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ئارقىلى ماقۇللۇقى ۋه ئىمزاسى دۆلهتنىڭ قايسى ھهر قارارى 8-كۇنى34-نۇمۇرلۇق

بولدى. ئىگه كۇچكه ق

9-ئاين 1981-يىلى بويىچه بهلگىلهنگهن تارمىقىدا 10-نىچى 27-ماددا

ئىگه. كۇچكه 3-كۇنى ىڭ

كىلىشىمنا ت د ب > بولغىنى تىگىشلىك قىلىشقا دىھقهت ئهھدىنامىده ئۆز

قىمم ۋه ھۆرمىتى ئىززهت ھوقوق،جىسمانىي كىشىلىك ئاساسىي ئۆزىنىڭ ده مىسى>

خىتا ھوقوق كىشىلىك <دۇنيا ۋه ھوقوقلىرى بولۇش باراۋهر ئايالالر شۇنىڭدهك ىتىۋه

قىلغۇچىنى ئىالن بويىچه،ھهمده پىرىنسىپى كهمسىتمهسلىك ئادهمنى ده < پنامىسى

جهھهت مهنپهت ھوقوق ۋه بولۇپ ئۈچۇن ھۆرمىتى،ئهركىنلىكى ئىززهت كىشىلك ڭ

ھوق بهھىرلىنىش كىشىنىڭ ھهممه مهزمۇنىدىن خىتاپنامىنىڭ شۇ ،ھهمده باراۋهر ته

پهرىقى يوق،جىنسى ئايرىمىسى پهرىق ھهرقانداق بۇنىڭدا بار. ئهركىنىلىكى ۋه وقى

ھىساپالنمايدۇ. مۇ

ئهھدى ھوقوق كىشىلىك خهلىقئارا تۇرلۇك ھهر ۋه كىشىلىك ئاالقىدار يهنه

مهدهنىيهت،پۇخ ۋه ،ئىقتىسادىي بولۇش،ئىجدىمائىي باراۋهر ئايالالرنىڭ نامىسىنىڭ

كاپالهت بولۇشىغا بهھىرمان ھوقوقالردىن بارلىق قاتارلىق ھوقوق سىياسى ۋه رالىق

قىلغان رىياسهتچىلىك ئاپپاراتالر ھهرقايسى ۋه ت د ب ۋه قىلىش دىھقهت قىلىشقا

ئهھدىناممىلهرنى خهلىقئارالىق تۇرلۇك قاتارلىق ھوقوقى باراۋهرلىك ئهر-ئايالالرنىڭ

تهرىپى ئاپىرات مهخسۇس قايسى ھهر ۋه ت د ب سۇرۇش،يهنه ئىلگىرى ئىمزالىشى

س ئىلگىرى قارارىنى،تهكلىپىنى قاتارلىق باراۋهر ھوقوقى ئهر-ئايالالر بىرىلگهن دىن

ھادى كهمسىتىش ئايالالرنى بولسىمۇ،لىكىن ھۆججهت تۇرلۇك بىر بۇ ۇرۇش،گهرچه

مهۋجۇت. يۇزلۇك ئومومىي يهنىال سسى

ئىززهت-ھوقوق ئادىمىي ۋه بولۇش باراۋهر ھوقوقتا كهمسىتىش ئايالالرنى



ئويلىشىپ: ئىكهنلىكىنى خىالپلىق پىرىنسىپىغا قىلىش

، سىياسىتي،ئىجدىمائىي دۆلىتىنىڭ ئۆز باراۋهرلىكى ئهرلهرنىڭ ۋه ئايالالر

ئا ۋه قىلىپ،ئىجتىمائىي توسقۇنلۇق تۇرمۇشىغا،قاتنىشىغا مهدهنىيهت ۋه ئىقتىسادىي

ئىنسانالر ۋه دۆلهت ئايال ھهم قىلىپ توسقۇنلۇق راۋاجلىنىشىغا گۇللىنىپ ئىلىنىڭمۇ

قىلىدۇ. جارى تهس تىخىمۇ كۇچىنى يۇشۇرۇن زور قىلىدىغان مۇالزىمهت ئۇچۇن

ساقالش،مائارىپ،تهربىيهل ئاشلىق،ساقلىقنى ئايالالرنىڭ ئهھۋالدا نامىرات

جهھه ئىرىشىش قاتارلىقالرغا ئىشالر بولغان زۇرۇر باشقا ۋه ئورۇنلىشىش ئىشىغا هش

ئىقت خهلىقئارا يىڭى ئاساسىدا ئادالهت ۋه باراۋهرلىك ئاز، ئهڭ پۇرسىتى ھهمىشه تته

سۇرىمىز. ئىلگىرى باراۋهرلىكىنى ،ئهر-ئايالنىڭ ئورنىتىپ چۇڭقۇر تهرتىپى ىسادىي

ھۆكۇمىرانلىقۋ ۋه ئىشخال مۇستهمچىلىك،چهتئهل جايىل كهمسىتىش،يىڭى ئىرىقىي

ت ھوقوقىدىن ئايالالرنىڭ ۋه ئارلىششنى ئىشلىرىغا ئىچكى دۆلهت دۆلهتنىڭ باشقا ه

تهكىتلىدى. بولمايدۇ،دهپ بولسا كهم ھوقوقى بولۇش بهھىرىمان ولۇق

جىددىيچىلىكنى خهلىقئارا كۇچهيتىش، بىخهتهرلىكنى ۋه تىنىشلق خهلىقئارا

ئ تۇزۇمىنى ئىقتىسادىي ۋه ئىجدىمائىي ئۇالرنىڭ ھهم ئهللهر قايسى پهسهيتىش،ھهر

ئو ئاساسىدا باشقۇرۇش قاتتىق خهلىقئارانىڭ بولغان ھهمكارلىشىپ،ئۈنۇملۇك ئارا ۆز

قۇرالالرنىق يادىرو قىسقارتىش،بولۇپمۇ ئۇزۇل-كىسىل قۇرالالنى ھالدا يۇزلۇك مومىي

ئادىل،باراۋهر، جهھهتته مۇناسىۋهت ئوتتۇرسىدىكى دۆلهت بىلهن ىسقارتىش،دۆلهت

چهتئه جهزىملهشتۇردى. قىلىشنى ئىتراپ پىرىنسىپىنى يهتكۇزۇش مهنپهئهت ئارا ئۆز

تهقد ئۆز خهلىق ئاستىدا ئىخال چهتئهل ۋه ھۆكۇمىرانلىقىدىكى مۇستهملىكه ۋه ل

ش ئاشۇرۇش، ئىشقا ھوقوقىنى مۇستهقىللىق قولىدىكى بىلهن بهلگىلهش ئۆزى ىرىنى

ھۆرمه پۇتۇنلىكىگه زىمىن ۋه ھوقوقىنى ئگىلىك دۆلهتنىڭ ئهللهر قايسى ھهر ۇنداقال

ئارقىلى قىلدۇرۇش تهرهققى ۋه سۇرۇش ئىلگىرى تهرهققىياتىنى قىلىش،ئىجتىمائىي ت



سۇردى. ئىلگىرى ئاشۇرۇشنى ئىشقا تولۇق باراۋهرلىكىنى ئهر-ئايالنىڭ ق

