
ny we mowzuklaryny kesgitledi.
Dünýä gün tertibiniň esasy meselelerini
hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň
möhüm ugurlaryny ara alyp maslahat
laşm ak üçin açyk meýd anç a öwr ül en
parahatçylyk we ynanyşmak forumynyň
mowzuklaýyn mejlisleriniň işi tamamla
nandan soň, «tegelek stoluň» başyndaky
söhbetdeşlik geçirildi. Onda Jemleýji res
minama kabul edildi.
«RYSGAL»

● Türkmen Bitaraplygy halkara giňişli

ginde dünýä nusgalyk syýasatyň rowaçlan
magyna itergi berer diýip umyt edýärin.
Goý, Bitaraplygymyzyň binýady has
berkesin. Onda ykballaryň, ýürekleriň birligi
jemlenilýär.
Zeminiň geljegi asudalykda,
parahatçylykda we biziň dostlugymyzda
jemlenilýär.
Ýaşaýşyň uly serpaýy – Parahatçylyk,
Dostluk hem Ösüş.
Türkmenistan umumadamzat bähbitli
durnukly ösüş maksatnamalaryny doly
goldaýar. Şu maksatnamalaryň amala
aşyrylmagynda ýurdumyzyň Halkara
olimpiýa komiteti, Aziýanyň olimpiýa geňeşi,
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy,
Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim,
ylym we medeniýet boýunça guramasy,
sportuň görnüşleri boýunça halkara, sebit
guramalary bilen giňden hyzmatdaşlyk
edýändiginiň hem ähmiýeti uludyr.
Uzak geçmişlerde bolşy ýaly, bu gün
hem parahatçylyk, dostluk ýollary türkmen
topragynyň üstünden geçýär, nygtap hem
buýsanyp aýdyşymyz ýaly, Türkmenistan
— Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi. Bitarap
döwletimiz tutuş dünýäde parahatçylygyň,
abadançylygyň höküm sürmegi, ösüşleriň

●
●
●
●

gazanylmagy üçin ähli tagallalary edýär, bu
işleriň bähbidine sebit we halkara gatnaşyk
lary ösdürýär.
Biziň döwletimiz adam saglygyny
goramak ugrunda hemişe alada edýär, bu
işler mundan beýläk hem dowam etdiriler.
Çünki jemgyýetiň sagdynlygy döwletimi
ziň pugta binýadydyr. Şundan ugur alyp,
2021—2025-nji ýyllar üçin şypahana ulga
myny ösdürmegiň Milli maksatnamasyny
tassykladyk we bu maksatnamany ýerine
ýetirmek boýunça çäreleriň Meýilnama
syny kabul etdik. Ol şypahana işine täze
usullaryň, tehnologiýalaryň, hyzmatlaryň
girizilmegini, bu ugurda işleriň hiliniň ýo
karlandyrylmagyny öz içine alýar.
Ýurdumyzyň şypahanalary ynsan sagly
gynyň berkidilmeginde möhüm orny eýe
leýär. Olar bir bitewi düzümi emele getirip,
halkymyzyň hyzmatynda. Biz tebigy serişde
leriň binýadynda, şol sanda Köýtendagyň
çäklerinde şypahanalary gurmagy dowam
etdireris.
Döwrebap şähergurluşyk syýasatymy
zyň, sazlaşykly içeri we daşary syýasatymy
zyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netije
sinde ilatyň hal-ýagdaýy barha gowulanýar.
Şund a biz ekol og iýa we daşk y gurş aw y
goramak meselelerine aýratyn üns berýäris.

●
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TÜRKMENIST ANYŇ MINISTRL ER
KAB IN ET INIŇ GIŇ IŞL EÝIN MEJL IS INDEN
10-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow,
däp bolşy ýaly, Täze ýylyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň daşary ýurtlar
daky diplomatik we konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de beý
leki käbir ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin
mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine döwletimiziň alyp barýan daşary
we içeri syýasaty bilen bagly käbir meseleler girizildi.

M

inistrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, daşary işler ministri
R.Meredow döwlet Baştutanymyzy
Halkara Bitaraplyk güni bilen mähirli gutlap,
her ýyl dekabr aýynda diplomatik gullugyň
ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Hökümetiň
giňişleýin mejlisini geçirýändigi üçin DIM-niň,
Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileriniň
we konsullarynyň hem-de halkara guramala
ryň ýanyndaky wekilleriniň adyndan hoşallyk
bildirdi.
Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz «Türk
menistanyň diplomatik gullugynyň maliýe
meseleleri hakynda» Karara gol çekip, bu
resminama bilen ýurdumyzyň daşary ýurtlar
daky ilçihanalarynyň, konsullyklarynyň hemde halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik
wekilhanalarynyň çykdajylarynyň we işgärler
sanynyň tassyklanylýandygyny hem-de dip
lomatik işgärler we olaryň maşgala agzalary
üçin durmuş ýeňillikleriniň göz öňünde tutul
ýandygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz
türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli
goňşuçylyk gatnaşyklaryna we ynsanperwer
lik ýörelgelerine esaslanyp, Owganystana
ynsanperwer kömegini bermek hakyndaky
Buýruga gol çekdi we degişli ýolbaşçylara bu
resminamany ýerine ýetirmek boýunça birnä
çe anyk tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary S.Berdimuhamedow şu ýylda
döwletiň makroykdysady görkezijileriniň ýag
daýynyň garaşylýan netijeleri, geljek ýylda
ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek bara
da hasabat berdi. Şu ýylyň jemleri boýunça
Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilna
masynyň 101 göterim we çykdajy böleginiň
99,6 göterim ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilýär.
Wise-premýer 2022-nji ýyl üçin gaýragoýul
masyz wezipeler barada hasabat berip, milli
ykdysadyýetimiziň köpugurlylygyny artdyrma
ga, pudaklaryň we sebitleriň durnukly ösüşini
üpjün etmäge, bar bolan mümkinçilikleri doly

derejede ulanmak arkaly pudaklaryň girdeji
liligini we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlan
dyrmaga gönükdirilen çäreleriň görüljekdigini
aýtdy.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Bitarap döw
letimiz halkara hukuk kadalarynyň berkarar
bolm ag y, Birl eş en Mill etl er Gur am as yn yň
we beýleki esasy köptaraplaýyn institutlaryň
ornuny we abraýyny berkitmek ugrunda neti
jeli işleri amala aşyrdy. Möhüm başlangyçlary
öňe sürmek bilen, sebitde hyzmatdaşlygy we
özara düşünişmegi berkitmäge ýardam etdi.
Biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy
nyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji
ýylyň «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak
ýyly» diýlip yglan edilmegi baradaky başlan
gyç bilen çykyş etdi hem-de şu ýylyň döre
dijilikli başlangyçlara, anyk many-mazmuna,
hakyky hereketlere esaslanýan çärelere baý
bolmagy üçin ähli tagallalary etdi diýip, döwlet
Baştutanymyz nygtady.
Halk ar a ykd ys ad y hyzm atd aşl yk hem
Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň ileri
tutulýan ugurlarynyň biridir. Häzirki döwürde
döwletimiziň beýleki ýurtlar, halkara birleşikler,
maliýe institutlary bilen özara bähbitli we uzak
möhletli ykdysady gatnaşyklary ýola goýma
gy onuň häzirki zaman geoykdysadyýetiniň
öňdäki hatarlarynda bolmagyny aňladýar.
Mill i Lid er im iz Daş ar y işl er min istrl ig i
ne, söwda-ykdysady toplumyň ministrlikleri
we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, da
şar y ýurtl ard ak y ilç ih an al ar ym yz we we
kilh an al ar ym yz, käb ir ýurtl ard a dör ed il en
Söwda öýlerimiz bilen bilelikde, ykdysady dip
lomatiýanyň ýollaryny has-da işjeňleşdirmegi,
şeýle hem bu diplomatiýany amala aşyrmagyň
anyk düzgünlerini, daşary ýurtly hyzmatdaşla
rymyz bilen özara gyzyklanma bildirilýän we
yzygiderli işewürlik gatnaşyklary üçin müm
kinçilikleri döretmegi tabşyrdy.
(Dowamy 3-nji sahypada)
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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISINDEN
(Başlangyjy 2-nji sahypada)

