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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
4-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň
geçen iki aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan
işleriň jemleri jemlenildi, degişli ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi hem-de
döwlet durmuşyna degişli beýleki birnäçe möhüm meselelere garaldy.

ÄHLUMUMY PARAHATÇYLYGYŇ WE
DURNUKLY ÖSÜŞIŇ HATYRASYNA
3-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýörite wekili, BMG-niň
Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň
ýolbaşçysy Natalýa Germany kabul etdi.
Milli Liderimiz BMG-niň Merkezi Aziýa
üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça se
bit merkeziniň ýolbaşçysy bilen mähirli sa
lamlaşyp, ilkinji nobatda, Natalýa Germana
Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky
hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşan şahsy
goşandy, Türkmenistanyň Hökümeti bilen
işjeň we netijeli gatnaşyklary, biziň halka
ra başlangyçlarymyzy goldaýandygy üçin
minnetdarlyk bildirdi.
Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 2-nji martyn
da Türkmenistanyň Birleşen Milletler Gura
masynyň agzalygyna kabul edilmegine 30
ýyl doldy diýip, hormatly Prezidentimiz aýt
dy we BMG bilen hyzmatdaşlygyň geçen
döwrüniň dowamynda Türkmenistanyň
onuň işjeň agzalarynyň birine, ählumumy
parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly
ösüşi üpjün etmek işinde ygtybarly, strate
gik hyzmatdaşyna öwrülendigini nygtady.
Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler
Guramasy bilen köpugurly hyzmatdaşlygy
ösdürmegiň we pugtalandyrmagyň Türk
menistanyň daşary syýasatynyň esasy
ugurlarynyň biridigini aýdyp, häzirki wagt
da bu däp bolan gatnaşyklaryň köp ýyllaryň
dowamynda toplanan tejribesine daýanyp
gerimini giňeldýändigini hem-de ählumumy
ösüşiň täze ugurlaryny we wajyp mesele

lerini öz içine alýandygyny kanagatlanma
bilen belledi.
Döwlet Baştutanymyz öňüni alyş diplo
matiýasynyň Türkmenistanyň Bitaraplygy
nyň möhüm we aýrylmaz ugry bolup dur
ýandygyny belläp, şunuň bilen baglylykda,
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş
diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň
ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri
bolup durýandygyny nygtady. Bu merkez
BMG-niň Baş Assambleýasynyň çözgüdi
ne laýyklykda, goňşy döwletleriň hem-de
Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalarynyň gol
dam ag ynd a 2007-nji ýyld a Aşg ab atd a
döredildi. Sebit merkeziniň döredilmegine
şu ýyl 15 ýyl dolýandygyny bellemegiň
ýakymlydygyny aýdyp, milli Liderimiz ge
çen döwrüň dowamynda onuň özüni ýüze
çykýan köp meseleleri çözmekde Birleşen
Milletler Guramasynyň ulgamyny Merkezi
Aziýa ýurtlary bilen baglanyşdyrýan netijeli
binýat hökmünde görkezendigini belledi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz du
şuş yg yň barş ynd a Türkm en ist and a şu
ýylyň 12-nji martynda nobatdan daşary
Prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigine
ünsi çekdi.
(Dowamy 2-nji sahypada)

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine
geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary Serdar Berdimuhamedowa
söz berdi. Wise-premýer 2022-nji ýylyň
ýanwar — fewral aýlarynda gazanylan
makroykdysady görkezijiler barada ha
sabat berdi.
Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeş
dirilende, önüm öndürilişi 10,7 göterim
ýokarlandy. Ýanwar — fewral aýlarynyň
netijeleri boýunça bölek haryt dolany
şygynyň mukdary, 2021-nji ýylyň degişli
döwri bilen deňeşdirilende, 10,6 göterim,
daşary söwda dolanyşygy boýunça 30,7
göterim artdy.
Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 106,1
göterim, çykdajy bölegi bolsa 96,9 göte
rim berjaý edildi. Iri we orta kärhanalar
boýunça ortaça aýlyk iş haky, 2021-nji
ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilen
de, 10,4 göterim artdy. Aýlyk iş haklary,
pensiýalar, döwlet kömek pullary hem-de
talyp haklary doly möçberde maliýeleş
dirild i. Rejelenen Milli oba maks atna
masyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde
101 sany durmuş maksatly desgalaryň,
suw arass alaýjy desg alar yň 35-sin iň,
326 müň inedördül metrden gowrak ýa
şaý yş jaýlar yn yň hem-de düz ümleý in
ulgamlaryň gurluşygy alnyp baryldy.
Horm atly Prez id ent im iz has ab at y
diňläp, wise-premýere gözegçilik edýän
ministrlikleriniň hem-de pudak edarala
rynyň ýolbaşçylary bilen bilelikde dünýä
ykd ys ad yý et ind äk i häz irk i ýagd aýlar y
hemişe gözegçilikde saklamagyň zerur
dygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen birlikde
döwlet Baştutanymyz gözegçilik edýän
düzümlerinde alnyp barylýan işleri güýç
lend irm elid ig in i belläp, sanly ulg am a
geçmek, desgalary hususylaşdyrmak we
paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, gym
matly kagyzlaryň bazaryny guramak bara
da kabul edilen maksatnamalar boýunça
işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.
Milli Liderimiz döwlet edaralarynyň
sanly ulgama goşulmagyny güýçlendirme
giň möhümdigi barada aýdyp, dürli döwlet
hyzmatlaryny elektron görnüşe geçirmegi
hem çaltlandyrmagy tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik
edýän söwda we dokma toplumlarynda
hem-de telekeçilik ulgamynda şu ýylyň
ýanwar — fewral aýlarynda alnyp barlan
işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Söwda we daşary ykdysady aragatna
şyklar ministrligi boýunça, geçen ýylyň de
gişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda do
lanyşygynyň ösüş depgini 104 göterime,
öndürilen önümleriň ösüş depgini 109,4
göterime deň boldy. Dokma senagaty mi
nistrliginiň kärhanalary tarapyndan, geçen
ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende,
öndürilen önümleriň mukdary, şol sanda
nah ýüplügiň we nah matalaryň önümçiligi
degişlilikde, 130,5 göterime hem-de 124,4
göterime, tikin hem-de trikotaž önümleriň
önümçiligi 118,7 göterime, gön önümle
riniň önümçiligi 109,6 göterime barabar
boldy. “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň
kärhanalarynda haly önümlerini öndür
mek boýunça meýilnama 114 göterim
ýerine ýetirildi.

Hasabat döwründe Döwlet haryt çigmal biržasy tarapyndan birža söwdalary
nyň 49-sy geçirilip, 5 müň 560 şertnama
hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasy
tarapyndan ýanwar — fewral aýlarynda
amala aşyrylan işleriň ösüş depgini 104,1
göterime deň boldy. Şu döwürde 2 sergi
geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesi boýunça şu ýylyň iki aýynda oba
hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň
ösüşi 162,8 göterime, senagat önüm
lerini öndürmegiň ösüşi 113,7 göterime
barabar boldy.
Horm atly Prez id ent im iz has ab at y
diňläp, ilat ym yz yň har ytlar y we azyk
önümlerini näçe gerek bolsa satyn alma
gy üçin, bazarlaryň hem-de dükanlaryň
halkyň giňden sarp edýän harytlary bilen
bolelin üpjün edilmeginiň, nyrhlaryň de
rejesine gözegçilik etmegiň zerurdygyny
nygtady. Milli Liderimiz wise-premýere
beýleki ýolbaşçylar bilen bilelikde harytla
ryň eksportynyň we importynyň ýagdaýyny
seljermegi, ýurdumyzda näme öndürip
boljakdygyny anyklap, öz önümlerimiziň
beýleki döwletlere iberilýän möçberini art
dyrmagyň çärelerini kesgitlemegi tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz bu işlerde tele
keçilere aýratyn ornuň degişlidigini belle
di. Söwda teklipleriniň ulgamynyň giňeldil
megi hem-de dünýäde bäsdeşlige ukyply,
daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutýan
täze önümleri öndürmegi özleşdirmek
hem möhümdir. Hormatly Prezidentimiz
bular barada aýdyp, döwletimiziň teleke
çileri hemmetaraplaýyn goldaýandygyny
we geljekde hem goldajakdygyny nygtady.
Kiçi we orta telekeçilik söwda ulgamy
ny ösdürmegiň, täze iş orunlaryny döret
megiň esasyna öwrüldi. Ýerli serişdeleriň
hasabyna azyk bolçulygyny döretmäge
şert döretdi. Şunuň bilen baglylykda milli
Liderimiz wise-premýere bu ugurda bel
lenen işleri çaltrak amala aşyrmak üçin
zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise
gatnaşyjylara ýüzlenip, sişenbe güni ýur
dumyzda ajaýyp baýram bolan Halkara ze
nanlar gününiň dabaraly bellenilip geçiljek
digini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz eziz
enelerimizi, mähriban gelin-gyzlarymyzy
ýetip gelýän bu ajaýyp baýram bilen tüýs
ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk,
bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw etdi.
Soňra döwlet Baştutanymyz köp ça
galy enelere «Ene mähri» diýen hormatly
ady dakm ak hak ynd ak y Perm an a gol
çekdi. Milli Liderimiz ýerli häkimliklere şu
resminamany ýerine ýetirmek üçin degişli
işleri geçirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen bag
lylykda, hormatly Prezidentimiz sekiz we
şondan köp çagany dünýä inderen ene
lere Halkara zenanlar güni mynasybetli
ýurdumyz boýunça täze gurlan döwrebap
öýleri sowgat bermek barada karara gel
nendigini habar berdi.
Döwlet Başt ut an ym yz häk imlikler e
8-nji mart baýramy mynasybetli zenanla
ra sowgatlaryň, mynasyp bolan enelere
sylaglaryň we sowgat berlen ýaşaýyş jaý
larynyň açarlarynyň dabaraly ýagdaýda
gowşurylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.
«RYSGAL»
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HORM ATLY PREZ ID ENT IM IZ IŇ «ENÄ TAGZ YM ―
MUK ADD ESL IG E TAGZ YM» ATLY KITAB YND AN
niň hut şolaryň yhlasynyň netijesidigine
ynanýaryn. Bizi ulaldyp ile goşýan, bize
köpçülik bilen sypaýy gatnaşyk saklama
gy öwredýän mähriban enelerdir.
Esasy nygtamak isleýänim, türk
mençilikde zenan durky bilen mertebe
sütünini aňladýar, mert ýigitler bolsa, il-
halkyň namysyny, mertebesini aýap, ony
ömrüniň manysyna öwürýärler.
Men mähriban käbämiň öňünde
özümiň perzentlik borjumyň has uludy
gyny duýýaryn. Çünki öz il-halkymyň
ykbalyna nur çaýýan işleri durmuşa geçir
mäge güýçli ymtylyşymyň we yhlasymyň
özeninde käbämiň ynamynyň ilkinji orny
eýeleýändigine ynanýaryn. Biz eneleriň
arzuwynyň geljegiň abadanlygydygy ba
rada hemişe aýdýarys. Eneleriň arzuwy
abatlyk hem-de saglykdyr diýilýär.
Ene — dünýäniň sazlaşygy hem-de
ebediligi. Taryhyň müňläp çylşyrymly
lyklaryna we külpetlerine ýan bermedik
ykb alyň eýeler i — beý ik şahs yý etler
hem hem iş e özler in iň ulalyp, kem ala
gelmeklerinde özüni dünýä inderen yn
sanyň ornuna ýokary baha berýärler. Bu
heňňamlar aýlanyp, ýaradylyşa mahsus
üýtgewsiz kada diýilse, dogrudyr. Her
bir asylly ýörelgäniň dowam etdirilmegi
eneleriň görüm-göreldesiniň, öwüt-ünde
winiň, ynamynyň netijesinde amala aşýar.
Adam ogly nähili güýçli, paýhasly, eder
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Ene ýaradylyşda dowamatyň do
wam etmeginiň başlangyjydyr. Ene ähli
ýaradylyşa dahylly beýik düşünjedir. Enä
minnetdar bolmak özüňe, şu dünýä, tutuş
barlyga dahyllydygyňa soňsuz hoşally
gyňdyr. Perzendiň şu dünýäde mynasyp
orny eýelemeginiň esasynda oňa berilýän
mähir, yhlas, alada jemlenendir. Men el
mydama öz ildeşlerimden, eziz halkym
dan ýagşy sözleri eşiden halatymda, şol
sözleriň iň mähriban ynsanlara aýdylan
sözdügine ynanýaryn. Şol alkyş sözleri

