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19-20-nji mart aralygynda hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen 
Katar Döwletiniň Emiriniň arasynda ýokary 
derejedäki gepleşikler geçirildi.

Ozal habar berlişi ýaly, düýn döwlet 
Baştutanymyz dostlukly ýurduň paýtagtyna 
döwlet sapary bilen geldi. Şu gezekki 
ýokary derejedäki duşuşyk hyzmatdaşlygyň 
baý tejribesini hem-de bar bolan uly 
mümkinçilikleri nazara almak bilen, taraplaryň 
netijeli gatnaşyklara kuwwatly itergi bermäge 
taýýardyklarynyň aýdyň subutnamasy boldy.

Saparyň ikinji güni hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedowyň Kataryň 
öňdebaryjy kompaniýalarynyň we maýa goýum 
edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygyndan 
başlandy.

“Sheraton Grand Doha Resort and 
Convention” myhmanhanasynyň “Salwa” 
zalynda geçirilen işewürlik çäresine Kataryň 
Söwda-senagat edarasynyň, Işewürler 
assosiasiýasynyň, “Delta Group”, “Turnkey 
Trading and Contracting”, “Shaheen Al 
Mohannadi Group”, “Bin Twar Group” ýaly iri 
kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar üçin ýurdumyzda 
öndürilýän önümleri, şeýle-de özara 
gatnaşyklaryň esasy we geljekki ugurlaryny 
görkezýän sergi guraldy. Bu ýerde dokma 
we haly önümleriniň, lukmançylyk maksatly 
serişdeleriň, dermanlyk ösümlikleriň, süýji 
nygmatlaryň dürli görnüşleri bar.

Kataryň Söwda-senagat edarasynyň wekili 
duşuşygy açyp, döwlet Baştutanymyza we 
ähli gatnaşyjylara katar-türkmen işewür 
hyzmatdaşlygynyň geljekki ugurlaryny 
ara alyp maslahatlaşmaga gyzyklanma 
bildirendikleri üçin hoşallyk sözlerini aýtdy. 
Bellenilişi ýaly, hormatly Prezident Serdar 

Berdimuhamedowyň ilkinji döwlet sapary 
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga, ilkinji nobatda, 
döwletara ykdysady gatnaşyklara kuwwatly 
itergi berer.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedowa söz berildi. Döwlet 
Baştutanymyz ýygnananlary mübärekläp, 
duşuşygyň şeýle wekilçilikli düzüminiň 
Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly 
gyzyklanmanyň hem-de hyzmatdaşlyk üçin 
täze mümkinçilikleriň açylýandygynyň 
subutnamasydygyny belledi.

Söwda-ykdysady ugur boýunça hyzmatdaşlyk 
mümkinçilikleriniň entek doly möçberde 
ulanylmaýandygyna aýratyn üns çekildi. 
Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Katar 
Döwleti bilen bilelikde işewürler geňeşiniň 
döredilmeginiň tarapdarydygy tassyklanyldy. 
Nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň ykdysady 
strategiýasy jemi içerki önümiň möçberinde 
hususy eýeçilikdäki kärhanalaryň paýyny 
tapgyrlaýyn artdyrmagy göz öňünde tutýar. 
2008-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň 
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 
kuwwatly işewürlik birleşmesi bolup durýar. 
Bu birleşme milli ykdysadyýetiň esasy 
pudaklarynyň ençemesinde işleri amala aşyrýar. 
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler 
birleşmesi Kataryň telekeçiler birleşmesi bilen 
göni gatnaşyklary ýola goýmaga, şeýlelikde, 
işewürlik binýatlaryny pugtalandyrmaga 
taýýardyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow 2011-nji ýylyň ýanwarynda 
döredilen hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklary 
ösdürmegiň guraly hökmünde çykyş edýän 
Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça 
hökümetara türkmen-katar toparynyň ornuna 
ünsi çekip, bu toparyň şu ýyl Aşgabat şäherinde 
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(Dowamy 2-nji sahypada).

geçiriljek mejlisiniň many-mazmun taýdan 
has-da baýlaşjakdygyna, iki ýurduň işewür 
toparlarynyň hyzmatdaşlygyny ýola goýmak 
nukdaýnazaryndan oňyn ädim boljakdygyna 
ynam bildirdi. Şeýle-de ýurtlarymyzyň 
arasynda haryt dolanyşygynyň möçberini 
artdyrmak, Hazar deňzinde nebit we gaz 
önümçiligi, Türkmenistanyň nebithimiýa we 
gazhimiýa pudaklarynda häzirki zaman, ýokary 
tehnologiýaly önümçilikleri döretmek, halkara 
energetika taslamalaryna bilelikde gatnaşmak 
ýaly oňyn mümkinçilikleri seljermegiň 
zerurdygy nygtaldy.

Umuman, bu taslamalar uzak möhletli, 
strategik, toplumlaýyn türkmen-katar 
hyzmatdaşlygynyň başlanmagyna itergi berip 
biler. Biz munuň üçin iň amatly kanunçylyk we 
guramaçylyk şertlerini döretmäge taýýardyrys 
diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam 
etdi. Mundan başga-da, Katar Döwletiniň 
maliýe ulgamynyň, maliýe-karz edaralarynyň, 
ätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň, 
biržalarynyň döreýşiniň we hereketiniň 
oňyn tejribesini öwrenmäge uly gyzyklanma 
bildirilýändigi barada aýdyldy. Şeýle hem 
türkmen telekeçileriniň katarly kärdeşleri 
bilen uzak möhletleýin gatnaşyklary düýpli 
we hil taýdan giňeltmäge, olaryň üstünlikli 
tejribesini özleşdirmäge, häzirki zaman 
iş dolandyryş usullaryny we çözgütlerini 
ornaşdyrmaga taýýardyklary nygtaldy. Häzir 
şeýle hyzmatdaşlyk üçin ähli mümkinçilikler 
bar diýip, hormatly Prezidentimiz iki ýurduň 
haryt öndürijileriniň we hyzmatlar ulgamynda 
özara sergileri geçirmegiň, bilelikdäki işewürlik 
maslahatlaryny yzygiderli guramagyň 
maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Biziň ýurdumyz islendik netijeli teklipler, 
jogapkärli we ygtybarly hyzmatdaşlyk üçin 
hemişe açykdyr diýip, döwlet Baştutanymyz 
şu günki duşuşyga Katar Döwletiniň işewür 
toparlarynyň Türkmenistan bilen pugta we 
uzak möhletleýin söwda-ykdysady hem-de 
maýa goýum gatnaşyklaryny ýola goýmagynyň 
ýolundaky möhüm ädim hökmünde 
garaýandygyny nygtady.

Çykyşynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow katarly dostlarymyzy 
iki tarapyň hem ägirt uly mümkinçiliklerine 
laýyk gelýän giň gerimli, özara bähbitli, 
hakyky hyzmatdaşlyga çagyrdy we duşuşyga 
gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglyk, 
abadançylyk, uly üstünlikleri arzuw etdi.

Duşuşygyň dowamynda ýurdumyzyň ägirt 
uly kuwwatlyklary we baý tebigy serişdeleri, 
milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüş ýoluna 
düşen pudaklarynyň gazanýan üstünlikleri, 
durmuşa geçirilýän milli hem-de halkara 
ähmiýetli iri taslamalar barada gürrüň 
berýän wideofilm görkezildi. Şeýle hem bu 
ýerde Kataryň dürli ugurlar boýunça iş alyp 
barýan kompaniýalarynyň kuwwatlyklary 
we mümkinçilikleri barada gürrüň berildi. 
Dostlukly ýurduň işewür toparlary ägirt 
uly kuwwata eýe bolan Türkmenistanyň 
ykdysadyýetine maýa goýmaga taýýardyklaryny 
tassykladylar.

Çykyş edenler özleriniň türkmen kärdeşleri 
bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de 
işjeňleşdirmäge bolan meýillerini beýan etdiler 
hem-de iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin 
birnäçe möhüm ulgamlary hyzmatdaşlygyň 
esasy ugurlarynyň hatarynda görkezdiler. 
Hususan-da, ýangyç-energetika toplumy, 
nebitgaz enjamlaryny eksport etmek, söwda-
ykdysady, senagat, oba hojalygy, azyk senagaty, 
gurluşyk we syýahatçylyk ýaly ugurlar boýunça 
gatnaşyklaryň ösdürilmegine gönükdirilen 
anyk teklipler öňe sürüldi.

Şeýle-de türkmen bazarynda eýeleýän 
orunlaryny giňeltmäge hem-de giň möçberli 
döwlet maksatnamalarynyň, halkara ähmiýetli 
taslamalaryň durmuşa geçirilmegine 
bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Şunuň 
bilen baglylykda, Kataryň öňdebaryjy 
kompaniýalarynyň iş alyp barmak ugrunda 

döredilýän amatly maýa goýum ýagdaýy we 
üpjün edilýän şertler bilen ýerinde tanyşmak 
üçin Türkmenistana gelip görmäge meýilleriniň 
bardygy nygtaldy. Mundan başga-da, türkmen 
telekeçileriniň Katarda bilelikdäki işewürlik 
taslamalaryny durmuşa geçirmekleri üçin ägirt 
uly mümkinçilikleriniň bardygy aýdyldy.

Ulag-logistika ulgamyndaky gatnaşyklary 
ösdürmek esasy ugurlaryň hatarynda görkezildi. 
Şunda Aşgabatda dostlukly ýurduň öňdebaryjy 
kompaniýalarynyň biriniň ýöriteleşdirilen 
merkezini açmak teklibi öňe sürüldi. 
Gatnaşyklary çuňlaşdyrmak bilen baglanyşykly 
meseleler boýunça pikir alyşmalaryň 
dowamynda bank işi we gozgalmaýan emläk 
bazaryny ösdürmek ykdysadyýetiň möhüm 
ugry hökmünde kesgitlenildi. Erkin senagat 
zolaklaryny döretmek, onda Kataryň toplan 
oňyn tejribesini alyşmak ýaly birnäçe teklipler 
öňe sürüldi.

Işewür toparlaryň ýolbaşçylarynyň 
pikirine görä, hormatly Prezident Serdar 
Berdimuhamedow bilen şu gezekki duşuşygyň 
geçirilmegi hem-de ýokary derejedäki 
gepleşikler netijeli döwletara hyzmatdaşlygyň 
ösdürilmegine täze itergi berer.

Duşuşygyň ahyrynda döwlet Baştutanymyz 
Katar kompaniýalarynyň wekilleriniň haýyşy 
boýunça olar bilen ýadygärlik surata düşdi.

Soňra hormatly Prezidentimiziň awtoulag 
kerweni Katar Döwletiniň Emiriniň köşgüne 
tarap ugrady.

Köşgüň öňündäki meýdançada hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Şeýh 
Tamim bin Hamad Al Tani mähirli garşylady. 
Döwlet Baştutanlary dostlarça salamlaşyp, 
ýörite taýýarlanan münbere bardylar. Soňra 
belent mertebeli türkmen myhmanyny resmi 
garşylamak dabarasy boldy.

Iki ýurduň Döwlet senalary ýaňlandy. 
Hormatly Prezidentimiz hem-de Kataryň Emiri 
Hormat garawulynyň serkerdesiniň hasabatyny 
kabul edip, nyzama düzülen esgerleriň 
öňünden geçýärler. Hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow Kataryň Döwlet 
baýdagyna baş egip, hormat goýýar. Soňra Şeýh 
Tamim bin Hamad Al Tani hem-de döwlet 
Baştutanymyz köşgüň eýwanynda Kataryň 
we Türkmenistanyň resmi wekiliýetleriniň 
agzalary bilen tanyşýarlar.

Soňra iki ýurduň wekiliýetleriniň 
gatnaşmagynda giňişleýin düzümdäki 
gepleşikler geçirildi.

Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani 
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar 
Berdimuhamedowy hem-de Hökümet 
wekiliýetiniň agzalaryny mähirli mübärekläp, 
Katara gelmäge çakylygy kabul edendigi 
üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirdi. 
Nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň 
şu gezekki sapary döwletara gatnaşyklaryň 
taryhynda täze sahypany açmak bilen, iki halkyň 
dostlukly gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň 
ýolunda möhüm ädim bolup durýar.

Kataryň Emiri ikitaraplaýyn syýasy dialogyň 
oňyn ösüşini kanagatlanma bilen belläp, özara 
saparlaryň we ýokary derejedäki duşuşyklaryň 
munuň subutnamasydygyny nygtady. Şunuň 
bilen baglylykda, munuň soňky wagtda 
Türkmenistanyň Baştutany bilen eýýäm ikinji 
duşuşykdygyna üns çekildi.

Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani şu gezekki 
ýokary derejedäki gepleşikleriň ähmiýeti barada 
aýdyp, onuň iki halkyň dostlukly gatnaşyklaryny 
we netijeli katar-türkmen hyzmatdaşlygyny 
pugtalandyrmagyň ýolundaky möhüm 
ädimdigini nygtady. Hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedowyň döwlet saparynyň 
çäklerinde Dohada Türkmenistanyň 
ilçihanasynyň açylmagynyň möhümdigine 
aýratyn üns çekildi. Nygtalyşy ýaly, bu waka 
ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze 
tapgyry alamatlandyrar.

