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Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Ata Watanymyzyň özygtyýarly, özbaş
dak ösüş ýoluna düşmegi biziň halkymyz
üçin ykbal kesgitleýji taryhy waka we
dünýä bileleşigine täsir eden ýagdaý
dyr. Şoňa görä-de, türkmen halkynyň öz
Garaşsyz döwletini döretmek baradaky
köpasyrlyk arzuw-isleginiň otuz ýyl mun
dan ozal amala aşandygyny, ýurdumy
zyň taryhynda täze zamananyň başla
nandygyny doly esas bilen aýdyp bileris.
Garaşsyzlyk alnandan soňky çylşy
rymly döwre garamazdan, bize demok
ratik, hukuk we dünýewi döwlet gurlu
şyny döretmek hem-de kämilleşdirmek
başartdy.
Döwlet häkimiýetiniň netijeli gurluşy
döredildi. Ýyllarboýy toplanan tejribe
arkaly döwlet edaralaryny kämilleşdir
mek, milli ykdysadyýetimizi yzygiderli
döwr eb aplaşd yrm ak amala aşyr yld y.
Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä bile
leşigindäki orny berkidildi. Özbaşdak
ösüşiň ýolunda her gün, her aý we her
ýyl aýdyň, şöhratly, taryhy ähmiýetli,
syýasy, ykdysady hem-de medeni wa
kalara baý boldy.
Täze Galkynyş we beýik özgertmeler
zamanasynda hem-de Berkarar döw
letimiziň bagtyýarlyk döwründe biz giň
gerimli durmuş, syýasy we ykdysady

özgertmeleri amala aşyrdyk. Biziň syýa
sy taýdan durnukly we agzybir jemgyýe
timizde mähriban halkymyz öňde goýlan
wezipeleri ynam bilen amala aşyrdy.
Şonuň netijesinde, durnukly syýasy-yk
dysady we durmuş ösüşini gazanmagy
başardyk.
Biz Türkmenistanyň Konstitusiýasy
ny kabul edip, döwlet gurluşyny kes
gitledik. Esasy Kanunymyzda halkara
hukugyň umumy ykrar edilen kadala
ryna we düzgünlerine laýyklykda dün
ýä hem-de milli demokratik tejribesi öz
beýanyny tapdy.
Türkmen halkynyň özboluşly taryhy
nyň, ruhy-medeni mirasynyň beýanyna
öwrülen döwlet nyşanlary, ýagny Döwlet
baýdagy, Döwlet tugrasy hem-de Döwlet
senasy döredildi.
«Türkmenistanyň garaşsyzlygy we
döwlet gurluşynyň esaslary hakyndaky»
Türkmenistanyň Konstitusion Kanunyn
da: «Türkmenistanyň garaşsyzlygy be
lent maksatlaryň hatyrasyna — türkmen
halkynyň öz hakyky milli döwletini edin
meginiň hatyrasyna, milletine, jynsyna,
sosial gelip çykyşyna we uýýan dinine
garamazdan, her bir adam üçin Türk
menistanyň Konstitusiýasynda, Adam
hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda
we halkara hukugyň beýleki kadalarynda

göz öňünde tutulan hukuklary we azat
lyklary üpjün etmegiň, kanun agalyk ed
ýän ynsanperwer, demokratik jemgyýet
gurmagyň hatyrasyna jar edilýär» diýlip
kesgitlendi.
Bu waka ýurdumyzyň durmuş-ykdy
sady ösüşiň täze belentliklerine tarap
yzygiderli barýandygyny aýdyň görkezdi.
Onuň halkara abraýynyň gyşarnyksyz
ösýändigini, biziň alyp barýan daşary we
içeri syýasatymyzy dünýä bileleşiginiň
doly goldaýandygyny subut etdi.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Men häzir Garaşsyzlyk ýyllarynda bi
ziň bitiren ähli ägirt uly işlerimizi jikme-jik
agzap durjak däl. Biz berkarar döwleti
miziň döredilmeginiň 30 ýyllyk ýubileýi
ne bagyşlanyp, ýakynda geçirilen Halk
Maslahatynyň mejlisinde bu soraglaryň
ählisine siziň bilen seretdik.
Şu ýyllaryň içinde gülläp ösýän döw
let im izd e myn as yp durm uş şertler in i
döretmäge tarap uly ýol geçildi. Garaş
syz Watanymyz öňki çig mal binýady
bolan ýurtdan dürli önümleri öndürýän,
senagat taýdan kuwwatly döwlete öw
rüldi. Geçen 30 ýyl türkmen halkynyň
ägirt uly, egsilmejek mümkinçiliklerini
aýdyň beýan edip, giňden açyp görkez
di. Ýurdumyzy yzygiderli toplumlaýyn
ösdürmek üçin berk maddy we ruhy
binýat döredildi. Jemgyýetimiziň syýasy
taýdan durnukly bolmagy we agzybirligi
netijesinde, merdana halkymyz öz öňün
de goýan belent maksatlaryny üstünlikli
amala aşyrdy.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Men häzirki döwürde ählimiziň Garaş
syz döwletimiziň ykbaly we nesillerimiziň
geljegi üçin ägirt uly jogapkärçilik çek
ýändigimizi aýratyn bellemek isleýärin.
Şoňa görä-de, gazanylan bu üstün
liklere garamazdan, mukaddes Wata
nymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna
mundan beýläk-de beýik işleri amala
aşyrmak üçin biziň öňümizde örän düýpli
wezipeler durýar.
Şunuň bilen baglylykda, biz geljek
30 ýylda berkarar döwletimizi we onuň
institutlaryny ösdürmegiň esasy ugurla
ryny kesgitlemelidiris. Meniň tabşyrygym
boý unç a Türkm en ist an y ösd ürm eg iň
esasy ugurlary taýýarlandy. Şu gün biz
bu taryhy maksatnamany kabul ederis.
Häzir men bu maksatnamada göz öňün
de tutulan şol beýik işleri aýdyňlaşdyryp
durman, olary diňe umumylykda beýan
etjek.
Biz agzybirlikde we bitewülikde ýur
dumyzy ösdürmek boýunça saýlap alan
ýolumyzy ynam bilen dowam ederis.
Wagtyň synagyndan geçen bu ýol mu
kaddes Watanymyzyň mundan beýläkde gülläp ösmegini üpjün eder.
Şeýle hem biz kabul edilen we belle
nen maksatnamalary amala aşyrmagyň

hasabyna gazanan üstünliklerimizi yzy
giderli berkideris.
Biziň ýurdumyz halkara gatnaşyklar
boýunça işläp düzen täze filosofiýamyzy
işjeň durmuşa geçirer. Bu filosofiýa anyk
kesgitlenen syýasy ölçeglere, sagdyn,
oňyn geljegimize, umumy ykrar edilen
we hemmelere düşnükli ynsan gymmat
lyklaryna esaslanýar. Siziň bilşiňiz ýaly,
men ony: «Dialog — parahatçylygyň
kepili» diýip atlandyrdym.
Bütin adamzadyň abadançylygynyň
bähbidine Birleşen Milletler Guramasy
bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde biz
Müňý yllyg yň maks atlar yn y durm uş a
geçirmegi dowam ederis. Şu meselede
adamlaryň parahat we erkin durmuşyny
üpjün etmek hemişe ilkinji orunda durar.
Biziň strategik meýilnamamyz gel
jekde öňde duran wezipeleri gündelik
çözm eg i talap edý är. Seb äb i, dogr y
bellenen maksatlaryň üstünlige getirýän
digini durmuş görkezýär. Şoňa görä-de,
biz mundan beýläk-de döwletliligimizi
işjeň ösdüreris we pugtalandyrarys. Biz
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň we Mejlisiniň ygtyýarlykla
ryny hem mundan beýläk-de kämilleşdir
melidiris. Bu bolsa raýatlaryň döwlet we
jemgyýetçilik institutlaryna bolan ýokary
ynamyny has-da berkitmäge mümkinçilik
berer. Munuň üçin dolandyryş serişde
ler in i hem iş elik esasd a käm illeşd ir ip
durmaly.
Şeýle hem ýurd um yz yň ykd ys ad y
ösüşiniň esasy şerti hökmünde adam
maýasynyň ornunyň geljekde ýokarlan
magy üçin mümkin bolan ähli işleri etme
li. Şoňa görä-de, adam maýasynyň hilini
kesgitleýän pudaklaryň netijeli işlemegi
möhüm mesele bolmalydyr.
Biz ösüşiň täze nusgasyny döredýä
ris. Bu bolsa türkmenistanlylaryň dur
muşynyň ýokary ölçeglerini üpjün eder.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Döwletimiziň ýokary hilli ýaşaýyş jaý
larynyň halkymyza elýeterli bolmagy üçin
ähli tagallalary etjekdigini men aýratyn
bellemek isleýärin. Mundan başga-da,
sanly ulgamyň mümkinçilikleri durmuşa
has giňden ornaşdyrylar. Döwrüň tala
byna görä, biz halkymyz üçin «akylly»
jaýlary we şäherleri gurmagy dowam
ederis. Ahal welaýatynyň täze dolan
dyryş merkezinde we “Aşgabat-sitide”
gurlan ilkinji şeýle jaýlary biz, öňi bilen,
öz raýatlarymyza bereris.
Şeýlelikde, geljekde her bir maşgala
nyň aýratyn öýi ýa-da jaýy bolar.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Biziň daşary syýasatymyz, Bitarap
döwlet hökm ünd e Türkm en ist an yň
Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň he
mişelik Bitaraplygy hakyndaky Konstitu
sion Kanuna we Türkmenistanyň daşary
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syýasatynyň Konsepsiýasyna, şeýle hem
beýleki kanunçylyk namalaryna esaslanýar.
Bu syýasat bolsa bütin adamzat dünýäsini
gatn aş yklar y käm illeşd irm äg e çag yrý an
nusgalyk syýasatdyr. Bitaraplyk biziň syýa
sy doktrinamyzdyr. Biz deňhukuklylyk we
özara hormatlamak esasynda ähli daşary
ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen oňyn halkara
gatnaşyklarymundan beýläk-de ösdüreris.
Biziň ýurdumyz dünýä syýasatynda hal
kar a abr aý ynd an jed els iz peýd alaný an,
jogapkärli we ygtybarly hyzmatdaş hök
münde ykrar edildi. Şunuň bilen baglylykda,
dünýäniň ählumumy meseleleri çözülende
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenista
nyň ähmiýetli ornuny mundan beýläk-de
ýokarlandyrmalydyrys. Bu bolsa berkarar
Watanymyz yň halkar a abr aýyn y has-da
artdyrar.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Geljekde ýurdumyzda innowasion häsi
ýete esaslanýan milli ykdysadyýetimizi di
wersifikasiýa arkaly ösdürmäge gönükdirilen
özgertmeler dowam etdiriler. Biz öňdebaryjy
tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdy
rarys, täze ykdysady gatnaşyklary emele
getireris. Bu bolsa ykdysady strategiýanyň
täze kadalaryna geçmegi, döwletimiziň mak
roykdysady syýasatyny döwrebap ýagdaýa
getirmegi üpjün eder.
Şeýlelikde, ýurdumyzyň ösüşiniň ýaşa
ýyş-durmuş soragyna gönükdirilen innowa
sion nusgasy kämilleşdiriler. Innowasion,
tehnologik ösüş esasynda ykdysadyýetimizi
diw ers if ik as iý a ark aly ösd ürm ek ýok ar y
tehnologiýaly önümçilikleriň hasabyna ählu
mumy bäsleşige ukyplylygyň döredilmegini
üpjün eder. Şu maksat bilen, milli ykdysa
dyýetimiziň ähli pudaklary ýokary hünärli
işgärler bilen üpjün edilmelidir. Mundan
başga-da, ykdysadyýetiň täze pudaklary
dörediler we ösdüriler.
Geljekde ýokary we ekologiýa taýdan
arassa tehnologiýalara esaslanýan gaýta
dan işleýän önümçilik pudaklaryny ösdürmä
ge-de hemmetaraplaýyn ýardam berler. Bu
bolsa ýurdumyzyň dünýä ykdysadyýetinde
barha artýan ornuny üpjün etjek eksport
mümkinçiliginiň möçberini has-da artdyrma
ga şert döreder.
Geljegiň meýilnamalary barada aýtmak
bilen men, siziň ünsüňizi býujet syýasatymy
zy kämilleşdirmegi dowam etmäge çekesim
gelýär. Munuň özi döwletiň serişdelerini
geljegi uly bolan umumymilli taslamalarda
jemlemäge mümkinçilik berer.
Bu ugurda salgyt syýasatyny mundan
beýläk-de käm illeşd irm ek hem dow am
etdiriler. Biz salgyt hasabatyny ýönekeý
leşdirmelidiris we azaltmalydyrys. Salgyt
syýasatynyň höweslendirilmegi öndürilýän
önümleriň we daşarky bazarlara ekspor
tynyň ösüşini üpjün eder.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Garaşsyz döwletimiz milli ykdysadyýeti
miziň hereketlendiriji güýçlerinden biri bolan
telekeçiligi geljekde hem hemmetaraplaýyn
goldar.
Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň ykdy
sady kuwwatyny artdyrmak maksady bilen,
innowasion ýagdaý üçin ähli amatly şertler
dörediler. Şeýlelikde, biz köp girdeji alarys
we maýa goýumlaryöz wagtynda gaýtaryp
bileris.
Geljekd e baz ar gatn aş yklar yn yň tä
ze ugurlary kesgitlenip, ykdysady ösüşiň
mümkinçilikleri dörediler. Biz innowasiýa
lara esaslanýan işewürligiň täze görnüşleri
bolan iri kompaniýalaryň döredilmegini hem
goldamalydyrys.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Türkmenistan energiýa serişdelerini dün
ýä bazarlaryna ibermekde özüniň öňdeligini
berkitmegi dowam eder.