●

ÄHLUMUMY PARAHATÇYLYGYŇ WE
DURNUKLY ÖSÜŞIŇ HATYRASYNA
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

Milli Lid er im iz nob atd an daş ar y
saýlawlara daşary ýurt döwletlerinden
we halkara guramalaryň birnäçesin
den, şol sanda GDA-dan, ŞHG-den,
ÝHHG-den hem-de Türki Döwletleriň
Guramasyndan synçylaryň çagyry
landygyny aýtdy. Olara saýlawlaryň
öň ýan ynd ak y möws üm iň barş yn a
hem-de ses berliş in e syn etm ek
mümkinçiligi dörediler. Syýasy par
tiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri we
Prezidentiň wezipesine dalaşgärler
tar ap ynd an höd ürlen en köp sanly
milli synç ylar saýlawlar yň barş yn a
syn ederler. Şunuň bilen baglylykda,
döwlet Baştutanymyz BMG-niň ugur
daş bilermenlerini saýlaw bilen bagly
işlere dogry baha bermek maksady
bilen, Türkmenistanda Prezident saý
lawlaryny geçirmekde ýardam etmäge
çagyrdy.
P u r s a t d a n p e ý d a l a n y p , m i l l i
Liderimiz BMG-niň Merkezi Aziýa üçin
öňüni alyş diplomatiýasy boýunça se
bit merkeziniň ýolbaşçysyna berk jan
saglyk, bagt hem-de jogapkärli işinde
üstünlik arzuw edip, BMG-niň Baş sek
retary jenap Antoniu Guterrişe mähirli
salamyny we saglyk hem-de rowaçlyk
baradaky iň gowy arzuwlaryny ýetir
megi haýyş etdi.
Soňra BMG-niň Merkezi Aziýa üçin
öňün i alyş diplom at iý as y boý unç a
sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa
Germana söz berildi. Ol sebit merke
ziniň ýola goýlan ysnyşykly we netijeli
hyzm atd aşlyg y mund an beýläk-de
ösdürmegiň möhüm meselelerini we
ugurlaryny ikiçäk söhbetdeşlikde ara
alyp maslahatlaşmaga döredilen müm
kinçilik üçin hoşallyk bildirip, hormatly
Prezidentimiz bilen nobatdaky gezek
duşuşmagyň hem-de Türkmenista
nyň BMG-de agzalygynyň 30 ýylynyň
dowamynda netijeli hyzmatdaşlygyň
jemlerine bilelikde baha bermegiň özi
üçin uly hormatdygyny belledi.
Şeýle hem sebit merkeziniň ýolbaş

çysy şu ýylyň 11-nji fewralynda geçi
rilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň
mejlisiniň barşynda ýakyn 30 ýyl üçin
Milli maksatnamanyň kabul edilmegi
niň wajypdygyny nygtady. Diplomat
ählum um y der ejed e par ah atç ylyk,
howpsuzlyk, durnukly ösüş, oňyn Bi
taraplyk ýörelgelerini ýerine ýetirmek,
Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek
ýaly möhüm meselelerden başga-da,
bu maksatnamanyň örän wajyp ugry
— türkmen Lideriniň öňe süren «Dia
log — parahatçylygyň kepili» filosofik
taglymatynyň esasynda halkara gat
naşyklaryň ynsanperwerleşdirilmegini
öz içine alýandygyny nygtady. Bula
ryň ählisi BMG-niň Tertipnamasynda
hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin
öňüni alyş diplomatiýasy boýunça se
bit merkeziniň ygtyýarlyklarynda öz
beýanyny tapýar. Şunuň bilen bag
lylykda, Natalýa German geçen 15
ýylyň dowamynda sebit merkeziniň
işine hemmetaraplaýyn goldaw beren
digi üçin türkmen Liderine, şeýle hem
Türkmenistanyň Hökümetine we ähli
halkyna tüýs ýürekden hoşallygyny
beýan etdi.
BMG-niň Merk ez i Aziý a üçin
öňün i alyş diplom at iý as y boý unç a
seb it merk ez in iň ýolb aşç ys y Bir
leş en Milletler Gur am as yn yň Baş
sekr et ar yn yň adynd an horm atly
P r e z i d e n t i m i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedowy şanly sen e —
ýurd um yz yň BMG-niň agz alyg yn a
kab ul edilm eg in iň 30 ýyllyg y bilen
ýene-de bir gezek gutlady hem-de
döwlet Baştutanymyza we Türkmenis
tanyň halkyna parahatçylyk, rowaçlyk,
ösüş hem-de abadançylyk arzuw edip,
BMG-niň Baş sekretarynyň Türkme
nistanyň döwlet Baştutanynyň ady
na gutlag hatyny iberendigini aýtdy.
Sözüniň ahyrynda Natalýa German
Birleşen Milletler Guramasy bilen köp
taraplaýyn we netijeli hyzmatdaşlyk
üçin ýene-de bir gezek tüýs ýürekden
hoşallyk bildirdi.
«RYSGAL»