Türkm en ist an yň Büt ind üný ä
Söwda Guramasy bilen hyzmat
daşlygyna hem aýratyn üns ber
meli. Oňa biziň ykdysady ölçeg
lerimize meňzeş ölçegleri bolan
döwl etl eriň gatnaşmag yn yň tej
ribesini maksatly we hemmeta
raplaýyn öwrenmeli diýip, döwlet
Baştutanymyz nygtady.
Bu wezipe koronawirus pande
miýasy bilen bagly dünýä ykdysa
dyýetiniň üýtgäp duran şertlerinde,
ulag gatnawlarynda köp soraglaryň
bar ýagdaýynda aýratyn möhüm
ähmiýete eýe bolýar. Biziň ýurdu

myz şeýle şertlerde gatnaşyklary
çalt dikeltmek we durnukly ösüş
ýoluna çykarmak üçin öz hyzmat
daşlary bilen netijeli hyzmatdaş
lygy ýola goýmalydyr diýip, milli
Liderimiz aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Ministr
ler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini
tamamlap, ýygnananlary Halka
ra Bitaraplyk güni bilen gutlady
hem-de olara berk jan saglyk,
rowaçlyk, maşgala abadançylygy
ny, abadan we bagtyýar durmuş,
Bit ar ap Wat an ym yz yň mund an
beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda
alyp barýan işlerinde uly üstünlik
leri arzuw etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ
ASTRAHAN OBLASTYNYŇ
GUBERNATORYNY KABUL ETDI
9-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan
oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi.

M

yhman duşuşmaga wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs
ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimize Russiýa Federa
siýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň aýdan mähirli sözlerini
we tutuş türkmen halkyna abadançylyk, gülläp ösüş baradaky arzuw
laryny ýetirdi.
Astrahan oblastynyň gubernatory pursatdan peýdalanyp, hormat
ly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy we tutuş türkmen
halk yn y Türkm en ist an yň muk add es Gar aşs yzl yg yn yň 30 ýyll yg y,
Bit ar apl yk huk uk der ej es in e eýe bolm ag yn yň ýak ynl aş yp gelý än
26 ýyllygy bilen gutlady hem-de rowaçlyk we gülläp ösüş ýolunda mun
dan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi. Milli Liderimiz hoşniýetli sözleri
üçin myhmana minnetdarlyk bildirip, Russiýa Federasiýasynyň Prezi
dentine mähirli sözlerini aýtdy we türkmen-rus gatnaşyklarynyň durnukly
ösdürilýändigini belledi.
Söhbetdeşligiň dowamynda nygtalyşy ýaly, Türkmenbaşy Halkara
deňiz portunyň mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmek geljegi uly we
häzirki döwrüň möhüm wezipesi bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda,
Hazarýaka döwletleriň deňiz menzilleriniň birnäçesine, şol sanda Russiýa
Federasiýasynyň “Olýa” deňiz portuna yzygiderli ýük we ýolagçy gat
nawlarynyň amala aşyrylmagynyň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.
Russiýa Federasiýasynyň bu sebitinde türkmenleriň uly kowçum
bolup ýaşaýandygyny nazara alanyňda, wajyp ähmiýete eýe bolan
ynsanperwer gatnaşyklary has-da ösdürmek meseleleri hem ara alnyp
maslahatlaşyldy. Russiýaly gubernator ýurdumyzyň talyplaryny Astrahan
oblastynyň ýokary we ýörite okuw mekdeplerinde okatmak işini dowam
etdirmek babatda pikirini aýtdy. 2009-njy ýylda Gündogaryň beýik akylda
ry we şahyry Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylmagy, Astrahan
oblastynda türkmen tarapynyň öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün
edilen täze döwrebap mekdebi gurmagy medeniýet hem-de bilim ul
gamlarynda netijeli gatnaşyklaryň ajaýyp mysallary bolup hyzmat edýär.
Igor Babuşkin pursatdan peýdalanyp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň
giňeldilmegine örän uly üns berýändigi, Türkmenistanyň bu sebite ko
ronawirus ýokanjyna garşy göreşmekdäki ynsanperwer kömegi üçin
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi.
«RYSGAL»

ARKADAGLY WATAN —
TÜRKMENIŇ BAGTY
Golaýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bilelikde gurama
gynda «Arkadagly Watan — türkmeniň bagty» atly maslahat
geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejli
siniň we Halk Maslahatynyň, syýasy partiýalaryň, şeýle-de iri
jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

O

nuň dowamynda 2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly
zamanasy» diýip atlandyrmak baradaky başlangyjyň
ýüreklerde döreden uly joşguny, ony watandaşlarymy
zyň doly goldaýandygy dogrusynda çykyşlar diňlenildi. Çykyşlarda
nygtalyşy ýaly, hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly Garaşsyz, baky Bitarap
Watanymyzyň ýyl ýazgysyny taryhy wakalara besleýär. Milli
Liderimiziň bimöçber tagallalary bilen Türkmenistan çig mal gor
laryna baý, senagatlaşýan döwlet hökmünde dünýäde uly abraýa
eýe boldy. Bularyň ählisiniň özeninde Gahryman Arkadagymyzyň
beýik sahawaty, öňdengörüjilikli syýasaty bar.
Maslahata gatnaşanlar halkymyzyň bagtyýar, abadan, asuda
durmuşda ýaşamaklary ugrunda taýsyz tagallalary edýän Arkadag
Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bäh
bitli, umumadamzat ähmiýetli tutumlarynyň elmydama rowaçlyklara
beslenmegini arzuw etdiler.
«RYSGAL»

Ykdysadyýet

TELEKEÇILIGIŇ
BATLY GADAMLARY
Häzirki döwürde ýurdumyzda kiçi we
orta telekeçiligi, hususy başlangyçla
ry sazlaşykly hem-de netijeli ösdürmek
babatda amatly hukuk, ykdysady we
durmuş şertleri döredilip, olardan netijeli
peýdalanýan türkmen telekeçileri milli yk
dysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmaga
saldamly goşant goşýarlar.