Kataryň Emiri sözüniň ahyrynda çakylygy 
kabul edendigi üçin belent mertebeli 



2

(Başlangyjy 1-nji sahypada).

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  S e r d a r  B e r d i m u H a m e d o w y ň  K a t a r 
d ö w l e t i n e  d ö w l e t  S a Pa r y

türkmen myhmanyna ýene-de bir 
gezek hoşallygyny beýan edip, şu 
gezekki saparyň netijeleriniň we 
gazanylan ylalaşyklaryň strategik 
hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin 
ägirt uly mümkinçilikleriň netijeli 
durmuşa geçirilmegine ýardam 
berjekdigine ynam bildirdi.

Soňra Türkmenistanyň 
Prezidentine söz berilýär.

Döwlet Baştutanymyz Serdar 
Berdimuhamedow ýygnananlary 
mübärekläp, mähirli kabul edilendigi 
we myhmansöýerligi üçin Hökümet 
wekiliýetiniň adyndan Şeýh Tamim 
bin Hamad Al Tanä minnetdarlyk 
bildirdi hem-de türkmen halkynyň 
Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk 
Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň Kataryň 
Emirine mähirli salamyny we iň gowy 
arzuwlaryny ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow soňky ýyllarda 
türkmen-katar gatnaşyklarynyň hil 
taýdan täze derejä çykandygyny we 
häzirki gepleşikleriň ynanyşmak 
ýagdaýynda geçýändigini 
kanagatlanma bilen belledi. Şunuň 
bilen baglylykda, bu duşuşygyň iki 
halkyň arasyndaky dost-doganlyk 
gatnaşyklaryny has-da berkitjekdigine 
ynam bildirildi.

Biziň ýurtlarymyz daşary syýasat 
ulgamynda Birleşen Milletler 
Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk 
Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi 
ýaly abraýly halkara guramalarda 
işjeň hyzmatdaşlyk edýärler. 
Hormatly Prezidentimiz sözüni 
dowam edip, Türkmenistanyň 
başlangyjy bilen BMG-niň Baş 
Assambleýasy tarapyndan kabul 
edilen oňyn Bitaraplyk, öňüni 
alyş diplomatiýasy, durnukly ulag 
ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek 
hem-de sport ulgamy ýaly möhüm 
meseleler boýunça Kararnamalaryň 
awtordaşy hökmünde çykyş 
edendigi üçin katar tarapyna 
minnetdarlyk bildirdi. Bu bolsa iki 
ýurduň umumadamzat ähmiýetli 
meselelere çemeleşmeleriniň 
birmeňzeşdigini ýene-de bir gezek 
subut edýär.

Gepleşikleriň dowamynda 
Türkmenistanyň Katar Döwleti 
bilen uzak möhlete gönükdirilen, 
deňhukukly we özara bähbitli 
söwda-ykdysady gatnaşyklary has-
da işjeňleşdirmäge uly gyzyklanma 
bildirýändigi tassyklanyldy. 

Nygtalyşy ýaly, dostlukly ýurduň 
öňdebaryjy kompaniýalarynyň 

wekilleri bilen geçirilen gepleşikler 
olaryň hem Türkmenistan bilen dürli 
ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň 
tarapdarydyklaryny görkezdi. Biziň 
ýurtlarymyzyň ýangyç-energetika 
kuwwaty we olaryň dünýäniň 
söwda, ulag-aragatnaşyk çatrygynda 
oňaýly ýerleşmegi türkmen-katar 
hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-
de netijeli ösdürmäge giň ýol açýar. 
Şunda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk 
boýunça hökümetara türkmen-katar 
toparynyň ähmiýetine aýratyn üns 
çekildi. Bu toparyň nobatdaky mejlisi 
ýakyn wagtda Aşgabatda geçiriler.

Döwlet Baştutanymyz dokma 
senagatyny hyzmatdaşlygyň esasy 
ugurlarynyň hatarynda kesgitläp, 
katarly işewürleriň bu ugurdaky 
tekliplerine seretmäge doly 
taýýardygyny tassyklady. Şunuň bilen 
baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow hem-de 
Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani 
Türkmen-katar işewürler geňeşini 
döretmek meselesini iş ýüzünde 
amala aşyrmaga içgin seretmegiň 
möhümdigini bellediler.

Hormatly Prezidentimiz 
ynsanperwer hyzmatdaşlyk barada 
aýdyp, ylym, bilim, medeniýet 
ulgamlaryndaky bilelikdäki işi 
güýçlendirmegiň halklarymyzyň 
ýakynlaşmagyna we özara 
kämilleşmegine, iki halkyň arasyndaky 
dostlugy berkitmäge ýardam berýän 
örän möhüm şertdigini nygtady.

Sport ulgamy ileri tutulýan 
ugurlaryň hatarynda görkezildi. 
Türkmenistanda sporty ösdürmek, 
sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz 
etmek döwlet syýasatynyň wajyp 
bölegi bolup durýar. Şeýle-de 
biziň döwletlerimiziň iri halkara 
sport forumlaryny we ýaryşlary 
geçirip, halkara sport hereketini 
ösdürmäge uly goşant goşýandyklary 
bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, 
iki dostlukly ýurduň bu ulgamdaky 
uly üstünlikleri, şol sanda sebit hem-
de dünýä derejesindäki iri sport 
ýaryşlaryny guramak we geçirmek 
bilen bagly üstünlikleri barada 
aýdyldy. Şeýh Tamim bin Hamad Al 
Tani 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk 
binalarda we söweş sungaty boýunça 
V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli 
geçirilendigini we onuň açylyş 
dabarasyna gatnaşandygyny belledi.