men bolaýsyn, ol özüni dünýä inderen,
jigerinden jan beren ynsanyň öňünde indi
kemala gelmeli, hemişe goralmaly çaga
mysalydyr. Çünki enäniň perzendine bo
lan söýgüsiniň ornuny tutup biljek gudrat
heniz jahana inen däldir.
Ene iň gowy gylyk-häsiýetleriň,
şeýle hem söýgä gurşalan duýgularyň,
mähribanlygyň ýaradylyşa serpaýydyr.
Bular bitewülikdir.
«Ene» diýmegiň özi ähli gowy zat
lary aňladýandyr. Şonda diňe «söýgi»
diýen düşünje bärden gaýdýar. Ene biziň
üçin ähli gowy zatlaryň, ynsanlyga mah
sus asylly ýörelgeleriň jemini aňladýar.
Şonuň üçinem ene iň mähriban we mu
kaddes ynsandyr. Eneler biziň üçin ähli
baýlyklaryň seresidir. Olar ýanymyzdaka
dünýämiz doludyr.
Men, köplenç, mährem käbämiň
durmuş ýoly hakynda pikir edýärin. Käbä
miň dürli döwürde düşen suratlaryny de
ňeşdirip görýärin. Olardaky tapawutlary
ýyllar bilen däl-de, maşgala ojagyna siň
dirilen yhlas bilen ölçemäge çalyşýaryn.
Eneler dünýäniň ýaraşygy. Baharyň
gözelliginiň kalpda orun alan müdimiligi.
Maşgalada zenan öý-ojagyň gel
şigi, söýesi hasaplanýar. «Çagalarynyň
enesiniň» öýdedigine göz ýetiren öý eýesi
hemişe arkaýyn bolýar. Çünki perzentleri
üçin ganatyny gerýän mähriban ynsan
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öýde, ol ogul-gyzyny ünsdür mähir bilen
gurşaýar. Şol mähribanlygy duýup ke
mala gelen çagalaryň sypaýy, rehimdar,
işeňňir, adalatly, merdana bolup kemala
gelýändigi hakyndaky täsin maglumatlar
özüne çekýär.
Kiçilikde ynsan üçin ene hüwdü
sinden ýakymly owaz, söz hem-de saz
ýokdur. Kemala gelen perzent üçin bolsa,
enäniň ak patasy onuň ýüregine düwen
ýagşy niýetini amala aşyrmagynyň şert
liligidir.
Zenanlar biziň eziz Diýarymyzyň
buýsanjydyr. Her bir ata-enäniň öz per
zendine guwanyp, bagtyýar ýaşamagy
bolsa, il-halkyň ykbaly hakyndaky aladala
ryň esasyny düzýär. Eneler perzentlerine
durmuşda ak ýol arzuw edýärler. Çünki
durmuşyň iň süýji ýatlamalary şol arzuwlar
bilen nurludyr.
Eneleriň kalby asman ýaly päkize,
ýürekleri bolsa Gün ýaly şuglaly.
Enelerde ýüregi ýyladýan mähir bar.
Eneler iliniň bagtynyň dileginde bolup,
abatlyk arzuwlary bilen dünýäni ýaşad
ýarlar.
Döwlet eýesi mähriban enelerimiziň
arzuwlary hasyl bolsun! Şonda eziz Wata
nymyza döwlet ornar, halkymyzda agzy
birlik pugtalanar. Biziň bagtyýarlygymyz
eziz eneleriň arzuwydyr. Biziň arzuwymyz
bolsa eneleriň bagtyýar bolmagydyr.
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DÖWRÜŇ SARPALY ZENANLARY
Arkadagly zamanamyzda durmuşdaky hiç bir ha
dysa zenan dünýäsinden sowa geçmeýär. Çünki ze
nan — öý bikesi, zenan — ene, zenan — hünärmen,
zenan — daýhan, zenan — deputat, zenan — talyp,
zenan — telekeçi... Bularyň her biriniň aňyrsynda uly
jogapkärçilik bar. Bagtyýar zamanamyzyň zenanlary
öz mertebelerini şolaryň ählisiniň birkemsiz ýerine
ýetirilmeginde görýär. Zenan borçlarynyň ählisi dur
muş abadançylygyny, ýaşaýyş gözelligini, jemgyýetiň
berkligini we nesilleriň sagdyn ösüp-ulalmagyny üp
jün etmäge gönükdirilýär. Şeýle bolansoň, zenan dur
muşyndaky ösüş-özgerişler döwrüň batly gadamlary
bilen aýakdaş gidýär. Bu bolsa Diýarymyzda zenan
lara goýulýan sarpanyň belentligini alamatlandyrýar.
«Eneler bagtly bols a, ýurt
par ah atd yr, maşg ala-ojaklar
abatdyr» diýilýär. Sebäbi ene
ler perzentleriniň jan-saglygyny,
abraý-mertebesini, maşgalasy
nyň rysgal-berekedini, halkynyň
agzybirligini, ýurdunyň parahat
lygyny arzuw edýärler. Diňe şol
arzuw-dilegleri ýerine ýetip duran
wagty özlerini bagtyýar saýýarlar.
Ark ad agly zam an am yzd a
türkmen zenanlary toýlaryň we
öýleriň bezegi, abraý-mertebe
si, dürli kesp-kärleriň ussatlary
hökmünde uly hormat-sarpa eýe
bolýarlar. Bu bolsa beýik ösüşleri
bilen älemi haýran edýän ýurdu
myzda zenanlaryň mertebesini,
jemgyýetçilik işeňňirligini barha
ýokarlandyrýar.
Bu günki günde zenanlary
myza ösüşiň dürli ugurlarynda
öz başarnyklaryny görkezmäge
giň mümk inç ilikler dör ed ilý är.
Telekeçilik işinde hem öz höwes
edýän, ezber hünärlerini has-da
käm illeşd ir ip, ony düş ew üntli
kär e öwr en zen anlar ym yz yň
enç em es i bar. Olar türkm en
zenanynyň işewürlikdäki ussat
lyklarynyň nyşany bolup, Wata
nymyzyň ykdysady ösüşlerine öz
goşantlaryny goşýarlar.
Milli Lid er im iz iň: «Berk ar ar
Wat an ym yzd a güld en näz ik
gyzlar ym yz yň, asylly gelinle

rim iz iň, Gün eş kim in mäh irli
enelerimiziň sylag-sarpasy, ab
raý-mertebesi örän belentdir»
diýen sözleri zenanlaryň jem
gyýeti ösdürmekde, maşgalany
berkitm ekd e we ynsanp erw er
nesli kemala getirmekde bitirýän
asylly hyzmatlaryna mynasyp
baha bolup ýaňlanýar. Döwlet
Baştutanymyzyň bu sözleri anyk
işlerde — zenanlaryň aň-paýhas
we durmuş mümkinçiligini ösdür
mekde, hukuklaryny goramak
babatda kanunçylyk ulgamyny
käm illeşd irm ekd e, enän iň we
çaganyň saglygyny goramakda,
köp çag aly maşg alalar y gol
damakda we ýene-de ençeme
çärelerde aýdyň beýanyny tap
ýar. Şu günler Halkara zenanlar
güni mynasybetli ýurdumyzda
dab ar aland yr ylý an çär elerd e
biz bu hakykata ýene bir ýola
göz ýetirdik.
Baýramçylygyň öň ýanynda
döwlet Baştutanymyzyň adyn
dan ýurdumyzyň ähli zenanlary
na we gyzlaryna — edaralaryň,
kärhanalaryň zähmetkeşlerine
hem-de horm atly dynç alyş
dak ylar a, mekd ep okuwç y
gyzlaryna, talyplara we
çagalar baglarynda ter
biýelenýän gyzjagaz
lar a pul sowg atlar y
gowşuryldy.

H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z
tar ap ynd an dör ed ilen «Ene
mähri» diýen hormatly at döw
let im iz iň köp çag aly eneler i
aýr at yn üns-alad a bilen gur
şap alý andyg yn yň güw äs id ir.
Bilşimiz ýaly, bu hormatly ada
8 we ondan köp çagany dünýä
indiren hem-de terbiýeläp ýetiş
diren zenanlar mynasyp bolýar
lar. «Ene mähri» diýen hormatly
ada mynasyp bolan köp çagaly
eneler üçin ençeme ýeňillikleriň
döredilýändigi bellärliklidir. Bu at,
ilkinji nobatda, enäniň jemgyýeti
miziň we döwletimiziň öňündäki
hyzmatlaryna aýratyn uly horma
tyň, mähriban zenanlarymyzyň
Wat an ym yz yň gülläp ösüş in e
goşýan bahasyna ýetip bolmajak
goşandynyň ykrar edilýändiginiň
alamatydyr.
Milli Lid er im iz iň tag allalar y
bilen «Zenan kalby» ordeni hem
döredildi. Belent jemgyýetçilik
derejesini äşgär edýän bu hor
matly nyşan önümçilikde, ylym
da, bilimde, saglygy goraýyşda
döredijilikli zähmetleri bilen aýra
tyn hyzmatlary bitiren zenanlara
gowşurylýar.
Döwlet tarapyndan goldanyl
ýanlygyny, mertebelenýänligini
duýmak her bir türkmen zena
nyn y Wat an ym yz yň mund an
beýläkk i ösüşler in e myn as yp
goşant goşmaga ruhlandyrýar.
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— Ykdysadyýetiň hususy pudagyny höweslendirmek we goldamak
meseleleri döwletimiziň hemişe üns merkezinde durýar.

KÄMIL KANUN — BERK BINÝAT
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe
hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary hem-de beýik baş
langyçlary esasynda ata Watanymyz syýasy taýdan durnukly,
ykdysady taýdan kuwwatly, adamlaryň ýaşaýşy üçin amatly ýurt
hökmünde tanalyp, onuň halkara abraýy barha ýokarlanýar.

Ý

urt Garaşsyzlygymyzyň geçen
otuz ýylynyň içinde amala aşy
rylan durmuş-ykdysady özgert
meler, ýetilen belent sepgitler agzybir
türkmen halkymyzyň bolelin, parahat
durmuşynyň pugta binýady bolup hyz
mat edýär. Mähriban Prezidentimiziň
başda durmagynda ýurdumyzyň halk
hojalygynyň pudaklaryny ösdürmäge
we döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilýän
maýa goýumlary milli ykdysadyýetimiziň
bäsdeşlige ukyplylygyny hem-de dur
nukly ösüşini üpjün edýär.
Şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Gal
kynyşy: Türkmenistany 2022—2052-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdür
megiň Milli maksatnamasy» ýurdumyzy
geljek otuz ýyld a durm uş-ykd ys ad y
taýdan ösdürmegiň strategik ugurlaryny
özünde jemleýär. Milli maksatnamada
ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň täze tap
gyrynyň, ýagny sanly tehnologiýalara,
ylmyň soňky gazananlaryna, öňdebaryjy
dünýä tejribelerine we ösen jemgyýe
te esaslaný an inn ow as io n-ind ustr ia l
taýdan ösüşiň ileri tutulýan ugurlary,
azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak,
ykdysadyýetimiziň bäsdeşlik artykmaç
lyklar yn y artd yrm ak, döwlet-hus us y
hyzmatdaşlygyny has-da işjeňleşdirmek,
hususy işewürligi we telekeçiligi ösdür
mek, ýokary tehnologiýaly önümçilikleri
giňden döretmek, importyň düzümini
kämilleşdirmek, eksport ugurlaryny di
wersifikasiýalaşdyrmak, ekologiýa taý
dan arassa önümleri öndürmek, erkin
ykdysady zolaklary döretmek, önüm
çilikleriň netijeli ýerleşdirilmegi arkaly
ýurdumyzyň sebitleriniň gyradeň ösdüril
megini gazanmak we beýleki ugurlar gi
ňişleýin beýanyny tapýar. Şeýle-de milli
Liderimiziň bütin dünýäde parahatçylygy
we howpsuzlygy pugtalandyrmak bilen
bagly öňe sürýän beýik başlangyçlary
hem-de Türkmenistanda Birleşen Millet
ler Guramasy tarapyndan kabul edilen
Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa
geçirilmegini gazanmaga gönükdirilen
syýasaty Milli maksatnamada eriş-argaç
bolup geçýär.
Ýok ard a agz ala n wez ip eler iň we
öňd e goýlan maksatlaryň ýerine ýe
tirilmegi, ilkinji nobatda, bazar ykdy
sad yý et i şertler ind e inst it us ion al we
huk uk özg ertm eler in iň geç ir ilm eg i
bilen bagly bolup durý ar. Horm atly
Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň 1-nji mar
tynda Halk Maslahatynyň birinji çagyry
lyşynyň agzalary we Mejlisiň deputatlary
bilen bolan duşuşygynda döwletimiziň
ösüşiniň nobatdaky tapgyryny kanunçy
lyk taýdan üpjün etmekde öňde durýan
möhüm wezipeler ara alnyp maslahat
laşyldy.
Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, «Ber
karar döwletiň täze eýýamynyň Galky
nyşy: Türkmenistany 2022—2052-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ös
dürmegiň Milli maksatnamasynda» göz
öňünd e tut ulan düýpli özg ertm eler iň
hukuk esasyny döretmek, kanunlary yzy
giderli kämilleşdirmek boýunça bazar yk