D

öwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen
2008-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
häzirki döwürde 27 müňe golaý agzany özünde
jemleýän iri jemgyýetçilik guramasy bolup, agzala
ry bilen bilelikde ýurdumyzda amala aşyrylýan giň
göwrümli özgertmeleri hem-de maksatnamalaýyn
wezipeleri durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýar.
Milli ykdysadyýetimize bazar gatnaşyklarynyň
giňden ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň durmuş-ykdy
sady ösüşiniň hem-de dünýä ykdysady ulgamyna
içgin goşulyşmagynyň ileri tutulýan ugrudyr. Hususy
ulgamyň işjeňligi önümçiligi çeýe dolandyrmaga,
ykdysadyýetiň pudaklaýyn düzümini düýpli diwersi
fikasiýalaşdyrmaga, täze tehnologiýalary we ylmyň
soňky gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmaga
ýardam berýär. Ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly,
döwrebap önümçilikleriň işe girizilmegi daşary ýurt
lardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri
özümizde öndürmäge, olaryň eksport mümkinçi
likleriniň artdyrylmagyna şert döredýär. Munuň özi
täze iş orunlarynyň döredilmeginde, halkymyzyň
ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da gowulandyryl
magynda uly ähmiýete eýedir.
Birleşmäniň agzalary tarapyndan 2021-nji ýylyň
11 aýynda öndürilen senagat önümleriniň ösüşi, ge
çen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 125,2
göterime, oba hojalyk we azyk önümleriniň öndüri
lişi 115,4 göterime deň boldy. Birleşmäniň senagat
we himiýa önümçiligi bilen meşgullanýan agzalary
ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek arkaly
ýerli çig malyň binýadynda dürli görnüşli senagat
önümleriniň öndürilişini artdyrýarlar. Olar tarapyn
dan senagat we himiýa önümleriniň köp görnüş
leri — plastmassa önümleri, izogam, gipsokarton
önümleri, gidroizolýasiýa üçin bitum mastikalary,
kagyz we karton önümleri, dürli görnüşli dokma
önümleri, sintetiki halylar we haly ýüplükleri, san
faýans önümleri, himiýa önümleri, polietilenden we
polipropilenden torbalar, tehniki haltalar we haltalyk
rulon matalar, gaplar, plastik turbalar, gön we aýak
gap önümleri, akkumulýatorlar, şahsy gigiýena we
arassaçylyk serişdeleri öndürilýär. Bu önümler diňe
bir içerki bazarda uly islegden peýdalanman, eýsem,
daşary döwletlere hem eksport edilýär.
Horm atl y Prez id ent im iz iň ýak ynd an gold aw
bermegi bilen, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etra
bynda 260 gektardan gowrak meýdany tutýan se
nagat zolagynda Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň 156 sany agzasy tarapyn
dan döwrebap önümçilikler we hyzmatlaryň merkezi
döredildi. Bu ýerde 2 müň 800-e golaý adam zähmet
çekip, gurluşyk materiallary, dokma önümleri, haly
we haly önümleri, dürli görnüşli mebeller, ýuwujy se
rişdeler, neşirýat we çaphana senagatynyň önümleri
hem-de beýleki senagat harytlary öndürilýär. Sena
gat zolagyndaky önümçilikler ýokary tehnologiýaly
lygy hem-de sanly ykdysadyýetiň gurallarynyň işjeň
ornaşdyrylýandygy bilen tapawutlanýar.
Ýurdumyzda geçirilýän özgertmeleriň netijesinde
hususy telekeçiler sarp ediş bazarynda harytlaryň
we hyzmatlaryň görnüşini köpeltmäge, hilini ýokar
landyrmaga, söwda dolanyşygyny hem-de söwda
nyň medeniýetini ösdürmäge ýardam berýär.
Oba hojalyk pudagynda hususyýetçiligiň paýyny
ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndü
rilýän oba hojalyk we azyk önümleri bilen üpjün etmek
wezipesi döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň
hatarynda ösdürilýär we hemmetaraplaýyn goldanyl
ýar. Şonuň esasynda hususyýetçilerimiz tarapyndan
sowadyjy ammarlaryň onlarçasy guruldy. Häzirki
döwürde döwrebap sowadyjy ammarlarda gök-bakja
önümleriniň we miweleriň gorlary döredilýär.
Telekeçilerimize degişli maldarçylyk we guşçulyk
toplumlarynda, döwrebap ýyladyşhanalarda hem-de
ýokary tehnologiýaly azyk ugurly gaýtadan işleýän
kärhanalarda öndürilýän önümler ýurdumyzyň ak
bazarlarynda uly islegden peýdalanýar. Bu gün ak
bazarlarymyz öz öndürýän azyk önümlerimiz bilen