Bu mesele boýunça pikir 
alyşmalaryň çäklerinde 

hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow Kataryň sport 
ulgamynda ýöriteleşdirilen 
akademiýasynyň bardygyny, 
Türkmenistanda bolsa sport üçin 
ähli amatlyklary bolan Olimpiýa 
şäherçesiniň hereket edýändigini 
belledi we birnäçe anyk teklipleri 
beýan etdi. Hususan-da, gürrüň 
Halkara ýaşlar sport oýunlaryny 
geçirmek teklibi barada barýar 
diýip, hormatly Prezidentimiz 
aýtdy hem-de bu başlangyjyň 
Katar Döwleti tarapyndan 
goldanyljakdygyna ynam 
bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz 
dürli ulgamlarda döwletara 
hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine 
goşan şahsy goşandy üçin Kataryň 
Liderine çuňňur minnetdarlyk 
bildirip, doganlyk halka parahatçylyk 
we abadançylyk arzuw etdi. Şeýle-
de döwlet Baştutanymyz geçirilen 
netijeli gepleşikler, ýurtlarymyzyň 
arasynda dostlugy we hyzmatdaşlygy 
berkitmek üçin ähli zerur işleri 
etmäge taýýardyklary üçin Şeýh 
Tamim bin Hamad Al Tanä hem-
de katar wekiliýetiniň agzalaryna 
minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow pursatdan 
peýdalanyp, Katar Döwletiniň 
Emirini özi üçin islendik amatly 
wagtda Türkmenistana sapar bilen 
gelmäge çagyrdy. Çakylyk hoşallyk 
bilen kabul edildi. Saparyň möhleti 
diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

Soňra ikiçäk görnüşde ýokary 
derejeli gepleşikler geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda 
söhbetdeşler saparyň gün tertibine 
girizilen meseleleriň taraplaryň 
döwletara gatnaşyklary we uzak 
möhletleýin hyzmatdaşlygy täze derejä 
çykarmaga bolan gyzyklanmalaryny 
beýan edýändigini tassykladylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow Katar Döwletiniň 
Emirine türkmen halkynyň Milli 
Lideri, Türkmenistanyň Halk 
Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň mähirli 
salamyny we iň gowy arzuwlaryny 
ýetirdi.

Gahryman Arkadagymyza 
hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, 
Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani öz 
ýurdunyň dostlukly Türkmenistan 
bilen birek-birege hormat goýmak 
we ynanyşmak esasynda ýola 
goýulýan gatnaşyklara ygrarlydygyny 

tassyklady.
Gepleşikleriň dowamynda 

söhbetdeşler Türkmenistanyň 
Prezidentiniň ilkinji döwlet saparynyň 
iki ýurduň arasyndaky dоst-dоganlyk 
gatnaşyklarynyň, özara bähbitli 
hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-
de ösdürilmegine kuwwatly itergi 
berjekdigine ynam bildirdiler. 
Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Doha 
şäherinde ýerleşýän ilçihanasynyň 
açylmagy uzak möhletleýin esasda 
ýola goýulýan türkmen-katar 
gatnaşyklarynyň ösdürilmegine 
ýardam berer.

Parlamentara gatnaşyklar 
duşuşygyň esasy meseleleriniň biri 
boldy. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygy 
pugtalandyrmak üçin giň 
mümkinçilikler bar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hem-de Emir 
Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani 
türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň 
meseleleriniň giň toplumy boýunça 
pikir alşyp, dürli ulgamlarda 
netijeli hyzmatdaşlygy durmuşa 
geçirmegiň çemeleşmelerini 
kesgitlediler. Bellenilişi ýaly, 
döwletara gatnaşyklaryň gün 
tertibinde ykdysady, söwda we maýa 
goýum, maliýe-bank ulgamlarynda 
hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn 
üns berilýär. Ýangyç-energetika 
toplumynda, ulag-logistika 
ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, 
import-eksport kuwwatyny amala 
aşyrmak üçin hem uly mümkinçilikler 
bar.

Hormatly Prezidentimiz hem-
de Katar Döwletiniň Emiri iki 
halkyň medeni-taryhy kökleriniň 
we ruhy baglanyşyklarynyň 
mizemezdigi barada aýdyp, 
ynsanperwer ulgamda, hususan-
da, bilim, saglygy goraýyş, ylym, 
medeniýet ugurlarynda gatnaşyklary 
giňeltmegiň möhümdigini bellediler. 
Şeýle-de ýaşlar syýasatynda, durmuş 
ulgamynda, syýahatçylyk we sport 
boýunça ýakyn gatnaşyklary ýola 
goýmagyň maksadalaýyk boljakdygy 
bellenildi.

Döwlet Baştutanlary taraplaryň 
gyzyklanma bildirýän halkara we 
sebit meseleleriniň birnäçesini 
ara alyp maslahatlaşdylar hem-
de parahatçylygy, howpsuzlygy 
pugtalandyrmak, ählumumy 
durnukly ösüşi üpjün etmek işindäki 
hyzmatdaşlykda garaýyşlarynyň doly 
gabat gelýändigini bellediler.

Soňra hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedowyň hem-
de Emir Şeýh Tamim bin Hamad Al 
Taniniň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn 
resminamalara gol çekmek dabarasy 
boldy.

Günüň ikinji ýarymynda 
hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow Bilim, ylym we 
jemgyýetçilik ösüşi boýunça katar 
gaznasyna geldi we bu ýerde gaznanyň 
ýolbaşçylary bilen duşuşdy.

Gaznanyň ştab-kwartirasynyň 
esasy girelgesinde döwlet 
Baştutanymyzy Bilim, ylym we 
jemgyýetçilik ösüşi boýunça katar 
gaznasynyň uniwersitete çenli bilim 
bölüminiň ýolbaşçysy hanym Abira 
Al Halifa hem-de gaznanyň beýleki 
wekilleri mähirli garşyladylar.

Bu ýerde hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow 1995-
nji ýylda Şeýh Hamad bin Halifa Al 
Taniniň Permany esasynda döredilen 

gaznanyň esasy wezipeleri bilen 
tanyşdyryldy.

Bellenilişi ýaly, Bilim, ylym we 
jemgyýetçilik ösüşi boýunça katar 
gaznasynyň howandarlygynda 50-
den gowrak bilim we ylmy-barlag 
edaralary döredildi. Gazna Katarda 
köpugurly innowasion merkez bolup, 
bu ýerde ýerli alymlar ählumumy 
meseleleri çözmegiň üstünde 
işleýärler. “Bilim şäheri” diýlip 
atlandyrylýan şäherde 12 inedördül 
kilometrden gowrak bolan barlag we 
jemgyýetçilik merkezleri, öňdebaryjy 
halkara ýokary okuw mekdepleriniň 
şahamçalary açyldy.

Soňra döwlet Baştutanymyza gazna 
baradaky wideoşekiller görkezildi. 
Durnukly adam kuwwatyny 
ösdürmäge çalyşýan, bilime 
esaslanýan ykdysadyýetli ýurduň 
durmuş we ykdysady abadançylygyny 
maksat edinýän innowasion, açyk 
jemgyýeti goldamak bu gaznanyň 
esasy maksadydyr.