dysadyýeti şertlerinde pudaklaryň işiniň
netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdiri
len ençeme möhüm wezipeleri durmuşa
geçirmek, ykdysadyýetimiziň pudakla
rynyň dünýä ykdysady giňişligine işjeň
goş ulm ag yn y gaz anm ak, raý atlar yň
telekeçilik başlangyçlaryny goldamak,
maýa goýum işjeňligini höweslendirmek,
döwlet eýeçiligini hususylaşdyrmak we
paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek zerur
bolup durýar.
Ýurd um yzd a baz ar ykd ys ad yý et i
şertlerinde ylma esaslanan ykdysady
syýasat durmuşa geçirilýär. Depginli
ösýän bazar gatnaşyklary şertlerinde
ýurdumyzyň sebitlerinde täze üpjünçilik
ulgamlary döredilýär, telekeçilik işiniň
netijeliligi ýokarlanýar. Importyň ornuny
tutýan we eksporta niýetlenen önümleriň
öndürilýän mukdaryny we görnüşini art
dyrmak, ykdysady we senagat zolakla
ryny döretmek, olaryň netijeli işlemegini
gazanmak üçin kanunçylyk namalaryny
kämilleşdirmek ýaly möhüm ugurlara uly
ähmiýet berilýär.
Duş uş yg yň dow am ynd a horm atly
Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýe
tiniň ähli pudaklarynda hususy pudagyň
mümkinçiliklerini giňden ulanmaklygy
nygtap, telekeçilerimize hemmetarap
laýyn goldawlaryň beriljekdigine ünsi
çekd i. Ykd ys ad y we telek eç ilik, ma
ýa goýum işjeňligini höweslendirmek
maksady bilen, Türkmenistanyň degişli
kanunçylyk namalaryny, maýa goýum
işini düzgünleşdirýän kanunlary kämil
leşdirmegiň zerurdygyny belledi.
Ýurdumyzyň geljekki ösüşi ykdysady
ýetiň ähli pudaklarynda sanly ulgamyň,
täze innowasion tehnologiýalaryň or
naşdyrylmagy bilen bagly bolup durýar.
Bu ugurda maksatnamalaýyn durmuşa
geçirilýän işleriň hukuk esasyny ber
kitmek, sanly ulgamyň hyzmatlarynyň
möçberini artdyrmak, hilini ýokarlan
dyrmak, howpsuzlygyny üpjün etmek
üçin «Türkmenistanda 2019—2025-nji
ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasy», «Türkmenistanda sanly
ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021—2025nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy»
durm uş a orn aşd yr ylý ar. Şeýle hem
kiberhowpsuzlyk, elektron resminama
lar, elektron resminama dolanyşygy we
sanly ulgamyň hyzmatlary bilen bagly
kanunlar kabul edildi.
Gahryman Arkadagymyz Türkmenis
tanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň täze
taryhy zamanada — Berkarar döwletiň
täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe
ähli tagallalary döwletimiziň we jemgy
ýetimiziň, her bir şahsyýetiň sazlaşykly
ösm eg in i we olar yň bähb itler in i deň
der ejed e üpjün etm eg i göz öňünd e
tutýan kanunlary işläp taýýarlamaga
gönükdirmelidigini nygtady. Şol kanun
lar bolsa ýurdumyzyň hukuk ulgamyny
berkitmegi we kämilleşdirmegi, halkara
guramalar hem-de dünýäniň döwletleri
bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi öz içine
almalydyr.
Baýram GADAMOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň
Ykdysadyýet müdirliginiň başlygy.

AZYK BOLÇULYGY —
BAGTYÝARLYGYŇ NYŞANY
Arkadagly zamanamyzyň buýsançly bir hakyka
ty bar: öz azygymyzy öz bereketli topragymyzdan
özümiz öndürýäris. Bu hakykat bazarlarymyzda
azyk bolçulygyna öwrülip, şol bir wagtyň özündede saçaklarymyzyň berekedini artdyryp, merda
na halkymyzyň bagtyýarlygyny äleme jar edýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe raýatlarymyzyň bolelin ýaşaýşynda,
supralarymyzyň naz-nygmatlara baý bolmagynda
hususy telekeçilerimiziň hem hyzmaty uludyr.

Ä

hlimize mälim bolşy ýaly, ýur
dum yzd a obas en ag at toplu
myny düýpli özgertmäge we
ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Milli
Liderimiziň telekeçilik işinde, şol sanda
oba hojalyk toplumynda açyp beren giň
ýolundan ynamly öňe barýan hususyýet
çilerimiziň paýy juda uludyr. Olar agrar
pudagy ösdürip, azyk bolçulygyny döret
mekde irginsiz zähmet çekýärler.
Oba hojalyk toplumynda gazanylýan
üst ünlikler iň düýp-özen ind e horm atly
Prezidentimiziň daýhanlarymyz, maldar
larymyz, şol sanda oba hojalygynda iş
alyp barýan telekeçilerimiz üçin döredip
berýän çäksiz mümkinçilikleri bar.
Milli Liderimiziň parasatly baştutan
lygynda döwlet bilen hususyýetçileriň
arasyndaky agrar gatnaşyklar yzygiderli
kämilleşdirilýär. Daýhanlara, maldarlara
yzygiderli goldaw berilýär. Obasenagat
toplumyndaky daýhan hojalyklary döw
rebap tehnologiýalary, ylmyň öňdeba
ryjy gazananlaryny ornaşdyrmak üçin
ýeňillikli karzlar bilen üpjün edilýär. Gök
ekinleriň ösdürilip ýetişdirilýän meýdan
lary artdyrylýar. Maldarçylygy ösdürmek,
mallaryň baş sanyny we olardan alynýan
önümleriň möçberlerini artdyrmak boýun
ça hem zerur işler geçirilýär. Şunuň bilen
baglylykda, mallar üçin ot-iýmlik ekinleriň
meýdany giňeldilýär.
Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk
çylara ýerden bol hasyl almak, mallaryň
baş san yn y köp eltm ek, önüm önd ür
mek üçin enç em e madd y ýeň illikler i
döredip bermek bilen birlikde, olary ru
hy taýd an hem gold aý ar. Gahryman
Arkadagymyzyň şu ýylyň başynda wela
ýatlara iş saparlarynyň dowamynda öri
meýdanlaryň ýagdaýy bilen tanyşmagy,
maldarlar, balykçylar, telekeçiler bilen du
şuşyp, söhbetdeş bolmagy ildeşlerimizi
täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.
Döwlet Baştutanymyzyň oba hojalyk
çylara berýän maddy we ruhy goldaw
laryndan, döwlet tarapyndan berilýän
ýeňilliklerden netijeli peýdalanýan hu
susy telekeçilerimiz ýurdumyzyň azyk
bolçulygyny pugtalandyrmak ugrunda
önjeýli zähmet çekýärler. Olar ýurdu
myzyň sebitleriniň toprak-howa şertle
rine laýyklykda, oba hojalyk ekinleriniň
ýokary hasyl berýän, ir ýetişýän täze
görnüşlerini ekýärler. Şunda tebigy se
rişdelerden netijeli peýdalanmakda, oba
hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde
mehanizmleşdirilen işleriň innowasion
usullarynyň bökdençsiz ýola goýulmagy
na aýratyn üns berilýär. Ekerançylyk ýer
lerini gurplandyrmak, miweli baglary we
üzüm nahallaryny ösdürip ýetişdirmek,
ýeriň şoruny aýyrmak, ekin dolanyşygyny
alyp barmak, suwy tygşytlamak boýunça
ylmy taýdan esaslandyrylan agrotehniki
çäreler geçirilýär.
Maldarçylyk pudagynda zähmet çek
ýän telekeçilerimiz bolsa mallaryň baş
san yn y artd yrm ak, kad aly wet er in ar
hyzmatlary ýola goýmak, sürüleri netijeli
dolandyrmak, öri meýdanlarynyň suw