üpjün edilýär. Bu ugurda
geçirilýän çäreler azyk
önümleriniň daşyndan
getirilýän mukdaryny azaltmaga
mümkinçilik berýär. Birleşmäniň agzalary içerki sarp
edijileri süýt we süýt önümleri, guş eti, ýumurtga,
balyk, şöhlat, süýji-köke önümleri, miwe şireleri,
alkogolsyz içgiler, ir-iýmişler, gök-bakja we et önüm
leri bilen üpjün etmäge mynasyp goşant goşýarlar.
Arkadag Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýa
saty netijesinde ýurdumyzda köpasyrlyk milli bina
gärlik däpleri bilen häzirki zaman ösen innowasiýa
tehnologiýalarynyň sazlaşykly utgaşýan ajaýyp
keşbi kemala geldi. Maýa goýum taslamalaryny
karzlaşdyrmak boýunça berilýän yzygiderli goldaw
lar, ýylsaýyn kämilleşdirilýän hukuk binýady, döwle
timiziň gurluşykçy telekeçileriniň halkara işewürlik
gatnaşyklaryna, daşary ýurtly kärdeşleri bilen tejribe
alyşmaklaryna berilýän ýardamlar Diýarymyzda
hususy gurluşyk ugrunyň okgunly ösmegine giň
mümkinçilikleri döredýär.
Hususy gurluşykçy kompaniýalar we firmalar dürli
ugurlarda ýurdumyzyň bazarlaryny özleşdirýärler. Bu
gün türkmen telekeçilerine edara ediş binalarynyň,
önümçilik we durmuş maksatly toplumlaryň,
ýokary amatlylygy bolan ýaşaýyş jaýlarynyň,
çagalar baglarynyň, okuw mekdepleriniň, saglyk
merkezleriniň, halkara ölçeglere laýyk gelýän sport
desgalarynyň, strategik ähmiýetli ýokary tizlikli
awtomobil ýollarynyň, döwrebap howa menzilleriň
gurluşygy boýunça döwlet sargytlary ynanylýar.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy,
şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan
edilmegi mynasybetli 2021-nji ýylda gurluşygy
tamamlanmaly hem-de ulanmaga tabşyrylmaly iri
önümçilik we durmuş maksatly binalaryň we des
galaryň hatarynda, Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan
iri maýa goýum taslamalary üstünlikli durmuşa ge
çirilip, baýramçylyk günlerinde dabaraly ýagdaýda
ulanylmaga berildi. Şol desgalaryň hatarynda Aşga
bat şäheriniň Tähran köçesiniň ugrunda «Aşgabat»
söwda we dynç alyş, işewürlik merkezinden hem-de
döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat bolan binalar
toplumynyň, şeýle hem Aşgabat —Türkmenabat
ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň 203 kilometre ba
rabar bolan Aşgabat — Tejen böleginiň halkymyza
we ýurdumyzyň myhmanlaryna hyzmat edip başla
maklary bellenilmäge mynasypdyr. Bu iri taslamalar
täze döwrebap infrastrukturalaryň emele gelmegine
hem-de müňlerçe iş orunlarynyň döremegine müm
kinçilik berýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary hormatly Prezidentimiziň
täzeçillik başlangyçlaryna eýerip, sanly ykdysady
ýeti ornaşdyrmakda işjeňlik görkezýärler. Söwda we
hyzmatlar ulgamynda iş alyp barýan hususyýetçi
lerimiz sanly ykdysadyýetiň mümkinçiliklerinden
peýdalanyp, internet söwdasynyň gerimini has-da
giňeldýärler, elektron söwda sahypalarynyň, ykjam
elektron goşundylarynyň, şeýle hem dünýä belli in
ternet söwda platformalarynyň üsti bilen özleriniň
öndüren harytlaryny onlaýn dükanlarynda satmak
we eltip bermek hyzmatlaryny giň gerimde amala
aşyrýarlar.
Ýurdumyzda edaralaryň, kärhanalaryň, gura
malaryň hem-de hususy telekeçileriň işinde sanly
ulgamy ornaşdyrmak babatda Birleşmäniň agzalary
bolan IT kompaniýalar tarapyndan web sahypalary,
dürli elektron programma üpjünçilikleri, telefon prog
rammalary, telekeçilik we döwlet işiniň awtomatik ul
gamyny döretmek, «akylly öýler», kiberhowpsuzlyk,
kommunikasiýa, hemra ulgamlarynyň üpjünçiligi we
beýleki dürli tehnologik ugurlar boýunça hyzmatlar
amala aşyrylýar.
Ýurdumyzda hususy pudagyň işjeň ösdürilmegi
ugrunda ýadawsyz alada edýän hem-de türkmen te
lekeçilerine işlemäge, döretmäge we önüm öndürmä
ge döredip berýän uly mümkinçilikleri üçin Gahryman
Arkadagymyza köp sagbolsun aýdýarys. Hormatly
Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt
bähbitli, dünýä ähmiýetli alyp barýan tutumly işle
riniň elmydama rowaç bolmagyny tüýs ýürekden
arzuw edýäris.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň Ykdysadyýet müdirligi.
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TELEKEÇILERIMIZIŇ
TÄZ E ÝYL
SOWG ATL YKLARY
Milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, ýurdumyzyň
hususy ulgamynyň wekilleri hem Täze ýyl baýramçylygyna öz zähmet
sowgatlary bilen barýarlar. Bu ugurda konditer önümçiligini alyp barýan
hususy kärhanalardyr hojalyk jemgyýetlerine aýratyn orun degişlidir.
Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Rejepgel
di Hudaýberdiýew tarapyndan ýolbaşçylyk
edilýän «Burkut» konditer kärhanasynda dürli
görnüşli süýji önümleriniň önümçiligi alnyp
barylýar. 2017-nji ýylda esaslandyrylan bu
kärhana Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby
nyň Änew şäherinde ýerleşýär. Ýewropanyň
öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrylan kär
hanada süýtli we miwe tagamly kemputlaryň,
ýumşak we gaty süýjüleriň dürli görnüşleri
öndürilýär. Şeýle hem bu ýerde dürli tagamly
taýajyklaryň, guradylan çörekleriň önümçiligi
hem ýola goýlan. Kärhanada 100-e golaý iş
gär zähmet çekýär.
Ýeri gelende bellesek, kärhana halkara
ISO güwänamalaryna hem mynasyp boldy.
Dünýäniň döwrebap enjamlary bilen üpjün
edilen kärhana kuwwatlylygy aýda 300 tonna
golaý süýji we çörek önümlerini öndürmäge
ýöriteleşdirilendir.
Süýjüligi, tagamlylygy bilen tapawutlanýan
konditer önümleri ýörite gaplara gaplanyp,
«Burkut» haryt nyşany bilen müşderilere ýe
tirilýär. Önümler içerki bazarlara ýerlenilmek
bilen, daşary ýurtlaryň birnäçesine eksport
edilýär. Kärhana ýakyn geljekde konditer
önümleriniň görnüşlerini giňeltmegi göz öňün
de tutýar. Şol sanda çörek önümleriniň, şo
koladly nogullaryň, wafli we köke önümleriniň
önümçiligini ýola goýmagy maksat edinýär.
***
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda
ýerleşýän kärhanada Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy,
telekeçi Öremuhammet Annagylyjow «Ýyldy
rym» haryt nyşany bilen dürli çörek we çörek
önümlerini, konditer önümleriniň ýigrimä golaý
görnüşini öndürýär. Olaryň arasynda künjüli,
halkajyk görnüşli kökeler, süýjülikler, maňyzly,
şireli süýjüler, kesmek we şaha nabatlary bar.
2012-nji ýyldan bäri önümçiligini alyp bar
ýan kärhana Türkiýe Respublikasynyň tehno
logiýalary bilen üpjün edilipdir. Häzirki wagt
da kärhanada 25 işgär iki çalşykda zähmet
çekýär. Olar önümleriň hilini ýokarlandyrmak
we mukdaryny artdyrmak boýunça yzygiderli
işleri alyp barýarlar. Bu ýerde aýda 120 tonna
önüm öndürilýär.
«Ýyldyrym» haryt nyşanly konditer önümleri
nyrhlarynyň elýeterliligi, ýokary hili we ekolo
giýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar.
Kärhanada geljekde konditer önümleriniň
görnüşlerini artdyrmak, olary eksport etmek
meýilleşdirilýär.
***
Telekeçi Annamuhammet Gaitnazarowyň
Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň
çäginde ýerleşýän önümçilik kärhanasynda
öndürilýän konditer önümleri hem halkymy
zyň arasynda iň islegli harytlaryň arasynda
tanalýar. Bu ýerde «Sähra» haryt nyşany bilen
kruassan, petir halkajyk kökesi, ak köke öndü
rilýär. Kruassanyň içi huruşly, şokoladly, süýtli