پاراۋانلىق خهلقىنىڭ تهرهققىياتى،دۇنيا مۇكهممهل ۋه تولۇق دۆلهت بىر

خىزمهتلىرىگه جهھهتلهردىكى قايسى ھهر قاتناشقان باراۋهر كهسپى،ئهر-ئايالالرنىڭ

زور قوسقان تهرهققياتىغا جهمىيهتنىڭ ۋه پاراۋانلىقى ئائىلىنىڭ باغلىق،ئايالالرنىڭ

ئىجتىمائىي ئانىالرنىڭ ئىرىشمىدى، قىلىشقا ئىتراپ تولۇق ھازىرغىچه تا تۆھپىسى

ئوينايدىغ جهھهتتىكى تهربىيسى پهرزهنت ئائىلىدىكى ئاتا-ئانىالرنىڭ ۋه ئهھمىيتى

ئۇچۇرماسلىقى كهمسىتىشكه سهۋهپلىك تۇغۇش باال ئايالالرنىڭ ھهمده رولى ان

مه ئورتاق جهمىيهتنىڭ پۇتكۈل ئهر-ئايال تهربىيلهش پهرزهنىتنى چۇنكى كىرهك،

ئهر-ئاي كهلسه توغىرا ئاشۇرۇش ئىشقا تولۇق باراۋهرلىكنى ئهر-ئايالنىڭ سئۇلىيتى،

بىلله بىلهن شۇنىڭ ۋهزىپىنى ئهنئهنۋىي ئىچىدىكى جهمىيهت ۋه ئائىلىدىكى النىڭ

تونۇش. كىرهكلىكىنى ئۆزگهرتىش تهڭ

پى يۇكلىمه ئىچكى تۇرلۇك خىتىپنامىسى تۇگىتىش كهمسىتىشنى ئايالالرنى

شهك قوللىنىپ،بۇخىل تهدبىرلهرنى زۇرۇر بارلىق ئۈچۇن مهقسهت بۇ ھهم رىنسىپىنى

تۆۋهندىكىچه: كىلىشىمى تۇگتىش ھادىسىنى كهمسىتىش ىلدىكى

بۆلهك بىرىنچى

سۆز_ج دىگهن كهمسىتىش ئايالالرنى ئىچىده ئهھدىنامه بۇ ماددا: بىرىنچى

مهخ ياكى تهسىرى چهكلهش،ئۇنىڭ ياكى قىقىش پهرىق،چهتكه جهھهتتىكى ىنسى

ت ئاساسىدىكى باراۋهرلىك ئهر-ئايالالرنىڭ نىكاھالنمىغان ياكى نىكاھالنغان سىتى

قاندا ھهر باشقا ياكى پۇخراالر ونىشى،سىياسى،ئىقتىسادىي،ئىجدىمائىي،مهدهنيهت

ئى قىلىشتىن توسقۇنلۇق ئهركىنلىكىگه ئاساسىي ۋه ھوقوق كىشىلىك جهھهتتتىكى ق

بارهت.

: ماددا ئىككىنچى



قاند ھهر بولغان ئايالالرغا دۆلهتلهر قايسى ھهر ئىمزالىغۇچى ئهھدىنامىنى بۇ

چارىلهرن مۇۋاپىق دهرھال كىلىشىم ئهيىپلىدى،مهزكۇر كهمسىتىشنى شهكىلدىكى اق

م قويدى،بۇ يولغا سىياسىتىنى يوقۇتۇش كهمسىتىشنى بولغان ئايالالرغا قوللىنىپ ى

: ئۈچۇن يىتىش هخسهتكه

قا ئاسسى دۆلىتىنىڭ ئۆز ئهگهر پىرىنسىپىنى باراۋهرلىكى :ئهر-ئايالالرنىڭ ئا

چوقۇم كىرگۇزمىگۇچىلهر نىزاملىرىغا قانۇن مۇناسىۋهتلىك مۇناسىۋهتلىك ياكى نۇنغا

مۇۋاپى ۋه قانۇنى ھهمده نىزامالرغاكىرگۇزىشى قانۇن مۇناسىۋهتلىك پىرىنسىپنى بۇ

كىرهك. قىلىشى كاپالهتلىك ئهمهلىيلششىگه پىرىنسىپنىڭ بۇ ئارقىلىق ئۇسۇلالر ق

ئاي ئارقىلىق قوللۇنۇش ئۇسۇلالرنى باشقا ياكى تۇرغۇزۇش قانۇن مۇۋاپىق : ب

كىرهك. توسىشى كهمسىتىشنى بارلىق بولغان الالرغا

ئىگ كاپالىتىگه قانۇن باراۋهرلىكىنى بولغان بىلهن ئهرلهر ئايالالرنىڭ : س

تارم مهمۇرى ۋه ئورگان قانۇنى ئاساسلىق دۆلهتلهرنىڭ قايسى ئۈچۇن،ھهر قىلىش ه

كىره قىلىش كاپالهتلىك قوغدىلىشىغا كهمسىتىشكه قانداق ھهر ئايالالرنىڭ اقالرى

ك.

قىلماسلىق ئىش-ھهركهتلهرنى قانداق ھهر كهمسىتىدىغان ئايالالرنى : د

ئىش- ئۆز ئاپىراتلىرى جامائهت ۋه ئىدارىلىرى ھۆكىمهت تۇرۇشلۇق كىرهك،ھهمده

كىرهك. قىلىشى كاپالهتلىك بولماسلىقىغا خىالپ بهلگىلىمىگه بۇ ھهركىتىنىڭ

شهخىس،تهشكىالت،كارخانا قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بارلىق : ې

كىرهك. تاشالش يوقىتىپ كهمسىتىشىنى ئايالالرنى قاتارلىقالرنىڭ

قوللىنىپ چارىلهرنى بارلىق ئالغان ئىچىگه ئۆز تۇرغۇزۇشنى قانۇن : ف

قانۇن-نىزام،ئۆرۇپ-ئادهتلهرنى يۇرگۇزۇلىۋاتقان ھازىر كهمسىتىدىغان ئايالالرنى

كىرهك. يوقىتىش ياكى ئۆزگهرتىش



كهمسىتىش ئايالالرنى قانۇنىدىكى ئىشالر جىنائىي دۆلهت :مهزكۇر ج

كىرهك. قالدۇرۇش ئهمهلدىن نىزامالرنى بارلىق چىقىردىغان كهلتۇرۇپ

ماددا: ئۈچىنچى

ساھهلهرده قايسى ھهر دۆلهتلهر قايسى ھهر ئىمزالىغۇچى ئهھدىنامه

قانۇن ساھهلهرده قاتارلىق سىياسىي،جهمىيهت،ئىقتىساد،مهدهنىيهت بولۇپمۇ

ئايالالرنى قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بارلىق ئالغان ئىچىگه ئۆز تۇرغۇزۇشنى