Şu maksat bilen, nebitgaz pudagyny di
wersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek dowam
etdiriler. Bu bolsa nebiti we gazy gaýtadan
işlemäge ýöriteleşdirilen häzirki zaman top
lumlarynyň gurluşygyny göz öňünde tutýar.
Täze känleri, şol sanda Hazar deňziniň
türkmen bölegindäki ýataklary we «Galky
nyş» känini senagat taýdan özleşdirmegi
çaltlandyrmagy aňladýar. Bu barada men
ýylyň başynda ýurdumyzyň welaýatlaryna
amala aşyran iş saparlarymyň dowamynda
hem aýtdym.
Saparlaryň netijeleri boýunça men ýur
dumyzyň nebitgaz toplumyny mundan beý
läk-de ösdürmek maksady bilen, bu topluma
goşmaça serişdeleri bermek barada karara
geldim. Eýsem, bu nämäni aňladýar?! Mu
nuň özi berkarar döwletimiziň Garaşsyzlyk
ýyllarynda ykdysady we maliýe tarapdan
nähili ösendigini görkezýär. Pudaklaryny
ösdürmek üçin öz maýa goýumlaryny goý
maga ukyply bolan kuwwatly döwlete öwrü
lendigini subut edýär.
Sanly tehnologiýalaryň gerimini, husu
san-da, 3D usullaryny ulanmagyň hasabyna
giňeltmek möhümdir. Nebitgaz pudagyny
mundan beýläk-de diwersifikasiýa ýoly bilen
ösdürmek üçin şu wezipeler göz öňünde
tutulýar, ýagny:
Türkmenistan — Özbegistan — Gaza
gystan — Hytaý gaz geçirijisiniň kuwwatyny
tapgyrlaýyn artdyrmak;
«Bagtyýarlyk» käniniň çäklerinde täze
ýataklary işe girizmek;
amala aşyrylýan taslamalaryň daşky gur
şawa täsirine baha bermek boýunça işleri
durmuşa geçirmek;
uglewodorod çig malyny gaýtadan işle
mäge, şol sanda nebithimiýa, gazhimiýa,
himiýa pudaklaryna we elektrik energeti
kasyna degişli ýöriteleşdirilen iri senagat
desgalaryny gurmak;
harytlyk gaz öndürýän zawodlary gurmak;
gaz basyş enjamlaryny gurmak;
neb it iň we gaz yň hem-de beýlek i te
bigy serişdeleriň täze gatlaklaryny ýüze
çyk arm ak üçin geolog iý a-gözleg işler in i
giňeltmek;
ýurdumyzyň belli känleriniň çäklerinde
gözleg guýularyny geofiziki taýdan barlamak
we burawlamak;
özleşdirilýän nebitgaz ýataklarynda nebi
tiň we gazyň çykarylyşyny amatly ýagdaýa
getirmek üçin täze 3D meýdan seýsmiki
toplumlaryny hem-de geljekde 4D gözegçilik
tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga mümkin
çilik berjek programma üpjünçiligini işläp
taýýarlamak;
nebitgaz känleriniň ulanyş guýularynyň
önüm berijiligini ýokarlandyrmaga ýardam
edýän täze tehnologiýalary ornaşdyrmak;
buraw işlerini çaltlandyrmak;
ýok ar y net ijeli, iň täz e we ekolog iý a
taýdan arassa tehnologiýalar hem-de nouhaular esasynda işleýän, ylmy köp talap
edýän önümçilikleri döretmek boýunça işleri
dowam etmek;
ýurdumyzyň her bir welaýatynda täze
gazhimiýa toplumlaryny, şol sanda polieti
len, polipropilen, kauçuk we polistirol, po
liwinil asetat, metanol öndürýän toplumlary
gurmak;
dokma pudagy üçin sintetiki süýümleri
öndürmek meýilleşdirilýär.
Ýokarda agzalan wezipeleri amala aşyr
magyň hasabyna gaz pudagynda çig maly
çyk arm akd an we gaýt ad an işlem ekd en
ýokary goşulan bahasy bolan önümleri ön
dürmäge we ýerlemäge çenli doly önümçilik
halkasy dörediler.
Şeýle hem biz Türkmenbaşydaky nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny hemde Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawo
dyny ösdürmegiň konseptual strategiýasyny
taýý arlam alyd yr ys. Düný ä baz arlar ynd a
ýokary islegden peýdalanýan nebit önüm
leriniň görnüşlerini giňeltmelidiris.
Uglewodorod däl ugurlar, mysal üçin,

wodorod ýangyjy we bioýangyç ýaly ugurlar
hem ösdürilmelidir.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Ekologiýa diplomatiýasyny mundan beý
läk-de wagyz etmek biziň üçin örän möhüm
soraglaryň biri bolup durýar. Biz bu ugurda
halkara guramalar bilen işjeň we netijeli hyz
matdaşlygy alyp bararys. Şu ugurda Gaaga
konwensiýasyna laýyklykda alnyp barylýan
işler hem biziň üçin möhümligine galar.
Biz geljekde suwy aýawly peýdalanmak,
daşky gurşawy goramak we sagdynlaşdyr
mak, howanyň üýtgemegine we ählumumy
maýyllaşma uýgunlaşmak soraglary boýun
ça döwletara gatnaşyklary hem ösdüreris.
Çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň melio
ratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, çäkleri
bag y-boss anlyg a öwürm ek boý unç a-da
zerur işleri geçireris.
Aral deňzi bilen bagly soraglary çözmek
hem öz möhümligini ýitirmeýär.
Mundan başga-da, energiýanyň alterna
tiw we dikeldilýän görnüşlerini öndürmek
mundan beýläk-de ösdüriler. Gün we ýel
energ iý as yn y önd ürý än tehn olog iý alar
önümçilige işjeň ornaşdyrylar. Şoňa göräde, alternatiw we «ýaşyl» energetika tehno
logiýalaryna goýulýan maýa goýumlarynyň
möçberi artdyrylar.
Biz ekologiýanyň täze ölçeglerine la
ýyklykda, energiýa serişdelerini gaýtadan
işlemek we iň täze tehnologiýalary alyşmak
babatdaky hyzmatdaşlygy-da ösdürmegi
dowam ederis.
Şeýle hem maýadarlary ýurdumyza önüm
çykarýan we gaýtadan işleýän iň täze tehno
logiýalary ibermek şertlerinde çekeris. Ähli
önüm öndürýän kärhanalar diňe ekologiýa
taýdan zyýansyz önümçilikleri ornaşdyrma
gy dowam eder.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Geljek üçin öňde durýan wezipeler bara
da durup geçmek bilen, men Türkmenista
nyň energetika, ulag, agrar pudagy, tebigy
serişdeleri gaýtadan işlemek ýaly adaty
ugurlarda ählumumy bäsleşikde artykmaç
lygyny berkitmegi we giňeltmegi dowam
etjekdigimizi aýtmak isleýärin.
Biz oba hojalygyny düýpli özgertmegi
hem dowam ederis. Netijede, Türkmenis
tan azyk önümlerini beýleki döwletlerden
getirýän däl-de, tersine, bu önümleri beýleki
döwletlere iberýän ýurda öwrüler.
Biz täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň
hasabyna ekinleriň hasylyny has ýokarlan
dyrarys. Maldarçylyk pudagynda hem täze
ylmy, tehnologik we dolandyryş babatda
gazanylan üstünlikleri ornaşdyrmak göz
öňünde tutulýar.
Şeýle hem suw üpjünçilik soraglaryny
çözm eg iň öňd eb ar yjy ylm y tejr ib es i-de
düýpli öwreniler. Şoňa görä-de, ýerasty
suwlary çykarmagyň we netijeli peýdalan
magyň häzirki zaman tehnologiýalaryny
ornaşdyrmak dowam etdiriler. Çyg saklaýan
tehnologiýalara toplumlaýyn geçmek işi hem
alnyp barlar. Dänäni we beýleki oba hojalyk
önümlerini eksport etmekde ýurdumyzyň uly
agrar mümkinçiligi durmuşa geçiriler.
Oba hojalygyny özgertmäge innowasion
usullar we telekeçileriň mümkinçilikleri mun
dan beýläk-de çekiler.
Oba ilatynyň ýaşaýşynyň durmuş-ykdy
sady derejesini ýokarlandyrmak üçin zerur
bolan çäreler görler.
Ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny mun
dan beýläk-de berkitmek, öndürilýän önüm
leriň hilini gowulandyrmak we görnüşlerini
artdyrmak üçin köp işler amala aşyrylar.
Önümçiligiň ähli görnüşleri we önümleri
hemişe ekologiýa talaplaryna laýyk geler.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Men geljege nazar aýlamak bilen, älem
giňişligini barlamak babatda başlan işleri
mizi dowam etjekdigimizi aýtmak isleýärin.
Şeýle hem dünýäniň sanly ulgam giňişligine