görnüşleri bolup, olaryň 30, 130, 160 gramy
göze gelüwli gaplara gaplanylýar. Bu önümler
Täze ýyl baýramçylygynda ildeşlerimiziň toý
saçaklarynyň bezegine öwrüler.
Russiýa Federasiýasynyň, Germaniýa Fe
deratiw Respublikasynyň, Italiýa Respublika
synyň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdy
rylan kärhanada aýda 50 tonna önüm öndü
rilýär. Bu ýerde ýaşlaryň onlarçasy zähmet
çekýär.
***
Geçen ýylyň aprel aýyndan bäri hereket
edýän, nabat süýjüleriniň önümçiligine ýörite
leşen kärhana Daşoguz welaýatynyň S.A.Ny
ýazow adyndaky etrabynyň «Gülüstan»
daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýär. Häzirki
wagtda kärhanada nabatdan başga-da, kara
mel süýjüsi, ak gant öndürilýär. Önümçilikde
onlarça işgär yhlasly zähmet çekýär.
Nabat — Gündogaryň meşhur süýjüligi.
Ol ilat arasynda-da giň meşhurlyga eýedir.
Şeýle bolansoň, Türkmenistanyň Senagatçy
lar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, teleke
çi Ismail Ismailowyň nabat süýjülerini öndür
ýän kärhanasynyň hem meşhurlygy artýar.
Şu ýylyň başyndan bäri nabadyň 18 tonna
sy, karameliň 23 tonnasy, ak gandyň 400 ki
logramy öndürildi. Önümler welaýatyň içindäki
bazarlara ugradylýar.
— Önümçiligi ýene-de has ulaltmak, ýur
dumyzyň dürli künjeklerinde söwda dükanla
rymyzy açmak isleýärin. Nesip bolsa, ýakyn
ýyllarda eksporty-da ýola goýarys — diýip,
kärhananyň ýolbaşçysy Ismail Ismailow
ynamly aýdýar.
***
Indi birnäçe ýyldan bäri alyjylaryň söýgüli
harytlarynyň arasynda tanalýan, süýjülik dün
ýäsinden datly önümleriň ýene biri «Nagmat»
haryt nyşanly rahat lukum görnüşli süýjülik
lerdir. Telekeçi Nurmyrat Nagmatowyň Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymgu
ly adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde ýer
leşýän kärhanasynda öndürilýän rahat lukum
süýjülikleri ýokumlylygy, saglyga peýdasy
bilen tapawutlanýar.
Türkiýe Respublikasynyň kämil enjamlary
bilen enjamlaşdyrylan kärhanada ýylda 156
tonna önüm öndürilýär. Bu önümler göze ge
lüwli gaplara gaplanyp, ýurdumyzyň söwda
nokatlarynda alyjylara hödürlenilýär. Tebigy
önüm bolan rahat lukumlaryň dürli görnüş
leri bolup, olaryň arasynda şokolad örtükli,
maňyzly, miweli önümler iň islegli harytlardyr.
Olar ýurdumyzda «Nagmat» haryt nyşany bi
len halka ýetirilýär.
Kärhanada ýaşlaryň onlarçasy zähmet
çekýär. Olar häzirki wagtda ýurdumyzda bel
lenilýän şanly senelere zähmet sowgatlary
bilen barmak ugrunda yhlasly zähmet çekip,
baýramçylyk öwüşginli ýörite gutularda rahat
lukumlaryny gaplamak işlerini alyp barýarlar.
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TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
YGTYBARLY, AMATLY

ARASSAÇYLYK SERIŞDELERI

2019-njy ýylda «Halk hazyna» hojalyk jemgyýeti dürli görnüşdäki we göw
rümdäki plastik gaplaryň önümçiligini ýola goýdy. Türkmenistanyň Senagatçy
lar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etra
byndaky senagat zolagynda ýerleşýän kärhanada buýurmalar esasynda süýt
we süýt önümleri, himiki serişdeleri üçin niýetlenen plastik gaplar öndürilýär.
Önümçilikde çig mal hökmünde
polipropilen ulanylyp, ol Türkmenbaşy
nyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumyndan, Gyýanlydaky polimer za
wodyndan alynýar. Kärhanada öndüril
ýän önümler müşderiler tarapyndan uly
islege eýe bolýar. Öndürýän önümleri
niň hiliniň ýokarylygy, ekologiýa taýdan
arassalygy «Halk hazynany» dünýä
bazarynda uly meşhurlyga ýetirdi. Ýeri
gelende bellesek, kärhanada öndürilýän azyk harytlaryna niýetlenen plastik gaplar
ýeňil, ýumşak bolup, olar iýmit önümlerini kadaly ýagdaýda saklamaga ýardam edýär.
«Halk hazyna» hojalyk jemgyýetiniň daşary ýurtly hyzmatdaşlary onuň önümleriniň
hiline ýokary baha bermek bilen, işewürlik geleşiklerini baglaşýarlar. Bu önümler Tür
kiýe Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna, Gruziýa Respublikasyna, Ukraina
Respublikasyna ugradylýar.
Şeýle hem «Halk hazyna» hojalyk jemgyýeti müşderileriň islegine görä, gaplara
haryt nyşanyny çap etmek işlerini hem alyp barýar. Ýewropanyň öňdebaryjy tehnolo
giýalary ornaşdyrylan kärhanada çap ediji enjamyň kömegi esasynda ofset usulyn
da plastik gaplara harydyň nyşany çap edilýär.
Kärhana iň döwrebap önümleri hödürlemek bilen
önüm öndürijileriň, hyzmatdaşlarynyň işleriniň
netijeliligini ýokarlandyrmak üçin amatly şertleri
döredýär. Kärhana plastik gaplaryň ýylda 50 mil
lion sanysyny öndürmäge ukyply. Häzirki wagtda
bu ýerde 50-ä golaý işgär zähmet çekýär.

GURLUŞYK
SERIŞDELERINIŇ
ÖNÜMÇILIGI
ARTDYRYLÝAR

Ýurdumyzda arassaçylyk serişdeleriniň
önümçiligi bilen adygan «Täç hil» hususy
kärhanasy golaýda «Anbar» atyr ysly köpür
jikli sabynyň önümçiligini ýola goýdy. Täze
önüm beýleki sabynlardan ýakymly atyr ysy,
taýýar köpürjigi, ýokary hili bilen tapawut
lanýar. Türkiýe Respublikasynyň, Germaniýa
Federatiw Respublikasynyň enjamlary bilen
enjamlaşdyrylan kärhanada köpürjikli sabyn
400 millilitrlik gaplara gaplanylýar we olaryň
günde 14 — 16 müň sanysy öndürilýär. Sa
bynlaryň üç görnüşi, ýaşyl, gyzyl, mawy reňki
bolup, olaryň hersiniň özboluşly atyr ysy bar.
Täze önüm «Täç hiliň» Täze ýyla baýramçylyk
sowgady bolar. Önümleriň täze tapgyry ýur
dumyzyň söwda nokatlarynyň, onlaýn söwda
nyň üsti bilen müşderilere ýetiriler.
On ýyldan gowrak wagt bäri hereket edýän
kärhanada ilkibaşda polietilen torbalar we çygly
süpürgiçler öndürilip başlandy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat
zolagynda ýerleşýän kärhanada ýokarda agzalan önümlerden başga-da, saç ýuwujy,
geýim ýuwujy, ýumşadyjy, agardyjy, gap-gaç ýuwujy, suwuklandyrylan sabyn ýaly aras
saçylyk serişdeleriniň birnäçe görnüşleri öndürilýär. Olaryň arasynda atyrlaryň 30-a golaý
görnüşiniň bardygyny bellemek gerek. Arassaçylyk serişdeleriniň önümçiligini ýola goýan
kärhananyň önümleri halkymyza amatly bahalardan hödürlenilýär. Bäsdeşlige ukyply,
ýokary hilli bu önümlere diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, daşarky bazarda hem ýoka
ry isleg bildirilýär. «Täç hil» hususy kärhanasy öz öndürýän önümlerini goňşy döwletlere
eksport edýär.
Täzeçilligi özüne hemra edinen kärhana geljekde çygly süpürgiçleriň täze görnüşlerini
öndürip, halka ýetirmegi meýilleşdirýär.