desgalaryny abat saklamak, olary dikelt
mek we mallaryň seçgi-tohumçylyk işini
ylmy esasda geçirip, ýokary önüm berýän
tohum mallaryny köpeltmek ugrunda uly
işleri alyp barýarlar.
Türkmen telekeçilerimiz ýyladyşha
nalary, maldarçylyk we guşçulyk top
lumlaryny, sowadyjy ammarlary gurup
ulanmaga berýärler. Bular oba hojalyk
önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna,
ýurdumyzyň bazarlarynyň ýylyň ähli pas
lynda harytlar bilen doly üpjün edilmegine
ýardam berýär.
Agrosenagat toplumynda iş alyp bar
ýan telekeçilerimiz serişdelerden hem-de
ylmy taýdan esaslandyrylan usullardan
netijeli peýdalanyp, ýokary hasylly, bäs
deşlige ukyply, halkara ölçeglere kybap
gelýän önümleri öndürýärler. Netijede
ýerli çig maly gaýtadan işleýän kuwwat
ly kärhanalaryň sany barha artýar. Oba
hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän milli
kärhanalarymyz dünýä ülňülerine laýyk
gelýän harytlary bilen hem içerki, hem-de
daşarky bazarlarda özlerine ynamly ýer
edindiler. Bu bolsa Watanymyzyň eks
port kuwwatyny has-da ýokarlandyrmaga
mümkinçilik berýär.
Bu gün ak bazarlarymyzdaky azyk
harytlarymyzyň aglabasy ýurdumyzda
önd ür ilý är. Et, süýt, balyk, ýum urtg a
önümleriniň, çagalar iýmitiniň, gök we
miwe şireleriniň, şireli suwlaryň, maýone
ziň, doňdurmanyň, gaplanan önümleriň,
süýji-kökeleriň... dürli görnüşleri tagam
larydyr elýeter bahalary bilen alyjylaryň
isleglerini doly kanagatlandyrýar.
Horm atly Prez id ent im iz iň golaýd a
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary
bilen geçiren duşuşygynda: «Obasena
gat toplumynyň köptaraply mümkinçilik
lerini netijeli ulanmak we oba hojalygyny
ykd ys ad yý et iň düş ew üntli pud ag yn a
öwürmek boýunça öňde durýan wezi
pelerd en ugur alyp, biz bu ugurd ak y
kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek
boýunça hem degişli işleri geçirmelidiris»
diýip aýdan sözleri oba hojalykçy teleke
çilerihas-da begendirdi. Hususyýetçilige
höwes bildirýänleri bolsa agrosenagat
ugruna ýöriteleşmäge iterdi.
Oba hojalyk toplumynyň ýüpekçilik,
dowardarç ylyk, iri şahly maldarç ylyk,
guşç ulyk, balar yç ylyk, eker anç ylyk,
bagçylyk, üzümçilik, gülçülik, balykçy
lyk, şeýle-de gök we bakja önümlerini
kakadýan we konserwirleýän, mallar üçin
ot-iým taýýarlaýjy senagat ugurly kiçi
kärhanalary we kiçi sowadyjy ammarla
ry, az kuwwatly degirmenleri döretmäge
isleg bild irý än telek eç iler im iz iň san y
barha artýar.
Bazarlarymyzy ýerli önümlerimiz bilen
üpjün edip, azyk bolçulygyny pugtalandyr
makda uly işleri durmuşa geçirýän Arkadag
Prezidentimiziň jany sag bolsun, alyp
barýan döwlet ähmiýetli ähli işleri rowaç
lyklara beslensin!
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.
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ERTIR — HALKARA ZENANLAR GÜNI
Baýramyňyz gutly bolsun,
eziz eneler, mähriban gelin-gyzlar!

MART

Gara SEÝITLIÝEW

Ata-babalarymyz Zeminiň zynaty, dünýäniň, durmuşyň görki
hasaplanylýan zenanlaryň mertebesini, hormat-sarpasyny he
mişe belent tutupdyrlar. Olary päk söýgi hem ýyly mähir bilen
gurşap, durmuşyň ýazyna deňäpdirler. Öz nobatynda, pähimparasatly türkmen zenanlary hem durmuşda duş gelýän her bir
meselede pederlerimiziň ýakyn maslahatçylary, ýardamçylary
bolupdyrlar. Görogly beg bilen Agaýunus periniň, Togrul beg
bilen Altynjan hatynyň mysalynda hem muňa göz ýetirmek
mümkin...
Zenanlaryň sarpasyny belentde tutmak, olary goramak ýaly
pederlerimizden miras galan asylly ýol-ýörelgeler hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly
zamanasy» ýylynda hem mynasyp dowam etdirilýär. Türkmen
jemgyýetinde zenanlaryň ornuna, olaryň bitirýän hyzmatlaryna
ýokary baha berilýär. Döwletimiz tarapyndan olaryň sylag-ser
paýlary-da ýetirilýär.

ENE ÝÜREGI

Güljahan ÝAGMYROWA,
«Nurly meýdan» daýhan hojalygy:
— Gelin-gyzlary durmuşyň baharyna
meňzedýärler. Megerem, her ýyl bahar
paslynyň al-elwan güllere, owadan bägül
lere beslenip gelmegi-de olaryň gözelligine
bäs edýän ýaly... Şonuň üçin aýal-gyzlaryň
baýramynyň — Halkara zenanlar gününiň
baharyň ilkinji günlerinde bellenilmeginiň
hem özboluşly manysy, ýakymy bar.
Türkmen zenanlary — zehin eýeleri.
Olar mähir hem söýgi, yhlas siňdirip, dur
muşy gül-gülüstanlyga besleýärler. Päk
zähmet çekip, ençeme ajaýyplyklary, gö
zellikleri döredýärler. Biziň Garaşsyz, baky
Bitarap ýurdumyzda bolsa zenanlaryň öz
zehinini, ukyp-başarnyklaryny açyp gör
kezmekleri, jemgyýetçilik durmuşyna işjeň
goşulyşmaklary üçin ähli mümkinçilikler
döredilip berilýär. Şeýle belent hormatsarp an yň sak as ynd a dur an Gahryman
Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, ak
ýollary rowana bolsun!

Ene ýüregi dek
ýürek tapylmaz,
Enäniň ýüregi
gülden näzikdir.
Enäniň hiç erbet
arzuwy bolmaz,
Arzuwy abatlyk
hem-de saglykdyr.
Enäniň ýüregi
her derdi syzar,
Her derdiň dermany
onuň sözüdir.
Enäniň gül ýüzi
gaharňy ýazar,
Ene — ýaşaýyşyň,
bagtyň gözüdir.
Enäniň ýüregi
derýa dek giňdir,
Enäniň ýüregne
bir dünýä sygar.
Enäniň söýgüsi
deňizden çuňdur,
Ene mährin salsa
gije Gün dogar.
Bagşy joşa gelse,
bagş eder bir söz,
Şahyr joşa gelse,
döreder dessan.
Ene ýüregi dek
ýürek tapylmaz,
Ene öz mährinden
döredýär ynsan.

Maýa MYRADOWA,
telekeçi:
— Milli Liderimiziň pähim-parasatly baştutanlygyn
da ýurdumyzda aýal-gyzlara, olaryň jemgyýetiň hem
döwletiň öňünde bitirýän hyzmatlaryna belent sarpa
goýulýar. Şol sanda aýal-gyzlaryň hukuklarynyň we
bähbitleriniň goralmagy babatda hem ýurdumyzda berk
kanunçylyk binýatly işler durmuşa geçirilýär. Bu ugurda
döwletimiz dünýäde ählumumy ykrar edilen hukuk ka
dalaryna gyşarnyksyz eýerip, halkara resminamalara
hem işjeň goşulyşýar. Esasan-da, gender deňligini üp
jün etmek boýunça halkara hukuk kadalarynyň berjaý
edilişi hem munuň aýdyň subutnamasydyr.
Döredilip berilýän giň mümkinçiliklerden netijeli
peýdalanýan, ýurdumyzyň ösüşlerine öz mynasyp
goşantlaryny goşýan türkmen zenanlary bagtyýarlyk
döwrümizden ruhlanyp zähmet çekýärler. Halkara ze
nanlar güni mynasybetli, Gahryman Arkadagymyzyň
baýramçylyk sowgatlary bolsa biziň toý şatlygymyzy,
begenjimizi has-da artdyrdy. Jemgyýetimiziň deňhu
kukly agzalary bolan zenanlar hakyndaky üns-alada
lary, şeýle-de baýramçylyk sowgatlary üçin hormatly
Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarys.

ÝYLYŇ TELEKEÇI ZENANY
Golaýda paýtagtymyzdaky Jemgy
ýetçilik guramalarynyň merkezi bina
synda Halkara zenanlar güni mynasy
betli Türkmenistanyň Zenanlar birleşi
giniň Merkezi geňeşi tarapyndan yglan
edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigiň
jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa paýtag
tymyzda we ýurdumyzyň welaýatlaryn
da ýeňiji bolan zenanlaryň köp sanlysy
gatnaşdy.
Her ýyl däbe öwrülen bu bäsleşik birnäçe
ugur boýunça geçirilip, ol zenanlaryň ýokary
guramaçylyk ukybyny, el hünärini dikeltmäge
we käm illeşd irm äge goşan goşantlaryny,
gadymy ruhy gymmatlyklarymyzy hem-de
milli medeni mirasymyzy dünýä ýaýmakda
görkezen başarnyklaryny, şeýle hem çaga
terbiýesindäki yhlasyny, harby we hukuk go
raýjy edaralarda görkezen işjeňligini, obany
ösdürmekdäki bitiren hyzmatlaryny, bazar

ÝAZLARYŇ ÝARAŞYGY

G

Her ýylyň 8-nji martynda bellenilýän Halkara
zenanlar güni mynasybetli bolsa olara hormatly
Prezidentimiziň adyndan baýr amçylyk sowgatlary gow
şurylýar. Şeýle belent sylag-hormatdan göwünleri gal
kynýan gyz-gelinlerimiz, pähim-parasatly ene-mamala
rymyz ýurdumyzyň ösüşlerine, türkmen jemgyýetinde
agzybirligiň, jebisligiň pugtalandyrylmagyna, kämil
ýaş nesilleriň terbiýelenip ýetişdirilmegine öz myna
syp goşantlaryny goşýarlar. Ähli ugurlarda bolşy ýaly,
milli ykdysadyýetimiziň hususy ulgamynda zähmet
çekýän bagtyýar zenanlarymyz hem belent hormat-sar
pasy, telekeçilik bilen meşgullanmak, halal we netijeli
zähmet çekmek, abadan durmuşda ýaşamak babatda
döredip berýän giň mümkinçilikleri, şeýle-de baýramçy
lyk sowgatlary üçin Gahryman Arkadagymyzyň adyna
ýürekden çykýan alkyşlaryny aýdýarlar.

üller baýramçylyklarda, toý-dabaralarda, şanly
senelerde birek-birege gowşurylýan sowgadyň
iň ajaýybydyr. Halkara zenanlar gününiň golaý
lamagy bilen sowgatlyk güllere bolan islegiň artjakdygy özözünden düşnükli bolsa gerek. Bu babatda Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi

ykdysadyýetiniň we telekeçiligiň ösüş ine
goşan goşantlaryny açyp görkezdi.
Bäsleşige «Ýurduň bazar ykdysadyýetiniň
we telekeçiligiň ösmegine goşan goşandy
üçin» diýen ugur boýunça Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalarynyň birnäçesi gatnaşdy. Eminleriň
biragyzdan gelen netijesine görä, Balkan
welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýaşaýjy
sy Gurbangül Annamuhammedowa «Ýylyň
telekeçi zenany» diýen ada mynasyp boldy.