işjeň gatnaşmagymyzy dowam ederis. Hal
kara bazarlarda önümlerimiziň bäsdeşlige
ukybyny ýokarlandyrarys, innowasion bar
laglary ornaşdyryp, täze tehnologiýalary
dörederis.
Men 2021-nji ýylda dünýäniň ähli ila
tynyň 63 göteriminiň internetden peýda
lanandygy baradaky maglumaty okadym.
Şolaryň arasynda ýurdumyzyň ilatyna hem
aýratyn orun degişlidir. Geljekde Halkara
elektrik aragatnaşygy birleşigi bilen hyz
matdaşlygy giňeldip, biz internetden peý
dalanýanlar üçin has köp mümkinçilikleri
dörederis.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Geljekde biz bilim, ylym we saglygy gora
ýyş ulgamlarynda özgertmeleri gyşarnyksyz
dowam ederis. Munuň özi innowasiýalaryň
ornuny düýpli artdyrýan tehnologik özgert
meleriň täze akymyna öwrüler.
Bellenen maksatlary üstünlikli durmuşa
geçirmek üçin, bize şu wezipeleri ýerine
ýetirmek zerurdyr:
— ýokary tehnologiýaly pudaklar toplu
myny döretmek we ylmy köp talap edýän
önümleriň dünýä bazarlarynda tutýan or
nuny giňeltmek;
— öňdebaryjy ylmy-barlag işleri, ýokary
tehnologiýalar we bilim hyzmatlary esasyn
da, Türkmenistanyň dünýädäki öňdebaryjy
innowasion ornuny gazanmak;
— senagat ykdysadyýetine häsiýetli bo
lan köpçülikleýin bilim ulgamyndan hemme
ler üçin innowasion durmuş ykdysadyýetine
niýetlenen ykdysadyýeti döretmek üçin zerur
bolan üznüksiz hususylaşdyrylan bilim ulga
myna geçmek;
— düýpli düzüm we tehnologik taýdan
döwrebaplaşdyrmak esasynda, ýokary hilli
bilim we saglygy goraýyş hyzmatlaryna el
ýeterliligi üpjün etmek.
Saglyg y gor aý yş ulg am ynd a biz ge
çen ýyllarda gazanan üstünliklerimizi göz
öňünde tutmalydyrys. Hyzmatdaşlarymyz
bilen bilelikdäki tagallalarymyz arkaly, ko
ronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň
ýörite maksatnamasyny hem-de ýiti öýken
sowuklamasyna garşy göreşmek boýunça
bu guramanyň köptaraply usullaryny işläp
düzmelidiris. Geljekde Bütindünýä Saglygy
Goraýyş Guramasynyň ýiti ýokanç keselleri
bejermek we olaryň öňüni almak boýunça
usulyýet merkeziniň hem-de Epidemiologi
ýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça
Merkezi Aziýa sebit merkeziniň işini ýola
goýmak hem möhümdir.
Biz ýurdumyzda ýokary hilli lukmançylyk
hyzmatlaryny elýeterli etmek üçin geljek
de hem ähli zerur şertleri dörederis. Ulag
lukmançylygy hem çalt depginler bilen ös
düriler.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Geljekde milli medeniýetimize möhüm
orun bermegi dowam ederis, sebäbi me
deniýetimizde merdana halkymyzyň ruhy
kökleri jemlenendir. Däp-dessurlarymyzyň
we medeniýetimiziň ähli babatda köpdürlü
ligi we beýikligi milletimiziň genetiki gazna
sydyr. Şoňa görä-de, geljekde biziň esasy
wezipämiz milli medeniýetimiziň bahasyna
ýetip bolmajak mirasyny toplamak, abat
saklamak, öwrenmek we wagyz etmek bol
magynda galýar.
Ýeri gelende men dutar ýasamak senetçi
ligimiziň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk
sungatymyzyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň
maddy däl medeni mirasynyň sanawyna
girizilmegi mynasybetli sizi we siziň üstüňiz
bilen mähriban halkymy ýene-de bir gezek
tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Şunuň bilen baglylykda, biz milletimiziň
taryhy aň-düşünjesini kämilleşdirmek bo
ýunça işlerimizi mundan beýläk-de dowam
ederis.
(Dowamy 3-nji sahypada)
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Şeýlelikde, ylmy, bilimi, saglygy goraý
şy, medeni gymmatlyklary giňden ýaýmak
hem-de şu ugurlarda işjeň hyzmatdaşlyk
etmek biziň ylym, bilim, lukmançylyk we
medeni diplomatiýamyzyň geljekde hem
esasy ugurlary bolar.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Meniň ýokarda aýdanlarymyň ählisi ata
Watanymyzy ösdürmegiň geljegi baradaky
garaýyşlarymdyr. Bu meniň täze syýasy ug
rumdyr. Şoňa görä-de, biz geljekde hem mak
sada okgunly we ruhubelent zähmet çekeris.
Bu ugurda men esasy umydy ýaşlarymy
za baglaýaryn. Sebäbi ýaş nesiller biziň ähli
umyt-arzuwlarymyzy geljekde amala aşyr
maly. Biziň häzirki döwürde amala aşyrýan
işlerimiz ýaşlarymyz üçin edilýär. Olaryň kö
püsi Garaşsyz Watanymyz bilen ýaşytdaş.
Ýakyn wagtda olar eziz Diýarymyzyň kämil
raýatlary bolarlar, biziň bellän wezipelerimizi
işjeň durmuşa geçirmäge gatnaşarlar. Şeýle
hem Garaşsyz döwletimiziň geljekki ösüş
ýoluny olar kesgitlemelidir.
Ýaşuly nesiller dogry ýol bilen gitmekde
we Watany söýmekde ýaş nesillere ýardam
bermelidir. Biziň ýaşlarymyz ýaşuly nesiller
den görelde almalydyr.
Biziň şöhratly ata-babalarymyzyň ýaş
nesilleri terbiýelemäge uly üns berendigi
ni aýratyn bellemek isleýärin. Olaryň köp
asyrlary geçip, biziň günlerimize gelip ýe
ten parasatly sözleriniň örän çuň manysy
bar. Ýaş nesilleri terbiýelemekde «Ulularyň
göreldesi — nesilleriň ýörelgesi», «Şägirt
halypadan ozdurmasa, kär ýiter», «Atalaryň
ýoly — altyn ýol, ony söýen Watany söýer»,
«Nesilleriň gaýraty — iliň-günüň myrady»
ýaly nakyllaryň ähmiýeti örän uludyr. Me
niň häzirki agzan nakyllarymyň manysy
geljek nes iller üçin durm uş ýör elg es in e
öwrülmelidir. Bu nesiller biziň gazanan üs
tünliklerimizi we ýeten sepgitlerimizi has-da
artdyrmalydyr. Olar has ähmiýetli belent
liklere ýetmelidir, Garaşsyz Watanymyzyň
at-abraýyny mundan beýläk-de has hem
belende götermelidir.
Döwr üň geljekd e düný ä ýaşlar yn yň
öňünde goýjak wezipeleri, gürrüňsiz, türk
men ýaşlarynyňkydan hem aýry bolmaz.
Bu bolsa sanly ulgamy ornaşdyrmak we
onuň mümkinçilikleri, tehnologiýalary ele
almagyň endikleridir başarnyklary ýaly so
raglara degişlidir. Men türkmen ýaşlarynyň
bu wezipeleri çözmekde uly işleri bitirjekdi
gine ynanýaryn. Biziň geljegimiz hem ýaş
lar bilendir. Ýaş nesilleriň paýyna geljekde
düşýän möhüm jogapkärçiligi biz Garaşsyz
Watanymyzyň Döwlet senasynda täsirli be
ýan etdik. Muny Döwlet senasyndaky şeýle
setirler tassyklaýar:

«Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip, gorar şanymyz».
Bu setirler türkmen döwletiniň geljeginiň
ýaşlarymyza, biziň nesillerimize we olaryň
mukaddes Watanymyzyň ykbaly üçin jogap
kärçiligine baglydygyna ýene-de bir gezek
şaýatlyk edýär.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Alyp barýan oňyn syýasatymyz netijesin
de, biz zehinli ýaşlaryň neslini kemala getir
dik. Bu bolsa bize adam mümkinçiliklerimizi
gorap saklamaga we berkarar Watanymy
zyň gülläp ösmek ýoly bilen öňe gitmegini
dowam etmäge örän uly mümkinçilik berýär.
Şoňa görä-de, biziň ýaşlarymyz okap, tä
ze bilimleri ele almalydyr, has täze endikleri
öwrenmelidir. Bilimleri we tehnologiýalary
durmuşda başarjaň we netijeli ulanmagy
başarmalydyr. Biz bolsa munuň üçin ähli
mümkinçilikleri döretmegi, iň amatly şertleri
üpjün etmegi dowam ederis. Şäher hem-de
oba ýaşlaryny iş bilen doly üpjün ederis.
Biziň ýaşlarymyz giň gerimli halkara ylmybarlag taslamalaryna işjeň gatnaşmalydyr.
Munuň özi ýaş alymlarymyzyň tagallalary
nyň strategik innowasion ugurlar boýunça
daşary ýurt ylmy-barlag birleşikleri bilen
goşulyşmagyna mümkinçilik berer. Biziň
täze syýasy we ykdysady ugrumyz ýaşlara
oňat bilim bermäge, diýmek, has mynasyp
geljegi üpjün etmäge gönükdirilendir.
Ýaşlar biziň geljege bolan ähli umyt-ar
zuwlarymyzyň amala aşmagydyr. Ata Wa
tanymyzyň buýsanjy hem-de üstünlikleridir.
Türkmenistanlylaryň täze nesli täze ösüş ug
runyň hereketlendiriji güýjüne öwrülmelidir.
Olar öz nesliniň jogapkärli we gujur-gaý
ratly, örän sowatly hem-de sagdyn wekilleri
bolarlar. Biziň ýaşlarymyz öz ata-babalary
nyň däplerini dowam edip, häzirki bazar yk
dysady şertlerinde işlemäge taýýar bolarlar.
Bütin dünýäde uly abraýy bolan parahat we
gülläp ösýän ýurdunyň hakyky watançylary
na öwrülerler.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Biziň alyp barýan ähli işlerimiz we tagal
lalarymyz geljekde hem türkmenistanlylaryň
abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdiri
ler. Garaşsyz döwletimiziň her bir raýaty öz
topragynyň eýesidigini duýmalydyr.
Biz ýurdumyzyň raýatlary üçin ýokary
derejeli ýaşaýşy döretmek we ähli amatly
şertleri üpjün etmek boýunça işimizi dowam
ederis. Munuň özi geljek ýyllaryň örän beýik
üstünlikleriniň hatarynda orun alar.
Eziz watandaşlar!
Siziň bilşiňiz ýaly, 15 ýyl mundan ozal,
2007-nji ýylyň 11-nji fewralynda ýurdumyzda
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary
geçirilipdi. Şol saýlawlarda mähriban halky
myz örän uly ynam bildirip, meni döwletimi
ziň iň ýokary wezipesine saýlady.

Bu belent ynam y 2012-nji, 2017-nji
ýyllarda geçirilen ählihalk saýlawlarynda
hem örän aýdyňlygy bilen duýdum. Agzy
bir halkymyzyň şeýle belent ynamy hem
ýakyn goldawy netijesinde, bu ýyllarda biz
«Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämizi
öňe sürmek bilen, täze ösüş ýolunda örän
möhüm ädimleri ätdik, giň gerimli maksat
namalary, halkara derejeli iri taslamalary
durmuşa geçirdik. Bu işler garaşsyz ösüşiň
täze belentliklerine ýetmäge, halkymyzyň
ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokar
landyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuw
watyny artdyrmaga, Watanymyzyň halkara
abraýyny belende götermäge gönükdirildi.
Merdana watandaşlarymyzyň işjeň gatnaş
magynda bu ugurdaky maksatlarymyzy üs
tünlikli amala aşyrdyk we amala aşyrýarys.
Ş e ý l e l i k d
 e, men Türkm
 en
 i s t a n
 yň
Prezidentiniň ýokary we örän jogapkärli
wezipesinde indi 15 ýyl bäri işläp gelýärin.
Şol bir wagtda hem men Türkmenistanyň
Min istrler Kab in et in iň Başlyg y, Türkm e
nist an yň Döwlet howps uzlyk geň eş in iň
Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri
niň Belent Serkerdebaşysy, Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy
wezipelerini ýerine ýetirýärin.
Hormatly adamlar!
Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal
pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bol
sa özüm babatda ýönekeý bolmadyk netijä
gelendigimi beýan edip, ony siziň bilen mas
lahatlaşmak isleýärin.
Men ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgy
rynda döwlet dolandyryşynda häzirki zama
nyň ruhy şertleri, ýokary talaplary esasynda
kemala gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi
makul bilýärin.
Özümiň toplan uly durmuş hem-de sy
ýasy tejribämi bolsa mundan beýläk Halk
Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra
gönükdirmegi maksat edinýärin.
Ýaňy hem belläp geçişim ýaly, biz diňe
bir geljegimizi däl, eýsem, şu günümizi hem
ýaşlar bilen baglanyşdyrýarys. Her bir döw
letiň beýikligi onuň ýetişdirip, öňe çykaryp
bilen nesilleri bilen kesgitlenýär. Şu günki
günde döwrebap ylymly, bilimli, giň dün
ýägaraýyşly, watansöýüji ýaşlarymyz ähli
ugurda ýüki öz üstüne alýar.
Olar milli mir as ym yz a çuňň ur sarp a
goýmak bilen, köpugurly we çalt özgerýän
häzirki zamananyň ýokary talaplaryna my
nasyp hötde gelip bilýändikleri bilen tapa
wutlanýarlar.
Ýaşlar döwletimiziň şu güni we geljegidir.
Ýaşlar biziň başyny başlan işlerimizi my
nasyp dowam etdirijilerdir.
Ýaşuly nesliň aň-paýhasy, baý tejribesi
bilen ýaşlaryň gujur-gaýratynyň utgaşan
ýerinde bolsa ýetilmejek maksat, gazanyl
majak sepgit ýokdur!