BÄSDEŞLIGE UKYPLY
ÖNÜMLER
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy, telekeçi Döwlet Agajanowyň
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň çäginde ýerleş
ýän önümçilik kärhanasynda agaç-polimer kompo
zitden profil önümleri öndürilýär.

2011-nji ýylda döredilen «Gud
ratly mekan» hojalyk jemgyýetiniň
önümçilik kärhanasy Ahal welaýa
tynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew
şäherinde ýerleşýär. Gurluşyk
serişdelerini öndürmäge ýöritele
şen kärhanada önümçiligiň depgi
ni barha ýokarlanýar. Kärhanada
izogam we bitum rezin mastika
öndürilýär.
Izogamyň bir we iki gatlakly, şeýle hem daşky gatlagy poliester we alýumin
folgaly görnüşleri bar. Önümçilik üçin gerek bolan çig mal Türkmenbaşynyň nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alynýar. Kärhananyň Türkiýe Respubli
kasynyň we Eýran Yslam Respublikasynyň öňdebaryjy tehnologiýalary bilen üpjün
edilmegi, bu ýerde sagatda izogamyň 700 — 800 inedördül metrini öndürmäge
mümkinçilik berýär.
Kärhananyň ýanynda ýörite barlaghana hereket edip, onda önümleriň himiki, fi
ziki we mehaniki barlaglary amala aşyrylýar. Munuň özi önümleriň ygtybarlylygyny,
müşderileriň ynamyny gazanmakda uly ähmiýete eýedir. Bu önümler daşary ýurt
bazarlarynda hyrydarly haryt hökmünde ýokary islegden peýdalanýar. «Gudratly
mekan» hojalyk jemgyýeti önümlerini
Özbegistan Respublikasyna, Rus
siýa Federasiýasyna eksport edýär.
Kärhanada ýaşlaryň onlarçasynyň
zähmet çekýändigi has-da guwandy
ryjydyr.
«Gudratly mekan» hojalyk jemgy
ýeti geljekde daşary ýurt bazarynda
mynasyp orun tutmagy, önümçiligiň
görnüşini artdyrmagy we gerimini gi
ňeltmegi göz öňünde tutýar.

Gurluşyk serişdeleri bolan bu önümler binalaryň daş
ky we içki diwarlaryny örtmek, potologyny gurnamakda,
ýaşaýyş jaýlaryň ýanaşyk ýerlerini, ýanýodalary düşemek üçin ulanylýar. Agaç-po
limer kompozitden profil önümleriniň daşky diwar üçin niýetlenen görnüşiniň ini 12
santimetre deň bolup, olaryň nagyşly we tekiz görnüşleri bar. Ýere düşemekde peý
dalanylýan agaç-polimer kompozitden profil önümleriniň ini 12,5 we 14,8 santimetr
bolup, olaryň uzynlygy 6 metre çenlidir. Önümleriň ölçegi hem-de reňki müşderileriň
islegine görä, buýurmalar esasynda hem öndürilýär.
Agaç-polimer kompozit gurluşyk serişdeleriniň düzüminiň aglaba bölegini agaç
owuntyklary we polimer önümleri tutýar. Önümçilik üçin gerek bolan çig mal Türk
menbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan, Gyýanlydaky polimer
zawodyndan alynýar. Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlary ornaşdyrylan kärhana
bir gije-gündizde 200 — 250 inedördül metr önüm öndürmäge ukyply. Bu ýerde işçihünärmenleriň onlarçasy zähmet çekip, olar önümiň hiline berk gözegçilik edýärler.
Ekologiýa taýdan arassa önümler çyglylyga durnuklylygy bilen tapawutlanýar. Munuň
özi bolsa bu önümlere içerki we daşarky bazarda islegiň has-da artmagyna getirýär.
Kärhanada öndürilýän önümler Türkiýe Respublikasyna, Amerikanyň Birleşen Ştatla
ryna eksport edilýär.

Importyň ornuny tutýan önümlerimiz

ÝOKARY HILLI BOÝAGLAR

Telekeçilige döwlet tara
pynd an hemm et ar apl aý yn
goldaw berilmegi netijesinde,
ýurdumyzda importyň ornu
ny tutýan harytlary öndürýän
önümçilikleriň sany barha art
ýar. Şolaryň biri hem «Degre»
hojalyk jemgyýetidir.

2011-nji ýylda döredilen bu hojalyk
jemgyýet häzirki wagtda gurluşykda
binalaryň bezeginde ulanylýan suwlydisperision boýaglaryň dürli görnüşle
rini öndürýär. Bu ýerde öndürilýän po
tolok, içki we daşky diwar, düşekleme
boýaglary «Dere», «Mabo», «Gutun»
haryt nyşanlary bilen paýtagtymyzyň,
ýurdumyzyň welaýatlarynyň söwda
nokatlarynda müşderilere ýetirilýär.
Bulardan başga-da, kärhana reňk
berijileriň 26 görnüşiniň önümçiligini
alyp barýar. Önümleriniň görnüşlerini
yzygiderli artdyrýan «Degre» hoja
lyk jemgyýeti täze önümleri — agaç
we demir önümlerini reňklemek üçin

syrça (emal) boýaglaryny hem öndürip
başlady.
Kärhanada Türkiýe Respublikasynyň
häzirki zaman enjamlaryny dolandyrýan
tejribeli hünärmenleriň onlarçasy zäh
met çekýär. Bu bolsa öndürilýän önüm
leriň hiliniň ýokary bolmagyna uly täsir
edýär. Kärhana ýylda 1000 tonna golaý
boýag öndürmäge ýöriteleşdirilendir.
«Degre» hojalyk jemgyýeti geljekde
önümçiliginiň möçberini we görnüşini
artdyrmagy, halkara bazara çykmagy
meýilleşdirýär.
Sahypany taýýarlan
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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Onlaýn söwda

Täze önüm

TÄZE ÝYL SOWGATLYKLARYNY
ALMAKÇYMY?

«AÝLY ÝAZDAN» TEBIGY ÖNÜMLER
Türkmen telekeçileri
niň öndüren önümlerine
daşary ýurtlarda-da isleg
uly. Türkmenistanyň Se
nagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy
Şeker Narlyýewanyň ýol
başçylygyndaky «Aýly
ýaz» hojalyk jemgyýeti
niň gök-miwe önümlerini
gaplaýan kärhanasynyň
önümleri hem daşarky
bazarlarda geçginli ha
rytlaryň biridir.

nyşanly sowgatlyklar toplumy müşde
rileriň ünsüni derrew özüne çekýär.
Harytlaryň baýramçylyk mynasybetli
arzanladyş bahalarynda bolmagy ýe
ne-de täze amatlylygy döredýär. Bu
harytlaryň ildeşlerimiziň baýramçylyk
ruhuny has-da belende göterjekdigine
şübhe ýok.