ئهرلهر ئايالالرنىڭ كاپالهتلهندۇرۇپ ئلگىرلىشىنى ئالغا قىلىش تهرهققى يىتهرلىك

مۇتلهق يۇرگۇزىشنى ئهركىنلىكنى ۋه ھوقوق كىشىلىك ئاساستا بولغان باراۋهر بىلهن

كىرهك. قىلىشى ئىگه كاپالهتكه

ماددا: تۆتىنچى

باراۋهرلىكىن ئهر-ئايالالر دۆلهتلهر قايسى ھهر ئىمزالىغۇچى ئهھدىنامه .1

تهدبىرل ئاالھىده ۋاقىتلىق قولالنغان ئۈچۇن ئاشۇرۇش ئىشقا ھهقىقى سۇرهتته تىز ى

كىرهك،ھهمده قالماسلىقى بولۇپ كهمسىتى كۆرسىتىلگهن ئهھدىنامىده ىرى،مهزكۇر

ك چىقارماسلىقى كهلتۇرۇپ ئۆلچهمنى باقا ياكى ئۆلچىمىنى باراۋهرسىزلىكنىڭ مۇشۇ

مهخسى باراۋهرلىك جهھهتته تهمىنات ۋه پۇرسهت ئهر-ئايالالر ۋاستىلهرنى بۇ ىرهك،

كىرهك. قالدۇرۇش ئهمهلدىن كىيىن يهتكهندىن تىگه

ئۈچ قوغداش ئايالالرنى دۆلهتلهر قايسى ھهر ئىمزالىغۇچى ئهھدىنامه .2

تهدبىرلهر ھهرقايسى ئهھدىنامىدىكى مهزكۇر ۋه تهدبىرلهر ئاالھىده يۇرگۇزگهن ۇن

كىرهك. كهمسىتىلمهسلىكى

ماددا: بهشىنچى

تهدبىرله مۇۋاپىق بارلىق دۆلهتلهر قايسى ھهر ئىمزالىغۇچى ئهھدىنامه

: قوللىنىپ رنى



شهكل ئادهت جهھهتتىكى مهدهنىيهت ۋه جهمىيهت ئهر-ئايالالرنىڭ : ئا

ئهر-ئايا ۋه ئۇقۇمى تهبىقه قىلغان ئاساس پهرىقنى جىنسى ئارقىلق ئۆزگهرتىش ىنى

قاراش سهل شهكىللهنگهن ئوخشىماسلىقىدىن ۋهزىپىنىڭ ئالغان ئۇستىگه ئۆز لالرنىڭ

كىرهك. يوقىتىش قىلمىشالرنى بارلىق ھهمده ،ئۆرۇپ-ئادهت ئىددىيسى

پهرزهنتلهر ۋه رولى جهمىيهتتىكى ئانىنىڭ چوقۇم تهربىيهسى ئائىله : ب

جهزىملهندۇرۇشن ئىكهنلىكىنى مهسئۇلىيتى ئورتاق ئاتا-ئانىالرنىڭ تهربىيلهشنىڭ نى

ك مهنپئهتى پهرزهنىتنىڭ ئهھۋالدا قانداق ھهر كىرهك،ئهلۋهتته كاپالهتلهندۇرۇش ى

تۇتۇلىدۇ. ۆزده

ماددا: ئالتىنچى

ئى ئۆز يۇرگۇزۇشنى قانۇن دۆلهتلهر قايسى ھهر ئىمزالىغۇچى ئهھدىنامه

پايدا شهكىلدىكى قانداق ھهر قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بارلىق ئالغان چىگه

كى توسۇش قىلمىشىنى مهجبۇرالش سىتىشقا ئېپپىتىنى ئايالالرنىڭ دهپ -مهنپئهتنى

رهك.

ماددا: يهتتىنچى

س دۆلىتىنىڭ ئۆز قوللىنىپ تهدبىر بارلىق ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر

تۇگىتىش،ئاال تهدبىرىنى كهمسىتىش بولغان ئايالالرغا تۇرمۇشتا جامائهت ۋه ىياسى

ئاستىدا: شهرتى بولۇش باراۋهر بىلهن ئهرلهر ئايالالرنىڭ قىلىشى كاپالهتلىك ھىده

ھوقوقى سايالش تاشالش، بىلهت بىلهن پۇخراالر ۋه سايالم بارلىق : ئا

ئىگه. ھوقوقىغا سايلىنىش باراۋهر ئاپپاراتى سايلىمى خهلىق بارلىق ھهمده

خىزمىتىگه قىلىش ئىجرا ۋه تۇزۇتۇش سىياسىتىنى ھۆكۈمهت ئاالھىده : ب

ۋه ئالىدۇ ئۇستىگه بولۇشىنى ئادىمى ھۆكۈمهت دهرىجىلىك ھهر ھهمده قاتنىشىش

قىلىدۇ. ئىجرا ئىشلىرىنى ھۆكۈمهت بارلىق



ھۆ غهيرىي تۇرمۈشتىكى سىياسي ۋه جامائهت ئاالقىدار دۆلىتىگه ئۆز : س

قاتنىشىش. جهمىيهتكه ۋه تهشكىالت كۇمهت

ماددا: سهككىزىنچى

ئا قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بارلىق ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر

كهمسىتى ھېچقانداق قىلىش، كاپالهتلىك بولىشىغا باراۋهر بىلهن ئهرلهر يالالرنىڭ

ھهر ۋه ھۆكىمىتى دۆلىتىنىڭ ئۆز سۇپىتىده ۋهكىللىرى خهلىقئارا ئاستىدا شهرتى ش

ئىرىشىش. پۇرسىتىگه خىزمهت تهكىالتالردا خهلىقئارا قايسى

ماددا: توققۇزىنچى

بى ئايالالر-ئهرلهر بويىچه تىگىشلىك ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .1

قىلىش ساقالپ ياكى ئۆزگهرتىش توغۇرلۇق تهۋهلىكى دۆلهت ئاساسىدا باراۋهر لهن

كىرهك. ئېرىشىش كاپالهتكه ئاالھىده ئاالھىده ھوقوقى

ئېر ئهھۋالدا مهۋجۇت نىكاھ ياكى قىلىش توي بىلهن چهتئهللىكلهر .2

ئايالالرنىڭ بهلكى ناتايىن. ئۆزگهرتىشى ئايالى ئۆزگهرىتسه تهۋهلىكىنى ھۆلهت ى

كىره تاڭماسلىقى مهجبۇرى تهۋهلىكىنى دۆلهت ئېرىنىڭ ياكى يوق تهۋهلىكى دۆلهت

ك.

ئاي چوقۇم جهھهتته تهۋهلىكى دۆلهت ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .3

149 كىرهك. بېىرىشى ھوقوق بولغان باراۋهر بىلهن ئهرلهر الالرغا

ماددا: ئونىنچى

كهم ئايالالرنى قوللىنىپ تهدبىر مۇۋاپىق ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر

باراۋه بىلهن ئهرلهر جهھهتته مائارىپ ئايالالرنىڭ كىرهك، تۇگۈتۇ تهسىرىنى سىتىش

كىرهك. قىلىش كاپالهتلىك ئاساسىدا باراۋهر بولۇپمۇ ھوقوقتىن ر

يىت كهسپى يېزا ياكى شهھهر مهيلى ئاپپاراتلىرى مائارىپ خىل ھهر : ئا



جهھهتلهرده ئىرىشىش گۇۋاھنامىسىغا ۋه بولىش ئىگه پۇرسىتىگه ئۇگۇنۇش هكچىلىك

كىرهك. بىرى يارىتىپ شارائىت ئوخشاش

س ئۇسكىنه ۋه مهكتهپ ئۆلچىمى، ئوقۇتقۇچىالر ئىمتىھان، دهرىس، : ب

كىرهك. بولىشى ئوخشاش بىردهك ۇپىتى

ئۇسۇ خىل ۋه دهرىجه بولغانھهر ئوغۇل-قىزالرغا جهريانىدا مائارىپ : س

ئوقۇ مهكتهپته بىىر ئوغۇل-قىزالر كىرهك، تۇگۇتۇش قارىشىنى تۇراقالنغان لدىكى

ئۇيۇشتۇرۇش،دهرى شهكلى تهربىيه مهخسهت پايدىلىق باشقا ئارتۇق بۇنىڭغا ۋه ش

بىرى ئېلىپ ئاالھىده تۇزىتىش ئۇسۇلى ئوقۇتۇش ئارتۇق شۇنىڭغا ۋه كىتاپ سلىك

كېرهك. ش

پۇر ئېلىش پۇلى ياردهم تهتقىقات باشقا ۋه پۇلى مۇكاپات ئوقۇتۇش : د

كىرهك. بولۇشى ئوخشاش سىتى

ئوقۇ ئهمهلىي ۋه تونۇش خهت قىلىش، قوبۇل مائارىپىنى چوڭالر : ې

بار جهھهتتىكى مائارىپ ئوغۇل-قىزالر بولۇپمۇ ئىگىلهيدۇ، ئىقتىدارىنى ش-يېزىش

ئازايتىش. پهرىقنى لىق

مهكته بالدۇر ۋه ئازايتىش نىسپىتىنى قىلىش مهكتهپتىن قىزالرنىڭ : ف

كىرهك. ئورۇنالشتۇرۇش الھىيه خىل ھهر ئۈچۇن ئايالالر ۋه قىزالر ئايرىلىدىغان پتىن

ئوخشاش پۇرسىتى تهنتهربىيه ۋه قاتنىشىش پائالىيهتلهرگه ھهركهت : ج

كىرهك. بولۇشى

س ئائىله بۇ قىلىش، قوبۇل پۇرسىتىنى يىتهكچىلىك بىلىم ئاالھىده : خ

تۇغ پىالنلىق ئۇ بار، ياردىمى ئېرىشىشكه بهخىتكه ۋه كاپالهتلهندۇرۇش اغالملىقىنى

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز يېتهكچىلىكىنى ۋه بىلىم توغىرسىدىكى ۇت

ماددا: بىرىنچى ئون



ئورۇنالش ئىشقا قوللىنىپ تهدبىر مۇۋاپىق بارلىق ئهللهر ئىمزالىغۇچى .1

ئوغۇل ئۇالرنىڭ كىرهك، تۇگىتىش كهمسىتىشنى بولغان ئايالالرغا جهھهتته تۇرۇش

كاپالهتلىك بولۇشىغا بهھىرىمان ھوقوقتىن ئوخشاش ئاساسىدا بولۇش باراۋهر -قىر

كىرهك. قىلىش

بار. ھوقوقى خىزمهت بولمايدىغان مهھرۇم ئادهم ھهممه : ئا

جۇملىدىن بولۇش بهھىرىمان تهڭ پۇرسىتىدىن ئورۇنلىشىش ئىشقا : ب

بار. ئۆلچىمى تالالش جهھهتته ئورۇنالشتۇرۇش ئىشقا

خىز ۋه ئۆستۇرۇش تالالش، خىزمهت كهسپىي ۋه كهسىپ ئهركىن : س

شار ۋه پاراۋانلىق مۇالزىمهت بارلىق بولۇش، بهھىرىمان قىلىشىدىن كاپالهت مهتكه

ئىگه. ھوقوقىغا تهربىيلهش داۋاملىق ۋه تهربىيلهش جهھهتتىن ائىتى،كهسپىي

بولىد بهھىرىمان ھوقوقتىن ئوخشاش قىممهت،خىزمهت، ئوخشاش : د

ب ئىگه. ھوقوقىغا قىلىش مۇئامىله باراۋهر ۋه ئالىدۇ، ئېچىگه ئۆز پاراۋانلىق ھهم ۇ.

، بولىدۇ بهھىرىمان ھوقوقتىن باراۋهر جهھهتلهرده ئىپادىسى خىزمىتىنىڭ اھاالش

ئىگه. ھوقوقىغا تهمىنات شۇنداقال

پېرىنس بولۇپمۇ بولۇش، بهھىرىمان ھوقوقىدىن كاپالهت ئىجتىمائىي : ې

ئى خىزمهت باشقى ياكى ياشانغانالرغا ۋه ئىشسىزلىق،كېسهل،مېيىپ چىقىش، ىيگه

بولۇش بهھىرىمان ھوقوقتىن ئوخشاشال ئاستىدا ئهھۋال بولغان مهھرۇم قتىدارىدىن

بولۇش. بهھىرىمان ھوقوقىدىن شىتات دهم شۇنداقال ،

كاپالهتل بىخهتهرلىككه ۋه ساالمهتلىككه جهھهتته شارائهت خىزمهت : ف

بولۇش، بهھىرىمان ھوقوقىدىن قىلىش ىك

سهۋهبىد تۇغۇن ياكى توي ئايالالرنى ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .2

ئې كاپالهتكه ئۈنۇملۇك خهھهتته خىزمهت ئۆزىنىڭ يهنه بولمايدۇ، كهمسىتىشكه ىن



كىرهك. قوللىنىش تهدبىر مۇۋاپىق ئۈچۇن رىشىش

شۇ بوشىتىش، ئىشتىن قالغانلىقتىن كهم ياكى ھامىلدارلىقى ئايالالر : ئا

ق مهنئىي كهمسىتىش بوشىتىش، ئىشتىن بويىچه قالغانلىقى ئهھۋالى نىكاھ نىڭدهك

جازالىنىدۇ. قىلغانالر ىلىنىدۇ،خىالپلىق

ھوقوقتى كهم پاراۋانلىق ئىجتىمائىي ئوخشاش ياكى كهم شىتاتىنى : ب

ئى ياكى ئىستاژ خىزمىتى ئهسلىدىكى بهلكى قويۇلدى، يولىغا بولۇش بهھىرىمان ن

قىلىندى. مهنئىي بولىشى مهھرۇم پۇلىدىن ياردهم جدىمائىي

بېرىش،بولۇ ئىلھام قوشۇمچه زۇرۇر جهھهتته مۇالزىمهت ئىجتىمائىي : س

ئاتا-ئان ،شۇنداقال سىستىمىسى ئهسلىھهلىرى شۇرۇش ئىلگىرى ۋه سىلىش يهسلى پمۇ

ئ ئىجدىمائىي ۋه ئىلىشىغا ئۇستىگه مهسئۇلىيتى خىزمهت مهجبۇرىيتى ئائىله ىالرنىڭ

بۇلىدۇ. ياردهمچه قاتنىشىغا ۋه ىشلىرىغا

ئىش بولغان زىيانلىق ھهقىقهتهن ساالمهتلىككه مهزگىلىده ھامىلدار : د

ئىگه. ھوقوقىغا قوغداش ئاالھىده ئايالالرنى تۇرىدىكى

خاراكت قوغداش ماددىنىڭ بۇ ئاساسهن، بىلىملىرىغا پهن-تىخنىكا .3

تۇزۇتۇ ئۇنى چوقۇم بولغاندا زۇرۇر تهكشۇرۇش، قهرهرلىك مهرمۇنىنى قانۇن ىرلىك

كىرهك. كېڭهيشىش ياكى قىلىش ،بىكار ش

ماددا: ئىككىنچى ئۇن

قوللىنى تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق بارلىق ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .1

ئهر- ئۇالرنىڭ يوقۇتۇش، كهمسىتىشنى جهھهتته ساقالش ساقلىقنى ئايالالرنىڭ پ

ق كاپالهتلىك ئېرىشىشىگه مۇالزىمهتكه ساقالش ساقلىقنى تۇرلۇك ھهر باراۋهر ئايالالر

ىلىش.