Hormatly adamlar!
Eziz Watanymyzyň ýeke-täk bolşy ýaly,
şu Watandaky ykbalymyz, geljegimiz hem
bitewüdir.
Biziň hemmämizi bir mukaddes duýgy
birleşdirýär, ol hem mähriban ýurdumyza,
il-halkymyza çäksiz söýgüdir.
Biziň ählimizi bir belent maksat birleşdir
ýär, ol hem nirede, haýsy wezipede bola
nyňda hem, ähli ukyp-başarnygyň, zehiniň,
zähmetiň bilen mukaddes Watanymyzyň
ösüşine goşant goşmak, ýürek yhlasyň bilen
halka hyzmat etmek maksadydyr.
Halka gulluk etmek — Haka gulluk etmek!
Men bütin ömrümiň manysyny eziz Wa
tanymyza, mähriban halkymyza hyzmat
etmekde görýärin.
Döwlet Baştutanynyň jogapkärli wezipe
sinde işlemek bilen, ýurdumyzy ösdürmek
de el-ele berip gazanan uly üstünliklerimiz
üçin ähli watandaşlarymyza tüýs ýürekden
sagbolsun aýdýaryn. Mundan beýläk-de
mähriban Watanymyz, merdana halkymyz,
nesilleriň abadan durmuşy, beýik ykbaly üçin
yhlasymy gaýgyrmajakdygyma, eziz watan
daşlar, hormatly adamlar ýene-de ençeme
gezek, sizi ynandyrýaryn.
Hormatly Halk Maslahatyna
gatnaşyjylar!
Siziň bilşiňiz ýaly, biz Garaşsyzlyk döw
ründe döwletimiziň ösüşiniň her bir tapgy
ryna at berýäris. Soňky ýyllarda ýurdumyz
ösüşiniň döwürlerini — Täze Galkynyş we
Beýik özgertmeler zamanasyny hem-de
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni
üstünlikli durmuşa geçirdi. Bu döwürleriň her
biri biziň taryhymyzda öçmejek yz galdyrdy.
Biz ata Wat an ym yz yň ösüş in iň ind ik i
döwrüni nähili atlandyrmaly? Elbetde, bu her
birimiziň mähriban halkymyza, mukaddes
Watanymyza, öz öňümizde goýýan belent
maksatlarymyza we ýetýän täze belentlik
lerimize egsilmez söýgimiz bilen gönüdengöni baglydyr.
Ýakyn ýyllarda Garaşsyz, hemişelik Bita
rap Türkmenistanyň dünýäniň iň bir gülläp
ösýän ýurtlarynyň birine öwrülmegi üçin
ähli esaslar we mümkinçilikler bar. Häzirki
döwürde Türkmen döwleti öz halkynyň gelje
giniň hatyrasyna ösüşiň şeýle belentliklerine
tarap ynamly barýar. Biz bu ugurda işjeň
tagallalary ederis. Şu belent maksatlara la
ýyklykda, Watanymyzy ösdürmegiň geljek
döwrüni «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy» diýip atlandyrsak, örän ýerlikli
bolar diýip pikir edýärin.
Eziz watandaşlar!
Goý, biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap
Watanymyz mundan beýläk-de ilerlemegiň,
özbaşdaklygyň we gülläp ösmegiň ýoly bilen
öňe gitmegini dowam etsin!
Goý, biziň merdana halkymyz hemişe
bagtyýar we abadan durmuşda ýaşasyn!

HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISINDE 30 ÝYLLYK DÖWÜR ÜÇIN
TARYHY ÇÖZGÜT KABUL EDILDI
11-nji fewralda Maslahat köşgünde
hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy
Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk
etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň
döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda
şanly waka öwrüldi.

M

ejlisiň gün tertibine 2021-nji ýylda alnyp barlan
işleriň jemlerini ara alyp maslahatlaşmak, geljekki
30 ýyl üçin möhüm wezipeleri kesgitlemek, şeýle
hem mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösme
gini üpjün etmek boýunça döwlet syýasatynyň beýleki möhüm
soraglaryna garamak meseleleri girizildi.
Halk Maslahatynyň mejlisine Milli Geňeşiň Mejlisiniň Baş
lygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy
edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralary

nyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri
gatnaşdylar. Ýygnananlaryň hatarynda Halk Maslahatynyň ag
zalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, welaýat, etrap we
şäher halk maslahatlarynyň agzalary, paýtagtymyzyň hem-de
ýurdumyzyň bäş welaýatynyň wekilleri, hormatly ýaşulular,
mährem eneler, talyp ýaşlar bar. Sanly ulgam arkaly mejlise
Ahal welaýatynda «Türkmeniň ak öýi» binasynda, Balkan,
Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň Ruhyýet köşklerinde
ýygnanan ähli welaýatlaryň wekilleri hem goşuldylar.
Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Ministrler Ka
binetiniň giňişleýin mejlisiniň geçiriljekdigini, onuň dowamynda
Hökümetiň geçen ýylda alyp baran işleriniň jemleriniň jemlenil
jekdigini, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň,
welaýat häkimleriniň hasabatlarynyň diňleniljekdigini hem-de
olaryň alyp baran işleriniň netijelerine baha beriljekdigini, şeýle
hem şu ýyl ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
wezipeleriniň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy.
Min istrler Kab in et in iň Başlyg yn yň orunb as ar y Serd ar
Berdimuhamedow 2021-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysady

ýetiniň ösüşiniň netijeleri, şeýle hem 2022-nji ýylda ýurdumyzy
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň tas
lamasy barada hasabat berdi.
Wise-premýeriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň mundan beýläkde yzygiderli ösdürilmegine gönükdirilen toplumlaýyn çäreler
üstünlikli durmuşa geçirilýär, munuň özi ykdysadyýetiň ähli pu
daklarynda hem-de sebitlerde durnukly ösüşiň saklanylmagyna
ýardam berýär. Muňa geçen ýylyň makroykdysady görkezijileri
aýdyň şaýatlyk edýär, hususan-da, jemi içerki önümiň ösüşi
durnukly häsiýete eýe boldy, bu babatdaky görkeziji, 2020-nji
ýyl bilen deňeşdirilende, 6,2 göterim ýokarlandy.
Senagat toplumynda bu görkeziji 9,2 göterim, gurluşyk
pudagynda 0,3 göterim, ulag we aragatnaşyk ulgamynda 4,3
göterim, söwdada 8,8 göterim, oba hojalygynda 3,8 göterim,
hyzmatlar ulgamynda 5,8 göterim boldy. 2020-nji ýyl bilen
deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 7,7 göterim köpeldi, yk
dysadyýetiň pudaklarynda oňyn önümçilik netijeleri gazanyldy.
(Dowamy 4-nji sahypada)
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HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISINDE
30 ÝYLLYK DÖWÜR ÜÇIN
TARYHY ÇÖZGÜT KABUL EDILDI
(Başlangyjy 3-nji sahypada)

Bölek söwdanyň möçberi 16,6 göterim, daşary
söwda dolanyşygynyň ösüş depgini bolsa 20,5
göterim artdy. Ýurdumyzyň iri we orta kärhana
larynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2020-nji ýyl
bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim ýokarlandy,
zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pul
lary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdi
rildi. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy
2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taý
dan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» çäklerinde
gurluşyk we durkuny täzelemek işleri göz öňünde
tutulan jemi 276 desganyň 42-sinde gurluşyk işleri
tamamlandy, 167-sinde bolsa gurluşyk-gurnama
işleri alnyp barylýar.
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyş
magyň Watany» şygary bilen geçen we Watany
myzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy myna
sybetli üstünliklere beslenen ýylda ýurdumyzyň
welaýatlarynda we paýtagtymyzda gurluşygy
tamamlanylmagy hem-de ulanmaga berilmegi
göz öňünde tutulan binalaryň hem-de desga
laryň gurluşyklarynyň öz wagtynda, ýokary hilli
tamamlanylmagy bilen baglanyşykly meseleler
berk gözegçilikde saklanyldy hem-de ýurdumyz
boýunça 2021-nji ýylda iri önümçilik we durmuş
maksatly desgalaryň 73-si ulanmaga berildi.
Has ab at yň çäkler ind e deg işli min istrlikler,
pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň
we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde
«Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady
taýd an ösd ürm eg iň maks atn am as yn yň» tas
lamasynyň işlenilip taýýarlanylandygy barada
hem hasabat berildi. Bu maksatnamada «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylynda milli ykdysadyýe
timiziň pudaklaryny we sebitlerini kadaly we top
lumlaýyn ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş
derejesini has-da gowulandyrmak hem-de durmuş
ugurly syýasaty durmuşa geçirmek bilen bagly çä
reler göz öňünde tutuldy. Şeýle hem resminamada
şu ýylda ýetilmeli makroykdysady görkezijiler,
ykdysadyýetiň ähli pudaklary boýunça önümçilik
meýilnamalary, ýerine ýetirilmeli işler, çäreler,
welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça durmuşykdysady ösüş görkezijileri anyk kesgitlenildi.
Hormatly Prezidentimiz wise-premýer Serdar
Berdimuhamedowa hem-de ähli ýolbaşçylara
ýüzlenip, pudaklary depginli ösdürmegiň, sanly
ulgamy ornaşdyrmagyň we ykdysadyýetimizi
diwersifikasiýalaşdyrmagyň hasabyna ýurdu
myzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de
artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşini üpjün et
mäge gönükdirilen ilkinji nobatdaky wezipelere
ünsi çekdi. Şeýle hem jemi içerki önümiň ösüş
depginini azyndan 6 göterime ýetirmegiň hem-de
döwletimiziň girdejilerini artdyryp, bazar ykdysa
dyýetini ösdürmek boýunça degişli işleri amala
aşyrmagyň zerurdygy bellenildi.
Milli Liderimiz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyl
larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul
edilen maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň aý
ratyn gözegçilikde saklanylmalydygyny nygtady
hem-de içerki bazary ösdürmegi we ýurdumyzyň
eksporta bagly bolmagyny azaltmagy dowam et
mek barada görkezme berdi. Şu ýyl biz ençeme
ileri tutulýan ugurlara köp möçberde maýa go
ýumlary gönükdirmelidiris, esasy pudaklarymyzy
tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmaga milliard
larça manat bolan serişdeleri maýa goýmalydyrys
diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz kiçi we orta kärhanala
ryň mümkinçiliklerini artdyrmak üçin olara döwlet
tarapyndan goldaw bermegiň dowam etdiriljekdi
gini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, işewürligi
alyp barmak üçin, amatly şertleri döretmek arkaly,
hususy telekeçiligiň ösüşini çaltlandyrmagyň ze
rurdygyna üns çekildi.
Soňra milli Liderimiz ýurdumyzy 2022-nji ýylda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatna
masyny tassyklamak baradaky Karara gol çekdi.
Wise-premýer Serdar Berdimuhamedow bu mö
hüm resminamanyň kabul edilendigi üçin döwlet
Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip,
bu maksatnamada kesgitlenilen wezipeleri üs
tünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ähli tagallalaryny
gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary Ç.Gylyjow söwda we dokma senagaty
toplumynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn
dolandyryş edaralarynyň, şonuň ýaly-da, teleke
çilik ulgamynyň 2021-nji ýyldaky işleriniň netijeleri
barada hasabat berdi. Söwda we daşary ykdy
sady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda
dolanyşygynyň ösüş depgini 118,8 göterime,
öndürilen önümleriň möçberi 111,6 göterime
barabar boldy.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
tarapyndan önümçilik we durmuş maksatly des
galaryň ençemesi, şol sanda Aşgabat — Türkme
nabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat
— Tejen bölegi, paýtagtymyzdaky «Aşgabat»
söwda we dynç alyş merkezi, şonuň ýaly-da ýyla
dyşhanalar hem-de senagat ugurly desgalar gur