Gaznanyň işi bilen tanyşlyk 
tamamlanandan soňra, döwlet 
Baştutanymyz Hormatly myhmanlar 
kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Hoşlaşanlarynda, gaznanyň 
ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza 
ähli asylly başlangyçlarynda uly 
üstünlikleri, dostlukly türkmen 
halkyna bolsa parahatçylyk, 
bagtyýýarlyk we gülläp ösüş arzuw 
etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň awtoulag 
kerweni Kataryň Milli muzeýine 
tarap ugrady. 2019-njy ýylda açylan 
muzeýiň binagärlik aýratynlygy bu 
ýere gelýänleriň ünsüni özüne çekýär.

Bu ýerde hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow muzeýiň 
işi bilen tanyşdyryldy. Muzeýiň 
gaznasynda bu döwletiň dürli 
döwürlerdäki taryhy barada 
maglumat berýän köp sanly 
gymmatlyklar bar.

Muzeýiň jemi 11 galereýasy 
bolup, olar “Başlangyç”, “Kataryň 
durmuşy” we “Kataryň häzirki 
zaman taryhy” ýaly üç bölüme 
bölünýär. Bu ýerde milli lybaslary, 
daşdan taýýarlanan senetçilik 
önümlerini we şaý-sepleri, gadymy 
gämileriň şekil taslamalaryny, 
ýaraglaryň görnüşlerini, arheologik 
tapyndylary, halk lukmançylygynyň 
serişdelerini görmek bolýar.

Birinji bölümde döwlet 
Baştutanymyza Kataryň tebigatyna, 
ösümlik we haýwanat dünýäsine 
degişli gymmatlyklar görkezildi. 
Soňra muzeýiň beýleki bölümleriniň 
birinde dostlukly ýurduň häzirki 
zaman ösüşi we halkyň gündelik 
durmuşy, Kataryň täze taryhynyň 
ähmiýetli wakalary animasiýa arkaly 
görkezildi. Şeýle hem aýratyn bölümde 
Emiriň maşgala agzalary baradaky 
maglumatlar ýerleşdirilipdir.

Muzeý bilen tanyşlykdan soňra, 
hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow Hormatly 
myhmanlar kitabynda ýadygärlik 
ýazgy galdyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz Doha 
şäheriniň Halkara howa menziline 
geldi we bu ýerden Watanymyza tarap 
ugrady.

Birnäçe wagtdan soňra, hormatly 
Prezidentimiziň uçary Aşgabadyň 
Halkara howa menziline gondy. Bu 
ýerde döwlet Baştutanymyz Serdar 
Berdimuhamedowy resmi adamlar 
garşyladylar.
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türKmen HalKynyň milli lideri, türKmeniStanyň HalK maSlaHatynyň Başlygy türKi 
döwletleriň guramaSynyň noBatdan daşary Sammitine gatnaşdy

17-nji martda türkmen halkynyň 
Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk 
Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly 
Berdimuhamedow Türkiýe 
Respublikasyna iş saparyny amala 
aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz 
ol ýerde Prezident Rejep Taýyp 
Ärdoganyň çakylygy boýunça 
Türki Döwletleriň Guramasynyň 
döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň 
nobatdan daşary mejlisine 
gatnaşdy.

Ankaranyň “Esenboga” 
Halkara howa menziline gelende, 
Gahryman Arkadagymyzy resmi 
adamlar garşyladylar. Bu ýerde 
duşuşyga gatnaşýan ýurtlaryň 
Döwlet baýdaklary galdyryldy we 
Hormat garawuly nyzama düzüldi.

Günüň birinji ýarymynda 
Gahryman Arkadagymyz Türki 
Döwletleriň Guramasynyň 
sammitiniň geçirilýän ýeri 
bolan Türkiýe Respublikasynyň 
Prezidentiniň köşkler toplumyna 
ugrady. Toplumyň eýwanynda 
TDG-ä agza döwletleriň hem-de 
synçy ýurtlaryň wekiliýetleriniň 
Baştutanlaryny Türkiýe 
Respublikasynyň Prezidenti Rejep 
Taýyp Ärdogan mähirli garşylady.

Ýokary derejedäki duşuşygyň 
öňüsyrasynda bilelikde ýadygärlik 
surata düşmek dabarasy boldy.

Soňra häzirki wagtda TDG-ä 
başlyklyk edýän ýurduň Lideri 
— Özbegistan Respublikasynyň 
Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 
çykyş etdi. Ol ýygnananlar bilen 
salamlaşyp, türki döwletleriň 
Türkiýäniň ýertitremeden ejir 
çeken durmuş-ykdysady düzümini 
dikeltmäge goşantlaryny goşmaga 
taýýardygyny tassyklady we 
mejlisiň gün tertibine girizilen 
meseleleriň örän wajypdygyna 
ünsi çekdi.

Sammitiň barşynda ýertitreme 
zerarly Türkiýe Respublikasyna 
berlen ynsanperwerlik kömegine 
bagyşlanan wideoşekiller 
görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, 
şu çylşyrymly döwürde TDG-ä 
agza we synçy ýurtlaryň doganlyk 
raýdaşlygyny görkezip, türk 
halkyna hemmetaraplaýyn ýardam 
berendigini bellemek gerek.

Türkmenistan özara kömek 
bermegiň, ynsanperwerligiň 

gadymdan gelýän däplerine ygrarly 
bolmak bilen, Türkiýedäki tebigy 
betbagtçylyk baradaky habara 
çaltlyk bilen seslendi we dostlukly 
ýurda ynsanperwerlik ýüklerini 
iberdi. Gahryman Arkadagymyzyň 
başlangyjy boýunça Gurbanguly 
Berdimuhamedow adyndaky 
Howandarlyga mätäç çagalara 
hemaýat bermek boýunça haýyr-
sahawat gaznasynyň hasabyna 
türkmen zenanlarynyň adyndan 
Türkiýe Respublikasyna tebigy 
betbagtçylykdan ejir çeken çagalar 
üçin niýetlenen ynsanperwerlik 
kömegi iberildi. Şunuň bilen bir 
hatarda, hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow 
tarapyndan doganlyk döwlete 
lukmanlary we saglygy goraýyş 
işgärlerini ugratmak, tebigy 
betbagtçylygyň netijesinde ýykylan 
binalary söküp aýyrmakda, 
adamlary halas etmekde kömek 
bermek baradaky çözgüt kabul 
edildi.

Türki Döwletleriň Guramasynyň 
döwlet Baştutanlarynyň 
Geňeşiniň nobatdan daşary 
mejlisi Türkiýedäki ýertitremede 
wepat bolanlaryň hatyrasyna bir 
minutlyk dymyşlykdan başlandy.