قاي ھهر بويىچه بهلگىلىمه تارمىقىدىكى ماددىنىڭ بىرىنچى گهرچه .2



مۇ مۇۋاپىق ئۇالرغا مهزگىلىده ،تۇغۇت ھامىدار ئايالالرنىڭ ئهللهر ئىمزالىغۇچى سى

بېر مۇالزىمهت ھهقسىز تىپىلغاندا زۇرۇر قىلىش، كاپالهتلىك ئىرىشىشىگه الزىمهتكه

قىلىش. كاپالهتلىك ئوزۇقلىنىشقا تولۇق مهزگىلىده ئېمىتىش ۋه ھامىلدار يهنى ىش

ماددا: ئۈچىنچى ئۇن

ئىقتىساد قوللىنىپ تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر

يوقۇت كهمسىتىشنى بولغان جهھهتلهردهئايالالرغا باشقا تۇرمۇشنىڭ ئىجدىمائىي ىي،

بول بهھىرىمان ھوقوقتىن ئوخشاش ئاساسىدا باراۋهرلىك ئهر-ئايالالر ئۇالرنىڭ ۇش،

بولۇپمۇ: قىلىش، كاپالهرلىك ۇشىغا

ھوقوقى. ئېلىش پۇلى ياردهم ئائىله : ئا

كىردى مۇئامىله پۇل شهكىلدىكى باشقا ۋه رهنه پۇلى، قهرىز بانكا : ب

ھوقوقى. ت

تۇرم مهدهنىيهت ۋه قاتنىشىش،ھهركهت تۇرمۇشىغا ئېچىش كۆڭۈل : س

ھوقوقى.151 جهھهتلهردىكى قايسى ھهر ۇشىدىكى

ماددا: تۆتىنچى ئون

م ئاالھىده ئاالھىده ئايالالرنىڭ يېزا ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .1

ئا ئېچىگه ئۆز تېرىكچىلىكىنى ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئويىلشىش كهلگىننى دۇچ هسىلىگه

خى تارماقلىرىنىڭ بازارالشتۇرۇش تاۋار غهيرى سېستىمىدا ئېقتىسادى ئۇالرنىڭ لىدۇ،

تهدبى مۇۋاپىق بارلىق ھهمده ئويلىشىپ، ئوينىغانلىقىنى رول مۇيىم جهھهتته زمهت

ماس بهلگلىملهرگه تۇرلۇك تۇغىرىسىدىكى ئهھدىنامىسى بۇ ئايالالرنىڭ قوللىنىپ ر

قىلىش. كاپالهتلىك كىلىشكه

ئايال قوللىنىپ تهدبىرلهرنى بارلىق ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .2

يېزى ئاساسىدا باراۋهر ئهر-ئايالالر ئايالالرنىڭ يوقۇتۇپ، كهمسىتىشنى بولغان الرغا



قىلىش كاپالهتلىك ئېلىشىغا پايدا ئۆزلىكىدىن ھهمده قاتنىشى تهرهققىيات، الرنىڭ

قىلىش. كاپالهتلىك ھوقوقىغا ئۇالرنىڭ بولۇپمۇ

خ قىلىش ئىجرا ۋه قىلىش پىالن يىرىك تهرهققىيات دهرىجىلىك ھهر : ئا

قاتنىشىش. ىزمىتىگه

تۇغۇ پىالنلىق پايدىلىنىش، تولۇق ئهسلهھهلىرىدىن ساقال ساقلىقنى : ب

ئالىدۇ. ئېچىگه ئۆز مۇالزىمهتنى ۋه يېتهكچىلىك بىلىملىرى، ت

قىلىش. ئىگه نهپكه بىۋاسته الھېيهسىنى كاپالهت ئىجدىمائىي : س

قىلىش، قوبۇل مائارىپنى ۋه تهربىلهش غهرىپچه ياكى رهسمى خىل ھهر : د

ئ ئېچىگه ئۆز مائارىپنى ۋه تهربىيلهش ئىقتىداتىنى يىزىش ئوقۇش ئهمىلى جۇملىدىن

كىڭهيىش ۋه مۇالزىمىتى مهھهلله بارلىق ئالمىغاندا ھىساپقا باشقا الىدۇ،بۇنىڭدىن

پې تىخىمۇ سهۋىسىنى تىىخنىكا ئۇالرنىڭ ھهمده بولۇش، بهھىرىمان مۇالزىمىتىدىن

ئۆستۇرىمىز. سهۋىسىنى يىتېلدۇرۇپ، شىپ

تهشكىلله تهشكىالتلىرىنى ھهمكارلىق ۋه تهشكىالت ئېچىدىكى ئۆز : ې

ئىرىشىش. پۇرسهتكه ئىقتىسادىي باراۋهر ئارقىلىق يوللىرى كهسپى ۋه يالالنغان ش،

قاتنىشىش. پائالىيتىگه مهھهلله بارلىق : ف

ئهسلهھهلى سىتىش ئىرىىش، كېردىتىغا يېزا-ئىگىلىك بولسا پۇرسهت : ج

ك يهر ۋه ئىسالھاتى يهر ھهمده ئىرىشىش، تېخنىكىغا مۇۋاپىق پايدىلىنىپ، رىدىن

بولۇش. بهھېرىمان مۇئامىلىدىن باراۋهر جهھهتته پىالنلىرى ۆچۇرۇش

ئولتۇرا بولۇپمۇ بولۇش، بهھېرىمان شارائىتىدىن تۇرمۇش مۇۋاپىق : خ

جهھهتلهر خهۋهرلىشىش ۋه قاتناش تهمىللهش، بىلهن توك ۋه سۇ مهھىيه، ئۆي، ق

ده

بۆلهك: تۆتىنچى



ماددا: بهشىنچى ئون

تېگى قانۇندىن ئهر-ئايالالرنىڭ دۆلهتلهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .1

كىرهك. بىرىشى ئورنىنى باراۋهرلىك شلىك

قان ئهر-ئايالالرنىڭ ئۇستىده ئېشى خهلىقنىڭ دۆلهتلهر قايسى ھهر .2

ھ خىل بۇ شۇنداقال كىرهك، بىرىش ھوقوقىنى ئىقتېتىدارى ھهركهت باراۋهر ۇندىكى

ئ توختام ئايالالرنىڭ بولۇپمۇ ئىگه، پۇرسهتكه ئوخشاش جهھهتته ئىقتېدارى هركهت

كىرهك. بىرىش ھوقوق باراۋهر جهھهتته باشقۇرۇش ئىقتىسادنى ىمزاالش،

ئايا كىرهك، ئىلىش ماقۇللىقىنى دۆلهتنىڭ ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .3

باشقا ۋه توختام بارلىق قىلغان مهخسهت چهكلهشنى ئىقتىدارىنى ھهركهت لالرنىڭ

د ئىناۋهتسىز بىردهك چوقۇم ھۆججهتلهر مهخپېي ئىگه كۇچكه قانۇنى قانداق ھهر

قارىلىدۇ. هپ

يۆتكۇلۇش ساالھىيىتى كىشىلىك دۆلهتلهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .4

ھ ئوخشاش قىز-ئايالالرغا جهھهتته قانۇنى قاتارلىقالر ئولتۇراقلىشىش خالىغانچه ۋه

كىرهك. بىرىش وقوق

ماددا: ئالتىنچى ئون

پا ئهسلهھهلهردىن مۇۋاپىق بارلىق ئهللهر ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر .1