lup, ulanmaga berildi. Netijede, Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça
2021-nji ýylda oba hojalyk we azyk önümleriniň
öndürilişiniň ösüş depgini 115,7 göterime, se
nagat önümçiliginiň ösüş depgini bolsa 117,8
göterime barabar boldy.
Horm atly Prez id ent im iz wis e-premý er e
hem-de onuň gözegçilik edýän edaralarynyň
ýolbaşçylaryna ýüzlenip, dünýä ykdysadyýetinde
emele gelen ýagdaý bilen baglylykda, azyk ha
rytlarynyň ýurdumyzda öndürilýän möçberlerini
artdyrmagy dowam etmelidigini nygtady. Şunuň
bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz içerki ba
zary azyk harytlary we ilkinji nobatda zerur bolan
harytlar bilen bolelin üpjün etmek, ilata edilýän
hyzmatlaryň görnüşlerini artdyryp, ähli ýerde
elektron söwdany we harytlary eltip bermegi ýola
goýmak, şonuň ýaly-da bazarlarda azyk önümle
riniň bolçulygyny döretmek boýunça zerur işleri
alyp barmak babatynda anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň dokma we haly
pudaklaryna köp möçberde maýa goýumlaryň
goýulýandygyny göz öňünde tutup, kärhanalaryň
önümçiliginiň netijeli hem-de girdejili bolmagyny
ýokarlandyrmalydygyny belledi. Önümleriň eks
port edilýän möçberlerini artdyrmak, şeýle hem
ýerlemegiň täze bazarlaryny we görnüşlerini
gözlemek boýunça ähli zerur çäreler görülmelidir.
Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga
gönükdirilen çäreler dowam etdirilmelidir, milli
ykdysadyýetiň hususy pudagyny ösdürmäge,
häzirki zaman telekeçilik ulgamyny döretmäge
ýardam berilmelidir. Döwlet Baştutanymyz husu
sy taraplara täze bazarlary we ýerlemegiň gör
nüşlerini gözlemekde goldaw berip, ýurdumyzda
öndürilen önümleriň alyjylar bazarynda ýerlenýän
möçberleriniň artdyrylmalydygyny aýtdy.
Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda san
ly ykdysadyýeti ösdürmegiň döwlet maksatnama
syny durmuşa geçirmek maksady bilen, söwda
we telekeçilik ugurlaryna degişli pudaklarda sanly
ulgamy toplumlaýyn ornaşdyrmak dowam etdiril
melidir. Şunuň bilen birlikde, innowasion başlan
gyçlary, öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmagyň, şol
sanda elektron işewürligi, harytlary sanly ulgam
arkaly eltip bermek boýunça hyzmatlary giňelt
megiň hasabyna işewürlik hem-de jemgyýetçilik
iýmiti hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyryp, köp
dürlüligini gazanmak boýunça tabşyryklar berildi.
Ilata edilýän söwda hyzmatlarynyň medeniýetini
ýokarlandyrmak maksady bilen, sebitlerde we
Aşgabat şäherinde ýerleşen bazarlary, söwda
merkezlerini we dükanlary eýeçiliginiň görnüşine
garamazdan, meýilnamalaýyn tertipde döwrebap
laşdyrmak boýunça degişli görkezmeler berildi.
Döwlet Baştutanymyz mejlisi dowam edip,
ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek
maksady bilen, «Berkarar döwletiň täze eýýamy
nyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
Milli maksatnamasy» hakynda Kararyň kabul
ediljekdigini belledi.
Milli Liderimiz şowhunly el çarpyşmalar astyn
da degişli resminama gol çekdi.
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2022-nji ýylyň 14-nji fewraly, duşenbe

BEÝIK GELJEGIŇ MAKSATNAMASY
2022-nji ýylyň 11-nji fewraly Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň
iň täze taryhynyň ýyl ýazgysyna şanly sene hökmünde altyn harplar bilen
ýazyldy. Şol gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň no
batdan daşary mejlisinde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy:
Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ös
dürmegiň Milli maksatnamasy» kabul edildi. Geljek 30 ýylyň toplumlaýyn
strategik wezipelerini hem-de maksatlaryny durmuşa geçirmegiň ugurla
ryny kesgitleýän bu maksatnama halkymyz üçin mundan beýläk-de has
amatly ýaşaýyş şertleriniň döredilmegine badalga berer. Şeýle-de pudak
we sebit ykdysadyýetinde sanly diwersifikasiýa, senagatlaşma esasla
nyp, eksporta ukyply, importyň ornuny tutýan önümleri öndürýän täzeçe
innowasion önümçilikleri kemala getirjek sepgidi kesgitlär.

T

ürkmenistany geljek 30 ýylda
ösd ürm eg iň Milli maks atn a
mas yn yň «Halk yň Ark ad agly
zamanasy» diýlip yglan edilen ýylda ka
bul edilmeginde çuňňur many-mazmun
bar. Çünki eziz Diýarymyzyň täze tary
hynda ýetilen sepgitleriň ählisi Arkadagly
zamanamyz, milli Liderimiziň beýik işleri
bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hormatly
Prezidentimiziň parasatly, öňdengörüji
likli baştutanlygynda berkarar döwletimiz
okgunly öňe barýar, ýurdumyzyň ykdy
sad yý et in iň ähli pud aklar ynd a düýpli
öňegidişlikler gazanylýar. Şol sanda hu
susyýetçiligiň hukuk binýady döredilip,
telekeçileriň döredijilikli zähmet çekmekleri
üçin giň mümkinçilikler açylýar. «Döwlet
adam üçindir!» diýen baş ýörelgämiz esa
synda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş dere
jesi yzygiderli ýokarlanýar. Giň möçberli
özgertmelerdir depginli ykdysady ösüşler
her bir türkmenistanlynyň kalbynda bolşy
ýaly, hususy telekeçilerimizde hem egsil
mez buýsanç duýgularyny döredýär, ruh
laryny has-da belende galdyryp, täze-täze
üstünliklere iterýär.
Haw a, Döwlet Başt ut an ym yz yň pa
rasatly baştutanlygynda işlenip düzülen
täze maksatnama 2022 — 2052-nji ýyllar
aralygynda bellenen möhüm wezipeleri öz
içine alýar. Ählimize mälim bolşy ýaly, döw
letimizde kiçi we orta telekeçiligi höweslen
dirmek wezipelerine aýratyn üns berilýär.
Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen
döredilýän giň mümkinçiliklerden netijeli
peýdalanýan hususy ulgamyň wekilleri
durmuşyň ähli ugurlarynda öz ukyp-başar
nyklaryny görkezýärler. Şonuň üçin beýik
geljegiň maksatnamasynda hususy puda
gyň ösüşini nazarlaýan aýdyň maksatlara
hem uly orun berlipdir.
Has takygy, maksatnamada bellenen
döwürde oba bilen şäherleriň ösüş we
döwrebaplyk derejesindäki aratapawudyny
aýyrmak, hojalyklaryň halal girdejisini art
dyrmak göz öňünde tutulýar. Munuň üçin
bolsa dünýä ylmynyň hem-de tejribesiniň iň
täze gazananlary esasynda milli önümçiligi
düýpli döwrebaplaşdyrmak, oba ýerlerinde
kiçi we orta telekeçiligi ösdürmegiň binýa
dynda dürli guramaçylyk-hukuk görnüşli iri
möçberli paýly agrosenagat birleşiklerini
esaslandyrmak meýilleşdirilýär.
Şeýle hem toplumlaýyn ösüş maksat
namasynda ýüpekçilik, dowardarçylyk, iri
şahly maldarçylyk, guşçulyk, balaryçylyk,
ekerançylyk, bagçylyk, üzümçilik, gülçülik,
kömelekçilik, balykçylyk hojalyklaryny, şeý
le-de ýüň we gön işlemek, keçeçilik, haly
çylyk, gök we bakja önümlerini kakatmak
we konserwirlemek boýunça kärhanalary,
kiçi sowadyjy ammarlary, az kuwwatly de
girmenleri, mallar üçin ot-iým taýýarlaýjy,
tokaýçylyk toparlaryny, senetçilik ussaha
nalaryny, zir-zibilleri gaýtadan işleýän we
beýleki senagat ugurly kiçi kärhanalary

döretmek, bar bolanlarynyň sanyny art
dyrmak hem bellenilýär.
30 ýyllyk maksatnamada esasy üns be
rilýän ugurlaryň biri-de gurluşykdyr. Täze
maksatnama laýyklykda, sanlyja ýyllardan
uly möçberli maýalaryň netijeli özleşdiril
megi bilen, obalaryň, şäherçeleriň, etrap
merkezleriniň we iri şäherleriň, demir ýol
beketleriniň, olara ýanaşyk ýerleriň keşbi
düýpli özgerer. Ýurdumyzda ýene-de dünýä
ülňülerine laýyk gurlan täze inžener-üp
jünçilik, önümçilik we durmuş ugurly des
galaryň ýüzlerçesi peýda bolar, bar bolan
larynyň durky düýpli döwrebaplaşdyrylar.
Şunda hususy ulgamyň wekilleriniň hem
uly goşandy bolar. Bilşimiz ýaly, soňky ýyl
larda ýurdumyzyň gurluşyk ulgamy hususy
telekeçilik bilen aýrylmaz baglanyşyga eýe
boldy. Hususyýetçilerimiz gurluşyk haryt
laryny öndürmekde-de, ajaýyp, döwrebap
binalardyr desgalary gurmakda-da öz gu
jur-gaýratlaryny görkezmegi başardylar.
Maks atn am ad a seb itleý in ösüş ýö
relgesinde döwrüň talaplaryna aýakdaş
goşulyşmagy kepillendirmek, ylaýta-da,
Gün, ýel we suw ätiýaçlyklaryndan peý
dalanm ak, hökm an y sanlylaşm ak göz
öňünde tutulýar. Milli strategiýanyň çägin
de sanly ykdysadyýetiň nebitgaz, himiýa,
energetika, gurluşyk, oba hojalyk, dokma
we ýeňil senagat, suw üpjünçiligi, ulag-ara
gatnaşyk, maglumat tehnologiýalary, inno
wasion we intellektual ösüş ýaly möhüm
ugurlarynda serişdäni, wagty tygşytlamak
hem-de daşky gurşawa ýetirilýän zyýanly
täsiri azaltmak boýunça toplumlaýyn çä
reler bellenilýär.
Bu çäreleriň ýerine ýetirilmegine husu
sy telekeçilerimiz hem işjeň gatnaşarlar.
Sebäbi olar alyp barýan işlerinde döwre
baplygy, innowasiýalary, şol sanda «ýaşyl
ykdysadyýeti» çelgi edinýärler. Galybersede, hususyýetçilerimiziň iş giňişlikleriniň
örüsi barha giňeýär, sanly ulgamy dur
muşa ornaşdyrmaga ýöriteleşen hususy
kärhanalaryň ençemesi hereket edýär.
Maksatnamada bu ugra bildirilýän ünsüň
güýçlüdigi sebäpli, olaryň sany has-da ar
tar diýip umyt edýäris.
Umuman, ýurdumyzyň geljek 30 ýylky
ösüş ugurlaryny özünde jemleýän täze
maksatnamada göz öňünde tutulan we
zipeleriň ählisi halkymyzyň ýaşaýyş-dur
muş abadançylygyny pugtalandyrmaga,
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň
döredijilik kuwwatyny has-da berkitmäge
saldamly goşant goşar diýip ynamly aý
dyp bileris. Ol eziz Watanymyzy ösüşiň
täze belentliklerine çykarmak üçin mundan
beýläk-de yhlasly zähmet çekmäge, döret
mäge we gurmaga çagyryşdyr.
Maksatnamalaryň üstünlikli amala aşy
rylmagy oýlanyşykly ykdysady hereketler,
senagat, ulag-aragatnaşyk, düýpli gurlu
şyk ýaly möhüm ugurlarda toplanan baý
tejribäniň, adam maýasynyň, döredijilik
başarnygynyň ýerlikli peýdalanylmagy bi
len aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şonuň üçin
döwletimiziň okgunly ösüşi, şol sanda hu
susy ulgamyň ýeten sepgitleri beýik geljegi
nazarlaýan 30 ýyllyk maksatnamanyň hem
üstünlikli durmuşa ornaşdyryljakdygynyň
kepilidir. Çünki halkymyz bu gün öz ýaşa
jak dünýä derejeli şäherlerini özi gurýar.
Alyslary ýakyn edýän halkara ýollaryny özi
çekýär. Öz azygyny öz bereketli topragyn
dan özi öndürýär... Munda berkararlygyň
belent nusgasy görünýär.
Gurmak, döretmek, önüm öndürmek, bir
jümle bilen aýdylanda, Watanymyzyň beýik
geljegini bina etmek üçin taýsyz tagallalary
edýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag
bolsun, döwletli başlangyçlary diňe üstün
liklere beslensin!
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.
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SENAGAT