Soňra sammite gatnaşyjy 
ýurtlaryň wekiliýetleriniň 
Baştutanlaryna söz berildi.

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-
ýakynda, 6-njy fewralda Türkiýede 
tebigy betbagtçylyk bolup geçdi. 
Ýertitremede müňlerçe adam 
pida boldy. Bu betbagtçylykda 
şehit bolanlaryň yzy ýarasyn, 
ýatan ýerleri ýagty bolsun diýip, 
türkmen halkynyň Milli Lideri, 
Halk Maslahatynyň Başlygy 
Gurbanguly Berdimuhamedow 
şikes ýetenleriň hem şypa tapyp, 
tizden sagalmagyny arzuw etdi 
we ýene-de bir gezek gynanjyny 
bildirdi, goldaw sözlerini beýan 
etdi.

Sammitiň mowzugynyň «Tebigy 
betbagtçylyklar: adatdan daşary 
ýagdaýlary dolandyrmak we 
ynsanperwerlik ýardamy» diýlip 
atlandyrylmagy hem möhüm 
ähmiýete eýedir. Bizde: «Söýenişen 
ýykylmaz» diýilýär. Şoňa görä-de, 
biri-birimize her tarapdan dost-
doganlyk goldawyny bermeli. 

Başyňa düşmesin, ýöne şunuň 
ýaly agyr günde hemmämiz 
jebis bolmaly diýip, Gahryman 
Arkadagymyz nygtady.

Biziň Garaşsyzlygymyzy ilkinji 
bolup goldan türk doganlarymyz 
boldy diýip, türkmen halkynyň 
Milli Lideri sözüni dowam etdi. 
Şondan bäri bilelikde ençeme 
işleri bitirdik. Syýasatda, söwda-
ykdysady, medeni-ynsanperwer 
ulgamlarda uly sepgitlere ýetdik. 
Ýurdumyzyň iki gezek ykrar 
edilen Bitaraplygyny hem türk 
doganlarymyz ilkinji bolup 
goldady.

Gahryman Arkadagymyz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
belleýşi ýaly, 2000-nji ýyldan bäri 
ýurdumyzda türkiýeli işewürleriň 
gatnaşmagynda bahasy 110 
milliard 382 million 53 müň 
amerikan dollaryna deň bolan 
taslamalar we işler ýerine ýetirildi. 
Dek düýnüň özünde-de Aşgabatda 
bahasy 1,5 milliard amerikan 
dollaryna golaý üç sany durmuş 
ähmiýetli binanyň düýbi tutuldy. 
Bu gurluşyklary amala aşyrmagy 
hem türk işewürlerine tabşyrdyk. 
Şunuň bilen baglylykda, mundan 
beýläk-de şunuň ýaly işleriň 
türk işewürlerine ynanyljakdygy 
nygtaldy. Muny maddy kömek 
diýip kabul etseňizem, dost-
doganlyk gatnaşyklarynyň 
binýady diýip kabul etseňizem 
bolar diýip, Türkmenistanyň Halk 
Maslahatynyň Başlygy aýtdy.

Gahryman Arkadagymyz 
Prezident Rejep Taýyp Ärdogana 
ýüzlenip we iri taslamalar 
barada aýdyp, eger-de biz, 
ýagny türki döwletler bolup 
kada-kanunlarymyzy berkitsek, 
onda diwersifikasiýa syýasaty 
bilen türkmen ýylylygyny türk 
doganlarymyzyň her biriniň 
ojagyna ýetirip bileris diýip belledi. 
Türkmenistan, ilkinji nobatda, 
türkmen gazyny Türkiýä ibermek 
baradaky meselä şu gün seretmäge 
taýýardyr.

Bu diňe uglewodorod serişdeleri 
barada. Indi energetika meselesi 
hakynda aýdanymda, gerek bolsa, 
gaz turbasynyň gapdaly bilen 
elektrik toguny hem geçireris 
diýip, türkmen halkynyň Milli 

Lideri Türkmenistanyň bilelikdäki 
giň gerimli taslamalaryň köpüsini 
durmuşa geçirmäge taýýardygyny 
tassyklady.

Gahryman Arkadagymyz 
sammite gatnaşyjylara ýüzlenip, 
Türki Döwletleriň Guramasyna 
gatnaşýan ýurtlaryň seýsmiki 
zolaklarda ýerleşýändigini, munuň 
bolsa wagtal-wagtal ýer yranma 
hadysasynyň ýüze çykmagyna 
getirýändigini aýtdy. Şunuň bilen 
baglylykda, seýsmiki howpsuzlygy 
üpjün etmek boýunça hereketleri 
utgaşdyrmak örän möhümdir. Şu 
maksat bilen, türkmen halkynyň 
Milli Lideri TDG-niň çäklerinde 
seýsmologiýanyň, häzirki zaman 
geodinamikanyň we geofizikanyň 
binýatlyk meseleleri babatda 
hyzmatdaşlygy ýola goýmagy 
teklip etdi.

Hormatly Arkadagymyz 
Gurbanguly Berdimuhamedow 
medeni-ynsanperwer gatnaşyklar 
barada aýdyp, indiki ýyl akyldar 
şahyrymyz Magtymguly 
Pyragynyň uly toýunyň — 300 
ýyllygynyň belleniljekdigine ünsi 
çekdi. Şunuň bilen baglylykda, 
TÜRKSOÝ-nyň çäklerinde 
2024-nji ýylyň “Türki dünýäniň 
beýik şahyry we akyldary 
Magtymguly Pyragy ýyly” hem-de 
Türkmenistanyň gadymy Änew 
şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki 
dünýäniň medeni paýtagty” diýlip 
ykrar edilendigini nygtamak 
bolar. Pursatdan peýdalanyp, Halk 
Maslahatynyň Başlygy sammite 
gatnaşyjy ýurtlaryň ýolbaşçylaryna 
bu ugurda beren goldawlary üçin 
minnetdarlyk bildirdi.

Bellenilişi ýaly, Türkiýe 
Respublikasynyň Baştutany Rejep 
Taýyp Ärdogan görnükli şahsyýet 
we dünýä derejeli syýasy işgär bolup 
durýar. Ol diňe bir öz halkynyň 
däl, ähli musulman halklarynyň 
parahat durmuşda ýaşamagy 
ugrunda hem uly işleri alyp 
barýar. Şunuň bilen baglylykda, 
dostlukly ýurduň Lideriniň tutuş 
sebitde we dünýäde parahatçylygy, 
howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün 
etmek, halkara gatnaşyklarda 
özara düşünişmegi, raýdaşlygy 
berkitmek barada uly tagallalary 
edýändigi bellenildi.