Alymjan Jumabaýewiň Lebap welaýatynyň Çärjew etraby
nyň çäginde ýerleşýän kärende ýerinde ösdürip ýetişdirýän
owadan gülleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.
— Gülleri gören ynsanlaryň göwni göterilýär. Güller
ruhubelentlik, gözellik, söýgi eçilýär. Hut şonuň üçinem,
indi 5 ýyldan gowrak wagt bäri ýyladyşhanamyzda gülleriň
onlarça görnüşlerini ösdürip ýetişdirýäris. Gül nahallaryny
ýetişdirmekde ýerli we özbek kärdeşlerimiziň tejribesine
esaslanyp zähmet çekýäris. Ýyladyşhana şertlerinde ýetiş
dirilýän gül nahallaryny wagtly-wagtynda suwaryp durýarys,
ideg işlerini ýerine ýetirýäris. Idegi ýetirilen nahallar belli bir
döwürde ösýärler, soňra gunçalaýarlar, gyzyl-çog, ap-ak
bolup açylýarlar. Gunçalap ugran döwründe güller aýratyn
idegi talap edýär. Müşderileriň güllerimize uly isleg bildirmegi
bizi has-da yhlasly zähmet çekmäge ruhlandyrýar — diýip,
telekeçi Alymjan Jumabaýew gürrüň berýär.
Şeýle hem telekeçi özüne degişli bolan kärende ýerinde
ýyladyşhana şertlerinde limon ösdürip ýetişdirýär. Häzirki
wagtda ýyladyşhanada ýüzlerçe düýp limon nahaly bolup,
bir nahal 150—250 kilograma çenli hasyl bermäge ukyply

dyr. Ýyladyşhanada buýurmalar esasynda limon şitilleriniň
hem ýüzlerçe düýbi ýetişdirildi.
Telekeçiniň ýyladyşhanada ýetişdirýän dürli öwüşginli
gülleri, jana melhem limonlary içerki bazarda geçginli ha
rytlaryň biri hasaplanylýar.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

5

Rysgal 2022-nji ýylyň 7-nji marty, duşenbe

IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
GAÝTADAN IŞLENILÝÄR

PLASTIK GAPAKLARYŇ EKSPORTY

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda içerki bazar we eksport üçin ýokary
hilli, ekologiýa taýdan arassa önümçilikleri döretmek hem-de ilatyň iş bilen üpjün
çiligini ýokarlandyrmak bilen bagly bimöçber tagallalaryndan ruhlanýan Türkme
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň alyp barýan işleri
barha rowaçlanýar. Muňa telekeçi Serdar Mämmetniýazowyň Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde ýerleşýän kärhanasynda gazanylýan
netijeli üstünlikler hem şaýatlyk edýär.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň senagat
pudagyny ösdürmek, daşary döwletlerden getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan ýerli önümleriň önümçili
gini giňeltmek hem-de dünýä bazarynda bäsdeşli
ge ukyply harytlaryň möçberini artdyrmak ugrunda
edýän tagallalarynyň netijesinde «Uly çynar» hojalyk
jemgyýetinde hem işler üstünlikli alnyp barylýar.

2018-nji ýylda önümçilige başlan bu kärhanada PET (polietilentereftalat) übtükleri öndüril
ýär. Bu önümler plastik turbalaryň, polipropilen haltalaryň, plastmassa gaplaryň önümçiliginde
we dokma senagatynda giňden ulanylýar. Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasynyň döwre
bap enjamlary bilen üpjün edilmegi aýda 250 — 300 tonna polietilen önümlerini gaýtadan
işlemäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň işçi-hünärmenleri ýurdumyzyň welaýatlarynda
we paýtagtymyzyň töwereklerinde ulanyşdan galan polietilen gaplary, gutulary toplaýarlar.
Soňra bu önümler kärhanada arassalanyp, bölejiklere-übtüklere bölünip, gaýtadan işlenilýär.
Önümçilikde işleriň awtomatik usulda alnyp barylmagy önümleriň ýokary hilli taýýarlanyl
magyna şert döredýär. Munuň özi hususy kärhananyň öndürýän önümlerine içerki we daşarky
bazarda islegleriň barha artmagyna ýardam edýär. PET übtükleri Özbegistan Respublikasyna
eksport edilýär.

2008-nji ýyld a esasland yr ylan «Uly
çynar» hojalyk jemgyýeti plastik gaplaryň
gapaklarynyň we tutawaçlarynyň önüm
çiligini alyp barýar. Hojalyk jemgyýetiniň
önümçilik kärhanasy paýtagtymyz Aşgabat
şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýär.
Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasynyň
döwrebap enjamlary bilen üpjün edilme
gi bu ýerde plastik gapaklaryň sagatda
16200 sanysyny öndürmäge şert döredýär.
«Uly çynar» hojalyk jemgyýetinde plas
tik gapaklaryň önümçiliginden başga-da,
güberçek gatlaklary çykarýan bölümi hem
her ek et edý är. Köp ug urly önümç ilikd e
ýerli we daşary ýurt çig malyndan peý
dalanylýar. Kärhanada 100-den gowrak
işçi-hünärmen iki çalşykda zähmet çekýär.
Ýeri gelende bellesek, 2018-nji ýylda «Uly
çynar» hojalyk jemgyýeti halkara ISO gü
wänamasyna hem mynasyp boldy.
Kärhananyň PET (polietilentereftalat)
übtükleriniň önümçiligini alyp barýandy
gy hem bellärliklidir. Bu ýerde öndürilýän
önümler içerki we daşarky bazarda ýokary islegden peýdalanýar. Häzirki wagtda «Uly çynar»
hojalyk jemgyýeti Özbegistan Respublikasyna, Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherine,
Gazagystan Respublikasyna plastik gapaklaryň eksportyny amala aşyrýar.

GEÇGINLI HARYTLAR

BERKLIK WE ÝOKARY HIL

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzasy bolan «Safa» hususy kärhanasy ýurdu
myzda polietilen we polipropilen önümlerini öndürýän
öňdebaryjy kärhanalaryň biri hökmünde giňden tanalýar.
1 9 9 5 - n j i ý y l d a n
bär i her ek et edý än
kärh an a polipr op ilen
we poliet ilen torb a
lar yň, azyk önümle
rin i gapl am ak üçin
dürli ölç egd äk i plas
tik gaplaryň, inliligini
20 santimetrden 120
sant im etr e çenli bo
lan polipropilen rulon
önümçiligini ýola goý
dy. Bu önümlere sarp
edijiler tarapyndan uly
isleg bildirilýär. Munuň özi kärhananyň dünýä bazaryndaky ornuny barha pugtalandyrýar.
Kärhanada öndürilýän önümler «Safa» haryt nyşany bilen içerki we daşarky bazarda ýer
lenilýär. Türkiýe Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna polipropilen rulon eksport edilýär.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda ýerleşýän kärhanada onlarça işgär zähmet
çekýär. Ýewropanyň öňdebaryjy tehnologiýalarybilen üpjün edilen kärhananyň polipropilen
we polietilen torbalaryň, plastik gaplaryň aýda 300 tonnasyny öndürmäge mümkinçiligi bar.
Önümçilik üçin gerek bolan çig mal Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumyndan, şeýle-de Gyýanlydaky polimer zawodyndan alynýar.

2019-njy ýylda esaslandyrylan «Rowaç
lan Galkynyş» hususy kärhanasy polipro
pilen haltalaryň önümçiligini alyp barýar.
Önümçilikde ýerli çig maldan peýdalany
lyp, ol Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işleýän zawodlar toplumyndan, Gyýanly
daky polimer zawodyndan alynýar.
Kärhanada polipropilen haltalaryň dürli gör
nüşleri öndürilýär. Olar ölçegleri boýunça biri-birinden tapawutlanýarlar. Ini 56 santimetr,
uzynlygy 107 santimetr bolan polipropilen halta oba hojalygynda azyk önümlerini, senagat
önümçiliginde bolsa sement gaplamakda ulanylýar. Kärhanada ornaşdyrylan döwrebap en
jamlar ýylda 3 müň tonna golaý polipropilen halta öndürmäge mümkinçilik berýär. Bu ýerde
30-dan gowrak hünärmen zähmet çekip, işler üç çalşykda alnyp barylýar.
«Rowaçlan Galkynyş» hususy kärhanasy beton kerpiçleriniň önümçiligini hem ýola goýdy.
Beton kerpiçleriniň 10x20, 20x20, 25x20 santimetr ölçeglerdäki görnüşleri bar.
Kärhanada öndürilýän önümlere içerki bazarda islegiň barha artmagy olaryň ýokary
hiline güwä geçýär. Hili we berkligi bilen tapawutlanýan önümler diňe bir içerki bazarda
däl, eýsem, dünýä bazarynda-da uly islegden peýdalanýar. «Rowaçlan Galkynyş» hususy
kärhanasynda öndürilýän önümler Russiýa Federasiýasyna, Gazagystan Respublikasyna
eksport edilýär. Kärhana geljekde önümçiligiň gerimini giňeltmegi, eksport mümkinçiliklerini
artdyrmagy meýilleşdirýär.
Türkmen telekeçileri importyň ornuny tutýan, bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmek üçin
giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.

Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».