GIPS MAGDANY WE
ONUŇ SENAGATDA ULANYLYŞY
Gips tebigatda giňden ýaýran magdandyr. Ol, esasan, gips mineralyn
dan durýar. Bu magdanyň düzüminde kükürt, kwars, pirit, boratlar, seles
tin, toýun ýaly maddalar bolýar. Gips «ewaporitler» diýlip atlandyrylýan
magdanlar toplumyna degişlidir. Bu at olaryň gelip çykyşy bilen baglany
şyklydyr. Ewaporitler deňizleriň duzly suwlarynyň bölekleýin ýa-da doly
bugarmagynyň netijesinde emele gelipdirler. Bu topara gipsden başga-da,
angidrit, nahar duzy, dolomit, kaliý we magniý duzlary hem degişlidir.

2011-nji ýylda önümçilige başlan
«Erjel-Begenç» hususy kärhanasy ýan
ýoda we diwar plitalarynyň önümçiligini
alyp barýar. Aşgabat şäheriniň Bagtyýar
lyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhana
da 30-a golaý işgär zähmet çekýär.
Kärh an an yň Russ iý a Fed er as iý as yn yň,
Eýr an Yslam Resp ublikasynyň, Hyt aý Halk
Respublikasynyň enjamlary bilen enjamlaş
dyrylmagy bu ýerde ýylda 20 müň inedördül
metr ýanýoda we diwar plitalaryny öndürmäge
mümkinçilik berýär. Önümçilikde ýerli we daşary
ýurt çig malyndan peýdalanylýar.
Betondan emeli mermer we emeli granit teh
nologiýalary boýunça öndürilýän önümler berk
ligi, çydamlylygy, asylky durkuny uzak wagtlap
saklaý and yg y bilen tap aw utlaný ar. Plit alar
ýaşaýyş jaýlarynyň we binalaryň diwarlarynyň,
ýanýodalaryň, köçeleriň gurluşygynda peýdala
nylyp, olaryň keşbine görk berip durýarlar. Tebi
gy şertlere, täsirlere durnukly, owadan görnüşli
önümlere alyjylar tarapyndan uly isleg bildirilýär.

«Erjel-Begenç» hususy kärhanasynyň önümleri
bilen içerki bazarlarymyz doly üpjün edilýär.
Döwlet tarapyndan daşary ýurtlardan ge
tirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri
ösdürmäge berilýän giň goldawlaryň netijesin
de, kärhanada işler öndürijilikli dowam edýär.
Kärhananyň agzybir işgärleri müşderileriň yna
myny ödäp, bäsdeşlige ukyply, islegli önümleri
öndürmegi özleriniň öňünde esasy maksat edip
goýýarlar.

ÝOKARY HIL — ÖSEN ISLEG
känleri we ýüze çykmalary tapyldy. Gips
ýurdumyzda dürli galyňlykdaky gatlaklar
görnüşinde duş gelýär. Olardan diňe üç
ýatagyň gorlary tassyklanyldy:
Gowurdak ýatagy Magdanly şäheriniň
2 km demirgazyk-günbatarynda ýerleşýär.
Bu ýerd äk i gips o-ang idr it magd an yn yň
galyňlygy 400 metr bolup, arassa mono
mineral gipsden duran önümli gatlagyň
galyňlygy 6,5—67,9 metre ýetýär.
Türkmenbaşy ýatagy Türkmenbaşy
şäheriniň gündogar tarapynda 7-8 km uzak
lykda ýerleşýär.
Borjakly ýatagy Belek demirýol men
ziliniň demirgazyk-gündogar tarapynda
12 km uzaklykda ýerleşip, bu ýatakdaky
magdan gipsiň I—IV sortlaryna duş gel
mek bolýar.
Ýurd um yz yň hus us y eýeç ilig ind äk i
kärhanalarynda gips gury gurluşyk garyn
dylarynyň dürli görnüşlerini (gury suwag
lar, kafel üçin ýelimleri, gruntlama, sepleri
dolduryjylar) öndürmekde, gipsokartonyň,
emeli mermeriň, gips galyplarynyň, gipsden
asma potoloklaryň önümçiliginde peýda
lanylýar.

Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň baş hünärmeni.

TAKYK ÖLÇEG WE BERK GURLUŞ
2017-nji ýylda esaslandyrylan
«Takyk tilsimatlar» hojalyk jemgyýeti
terezi önümçiligi bilen meşgullanýar.
Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kär
hanasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň Änew şäherinde ýerleşýär.
Türkiýe Respublikasynyň tehnologiýala
ry ornaşdyrylan kärhanada önümçilik üçin
ýerli we daşary ýurt çig maly ulanylýar.
«Takyk» haryt nyşany bilen öndürilýän ag
ram ölçeýji enjamlaryň 3 görnüşi bar. Olar
platforma, awtoulag we wagon terezileridir.
Platforma terezileri 3 kilogramdan başlap,
10 tonna çenli agramlykdaky ýüki ölçemäge
ukyply. Kärhana doly güýjünde işledilende,
bu ýerde ýylda 500 sany platforma terezile
rini öndürmäge mümkinçilik bar. Awtoulag
terezilerinde 30 tonnadan 100 tonna çenli
agramlykdaky ýeňil we agyr ýükli awtou
laglaryny ölçäp bolýar. Tereziniň bu gör
nüşiniň uzynlygyny 4 metrden 30 metre
çenli ölçegde öndürmek mümkin. Wagon
tereziler iniň kömegi bilen 30 tonnadan
100 tonna aralygynda agramy bolan ýükli
wagonlar ölçenilýär. Tereziler mäkäm we
berk gurluşa eýe bolup, dünýä ülňülerine
doly laýyk gelýär.
— Önüm öndürilenden soňra, ony sarp
edijilere ýetirýänçäň, daşyny gaplamakdan
başlap, agramyny terezide takyk ölçemegiň

BÄSDEŞLIGE
UKYPLY ÖNÜMLER

hem ähmiýeti uludyr. Aýratyn-da, önümiň
hilinden tä agramynyň ölçegine çenli ta
lap edilýän ülňüler bar. Şeýle talaplardan
hem-de içerki bazarda artýan isleglerden
ugur alyp, terezi önümçiligini alyp barýarys.
Häzirki wagtda kärhanamyzda işçi-hünär
menleriň 22-si zähmet çekýär. Biziň kär
hanamyzda hil gözegçilik bölümi hereket
edip, önüm taýýar bolandan soň, onuň hili
barlanylýar.
Biz, telekeçilere ýokary hilli, bäsdeşlige
ukyply önümleri öndürmäge giň mümkin
çilikleri döredip berýän milli Liderimize
köp sagbolsun aýdýarys — diýip, «Takyk
tilsimatlar» hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy
Akram Ahmedow gürrüň berdi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi
Bäşim Sopyýew 2017-nji ýylda Ahal we
laýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindä
ki TSTB-niň senagat zolagynda ýerleş
ýän kärhanasynda örme demir torlaryň
(germewleriň) önümçiligini ýola goýdy.
Türkiýe Respublikasynyň kuwwatly tehni
kadyr tehnologiýalary bilen üpjün edilen
kärhana doly güýjünde işledilende, sa
gatda 60 — 120 inedördül metr germew
öndürip bilýär.
Kärhanada örtükli we daşy sinklenen ger
mewler öndürilýär. Örme demir torlary bir gatdan
ybarat bolup, olaryň gözenekleriniň ölçegleri
3,5x3,5;; 4,5x4,5;; 5x5;; 6x6 santimetrdir. Ger
mew rulon görnüşinde öndürilip, onuň ini 1,5
metrden 6 metr aralygynda, uzynlygy 10 metre
çenli bolýar. Bu ýerde, esasan, müşderileriň sar
gytlaryna görä, dürli ölçeglerde önüm öndürilýär.

Kärhanada öndürilýän önümler uzak möhlete
çydamlylygy, ygtybarlylygy bilen tapawutlanýar.
Telekeçiniň alyjylaryň barha ösýän islegleri
ni nazarda tutup, önümçiligi has-da giňeltmek,
öndürilýän önümleri daşary ýurtlara-da eks
port etmek maksady bar. Türkmen telekeçileri
işlemäge, täze önümçilikler i dör edip, ilat yň
ösen islegler in i kan ag atland yrm ag a yzyg i
derli goldaw-hemaýatlaryny berýän hormatly
Prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.

GURLUŞYK SERIŞDELERI
Ýurdumyzda ýokary hilli gur
luşyk serişdeleriniň önümçiligini
alyp barýan hususy önümçilikle
riň ýene-de biri Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzasy bolan «BegTöre» hususy kärhanasydyr. Bu
kärhanada 2015-nji ýylyň maý
aýynda gips we gips önümleri öndürilip
başlandy.

magyna oňyn täsirini ýetirýär. Şeýle
bolansoň, bäsdeşlige ukyply gurluşyk
serişdelerine müşderiler tarapyndan
uly isleg bildirilýär. Önümçilikde, esa
san, ýerli çig maldan peýdalanylýar.
Kärh an an yň ýyld a 50 müň tonn a
golaý önüm öndürmäge mümkinçiligi
bar. Bu ýerde boýagdan öňki gruntla
ma, gurluşyk galyp gipsi 30 kilogramlyk gaplara
gaplanylýar. Bu önümler «BT» haryt nyşany
bilen müşderilere ýetirilýär.
Häzirki wagtda kärhanada işçi-hünärmenleriň
40-a golaýy zähmet çekýär. «Beg-Töre» hususy
kärhanasy geljekde önümçiliginiň gerimini gi
ňeltmegi, öndürýän önümlerini daşary ýurtlara
eksport etmegi maksat edinýär.