Şuny göz öňünde tutup, Türkiýe 
Respublikasynyň Prezidenti Rejep 
Taýyp Ärdogany parahatçylyk 
boýunça Nobel baýragyna 
hödürlemek teklip edilýär. Biz 
bu ugurdaky teklipleriň ählisini 
doly goldaýarys. Ol bu halkara 
baýraga mynasyp ýolbaşçydyr 
diýip, Gahryman Arkadagymyz 
aýtdy. Rejep Taýyp Ärdogan 
ХХI asyrda yslam dünýäsiniň 
ýurtlarynyň döwlet we hökümet 
Baştutanlarynyň arasynda ilkinji 
bolup bu ýokary baýraga mynasyp 
şahsyýet hökmünde taryhyň 
altyn sahypalaryna ýazylsa, 
maksadalaýyk bolardy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, 
Halk Maslahatynyň Başlygy 
Gurbanguly Berdimuhamedow 
çykyşyny dowam edip, Türkiýede 

bolan tebigy betbagtçylyk zerarly 
ýene-de bir gezek gynanjyny 
bildirdi. “Gudraty Güýçli Allatagala 
hemmämizi öz penasynda aman 
saklap, hemişe gorasyn!” diýip, 
Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Milli Liderimiz geljek 
hepdede belleniljek Nowruz 
baýramy hem-de mukaddes 
Oraza aýynyň başlanmagy bilen 
bagly meselä degip geçip, düýn 
Aşgabatdaky metjitleriň birinde 
türk doganlarymyz bilen bilelikde 
dünýäde abadançylygyň we 
parahatçylygyň bolmagy üçin 
doga-dilegleriň edilendigini 
belledi. “Goý, şeýle bela-beter, 
tebigy betbagtçylyk adamzadyň 
başyna hiç wagt gelmesin!” diýip, 
türkmen halkynyň Milli Lideri 
aýtdy.

Çykyşynyň ahyrynda 
Gahryman Arkadagymyz 
Gurbanguly Berdimuhamedow 
Prezident Rejep Taýyp Ärdogana 
ýene-de bir gezek alyp barýan 
döwlet işlerinde mundan beýläk-
de uly üstünlikleri, ähli doganlyk 
türk halkyna bolsa abadançylyk 
we bagtyýar durmuş arzuw etdi.

Soňra sammite gatnaşyjy 
ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň, 
Türki Döwletleriň Guramasynyň 
Ýaşulular geňeşiniň başlygynyň 
hem-de guramanyň Baş 
sekretarynyň çykyşlary diňlenildi.

TDG-niň Ýaşulular geňeşiniň 
başlygy Binali Ýyldyrym öz 
çykyşynda şu günki mejlise 
türkmen halkynyň Milli Lideri, 
Halk Maslahatynyň Başlygy 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
gatnaşýandygyny belläp, 
ählumumy parahatçylygyň, 
a b a d a n ç y l y g y ň 
pugtalandyrylmagyna, sebit 
we halkara hyzmatdaşlygyň 
ösdürilmegine ýardam edýän oňyn 
syýasaty üçin Türkmenistanyň 
adyna hoşallyk sözlerini 
aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, 
Gahryman Arkadagymyzyň — 
Türki Döwletleriň Guramasynyň 
Ýaşulular geňeşiniň agzasynyň bu 
döredijilikli strategiýany durmuşa 
geçirmäge saldamly goşandy 
nygtaldy.

Sammitiň çäklerinde 
türkmen halkynyň Milli 
Lideri, Türkmenistanyň 
Halk Maslahatynyň Başlygy 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
Özbegistan Respublikasynyň 
Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 
hem-de Türkiýe Respublikasynyň 
Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan 
bilen duşuşyklary boldy.

Türkiýe Respublikasyna 
iş saparynyň maksatnamasy 
tamamlanandan soňra, Gahryman 
Arkadagymyz Ankaranyň Halkara 
howa menziline bardy we şol 
ýerden Watanymyza ugrady.

Aşgabadyň Halkara howa 
menzilinde türkmen halkynyň 
Milli Lideri, Türkmenistanyň 
Halk Maslahatynyň 
Başlygy Gurbanguly 
Berdimuhamedowy resmi 
adamlar garşyladylar.
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20 марта 2023 года, в рамках 
государственного визита Прези-
дента Туркменистана в Государ-
ство Катар состоялась церемония 
открытия Посольства Туркмени-
стана в Дохе. В торжественном 

мероприятии приняли участие 
члены Правительства Туркмени-
стана, руководители и предста-
вители аккредитованных в Ката-
ре зарубежных дипломатических 
представительств, а также внеш-

неполитического ведомства Ка-
тара.

На церемонии открытия был под-
нят флаг нашей страны и прозвучал 
государственный гимн Туркмени-
стана.

В ходе официальных выступле-
ний на открытии подчёркивалось, 
что это знаменательное событие 
символизирует собой ту важную 
роль, которую наша страна в сво-
ей внешней политике отводит 
развитию отношений с Государ-
ством Катар. В данном контексте 
отмечалось, что работа Посоль-
ства Туркменистана в Дохе будет 
соответствовать высокому уров-
ню межгосударственного диалога, 
олицетворять их доверительность 
и открытость, активно содейство-
вать дальнейшему укреплению 
продуктивного партнёрства по 
всем направлениям.

Наряду с этим отмечена симво-
личность и значение торжествен-
ного события, совпавшего с пере-

говорами на высшем уровне между 
Президентом Сердаром Бердымуха-
медовым и Эмиром Шейхом Тами-
мом бин Хамад Аль Тани. Как под-

чёркивалось, встреча в верхах стала 
очередным подтверждением взаим-
ной заинтересованности двух стран 
в поступательном развитии взаимо-
выгодного, многогранного сотруд-
ничества, выражением доброй воли 
народов двух стран укреплять узы 
дружбы и братства.

Указ об открытии дипломатиче-
ского ведомства Туркменистана в 
Катаре был подписан Президентом 
Туркменистана в декабре 2022 года.

В КАТАРЕ ОТКРЫЛОСЬ ПОСОЛЬСТВО ТУРКМЕНИСТАНА

2023-nji ýylyň 16-njy martyn-
da sanly ulgam arkaly Mejlisiň alt-
ynjy çagyrylyşynyň ýigrimi ikinji 
maslahaty geçirildi. Onda hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuha-
medowyň döwlet syýasatynyň ileri 
tutulýan ugurlaryna hem-de ýur-
dumyzyň kanunçylyk-hukuk binýad-
yny kämilleşdirmek boýunça toplum-
laýyn maksatnama laýyklykda işlenip 
taýýarlanylan Kanunlaryň taslama-
larynyň birnäçesine garaldy we kabul 
edildi.