كهم قىز-ئايالالرنى ئىشالردىكى بارلىق مۇناسىۋىتىدىكى ئائىله ۋه توي يدىلىنىپ،

ئاستىدا باراۋهرلىكى ئهرلهرنىڭ ۋه قىز-ئايالالر بولۇپمۇ ھهمده يوققىتىش، سىتېشنى

كىرهك. قىلىشى ئىگه كاپالهتكه

بار. ھوقوقى تۇزۇش كىلىشىمى توي ئوخشاش : ئا

بولغا باشقا ئۆزىدىن ۋه جۇپلىشىشى خالىغانچه بولغان ئوخشاش : ب

پۇت ھوقوقىغا قىلماسلىق بويېچه كىلىشىمنامىسى توي كۆرسىتىدۇ، ئهركىنلىكلهرنى ن



بار. ھوقوقى ۋه قوشۇلىدۇ ۇنلهي

ئاخىرالشتۇ مۇناسىۋهتنى ۋه جهريانىدا ئۆتۇش بىرگه قىلىپ توي : س

ئىگه. مهجبۇرىيهتكه ۋه ھوقوق ئوخشاش رغاندا

قىز-ئايالالرنىڭ قهتئىينهزهر بولىشىدىن قانداق شارائىيتى تۇي : د

مه ۋه مهسئۇلىيتى بولغان ئوخشاش بولغۇچىالرنىڭ ئىشىدا،ئاتا-ئانا مۇناسىۋهتلىك

بار. جبۇرىيتى

ھوقوققا ئوخشاش جهرياندا كۆپىيېشى ۋه سانى قىز-ئوغۇلالرنىڭ : ې

قاتا مائارىپ ۋه بىلىم ئهمهلىي قىز-ئايالالر ھهمده ئىگه، مهسئۇلىيهتكه ئهركىن ۋه

بار. پۇرسىتى ئىرىشىش ھوقوقالرغا رلىق

مۇشۇنىڭ ھهمده بىقىۋىلىش ۋه قىلىش ھاۋاله قاراش، ھامىيلىق، : ف

قاراشالر بۇ ئېچىده بالگىلىمىسى قاناننىڭ ئهگهر جهھهتته، قائىدىلهر ئوخشاش غا

ئاستى شارائىت قانداق ھهر لىكىن ئىگه، مهجبۇرىيهتكه ۋه ھوقوققا ئوخشاش بولسا

بولىدۇ. ئۇستۇن ھهممىدىن مهنپىئهتى قىز-ئوغۇلالرنىڭ دا

ئىسىم-فام بۇ بار، ھوقوقى كىشىلىك ئوخشاش ئهر-ئايالالرنىڭ : ج

ئالىدۇ. ئېچىگه ئۆز ھوقوقنىمۇ كهسپى كهسىپ، ىله،

ئىرىشكىن ھهممىسى، مال-مۇلۇكنىڭ تهرهپ ئىككى جۇپلهشكهن : خ

ئىرىش مهيلى جهھهتلهرده، يۇزلىنىش بهھېرلىنىش، باسقۇرۇش، ئىگىلىك، سودا ى،

ئىگ ھوقوققا بىر ئوخشاش جهھهتته سوۋغات قىممهتلىك قىلغان قوبۇل ياكى مىگهن

ه.

بهلگى قانۇنى خىل ھهر قىلمىشى توي ۋه ئېچىرۇش چاي بالىالرنىڭ .2

بىكىت قىلىشنى توي كىرهك، ئىرىشىشى ھهركهتلهرگه مۇھىم ھهمده ئىگه، لىمىلهرگه

توين قائىدىلىك ھهمده بهلگىلىمىسى، يىشى قىلىش توي تۆۋهن ئهڭ ۋه قانۇنى ىش



كىرهك. ئالدۇرۇش تىزىمغا بىرىپ ئااپراتقا رهسمى چوقۇم ى

بۆلهك: بهشىنچى

ماددا: يهتتىنچى ئون

ئا ئۈچۇن قىلىش ئېجرا تهكشۇرۇشنى نهتىجىنىڭ ئېرىشكهن ئهھدىنامه بۇ .1

تهدبىقلىن ئهھدىنامه بۇ قىلىش، تهسىس كۆمىتېتى تۇگۇتۇش كهمسىتىشنى يالالرنى

ت مۇتهخهسىسلهردىن مول ئىقتىدارىغا ۋه ئابرويىغا جهمىيهتتىكى ساھهسىنى ىدىغان

36-ئى ئادهمدىن 18 باشالپ بولغاندىن ئىگه كۇچكه ئهھىنامه بۇ قىلىش، هكلىپ

بۇ كىرهك، بولىشى ئادهم 23 كىيىن قاتنىشىشىدىن ۋه تهستىقى دۆلهت مزالىغۇچى

چېقى سايالپ ئېچىدىن ئۆز دۆلىتلهرنىڭ ئىمزالىغۇچى قايسى ھهر مۇتهخخهسىسىلهر

تهخسىمله رايۇن مهزگىلىده سايالم ئۆتهش، ۋهزىپه بىلهن ساالھېتى شهخسىي شى،

بىلهن شهكلى مهدىنىيهت ئوخشىمايدىغان ھهمده ھېساپالش ئادىل پېرىنسىپىدا ش

قىلىش. ۋهكىللىك فاكولتېتىغا ئۇسۇل ئاساسى

چېقىى سايالپ ئارقىلىق ئۇسۇلى بىرىش ئاۋاز يۇشۇرۇن ئهزالىرى كومىتېت .2

كىرهك، بولىشى ئىسىملىكىدىن ئهللهرنىڭ قايسى ھهر ئىمرالىغۇچى ئۇالرنى ھهمده

تالال كاندىناتى ئادهم بىر ئىچېدىن مىللىتى ئۆزىنىڭ دۆلهت ئىمزالىغۇچى بىر ھهر

كىرهك. چېقىشى پ

ئاي ئالته باشالپ كۇندىن ئىگه كۇچكه ئهھدىنامىسى سايالم قىتىم تۇنجى .3

كۇنىدىن سايالم قىتىملىق ھهر چوقۇم كاتېپى نىڭ ت د ب ئۆتكۇزۇش، كېيىن دىن

ئې ئاي ئىككى دۆلهتنىڭ قايسى ھهر ئىمزالىغۇچى ئېلگىرى ئاي ئۈچ دىگهنده كهم

نامزا كۆرسهتكهن كاتېپ باش كىرهك، قىلىشى تهكلىپ كۆرسىتىشىنى نامزات چده

ئهللهرنى كۆرسهتكهن نامزات تۇزۇش، تهرتېپى ئىسىملىك بويېچه ھهرېپى باش تنى

ئهسكهرتېش.



بىرل شېتابى باش بىلهن كاتېپ باش يېغىنى سايالم ئهزالىرىنىڭ كومىتىت .4

ئهللهر ئىمزالىغۇچى يېغىن بۇ كىرهك، ئۆتكۇزۇش جهريانىدا يېغىن ئېچىلغان ىشېپ

بىل ئومومهن كىرىدۇ، سانىغا ئادهم قانۇن بولغانالر كۆپرهك قىسىمدىن ئىككى سانى

ت بىلهت ساندىكى كۆپ تاشلىغان بىلهت قاتناشقان، ھهمده بولغان كۆپ ئهڭ ىتى

سايلىن بولۇپ ھهيىتى كومىتېت ئهللهر ئىمزالىغۇچى قىلغان ۋهكىللىك اشلىغۇچىالرغا

ىدۇ.