BT

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň
çäginde ýerleşýän kärhana Türkiýe Respubli
kasynyň tehnikadyr tehnologiýalary bilen üpjün
edildi. Munuň özi kärhanada işleriň sazlaşykly
ýola goýulmagyna we önümiň hiliniň ýokary bol

DÜRLI ÖWÜŞGINLI BOÝAGLAR

Häzirki döwürde gips halk hojalygynda
dürli maksatlar üçin ulanylýar:
— gurluş yk ser işd eler in iň (gurluş yk
gipsiniň, galyp ýasamak üçin gipsiň, gury
gurluşyk garyndylarynyň) önümçiliklerinde;
— sem entler iň dürli görn üşler in iň
(gipsşlakly sementiň, ýöriteleşdirilen se
mentleriň, portlandsementiň) önümçilik
lerinde;
— himiýa senagatynda kükürt kislotasy
ny, ammoniý sulfaty dökünini öndürmekde;
— oba hojalygynda ýerleriň duzlaryny
aýyrmak üçin.
Gipsiň köpugurly önümçiliklerde ula
nylmagy, onuň fiziki we himiki häsiýetleri
bilen baglan yş yklyd yr. Gips teb ig atd a,
köplenç, iki molekula suwly görnüşinde
(CaSO4 ● 2H2O) duş gelýär. Ol 130-180oC
derejeli temperaturada gyzdyrylanda, hi
miki baglanyşan suwlarynyň dörtden üç
bölegini ýitirýär. Bu usul bilen alnan önüme
ýakylan gips (CaSO4 ● 0,5H2O) diýilýär. Ol
sowadylandan we suw bilen garyşdyrylan
dan soňra guýmaga, belli bir şekil bermek,
galyba salmak üçin amatly palçyk (hamyr)
görnüşli materialy emele getirýär. Belli wagt
geçenden soň, ol gaýtadan daşa öwrülýär.
Estrihgipsi tebigy gips daşyny 900oC
we ondan ýokary temperaturalarda ýakyp
alýarlar. Gips daşy näçe ýokary temperatu
rada ýakylsa, ondan şonça-da berk önüm
alynýar. Estrihgips kerpiç örmek üçin gerek
bolan palçygy taýýarlamakda, plita görnüşli
we bitin (jaýryk atmadyk) pollary ýasamak
da, emeli mermer öndürmekde, penjireleriň
aşagyna goýulýan daşlary, basgançaklary,
diwarlara ýelmenýän plitalary öndürmekde
ulanylýar.
Tebigy gips daşlaryny içki we daşky
gurluş aýratynlygy boýunça şu aşakdaky
görnüşlere bölýärler:
1) iri ýa-da ownuk däneli şekere meňzeş
kese kesikli (alebastr);
2) süýümli, ýüpek sapaklary ýaly kris
tallardan düzülen (selenit);
3) gatlakly plastinkalardan düzülen
(gipsli şpat);
4) topraga meňzeş ýa-da palçykly gips
(gaža, ganç).
Türkmenistanda bu gipsleriň ähli gör
nüşleri duş gelýär. Olaryň arasynda däne
görnüşli gips senagatda giňden peýdala
nylýar. Ýurdumyzda gipsiň 30-dan gowrak

IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ

Ýurdumyzda ilkinjileriň hatarynda suw esasly
boýaglaryň önümçiligini ýola goýan kärhanalaryň bi
ri-de, «Arma» hususy kärhanasydyr. Aşgabat şäheri
niň çäginde ýerleşýän bu kärhana indi 22 ýyldan bäri
boýaglaryň dürli görnüşlerini öndürip gelýär.
Kärhananyň Türkiýe Res
publikasynyň enjamlary bilen
üpjün edilmegi bu ýerde ýyl
da boýaglaryň 3 müň tonna
syny öndürmäge mümkinçilik
berýär. Kärhanada, esasan,
buýurmalar esasynda dürli
görn üşli önüm önd ür ilý är.
Olaryň arasynda daşky we
içki diwarlar üçin suw esas
ly boýaglar, boýagdan öňki
gruntlama, silikon boýag bar.
Olar ýokary hilliligi, özüne
çekijiligi bilen tapawutlanýar.
Daşky diwarlar üçin niýet
lenen silikon boýaglar çyga
çydamly bolýar. «Arma» ha
ryt nyşany bilen öndürilýän
önümler 20, 10, 4 we 1,5

kilogramlyk plastik gaplara
gaplan ylý ar. Bu önümler i
paýtagtymyzyň we ýurdumy
zyň welaýatlarynyň gurluşyk
harytlary dükanlaryndan sa
tyn almak bolýar.
«Arma» hususy kärhanasy
geljekde önümçiligini artdyr

magy, önümleriň görnüşlerini
köpeltmegi, boýaglary daşary
ýurtlara eksport etmegi göz
öňünde tutýar. Biz hem kär
hananyň işgärlerine importyň
orn un y tutý an, ýok ar y hilli
önümleri öndürip, ilatymyzyň
ösen isleglerini kanagatlan
dyrmakda alyp barýan işle
rinde uly üstünlikleri gazan
magyny arzuw edýäris.

Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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TELEKEÇILIK

SANLY ULGAM

ONLAÝN SÖWDA

ELEKTRON SARGYT —
WAGTYŇYZY
TYGŞYTLASYN!
Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli pudak
laryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, onuň
mümkinçiliklerinden giňden peýdalan
mak yzygiderli kämilleşdirilýär. Döwrebap
elektron söwda we eltip bermek hyzmaty
hem munuň aýdyň mysalydyr.
Paýtagtymyz Aşgabadyň çäginde ýerleşýän
«Saraýly House» restorany hepdäniň ähli günleri,
sagat 09:00-dan 23:00-a çenli müşderilere eltip
bermek hyzmatyny ýerine ýetirýär. Taýýarlaýan
tagamlarynyň köp görnüşliligi, lezzetliligi, baha
larynyň amatlylygy, sargytlaryň tiz wagtda sargyt
edijä gowşurylýandygy bilen tapawutlanýan bu
restoranda milli tagamlarymyz bilen bir hatarda,
daşary ýurt aşhanalarynyň milli tagamlary hem
müşderilere hödürlenýär. Şeýle hem etli, towukly, balykly, hamyrly hem suwuk
naharlar, kebap, steýk, pizza, gamburger ýaly tagamlar, dürli görnüşdäki işdäa
çarlar, sowuk we gyzgyn içgiler, buzgaýmaklar, süýjülikler halka hödürlenilýär.
www.dostawka.bar onlaýn platformasynda müşderiler paýtagtymyzdaky
birnäçe kärhanalar, söwda merkezleri, restoranlar bilen bir hatarda, «Saraý
ly House» restoranynda taýýarlanylýan tagamlar, olaryň möçberi, agramy,
düzümi bilen giňişleýin tanşyp bilerler. Şeýle hem müşderiler öz pikirlerini,
belliklerini ýazyp, restoranyň işini has-da ýokarlandyrmaga öz goşantlaryny
goşup bilerler.

MESGE ÝAGYNYŇ ÖNÜMÇILIGI
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda telekeçilik
ulgamy çalt depginler bilen ösdürilýär. Bu pudakda ilatymyza zerur bolan azyk
önümlerini öndürmekde uly ösüşler gazanylýar. Içerki bazarlarymyzy hil dere
jesi ýokary bolan ýerli azyk önümleri bilen üpjün etmek baradaky öňde goýlan
wezipeleri durmuşa geçirmekde Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň
«Täze durmuş» daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän «Ak çeşme» haryt ny
şanly süýt önümlerini öndürýän hususy kärhanasy hem uly goşant goşýar.
Bu kärhana welaýatda öndürijilikli işleýän
kärhanalaryň hatarynda tanalýar. Kärhana
da 30-a golaý işgär zähmet çekip, olar dürli
göwrümli gaplara gaplanan oňat hilli süýt
hem-de beýleki azyk önümleriniň birnäçe
görnüşlerini öndürýärler.
Horm atly Prez id ent im iz iň kiç i we or
ta telekeçiligi goldamak baradaky edýän
aladalaryndan ruhlanyp zähmet çekýän
hususy kärhananyň işçileri öndürýän süýt
önümleriniň hil derejesine aýratyn üns be
rip, ilaty süýt önümleri bilen üpjün etmekde
netijeli işleri amala aşyrýarlar. Kärhanada
ösen döwletleriň süýdi gaýtadan işleýän
enjamlary öndürijilikli işledilip, azyk önüm
leri bolan gatygyň, gaýmagyň, aýranyň,
doragyň, peýniriň, mesge we sary ýagyň

jemi 18 görnüşi öndürilýär. Göze gelüwli
we owadan, döwrebap gaplara gaplany
lan süýt önümleri müşderileriň arasynda
uly islege eýe bolýar. Önümçilik kuwwa
tyny barha artdyrýan bu kärhanada «Ak
çeşm e» har yt nyş anly mesg e ýag yn yň
täze görnüşi öndürilip başlandy. Bu ýerde
öndürilýän mesge ýaglary ýokary hilli, sygyr
süýdüniň pasterizirlenen gaýmagyndan
hiç hili goşundysyz taýýarlanýandygy bilen
tapawutlanýar.
Daşary ýurtlardan getirilýän harytlar bilen
bäsleşip bilýän bu süýt önümlerine ilatyň
islegi barha artýar. «Ak çeşme» haryt ny
şanly önümler ýurdumyzda geçirilýän azyk
önümler in iň serg iler ind e hem myn as yp
orun alýar.

***
Ýurd um yz yň baz arlar ynd a har yt bol
çulyg yn y ýok ar y der ejed e üpjün etm ek
babatdaky meseleler üstünlikli durmuşa
geç ir ilý är. Söwd a ulg am yn yň işin iň kä
milleşdirilmegi, dürli harytlara islegleriň
yzygiderli öwrenilmegi aýdylanlary doly
tassyklaýar. Döredilýän şeýle şertlerden
ýerlikli peýdalanýan hususy telekeçilerimiz
dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ekologiýa
taýdan arassa önümleri öndürmekde, azyk
bolçulygyny döretmekde ýokary netijeli işleri
alyp barýarlar.
Ýurdumyzda harytlaryň köpdürlüligini
artdyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndür
mekde mynasyp goşandyny goşýan Türk
menistanyň Senagatçylar we telekeçiler

birleşmesiniň agzasy, telekeçi Ahmet Tai
rowyň ýolbaşçylygynda mesge ýaglarynyň
dürli görnüşleri öndürilýär. Ahal welaýatynyň
Änew şäherinde ýerleşýän kärhana 2019njy ýylda işe başlap, bu ýerde «Mesgen»
haryt nyşanly önümleriň 40; 62,5; 72,5 we
82,5% ýaglylyk derejedäki görnüşleri öndü
rilýär. Şeýle hem şokolad tagamly mesge
ýagynyň 40%-li görnüşi öndürilýär. Öndü
rilýän önümler içerki bazarlarda ýerlenilýär.
Häzirki wagtda ilat arasynda uly islegden
peýdalanylýan bu önümleriň görnüşlerini
artdyrmak, olary dünýä bazarlaryna çy
karmak we täze iş orunlaryny döretmek
telekeçiniň öňde goýýan esasy maksatlary
bolup durýar.
Umyda KAKAÝEWA.
«Rysgal».

HYZMATLAR ULGAMY

DOKMA ÖNÜMLERI
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy, te
lekeçi Hojageldi Annagurbanow ta
rapyndan ýolbaşçylyk edilýän Mary
welaýatynyň Wekilbazar etrabynda
ýerleşýän önümçilik kärhanasynda
dokma önümleriniň dürli görnüşleri
öndürilýär. Kärhananyň Hytaý Halk
Respublikasynyň enjamlary bilen
üpjün edilmegi bu ýerde her aýda
dokma önümleriniň müňlerçesini ön
dürmäge mümkinçilik berýär.
2017-nji ýylda işe girizilen kärhanada
häzirki wagtda 30 töweregi işgär zähmet
çekýär. Kärhanada önümçilik üçin ýerli we
daşary ýurt çig maly ulanylýar. Bu ýerde
öndürilýän dokma önümleri her möwsüme,
pasla görä, dürli ýaşdaky adamlara niýet
lenendir. Olaryň arasynda erkek adamlar
we çag alar üçin niý etlen en başg aplar,
köýn ek, sport egin-eşikler i, dürli kärd e
zähmet çekmäge niýetlenen ýörite eşikler,
zenanlar üçin torbalar bar. Bulardan baş
ga-da, kärhana erkek adamlar, zenanlar,
çagalar üçin niýetlenen possun, keltekçe,
ýeňsiz ýaly gyşky egin-eşikleriň önümçi
ligini hem üstünlikli ýola goýdy. Önümler
«Alp» haryt nyşany bilen paýtagtymyzyň
we ýurdumyzyň welaýatlarynyň söwda no
katlarynda elýeterli bahalardan müşderilere
hödürlenilýär.