SENAGAT
Ýurdumyzda duş gelýän peýda
ly tebigy baýlyklaryň ýene-de biri
bentonit palçygydyr. Bentonit pal
çygynyň düzüminde birnäçe mineral
lar bar. Olaryň esasylary montmo
rillonit, kaolinit gidroçlýuda, çeolit
bolup durýar. Bentonit alymlaryň
çaklamasyna görä, wulkan atylanda
ky külleriň deňiz suwy bilen täsirleş
megi netijesinde emele gelýär.
Diýarymyzyň günbatar sebitinde (Balkan
welaýatynda) bentonit käni bar. Ol Jebel de
mir ýol menzilinden 37 km uzaklykda, Oglanly
obasynda ýerleşýär. Bu ýatak 6 meýdançadan
ybarat bolup durýar. Meýdançalarda bentonit
gatlagynyň galyňlygy 2 metrden 30 metre çen
lidir. Bu ýatakda reňkleri boýunça bentonitiň iki
görnüşi duş gelýär: ak reňkli (aşaky gatlaklarda)
we garamtyl çal reňkli (ýokarky gatlaklarda).
Bu ýerdäki bentonitler fiziki-himiki häsiýetleri
boýunça aşgarly we aşgar-ýer bentonitlere bö
lünýär. Aşgarly bentonitler suw bilen garyşdyry
landa, olaryň göwrümi 15—18 esse, aşgar-ýer
bentonitler bolsa 6—9 esse çişip (ulalyp) bilýär
ler. Bentonitiň bu häsiýeti ony suw geçirmeýän
(gidroizolýasiýa) çig mal hökmünde ulanmaga
mümkinçilik berýär.
Bentonit palçygy gadymy döwürlerden bäri

ÝURDUMYZYŇ TEBIGY BAÝLYKLARY:
BENTONIT
ýerli ilata belli bolupdyr. Ýerli ilat bu palçygy
«sabyn daş» diýip atlandyrypdyrlar we ony egineşikleri ýuwmakda, senagatda ýüňüň ýagyny
aýyrmakda we ýuwup arassalamakda tämizleýji
serişde hökmünde peýdalanypdyrlar.
Bu ýatakdan alynýan bentonit palçygy ak
lygy we beýleki fiziki-himiki häsiýetleri boýunça
dünýäde iň ýokary hilli bentonitlere degişlidir.
Bu ýatakdan 1934-nji ýylda bentonit gazylyp
alynmaga başlanypdyr. 1999-njy ýylda Balkan
welaýatynyň Balkanabat şäherinde külke gör
nüşli bentonit öndürýän, ýyllyk öndürijiligi 50000
tonna barabar bolan kärhana guruldy.
Häzirki döwürde Türkmenistanda bentonit
geologiýada, nebit-gaz senagatynda burawla
ýyş işlerinde gerek bolan erginleri taýýarlamak
üçin giňden ulanylýar. Soňky wagtlarda husu
sy kärhanalar tarapyndan bentoniti kompleks
(NPK) dökünlerini (ýelimleýji goşundy), bento
nitli kükürt dökünini öndürmekde çig mal hök
münde ulanyp başladylar.
Bent on it halk hojalyg ynd a dürli mak
satlar üçin giňd en peýd alan ylý ar. Olar şu
aşakdakylardan ybaratdyr.

Gurluşyk materiallarynyň önümçiliginde:
— gidroizolýasiýa düşekçeleriniň (matrasla
ryň) önümçiligi;
— gidroizolýasiýa ýüpleriň (şnurlaryň) önüm
çiligi;
— suw saklamak üçin howuzlaryň we ýap
laryň gurluşygynda;
— ýol gurluşygynda we ýerasty desgalary
gurmakda;
— keramika we farfor önümlerini öndür
mekde.
Metal önümlerini öndürmekde:
— demirden guýlup ýasalýan önümler üçin
galyplary ýasamakda;
— demir magdanlaryndan önüm öndürilen
de, magdany tokgalamak üçin.
Oba hojalygynda ulanylyşy:
— m a l l a r y ň w e g u ş l a r y ň i ý m l e r i n e
goşulanda, bentonit iýmleriň siňdirilişini çalt
laşdyrýar. Mallaryň gije-gündizdäki agramynyň
artmagyny ýokarlandyrýar. Iýmit siňdiriş ýol
laryndaky ynsan saglygy üçin zyýanly bakte
riýalardan, içgeçme keselinden goraýar. Iýmit
ýaglaryny arassalamakda (bu maksatlar üçin

kislotalar bilen işlenip aktiwleşdirilen bentonit
ulanylýar).
Bentonit iýmit senagatynda E558 belgili iý
mitlik goşundy hökmünde bellige alyndy.
Lukmançylykda we kosmetologiýada
ulanylyşy:
— bentonit kosmetiki serişdeleriň düzümine
hem girýär, ýagny deri üçin ýapgylary, ýagly
deriler üçin kremleri, göz üçin sürmeleri, dürli
görnüşli sabynlary we gözellik serişdelerini
öndürmekde.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň senagat
we himiýa önümçiligi bölüminiň
baş hünärmeni.
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HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

ONLAÝN SÖWDA

WELAÝATDA ELTIP BERMEK HYZMATY
Sanly innowasiýalaryň durmuşymyza
giňden ornaşmagy bilen, söwda we
hyzmatlar ulgamy ýokary işjeňli
ge eýe bolýar. «Türkmenistanda
2019—2025-nji ýyllarda sanly yk
dysadyýeti ösdürmegiň Konsepsi
ýasyna» hem-de «Türkmenistanda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
2021—2025-nji ýyllar üçin Döwlet mak
satnamasyna» laýyklykda, häzirki wagtda
ýurdumyzyň welaýatlarynda elektron söwda,
eltip bermek hyzmaty yzygiderli kämilleşýär.
Ýaşaýyş-durmuşymyz üçin zerur bolan harytlary
we azyk önümlerini saýlamaga, satyn almaga her
gün ençeme wagt sarp edýäris. Barha giň gerim
alýan söwda platformalary gymmatly wagtymyzy

tygşytlamaga, gerekli harytlardyr önümler, ola
ryň nyrhlary bilen baglanyşykly giňişleýin
maglumatlary almaga ýakyndan ýardam
edýär. Bu babatda Türkmenistanyň Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy Resul Rejebow tarapyndan esas
landyrylan, Daşoguz şäherinde ýerleşýän
«Çynar market» onlaýn söwda goşundysy
aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Bu goşundy
50-den gowrak haryt görnüşini öz içine alyp, ter
gök-miwe önümlerini, himiki serişdeleri müşde
rilere hödürleýär. Onlaýn arkaly edilen sargytlar
11:00-dan 21:00-a çenli aralykda müşderilere gow
şurylýar. Bu goşundyny «Play Marketden» ykjam
telefonlara ýükläp almak mümkin. Bu bolsa sanly
ulgamyň giň mümkinçilikleriniň durmuşymyza has
içgin ornaşýandygyny tassyklaýar.

AWTOŞAÝLAR BIR ELEKTRON ULGAMDA
«Ýakyndar» onlaýn dükany awtoulaglar üçin zerur
bolan awtoşaýlaryň, ätiýaçlyk şaýlaryň, tekerleriň,
awto ýaglaryň, ulaglaryň elektronika serişdeleriniň,
akkumulýatorlaryň, awtohimiýa serişdeleriniň, reňk
berijileriň, gurallaryň we enjamlaryň, şeýle-de awto
hyzmatlaryň giň toplumyny halka hödürleýär. Müşde
riler onlaýn dükanyň web-sahypasynda awtoulaglary
abatlamak üçin ätiýaçlyk şaýlary we beýleki zerur
zatlary tapyp bilerler. Web-sahypasynda hödür
lenýän önümleriň aglabasy «Toyota», «Pioneer»,
«Michelin», «Hyundai», «Hankook», «Westlake»,
«Mobil», «Apollo», «Varta» ýaly öňdebaryjy kom
paniýalar tarapyndan öndürilen önümlerdir. Göz
leg süzgüçleri we harytlaryň aýratyn bölümlerde
ýerleşdirilmegi özüňe gerekli harydy we hyzmaty
tapmagy has-da aňsatlaşdyrýar. Web-sahypasynda
maglumatlar we bildirişler 3 dilde, ýagny türkmen,
iňlis, rus dillerinde berilýär.
Onlaýn arkaly edilen sargytlar gysga wagtyň
içinde müşd er iler iň elin e gowşur ylýar. Tölegler

nagt we nagt däl gör
nüşinde, şeýle hem on
laýn ark aly hem kab ul
edilýär. Onlaýn dükanyň
web-sah yp as yn a agz a
bolmak bilen müşderiler
awtoulaglar babatdaky
öz bildirişlerini hem paý
laşyp bilerler.

TELEKEÇILIK

RAHAT ZENANAÝAKGAPLARY
«Röwşen» hususy kärhanasy ýurdumyzda meşhur
aýakgap öndüriji kärhanalaryň biri hökmünde tanalýar.
Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşýän kärhananyň
«Röwşen» brendli aýakgaplary ýokary hili, rahatlygy we
nepis biçüwi bilen tapawutlanýar. «Röwşen» brendi as
tynda iş, okuw, sport, gündelik, umuman, durmuşyň ähli
ugurlary boýunça aýakgaplaryň onlarça görnüşleri öndü
rilýär. 2003-nji ýylda esaslandyrylan hususy kärhanada
möwsüme we pasla görä niýetlenen aýakgaplaryň günde
500 jübütini öndürmäge mümkinçilik bar.
Kärhanada öndürilýän köp görnüşli aýakgaplaryň için
de zenanlar üçin niýetlenen ýuka deriden tikilen iş we
sport aýakgaplaryny, üsti açyk hem-de çepek görnüşli,

ökjeli aýakgaplary mysal getirmek bolar. Esasy bellemeli
zatlaryň biri bolsa, aýakgap önümçiliginde tebigy çig mal,
ýagny deri peýdalanylýar. Esasan hem iri şahly mallaryň
derisi ulanylýar. Ýaz we tomus aýakgaplary öndürilende,
deri has inçe işlenýär we howa geçirmegi üçin ýörite be
zeg deşijekleri bilen bezelýär. Şeýle hem aşaky daban
böleginiň ýuka we maýyşgak bolmagyna üns berilýär. Bu
ýörişiň has ýumşak bolmagyny üpjün edýär.
Önümçilikde aýakgaplaryň berkligi bilen birlikde, daşky
görnüşiniň döwrebap bolmagyna-da aýratyn üns berilýär.
Deriniň häzirki zaman tehnologiýalary esasynda gaýtadan
işlenilmegi netijesinde, bu önümleriň dürli nagyşly, has
ýumşak hem amatly görnüşleri taýýarlanylýar.