قى بىرىنچى ئهمما بولىدۇ، يىل تۆت مۇددىتى ۋاكالىتهن ئهزالىرى ھهيىېتى .5

ئۆ ۋهزىپه ئادهمنىڭ توققۇز ئېچىده ئهزاالر چىققان ھۇجۇتقا ئارقىلىق سايالم تىملىق

كېيىن سايالمدىن قىتىملىق بىرىنچى كهلگهنده ئاخىرىغا يىل ئىككى مۇددىتى تهش

قىلىنى قارار ئارقىلىق قىلىش شېھىت تهرهپتىن رهئىس كومېتىت ئهسلى ئادهمنىڭ بۇ

دۇ.

قاتناشقاندىن ئهھدىنامىغا بۇ ياكى تهستىقلىغان دۆلهت ئالتىنچى ئوتتۇز .6

كۆپهيتىشى ئهزانى نهپهر بهش ئاساسهن ماددىغا جى .4 .3 .2 كومىتېت كېيىن

كومىتې ۇ ئۇالر بولۇپ يىل ئىككى مۇددىتى ۋاكالهت ئهزانىڭ نهپهر ئىككى كىرهك،

قىلىنىدۇ. قاراز ئارقلىق قىلىش شېھىت رهئىسى ت

رهئىسىنى كومىتېت مۇتهخخهسىسى ئۇالرنىڭ قالغاندا، بىرىش ۋاقىتلىق .7

بىر يهنه ئېچىده ئهزالىرىنىڭ مىللىي ئۇالرنىڭ بهلكى كىرهك، ئالماسلىقى ئۇستىگه

يادى كومېتىنىڭ خهلىق مۇتهخخهسىس ئۇ ھهمده كىرهك، ئۆۋهتىشى مۇتهخخهسىس

تولدۇرىدۇ. بوشلۇقنى ئاندىن كېيىن ئۆتكهندىن ئۆلچېمىدىن رو

ئۇنىڭ كېيىن، ئۆتكهندىن تهستىقىدىن نىڭ ت د ب ئهزاسى كومىتېت .8

بهگىلىمه قىلغان قارار يېغىن تۇتۇپ، كۆزده ئوينايدىغانلىقى رول مۇھىم كومىتېتىغا

كىرهك. بولشى ھوزۇر بايلىقىدىن نىڭ ت د ب بويېچه شارائىت ۋه



ئۈچۇن ئاداقىلىشى ۋهزىپه ئۈنۈملۇك بويېچه ئهھدىنامه شۇ كومىتىتنىڭ .9

بىرېش تهمىنلهپ ئۈسكۇنىلهرنى ۋه خادىمالر بولغان زۇرۇر كاتېپى باش نىڭ ت د ب

كىرهك. ى

ماددا: سهككىزىنچى ئون

تۇرلۈ بهلگىلىگهن ئهھدىنامه شۇ دۆلىتىگه ئۆز ئهللهر قايسى ھهر ئىمزالىغۇچى

تهره نهتېجه كهلتۇرگهن قولغا ۋه تهدبىرلهر باشقا ياكى مهمۇرى ئهدلىيه، قانۇن، ك

قىلى دوكالت كاتىپېغا باش نىڭ ت د ب ھهمده كىرهك، سىلىش يولغا قانۇنى پتىن

كىرهك: بىرىش ئىلىپ تهكشۇرۇش تهرهپتىن كومىتېت ش،

ئېچىد يىل بىر كىيىن بولغاندىن ئىگه كۇچىگه دۆلىتىنىڭ ئۆز ئهھدىنامه : ئا

ۋاقىت ھهر ھهمده يىلدا تۆت ئازدىگهنده كىيىن بۇنىڭدىن ھهمده قىلى، تهلهپ ه

كىرهك. قويۇش ئوتتۇرىغا ئاساسىدا تهلىپى كومىتىتنڭ

تىگى قىلىشقا ئادا ۋه مهجبۇرىيهت بهلگىلهنگهن ئهھدىنامه شۇ دوكىالت : س

كىرهك. بىرىش كۆرسىتىپ قىيېنچىلىقنى ۋه ئامىلالر شلىك

ماددا: توققۇزىنچى ئون

كىرهك. تۇزۇ قائىدىسى مۇھاكىمه ئالدىغا ئۆز كومىتېت .1

ۋهزىپه ئۇالرنىڭ ھهمده سايالش، ئهزاسى ھهيئهت ئالدىغا ئۆز كومىتېت .2

يىل. ئىككى مۇددىتى ئۆتهش

ماددا: يىگىرمىنچى

ئې يىغىن كهتمهيدىغان ئىشىپ ھهپتىدىن ئىككى ۋاقتى يىل ھهر كومىتېت .1

دو قويۇلغان قويۇلغان ئوتتۇرىغا ماددىسىدا سهككىزىنچى ئۇن ئهھدىنامىنىڭ چىش

بىرىش. ئىلىپ تهكشۇرۇش بهلگىلىمىسىنى كىالت

ۋه كاتىپى باش نىڭ ت د ب چوقۇم ئادهتته يىغىنى كومىتېت .2



بولمايدۇ. بىرىشقا ئىلىپ جايدا قانداق ھهر باشقا قىلنمىغان قارار كومىتېتى

ماددا بىرىنچى يىگىرمه

ئۆتكۈزۈ كومتىتىن كىڭهش ۋه ئىقتىساد ماقۇلالپ كومتىتتىن پائالىيهتنى .1

ئىمزالىغان قىلىدۇ.كىلشىم دۇكىالت تهشكىالتىغا دۆلهتلهر بىرلهشكهن ھهريىلى پ

ئاساسه نهتىجىسىگه تهكشۈرۈش ماتىريالالرنىڭ ۋه دوكىالت دۆلهتلهرنىڭ ھهرقايسى

ھهرقايسى ئىمزالىغان كىلىشىم تهكلپ-پىكىرلهرنى بۇ بىرىدۇ. پىكىر ۋه ن،تهكلىپ

دوكىالتىغا كومتىتنىڭ بىلله بىلهن باھا بولغان ئىھتىمالى چىقىرىش دۆلهتلهرنىڭ

كىرهك. كىرگۈزىشى

كومتىت ئورۇن ئايالالر دوكىالتىنى كومتىتنىڭ كاتىپى باش نىڭ ت د ب .2

كىرهك. بىرىشى پايدىلىنىشقا ئهۋهتىپ ىغا

ماددا ئىككىنچى يىگىرمه

مۇشۇ ئىچىدىكى دائىرىسى خىزمهت ئۆزىنىڭ ئاپراتالر مهخسۇس قايسى ھهر

مۇ ئهھۋالىغا قىلىش ئىجرا ئهۋهتىپ ۋهكىل بهلگىلىمىگه ھهرقايسى شهرىتنامىدىكى

كومتى ئهھۋالىغا قىلىش ئىجرا ھۇقۇقلۇق. چىقىشقا قاراپ مۇھاكىمىگه ناسىۋهتلىك

مۇشۇ ساھهلهر ھهرقايسى ئىچىدىكى دائىرسى خىزمهت ئورگانالرنىڭ ھهرقايسى ت

بۇلىدۇ. قىلسا تهكلىپ بىرىشىگه دۇكىالت شهرىتنامىنىڭ

ماددا ئۇچىنچى يىگىرمه

بهلگى ھهرقانداق بولغان پايدىلىق ئاشۇرۇشقا ئىشقا باراۋهرلىكىنى ئايالالر ئهر ئهگهر