Golaýda kärhanada erkek adamlar üçin
niýetlenen deriden aýakgaplaryň dürli gör
nüşleriniň öndürilip başlanandygyny hem
bellemek gerek. Geljekde kärhana zenanlar
we çagalar üçin hem aýakgaplary öndür
megi, dokma önümlerini öndürmek üçin
gerek bolan ýüplügi, matany öndürmegi,
dünýä bazarynda mynasyp orun tapmagy
maksat edinýär.

OWADAN TUTULAR
Halkyň islegini öwrenip, öýlere gelşik berýän, ýokary hilli tutulary tikýän hu
susy telekeçileriň sany barha artýar. Olaryň biri hem telekeçi zenan Miwegözel
Ataýewadyr. Ol 2014-nji ýyldan bäri «Scarlett perdeler» tikinçilik öýünde ýaşaýyş
jaýlary üçin ýokary hilli, owadan perdeleri tikip taýýarlaýar. 10-a golaý ezber elli
tikinçi gelin-gyzlaryň zähmet çekýän tikinçilik öýünde jaýyň ölçegine we müşderi
niň islegine görä taýýarlanýan perdeler halk içinde uly islegden peýdalanýar.
Tikinçilik öýünde tikilýän tutularyň
matalary Türkiýe Respublikasyndan
getirilýär. Perdeler Ýaponiýanyň «JUKI»
korporasiýasynyň tikin maşynlarynda
tikilýär. Paýtagtymyzda ýerleşýän «Ber
karar» söwda-dynç alyş merkezinde we
«Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezin
de tikinçilik öýüniň dükanlary hereket
edýär. Dükanlarda müşderilere owadan
we ýokary hilli perdeler hödürlenilýär.
Tikinçilik öýüniň işgärleri tutulary öýlere

eltip, gurnap bermek işlerini hem amala
aşyrýarlar.
Tikinçilik öýünde tikinçiler tarapyndan
matalaryň gyýkyndysy hem isrip edilme
ýär. Olardan dürli görnüşdäki we ölçegdäki
owadan ýassyklar, toý saçaklary tikilýär.
«Scarlett perdeler» tikinçilik öýüniň owa
dan bezegli önümlerine isleg ýyl-ýyldan
ýokarlanýar.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇIZ...

7

Rysgal 2022-nji ýylyň 14-nji fewraly, duşenbe

OBA HOJALYGY

TÄS IRL I SER IŞD E
Oba hojalygynyň dürli pudak
larynda giňden peýdalanylýan,
ösümliklerd ir agaçlard a ýüz e
çykýan zyýan berijilere garşy ula
nylýan mis kuporosynyň (CuSO4)
önümç ilig i ýurd um yzd a güýçli
depg ind e aln yp bar ylý ar. Mis
kuporosynyň önümçiligini ýola
goýan «Sahy doganlar» hususy
kärhanasy Ahal welaýatynyň Ak

bugd aý etr ab yn yň «Bugd aý
ly» daýhan birleşiginiň çäginde
2015-nji ýylda telekeçi Annamyrat
Orazow tarapyndan esaslandy
ryldy. Häzirki wagtda bu ýerde
onlarça hünärmen zähmet çekip,
kärhana Hytaý Halk Respublika
synyň enjamlary bilen doly en
jamlaşdyrylandyr. Mis kuporosyny
öndürmekde peýdalanylýan çig
mallaryň 70 göterimden gowragy
ýerli önümdir. Hususy kärhana
geçen ýylyň görkezijileri boýun
ça mis kuporosynyň 5 tonnadan
gowragyny öndürdi.
Mis kuporosy antiseptik häsi
ýetleri bilen tapawutlanýar. Ol gök
öwüşginli kristal görnüşli bolup,

uçujy däl, yssyz serişde. Suwda
gowy ereýär. Bu önümi almak
üçin mis, kükürt turşusy, ammiak
selitrasy ulanylýar. Bakteriýalar
dyr wiruslara, kesel dörediji köme
leklere garşy ulanylýan serişdäniň
ýok edijilik ukyby 99,9 göterime
deňdir. Şonuň üçin hem miweçilik
de, üzümçilikde we ekerançylyk
da fungisid hökmünde netijelidir.

Ol ösümliklerdir agaçlaryň dürli
kesellerine garşy ulanylýan neti
jeli serişde bolmak bilen birlikde,
topragy gurplandyryjy mis-kükürt
mikrodökünidir. Oba hojalyk ekin
leriniň kesellerine garşy göreşde
fungisidleri ylmy esasda ulanmak
keselleriň öňüni almakda we ha
sylyň ýokarlanmagynda ähmiýet
lidir. Misli fungisid olary kömelek
kes eller ind en, bakt er iý alard an
we wiruslardan goramakda gowy
netije berýär. Onuň bilen wagt
ly-wagt ynd a zyý ans yzland yr yş
işleri geçirilende, miweli baglarda
şirejeler we beýleki zyýankeş
ler, kesel alamatlary hökmünde
heňleme, goturlama, menekler

we beýlek iler ýüz e çykm aý ar.
Mis kuporosy klýasterosporioz,
fillostiktoz, monilioz, kokkomikoz
kesellerini düýbünden ýok ed
ýär. Şol bir wagtyň özünde-de,
daşky gurşawa zyýan ýetirmän,
mikrodökün hökmünde topragy
gurplandyrýar. Bagbançylykda we
gök ekerançylykda ondan bordos
erginini taýýarlap ulanmak mas
lahat berilýär. Zyýankeşlere we
kesellere garşy göreş çäreleri ýaz

paslynyň başyndan gyş paslyna
çenli (mart — noýabr aýlarynda)
geçirilýär. Mis kuporosy diňe bir
netijeliliginiň ýokarylygy bilen däl,
eýsem, daşky gurşaw, adamlar,
haýwanlar üçin howpsuzlygy bilen
hem tapawutlanýar.
Mis kup or os y mald arç ylyk
da iri we ownuk şahly mallaryň
käb ir kes eller in i bejerm ekd e,
olaryň öňüni almakda, şeýle-de
mal ýataklarynda zyýansyzlan
dyryş işlerini geçirmekde peý
dalanylýar. Bu serişde jemagat
hyzmatlarynda arassaçylyk işleri
geçirilende hem giňden ulanyl
ýar. Onuň antiseptik täsiri 25—30
günläp saklanýar.

NETIJELI IŞLER
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde
ýurdumyzda saýaly we miweli agaçlary ösdürip ýetişdirmek
baradaky işler günsaýyn ilerleýär. Munuň özi azyk bolçulygy
nyň artmagyna, daşky gurşawyň ekologiýa ýagdaýynyň gowu
lanmagyna oňaýly täsir edýär.
Bag nahallaryny, dürli şitilleri ýe
tişdirmekde yhlasly zähmeti bilen
tanalýan «Ter» hojalyk jemgyýetiniň
agzybir işgärleri ýurdumyzda oba ho
jalyk toplumyny ösdürmek boýunça
alnyp barylýan maksatnama laýyk
lykda, işleri döwrebap alyp barýarlar.
Ahal welaýatynyň Bäherden etra
bynyň Saýwan obasynyň çäginden
bölünip berlen 136 gektar ýerde bu
hojalyk jemgyýeti tarapyndan häzirki
wagtda 95116 düýp miweli baglaryň
nahallary oturdylyp, ekerançylyk we
gidrotehniki oba hojalyk ideg işleri
gyzgalaňly alnyp barylýar. Olardan
12,32 gektar ýere 6299 düýp şet
daly, 5,9 gektara 4616 düýp garaly,
32,4 gektara 16272 düýp çereşnýa,
20,58 gektara 16320 düýp armyt,
62,3 gektara 48484 düýp alma we
2,5 gektara 3125 düýp üzüm na
hallary oturdylyp, bol hasyl alynýar.
Häzirki wagtda şitilleri ýetişdirmekde
we içerki bazarlarymyza ýerlemekde
netijeli işler alnyp barylýar.
2022-nji ýyly uly zähmet üstün
likleri bilen garşylan hojalyk jem
gyýetiniň agzybir işgärleri, «Halkyň

Ark ad agly zam an as y» ýylynd a
290—350 tonna barabar hasyl ýyg
namaga garaşýandyklaryny uly buý
sanç bilen belleýärler. Geljekde «Ter
miweler» haryt nyşanly, ekologiýa
taýdan arassa miweler bilen ýurdu
myzyň bazarlaryny üpjün etmek, ga
lan bölegini daşary ýurtlara eksport
etmek we ýyl-ýyldan ösüp barýan
önümçiligiň hasabyna täze iş orun
laryny döretmek hojalyk jemgyýetiniň
esasy maksatlary bolup durýar.
Laçyn BERDIMYRADOWA.
«Rysgal».

S/b: 102211003951

«INNOVAPAK» PLASTIK GAPLARY —
ÝOKARY HILLI HEM DÖWREBAP

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň
Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 602-nji jaýy.
Telefon belgimiz: (+993 64) 96-53-53.
S/b 601131000830

www.innovapak.com
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Mahabatlar. Bildirişler
HORMATLY RAÝATLAR!
«RYSGAL» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
AŞAKDAKY KARZLARY
HÖDÜRLEÝÄR:
MAŞGALA KARZY

TALYP KARZY

Ýurdumyzyň ýaş maşgalalarynyň
ýaşaýyş-durmuş şertlerini
gowulandyrmak maksady bilen,
6000 manat möçberinde 3 ýyl möhlet
bilen, ýyllyk 1 göterimli,
nagt we nagt däl görnüşinde berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde
üçünji tarapyň zamunçylygy kabul
edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat
almak hem-de karzy resmileşdirmek
üçin bankyň baş edarasyna we
welaýat şahamçalaryna ýüz tutup
bilersiňiz.

Türkmenistanyň çäginde ýokary okuw
mekdeplerinde okaýan talyplaryň okuw
töleglerini tölemek üçin talybyň ýakyn
garyndaşlaryna berilýär.
Karz talybyň ýyllyk okuw töleginiň
möçberinde 5 ýyla çenli möhletli dikeldilýän
karz ugruny açmak bilen, ýyllyk 5 göterimli
berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň
zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak
hem-de karzy resmileşdirmek üçin bankyň baş
edarasyna we welaýat şahamçalaryna ýüz tutup
bilersiňiz.

KIÇI KARZLAR
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky bellenen tertipde bölünip berlen mellek ýerleri, kömekçi hojalygy,
ýaýlagdaky ýer bölegi bar bolan şahsy hojalygy ýöredýän raýatlara ekerançylygy we maldarçylygy
ösdürmek maksady bilen, oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini
edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan çig mallary öndürmek maksatly mikro karzlaryň
berilýändigini habar berýär.
Karzlar 30 müň manada çenli möçberde 3 ýyla çenli, ýyllyk 10 göterim derejeli hem-de esasy
bergini üzmek üçin 6 aýa çenli ýeňillik döwürli berilýär.
Karzyň üpjünçiligine üçünji taraplaryň zamunçylygy ýa-da girew emlägi kabul edilýär.
Karz nagt däl görnüşinde hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin bank kartlaryna ýa-da karz hasabyndan
tölegleri göni geçirmek arkaly berilýär.
Goşmaça maglumatlar üçin «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň baş edarasynyň we welaýat
şahamçalarynyň karz bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz.
Telefon belgimiz: (+993 12) 96-46-96.
Giňişleýin maglumat internet sahypamyzda ýerleşdirilen:
www.rysgalbank.com.tm
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