— siziň üçin iň amatly onlaýn söwda
dükany. Täze ýyl baýramynyň barha
ýakynlaşmagy bilen, bu internet düka
ny dürli görnüşli Täze ýyl sowgatlykla
ryny halkymyza hödürleýär.
«Ynamd ar» onl aýn dük an ynd a
islendik görnüşli sowgatlyklary tapyp
bolýar. Hödürlenýän sowgatlyklaryň
arasynda dürli göwrümli milli sebetler,
telekeçilerimiz tarapyndan öndürilen,
ekologiýa taýdan arassalygy bilen ta
pawutlanýan süýji we konditer önüm
leri bar.
«Faberlic», «Exxe», «Nivea», «Kin
der», «Fruit-tella» «Schwarzkopf»,
«Johnson’s» ýaly dünýä meşhur haryt

Bu hususy kärhana Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda ýer
leşýär. Ol 2016-njy ýylyň awgust aýynda önümçilige girişdi. 4 gektar meýdany
eýeleýän kärhananyň gaplama önümleri «Aýly sähra» we «Teri» atly iki haryt
nyşanly öndürilýär. Gaplama önümleriniň görnüşi bolsa 30-dan gowrakdyr.
Şu ýyl kärhana täze önümi — kakadylan pomidory ilkinji gezek ak bazarla
rymyza çykardy. Müşderileriň ösen isleglerini kanagatlandyrýan şeýle önümler
kärhananyň önümçilik kuwwatyny düzýär. Şeýle-de bu ýerde dürli gök we miwe
önümlerinden taýýarlanan üwmeçleriň, pomidor goýaltmasynyň, mürepbeleriň,
şerbetdir şireleriň ýokary hilli görnüşleriniň ençeme mukdary öndürilýär.
Çig mal ýerli daýhanlardan, hususy telekeçileriň ýyladyşhanalaryndan satyn
alynýar. Türkiýe Respublikasynyň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan
kärhanada häzirki wagtda kädi mürepbesiniň önümçiligi ýokary depginde al
nyp barylýar. Işgärleriň sany hem 30-dan gowrak bolup, olaryň 20-si önümçilik
işinde yhlasly zähmet çekýärler.
«Aýly ýaz» hojalyk jemgyýetiniň gök-miwe önümlerini gaplaýan kärhana
synyň önümleri şu ýylyň noýabr aýynda goňşy owgan halkyna eksport edildi.
Kärhananyň ýolbaşçysy ýakyn günlerde Italiýa Respublikasyna hem önüm
ugratmagy meýilleşdirýändigini aýdýar. Şeýle-de kärhana ýakyn geljekde çig
maly hem özi öndürer.

Oba hojalygy

ÝERTUDANA

Hormatly Prezidentimiziň ýyladyş
hana hojalyklarynyň sanyny art
dyrmak, diňe bir gök önümleri däl,
eýsem, banandyr sitrus önümleri,
ir-iýmişler bilen ilatymyzy bolelin üp
jün etmek baradaky tabşyrygyndan
ugur alyp, saglyk üçin peýdaly wita
minlere baý bolan ýertudananyň bol
hasylyny ýetişdirýän hususyýetçile
riň sany barha artýar.
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda husu
syýetçi Ruslan Abdullaýew 1,5 gektar meýdany
eýeleýän döwrebap ýyladyşhana gurup, pomi
doryň bol hasylyny ýetişdirip başlady, işewür
şeýle hem ýyladyşhananyň 0,3 gektarynda
ýertudana ýetişdirmeklige girişdi. Onuň ýetiş
dirýän datly ýertudanasy diňe bir welaýatda

däl, eýsem, paýtagtymyzda hem uly islegden
peýdalanýar. Işine ezber telekeçi gündelik
hasyly paýtagtymyzyň ilatyna elýeterli etmek
işini-de deslapdan ýola goýdy.
Telekeçiniň ýyladyşhanasynda bu ir-iýmişiň
«Festiwal» we «Sabrina» görnüşleri ýetişdiril
ýär, olaryň hasyly ululygy hem-de datly tagamy
bilen özüne çekýär.
Iň döwr eb ap der ej ed e enj aml aşd yr yl an
ýyladyşhanada pomidordyr ýertudanany ýe
tişdirmek boýunça baý tejribe toplanyldy, bu
ýerde howa çalşygy, suwaryş ulgamy we dökün
bermek awtomatik usuldadyr. Ekinler ýörite ary
laryň kömegi bilen tozanlandyrylýar. Bu ýerde
25 işgär zähmet çekýär. Üstümizdäki ýylda
ýertudananyň onlarça tonnasyny ýetişdirmek
meýilleşdirilýär.
«Ýaşyl öý» haryt nyşanly, dürli görnüşli
owadan gaplara ýerleşdirilen ter ýertudanalar,
esasan hem körpeleriň iň halaýan nygmatydyr.
Telekeçi geljekde öz işewürliginiň gerimini gi
ňeltmegi meýilleşdirýär, ýagny Ahal welaýa
tynyň çäginde 8 gektar ýerde ýyladyşhana
hojalygyny döredip, pomidordyr bolgar burçy
ýaly gök önümleriň bol hasylyny halkymyza
ýetirmegi maksat edinýär.

T

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň çäginde
ýerleşýän «Ýelken» haryt nyşanly deri aýak
gaplaryny öndürýän kärhananyň işläp başla
nyna onçakly köp wagt geçmedik bolsa-da, ol
eýýäm müşderileriň arasynda uly meşhurlyga
eýe boldy. Sebäbi kärhanada öndürilýän her
bir önümiň hili ýokary, bahasy hem amatly.

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA
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BAÝRAMÇYLYK
TOÝ SAÇAGYNA
Gyş paslynyň dowam ed
ýän günlerinde iýmit önüm
leriniň arasynda kömelek
lere-de uly isleg bildirilýär.
Hususy telekeçilerimiz bu
islegi artygy bilen ödemäge
çalyşýarlar.
Ine, Balkanabat şäheriniň de
mirgazygynda 0,5 gektar meýdan
da ýerleşýän «Altyn Nur Zamany»
hususy kärhanasy telekeçi Ah
met Annaýewiň ýolbaşçylygynda
özüniň täze kömelek önümlerini
ilatymyza hödürleýär. Bu ýerde
öndürilýän gelin kömelekler ýyla
dyşhanalarda ýörite öz gaplaryn
da ýetişdirilýär.
Hus us y kärh an ad a her aý
da 480 gramlyk aýna gaplarda
ýerleşdirilen köm el ekl er iň 24
müň e golaý gaby ýurdumyzyň
söwda nokatlarynda müşderilere
hödürlenilýär. Elýeterli bahaly, ýo
kary hilli, ekologiýa taýdan arassa
bu önümler alyjylaryň arasynda
ýokary islege eýe bolýar.