Maslahata gatnaşmak üçin birnäçe 
ministrlikleriň we pudaklaýyn do-
landyryş edaralarynyň, köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň wekilleri 
çagyryldy.

Deputatlar “Türkmenistanyň Mej-
lisi hakynda”, “Brýussel şäherinde ka-
bul edilen we Üýtgetme girizmek ba-
radaky Teswirnama arkaly üýtgetme 
girizilen Harytlary beýan etmegiň 
we kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan 
ulgamy hakyndaky halkara Konwen-
siýa goşulmak hakynda” Türkmenis-
tanyň Kanunlarynyň taslamalaryna 
garadylar.

“Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” 
Kanunyň taslamasy ara alnyp masla-

hatlaşylanda, bu resminamanyň Gah-
ryman Arkadagymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň Türkmenistan-
yň Halk Maslahatyny döretmek, Mil-
li Geňeşiň Halk Maslahatynyň işini 
bes etmek, kanun çykaryjy häkimiýe-
ti amala aşyrýan wekilçilikli edarany 
Mejlisden ybarat bolan bir palataly 
ulgama öwürmek baradaky başlan-
gyçlaryna laýyklykda, 2023-nji ýylyň 
21-nji ýanwarynda “Türkmenistan-
yň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we 
goşmaçalar girizmek hakynda” Türk-
menistanyň Konstitusion kanunynyň 
kabul edilmegi bilen baglylykda işle-
nip taýýarlanylandygy bellenildi. Ka-
nun taslamasyny işläp taýýarlamaga 
degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn 
dolandyryş edaralarynyň hünärmen-
leri gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, “Türkmenistanyň 
Mejlisi hakynda” Kanunyň taslamas-
ynda bu wekilçilikli edaranyň işiniň 
guralyşy, düzümleriniň iş tertibi, 
wezipeleri, ygtyýarlyklary we de-
putatlaryň hukuk ýagdaýy kesgitle-
nilýär. Kanunyň taslamasyna laýykl-
ykda, Mejlis ählumumy, deň we göni 
saýlaw hukugy esasynda gizlin ses 
bermek arkaly saýlawçylarynyň sany 

takmynan deň bolan saýlaw okrug-
lary boýunça saýlanylýan 125 depu-
tatdan ybaratdyr. Saýlawlar günü-
ne çenli 25 ýaşy dolan we soňky on 
ýylyň dowamynda Türkmenistanda 
hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň 
raýaty Mejlisiň deputatlygyna saý-
lanyp bilner. Mejlisiň deputatlary-
nyň ygtyýarlyk möhleti bäş ýyldyr. 
Türkmenistanyň Mejlisiniň işi Türk-
menistanyň Konstitusiýasyna, şu 
Kanuna hem-de beýleki kadalaşdy-
ryjy hukuk namalaryna laýyklykda 
amala aşyrylýar. Täze Kanunyň ka-
bul edilmegi Mejlisiň işini döwrüň 
talabyna laýyklykda alyp barmak 
üçin kämil hukuk esasynyň emele 
getirilmeginde, ýurdumyzyň hukuk 
binýadynyň kämilleşdirilmeginde 
möhüm ähmiýete eýe bolar.

“Brýussel şäherinde kabul edilen 
we Üýtgetme girizmek baradaky 
Teswirnama arkaly üýtgetme giri-
zilen Harytlary beýan etmegiň we 
kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan ul-
gamy hakyndaky halkara Konwen-
siýa goşulmak hakynda” Türkme-
nistanyň Kanunynyň taslamasyna 
garalanda, döwrebap tehnologiýa-
laryň we sanly ulgamyň esasynda 
Türkmenistanyň halkara söwda işi-
ni ösdürmek babatda bu resmina-
manyň möhümdigi nygtaldy. Çy-
kyş edenleriň belleýişleri ýaly, 160 
döwlet gatnaşýan bu Konwensiýa 
goşulmagy ýurdumyza daşary söw-
da gatnaşyklaryny halkara hukugyň 
umumy ykrar edilen kadalarynyň, 
özara ynanyşmagyň we ygtybarly 
hyzmatdaşlygyň esasynda amala aş-
yrmaga mümkinçilik berer.

Deputatlar “Türkmenistanyň kä-
bir kanunçylyk namalaryna üýtget-
meler girizmek hakynda”, “Ýaşaýyş 

jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge 
degişli başga obýektleriň paýly gur-
luşygy hakynda” Türkmenistanyň 
Kanunyna üýtgetme we goşmaça gi-
rizmek hakynda”, “Şähergurluşyk işi 
hakynda” Türkmenistanyň Kanuny-
na goşmaçalar we üýtgetme girizmek 
hakynda”; “Işiň aýry-aýry görnüşle-
rini ygtyýarlylandyrmak hakynda” 
Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça 
girizmek hakynda” Türkmenistan-
yň Kanunlarynyň taslamalaryna ga-
radylar. Bellenilişi ýaly, bu Kanun-
laryň kabul edilmegi ýurdumyzyň 
Konstitusiýasyna laýyklykda ama-
la aşyrylýar we “Berkarar döwletiň 
täze eýýamynyň Galkynyşy: Türk-
menistany 2022 — 2052-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürme-
giň Milli maksatnamasyny” üstün-
likli durmuşa geçirmäge hem-de 
degişli ulgamlaryň işini kämilleşdir-
mek üçin hukuk mümkinçiliklerini 
giňeltmäge gönükdirilendir.

Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy 
çagyrylyşynyň nobatdaky maslahaty-
nyň garamagyna girizilen kanunçyl-
yk namalarynyň taslamalary biragyz-
dan makullanyldy we kabul edildi.

Maslahatyň ahyrynda deputatlar 
ýokarda agzalan hukuk namalar-
ynyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap 
Türkmenistanyň hereket edýän ka-
nunçylyk ulgamynyň üstüni ýetirip, 
hormatly Prezidentimiz Serdar Ber-
dimuhamedowyň baştutanlygynda 
giň gerimli durmuş-ykdysady we 
demokratik özgertmeleri mundan 
beýläk-de üstünlikli amala aşyrmak 
üçin oňaýly şertleri üpjün etjekdigi-
ne ynam bildirdiler. Şol özgertme-
ler bolsa ýurdumyzyň durmuşynyň 
dürli ulgamlaryny okgunly ösdür-
mäge gönükdirilendir.

T ü r k m e n i s T a n y ň  m e j l i s i n i ň  m a s l a h a T y