«MEŇLI» HARYT NYŞANLY
«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti
arassa gönden öndürýän önümleriniň gör
nüşlerini köpeldip, müşderileriň söýgüsini
gazanýar.
Hojalyk jemgyýetiniň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň çägindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň senagat zolagynda
ýerleşýän önümçilik kärhanasynda her günde 300 jübüt
aýakgap öndürilýär. Onuň «MB» hem-de «Meňli» haryt
nyşanly önümleri ýurdumyzyň çar künjeginde 50-ä golaý
dükanda satylýar.
Zenan aýakgaplary we torbalary «Meňli» haryt nyşany
bilen öndürilýär. Häzirki wagtda olaryň görnüşleri has-da
köpeldildi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda uludan

toýlanylýan Halkara zenanlar güni mynasybetli zenan
aýakgaplarynyň täze 12 görnüşi öndürilip, ýurdumyzyň
söwda nokatlarynda müşderilere hödürlenilýär.
Ýaz paslynda geýmek üçin aýakgaplaryň önümçiligi
ne-de girişildi. Ýantorbalar hem müşderileriň isleglerine
görä, dürli reňklerde öndürilýär. Nepis hem sünnäli tikiliş
usullarydyr metal bezegleri zenan torbalaryna aýratyn
bezeg berýär.
Zenanlar üçin gapjyklar hem uly isleg bildirilýän önüm
lerdir. Olar ýuka, berk deriden öndürilip, ýanyňda göter
mek, gündelik ulanmak üçin amatlydyr. Gön gapjyklaryň
ululy-kiçili, dürli reňkli we owadan bezegli görnüşleri bar.
Umyda KAKAÝEWA.
«Rysgal».

KAN OL A — GIRD EJ IL I EKIN
Türkmen telekeçileri ýurdumyzyň toprak-howa
şertlerinde ösdürip ýetişdirip bolýan azyklyk ekin
leriniň täze görnüşlerini ekerançylyk tejribesine
ornaşdyrýarlar. Soňky ýyllarda ýag alynýan ka
nola we günebakar ýaly ekinleri ösdürip ýetişdir
mekligiň usullaryny öwrenip, bu ugurlardan gowy
netije gazanýan telekeçileriň sany barha köpelýär.
Kanola raps bilen surepisi çakyşdyrmak arkaly rapsyň
genetiki taýdan özgerdilen görnüşidir. Raps we surepis ot
ösümlikleriniň kelemler maşgalasyndan bolan ýag alynýan we
ot-iýmlik ekinlere degişlidir.
Kanola ýagy adam bedeniniň emele getirip bilmeýän iki sany
ýag turşusyna baýdyr. Olaryň biri alfa-linolen turşusy bolup, başga
bir madda bilen ornuny çalşyp bolmaýan omega-3 ýag turşusydyr.
Kanolanyň boýy 90—180 santimetre ýetip bilýär. Ýaprakla
rynyň şekili süýnmek, reňki mawumtyl ýaşyl bolup, gyralaryna
tüýjagazlar ösüp çykýar. Gülleri owunjak we sary, olarda şiräniň
köp bolmagy balarylary özüne çekýär. Kanolanyň tohumy kö
sükde ýerleşýär, ol nohudyň kösügine çalymdaşdyr, ýöne bäş
esse diýen ýaly kiçidir. Her kösükde 20 sany gara ýa-da goňur
togalak tohum bolýar.
Ösümligiň 100 kilogram tohumyndan 40 litr töweregi ýag,
60 kilograma golaý sarun çykýar. Ýagynyň tagamy ýakymly we
ýokumly, şoňa görä-de dürli tagamlary taýýarlamakda giňden
ulanylýar, adam saglygyna oňaýly täsir edýär. Saruny guşçulyk
da gymmatly we ýokumly iým hökmünde peýdalanmak bolýar,
ol soýa we günebakar sarunynyň ornuny tutýar.
Kanolanyň ýazlyk we güýzlük görnüşleri bolup, olaryň ösüş
döwri degişlilikde 80—120 gün, 270—320 gün dowam edýär.
Güýzlük görnüşi sowuga çydamly, ýylylygy onçakly bir talap
hem etmeýär. Tohumy 1—3oС ýylylykda ösüp çykýar, -18oС
çenli aýaza çydaýar. Ösüşi üçin ortaça 18—20oС, güllemegi
we ýetişmegi üçin 23—25oС gyzgynlyk gerek.
Kanola ekiljek ýerler 25—30 santimetr çuňlukda sürülýär,
tekizlenýär, keşler çekilip, adaty däne ekiji tehnikalar bilen 2-3
santimetr çuňluga ekilýär. Eger-de ýokarky gatlagy çalt gura
ýan toprak bolsa, onda 4-5 santimetre çenli çuňaltmak bolýar.
Güýzlük kanolanyň ekişini geçirmegiň amatly möhleti sentýab
ryň 15-inden 30-yna çenli döwür hasaplanýar.
Ýumşak çägesöw topragyň her gektaryna 5-6 kilogram, gaty
topraga 8—10 kilogram tohum harç edilýär. Ýumşak toprak tagt
edilip ekilende, tagt suwuň yzgaryna, gaty topraga ekilende
bolsa 2 gezek yzly-yzyna suwaryp gögeriş alynmagy gowy
netije hasaplanýar. Ýöne ekiniň üstünde suwuň 12 sagatdan
köp durmagyna ýol bermeli däl. Ekişden öň tekizlenen ýerlere
topragyň himiki düzümine görä, agrotehniki kada laýyklykda her
gektara 200—250 kilogram fosfor, 150—200 kilogram karba
mid, 50 kilogram kaliý dökünlerini bermek teklip edilýär. Tejribeli
daýhanlar eger her gektar 50—60 tonna ders bilen dökünlense,
mineral dökünlerini az mukdarda berseň hem bolýandygyny
belleýärler. Ekişden soň, birinji we ikinji ösüş suwlaryny tutmaz
dan öň gektara 200—250 kilogram karbamid, fewral aýynyň
ortalaryna gülläp başlanda witaminler, ösüş döwründe (mart
aýy) azot bilen iýmitlendirmek maslahat berilýär.
Gyşa çenli emele gelen ýapraklaryň sany 10—12-ä ýeten
halatynda, hasyl berýän şahalary köp döreýär. Netijede her
gektardan 5-6 tonna çenli hasyl alyp bolýar. Ýaz möwsüminde
2-3 gezek suw tutulýar. Ekin doly gülläp, hasyla durandan soň,
tümmül suwy berilýär. Suwaryş akabalaryň arasy 200—250
metrden (ýeriň ýagdaýyna görä) köp bolmaly däl.
Zyýan berijiler we mör-möjekler, kanolanyň tutuş ösüş döw
rüniň dowamynda, ýagny ýere tohumy taşlanandan, tä ýetişip,
hasyly ýygnalýança howply bolup durýar. Haşal otlar bilen göreş
çäresini ekişden we gögerişden öň gerbisidleri sepmek arkaly
alyp barmaly. Eger-de haşal otlara we zyýan berijilere garşy gö
reşçäreleri gijikdirilse, alynjak hasylyň agramly möçberi ýitirilýär.
Zyýan berijilere guşlar, ylaýta-da, bezbeltekler, kebelek gur
çuklary, toprak büresi, kök liçinkalar, şireje, sowka degişlidir.
Ýurdumyzyň toprak-howa şertlerinde güýzlük kanola maý
aýynyň ahyrlaryna, iýunyň başlaryna ýetişýär, onuň hasyly
däne orujy kombaýnlar bilen ýygnalýar.
Kanolanyň tohumy gaýtadan işlenip alynýan ösümlik ýagy
we sarun guşçulykda giňden ulanylýar. Bu bolsa kanolany
ösdürip ýetişdirmekligiň ykdysady taýdan örän bähbitlidigini,
daýhan üçin girdejili ekindigini görkezýär.
Ýokarda beýan edilenlerden başga hem kanolanyň hasyly
iýun aýynda ýygnalandan soň, onuň yzyna aralyk ekin mäş
ýa-da ir ýetişýän mekgejöwen ekip, güýzlük bugdaý ekişine
çenli ýene-de bir hasyl alyp bolýar. Eger-de kanolanyň yzyna
aralyk ekinleri ekmäge mümkinçilik bolmasa, onda meýdany
ýere gaçan dänelerinden arassalamak üçin ilki ýeri suwarmaly,
soňra sürüm işlerini geçirmeli.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň Obasenagat
toplumy we balykçylyk müdirligi.
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HOJALYK JEMGYÝETI

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.

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

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

S/b 101731005495

S/b 101201004434

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrabynyň «Ýalkym» ýaşaýyş toplumy,
Türkmenistan köçesi. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 65) 55-17-67, 72-39-72.

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

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 — 108953.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.
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Mahabatlar. Bildirişler

EZIZ ENELER!
MÄHRIBAN GELIN-GYZLAR!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky her ýylyň 8-nji martynda döwlet
derejesinde bellenilýän Halkara zenanlar güni bilen gutlap, size ýörite açylan «Mähriban
zenan» atly täze möhletli goýumyny hödürleýär.
«Mähriban zenan» atly möhletli goýumy ýyllyk 12% bilen 1 (bir) ýyl möhlete açylýar.
Goýuma pul serişdeleriniň iň az möçberi 500 (bäş ýüz) manatdan 50 000 (elli müň)
manada çenli nagt we aýlyk zähmet haky geçirilýän «Altyn asyr» bank kartynyň üsti bilen
nagt däl görnüşinde kabul edilýär.
Hormatly zenanlar! Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky, «Mähriban
zenan» atly täze goýumyny 16 ýaşdan ýokary bolan zenanlar 2022-nji ýylyň 1-nji martyndan
1-nji maýy aralygynda açyp, pul serişdelerini goýup bilerler.
Goşmaça maglumat almak üçin bankyň merkezi edarasyna ýa-da onuň islendik
şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: (+993 12) 44-02-80.

S/b 209211000120

Şahamçalarymyzyň salgylary we telefon belgileri
bankyň resmi www.tnbk.tm internet sahypasynda ýerleşdirilen.