«ÝELKEN»: BAHA — AMATLY, HIL — ÝOKARY

ürkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, hususyýetçi Arslan
Möwlamowyň ýolbaşçylyk edýän kärha
nasy 2020-nji ýylyň aprel aýynda işe gi
rizildi. Kärhananyň döwrebap enjamlary
Ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýala
ryndan satyn alyndy. Ol enjamlar arkaly
bir günde 50 jübüt aýakgap öndürilýär.
Häzirki wagtda bu kärhanada erkek
adamlara, zenanlara we çagalara niýet
lenilen aýakgaplaryň 220-den gowrak
görnüşi öndürilýär. Bu ýerde hünärmen
leriň 13-si zähmet çekýär.
Kärhana sargytlaryň aglabasy dü
kanlardan gelýär. Olar hem müşde

Redaksiýanyň salgysy:
Aşgabat şäheri,
Atamyrat Nyýazow
şaýoly, 174 «A» jaýy.
Telefon: 21-23-57.
Indeksi - 69510.

rileriň isleglerini kärhana ýetirýärler.
Gündelik önümçilik şol sargytlaryň muk
dary bilen berk bagly. Bu ýerde has uly
ölçegli köwüşler hem sargytlar boýunça
tikilýär. Kärhanada şu ýylda öndürilen
erkek adamlara niýetlenen aýakgap
laryň sany 2,5 müňden hem geçdi.
Gyşyň gelmegi bilen öndürilýän ýarym
ädikleriň jübüti 100-den agýar. Galyň
aýakgaplaryň sany bolsa 330-dan hem
geçýär. Hünärmenler Täze ýyla çenli
bu sany has-da artdyrmak üçin yhlasly
işleýärler.
«Ýelken» haryt nyşanly deri aýak
gaplaryny öndürýän kärhananyň Le
babyň dürli künjeklerinde, has takygy,

www.tstb.gov.tm.
Gazet ofset usulynda
çap edildi.
Format A-3.
Tiraž 8440 sany.

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 108410.

Kerkide, Köýtendagda, Hojambazda,
Magdanlyda, Türkmenabatda söwda
dükanlary bar. Ýakynda bolsa Mary
şäherinde kärhananyň täze dükany
açyldy. Kärhananyň ýolbaşçysy indiki
ýylyň mart aýynda Aşgabat şäherinde
hem söwda nokadyny açmagy meýil
leşdirýär.
Şu ýyl kärhanada gaýyşlaryň ilkinji
synag tapgyry öndürildi. Ýakynda bolsa
erkek kişiler üçin deriden başgaplaryň
önümçiligi meýilleşdirilýär. Bu önümler
daşary ýurtlardan getirilen harytlardan
hil babatda birjik-de peslär ýaly däl.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

«RYSGAL»

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.
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HORMATLY PREZIDENTIMIZ
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW!
Sizi halkymyzyň buýsanjy bolan şanly toýumyz —
Halkara Bitaraplyk güni, hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygy bilen
tüýs ýürekden gutlaýarys!
Siziň tagallaňyz bilen ýurdumyzyň «Açyk gapylar» syýasaty işjeň durmuşa
geçirilýär. Halkara guramalar, dünýä döwletleri bilen netijeli gatnaşyklar
ösdürilýär. 2007-nji ýylyň dekabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň
Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň türkmen
paýtagtynda açylmagy hem baky Bitaraplyk syýasatymyzyň uly üstünligidir.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Siziň nygtaýşyňyz ýaly, Türkmenistanyň Bitaraplygy sebitde we ählumumy
derejede ýagdaýlary durnuklylaşdyrmaga oňyn täsir edýän şert hökmünde
ykrar edilýär. Köp sanly syýasy, ykdysady, ynsanperwer we ekologiýa
meseleleri çözülende, döwletleriň we halkara guramalaryň hyzmatdaşlygynyň
mazmunyna hem-de ugurlaryna öz oňyn täsirini ýetirýär. Birleşen Milletler
Guramasynyň parahatçylygy üpjün etmäge gönükdirilen wezipelerini
üstünlikli durmuşa geçirmäge ýardam berýär.
Sizi Halkara Bitaraplyk güni, hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk
şanly baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!

«BEÝIK BINA» hususy kärhanasynyň işgärleri.

HORMATLY PREZIDENTIMIZ
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW!
Sizi «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda
ýokary derejede toýlanylan Halkara Bitaraplyk güni, hemişelik
Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllygy bilen mähirli gutlaýarys!
Siziň parasatly baştutanlygyňyzda Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk
hukuk ýagdaýynyň ýörelgelerine elmydama ygrarly ýurt hökmünde dünýäde
uly abraýa eýe bolýar. Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli
goňşuçylyk ýurdumyzyň daşary syýasatynyň özenidir. Türkmenistan baky
Bitarap döwlet hökmünde öz üstüne alan borçnamalaryna hemişe
ygrarlydygyny subut edip gelýär. Türkmenistan dünýä döwletleri, abraýly
halkara guramalar bilen hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmak, halkara
hyzmatdaşlygyň täze, netijeli ýollaryny we ugurlaryny kemala getirmek
boýunça uly tejribe toplady, parahatçylygyň merkezine öwrüldi.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi Halkara Bitaraplyk güni, hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygy bilen
mähirli gutlaýarys! Size berk jan saglygyny, ömrüňiziň uzak,
halkymyzyň röwşen geljegi üçin alyp barýan tutumly işleriňiziň hemişe
rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

«UKYPLY KÄRDEŞLER» hususy kärhanasynyň işgärleri.
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HORMATLY PREZIDENTIMIZ
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW!
Sizi dünýä halklaryny jebislige, parahatçylyk söýüjilige,
ynsanperwerlige çagyrýan baýram bolan Halkara Bitaraplyk güni,
hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Zähmetsöýer hem merdana halkymyzyň parahatçylyk ýörelgeleri
döwletliligiň türkmen nusgasynda, Birleşen Milletler Guramasy
tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk
syýasatymyzda aýdyň beýanyny tapýar.
Türkmenistan halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek
bilen bagly möhüm teklipleri öňe sürýär.
Ýurdumyzyň 2017 — 2023-nji ýyllarda daşary syýasat ugrunyň
Konsepsiýasynda daşary döwletler bilen söwda-ykdysady
gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmaga uly orun berilýär.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Halkara Bitaraplyk güni, hemişelik
Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk şanly toýy bilen tüýs ýürekden
gutlaýarys! Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, abraý-mertebäňiz
mundan beýläk-de belent bolsun!

«USSAT INŽENER» hususy kärhanasynyň işgärleri.

HORMATLY PREZIDENTIMIZ
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW!
Sizi halkara bileleşigi tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik
Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygy, Halkara Bitaraplyk güni bilen mähirli gutlaýarys!
Oňyn Bitaraplyk syýasatyny işjeň ýöredýän döwletimiziň halkara söwdaykdysady gatnaşyklary ösdürmek, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek bilen
bagly teklipleri, daşky gurşawy goramak, energetika howpsuzlygyny üpjün etmek,
halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça başlangyçlary
dünýäde giň goldawa eýe bolýar.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan dünýäniň ykdysady
giňişligine ynamly goşulýar. Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi, Gazagystan —
Türkmenistan — Eýran halkara demir ýoly, Türkmenistan — Owganystan —
Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi ýaly iri taslamalar hem dünýäde parahatçylygyň
pugtalandyrylmagyna, durnukly ösüşiň gazanylmagyna ýardam berýär.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi ählumumy parahatçylygy, durnukly ösüşi we howpsuzlygy berkitmekde
netijeli gural bolan baky Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygy, Halkara Bitaraplyk güni
bilen mähirli gutlaýarys! Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak,
beýik işleriňiz geljekde-de rowaç bolsun!

«HASAR» hojalyk jemgyýetiniň işgärleri.