ئ تهسىرىگه بهلگىلىمىنىڭ ھهرقانداق ئهھدىنامىدىكى بۇ كۈچ قالسا،بۇ بولۇپ لىمه

دۆلهت مهزكۇر ب ياكى قانۇنى دۆلهتلهرنىڭ توختامالشقان ئا مهسلهن: ۇچرىمايدۇ،

ياك ئهھدىنامه،پۈتۈم خهلقئارا باشقا ھهرقانداق بولغان ئىگه كۈچكه نىسبهتهن كه

ئۇچرىمايدۇ. تهسىرىگه بهلگىلىمىنىڭ بۇ نىسبهتهن كىلىشىمگه ى



ماددا تۆتىنچى يىگىرمه

قوللنىشقا دهرجىلىك بىرىنجى دۆلهت دۆلهتلهر ھهرقايسى توختامالشقان

ھهرقايسى قىلدىغان ئىتراپ ئهھدىنامه قوللىنىپ،بۇ تهدبىرلهرنى بولغان زۈرۈر

ئالىدۇ. ئۈستىگه ئاشۇرۇشنى ئىشقا تۇلۇق ھۇقۇقنى

ماددا بهشىنچى يىگىرمه

ئېچىۋىتلدۇ. دۆلهتكه قويغان ئىمزا بارلىق ئهھدىنامه بۇ .1

ب قىلىپ ساقىلىغۇچىسى ئهھدىنامىنىڭ بۇ كاتىپى باش نىڭ ت د ب .2

ىكىتىلدى.

كاتىپن باش تهستىقنامه الزىم، ئۈتىشى تهستىقالشتىن چۇقۇم ئهھدىنامه .3

بىرىلىدۇ. تاپشۇرۇپ ساقلىشىغا ىڭ

قۇشۇلۇش ئېچىۋىتىلىدۇ، قاتنىشىشىغا دۆلهتلهرنىڭ بارلىق ئهھدىنامه بۇ .4

كۈچك كىيىن بىرىلگهندىن تاپشۇرۇپ ساقلىشىغا كاتىپىنىڭ باش نىڭ ت د ب نامه

بۇلىدۇ. ئىگه ه

ماددا ئالتىنچى يىگىرمه

كات نىڭ ت د ب ۋاقىتتا قالغان دۆلهت ئىمزالىغان كىلىشىم قانداق ھهر .1

بۇلىدۇ. قىلسا تهلهپ تۈزۈتۈشنى نامىنى كىلىشىم قىلىپ ئۇقتۇرۇش يازمىچه ىپىغا

تىگىشل قولالشقا قارىتا، تهلهپكه تۈردىكى بۇ يىغىنى چوڭ ت د ب .2

كىرهك. بىكىتىشى باسقۇچالرنى بولغان ىك

ماددا يهتتىنچى يىگىرمه

د ب قۇشۇلنامىنى ياكى تهستىقنامىدىن 20-نوسخا ئهھدىنامه مهزكۇر .1

ئى كۈچكه باشالپ 30-كۈنىدىن كىيىن كۈندىن تاپشۇرغان كاتىپىغا باش نىڭ ت

گه.



بۇ كىيىن، تاپشۇرغاندىن قۇشۇلۇشنامىنى ياكى تهستىقنامه 20-نوسخا . 2

نىسبهته دۆلهتكه بىر ھهر قۇشۇلغان ئهھدىنامىگه بۇ ياكى تهستىقالنغان ئهھدىنامه

30-كۈن كىيىنكى تاپشۇرغاندىن قۇشۇلۇشنامىنى ياكى تهستىقنامه دۆلهت مهزكۇر ن

ئىگه. كۈچكه باشالپ ىدىن

ماددا سهككىزىنچى يىگىرمه

ئوتتۇر قۇشۇلغاندا ياكى تهستىقلىغاندا قايسى ھهر كاتىپى نىڭ ت د ب .1

تارقىت دۆلهتلهرگه بارلىق ھهمده قىلىش قوبۇل پۈتۈمىنى قېلىش ساقالپ قويغان ىغا

كىرهك. بىرىشى ىپ

توقۇنۇشىن مهقسهت ئاساسى ياكى نىشانى ئهھدىنامه مهزكۇر ۋه مهزمۇن .2

بولمايدۇ. قوشۇشقا ئوتتۇرىغا قېلىشىنى ساقالپ ى

ئوقتۇ كاتىپىغا باش نىڭ ت د ب ۋاقىتتا قالغان دۆلهتلهر توختامالشقان .3

ھهرقاي ئۇقتۇرۇشنى بۇ كاتىپى باش نىڭ ت د ب بۇلىدۇ. قويسا ئوتتۇرىغا رۇشىنى

باشال كۈندىن تاپشۇرۋېلىنغان ئۇقتۇرۇش ئۇقتۇرىدۇ. دۆلهتلهرگه مۇناسىۋهتلىك سى

ئىگه. كۈچكه پ

ماددا توققۇزىنچى يىگىرمه

ئوتتۇرسىدى دۆلهتلهر ئىمزالىغان كىلىشىم ئارتۇق ئۇنىڭدىن ياكى ئىككى .1

ھهرقاند مۇناسىۋهتلىك تهدبىقلىنىشىغا ۋه چۈشهندۈرلىشى كىلشىمنامىنىڭ مۇشۇ كى

ئىمزالىغان كىلىشىم بولمىسا ھهل ئارقىلىق كىلىشىم ئهگهر بولسا، دهرد-تاالش اق

ئهگهر كىرهك. بىرىشى تاپشۇرۇپ قىلىشقا كىسىم ئاساسهن تهلىپىگه تهرهپنىڭ بىر

ئىچىده،دهۋاالشقۇچىال ئاي 6 باشالپ كۈنىدىن قىلغان كىسىم قىلغان تهلهپ ئۆزى

بىر خالىغان قىاللمىسا، ھاسىل كىلىشىم نىسبهتهن كىسىمگه تهرهپلهر قايسى ھهر ر

سوتنى خهلقارا دهرد-تاالشنى ئاساسهن، كىلىشىمى››گه سوت ‹‹خهلقارا تهرهپنىڭ



بۇلىدۇ. بهرسه تاپشۇرۇپ قىلىشىغا تهرهپ بىر ڭ

كىلىشىمن بۇ ياكى قويغاندا ئىمزا دۆلهت، بىر ھهر ئىمزالىغان كىلىشىم .2

ما دۆلهت قىلغان ئىالن بايانات ۋاقىتتا، كىرگهن كىلشىمگه ياكى تهستىقلىغاندا ى

دۆلهتل ئىمزالىغان كىلىشىم باشقا ئۇچرىمايدۇ، چهكلىمىگه 1-تارمىقىدىكى ددىنىڭ

تارم مۇشۇ نىسبهتهنمۇ دۆلهتلهرگه ئاساستا قالغان ساقالپ قارارىنى ماددىدا مۇشۇ هر

ئۇچرىمايدۇ. چهكلىمىگه بهلگىلهنكهن اقدا

ھهر قالغان ساقالپ قارارنى بهلگىلهنگهن 2-تارمىقىدا ماددىنىڭ مۇشۇ .3

ئۇ كاتىپىغا باش تهشكىالتنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋاقىتتا دۆلهتلهرخالىغان قانداق

بۇلىدۇ. قىلسا بىكار قارارىنى قتۇرۇپ

ماددا ئوتتۇزىنچى

رۇسچه، فىرانسۇسچه، ئىنگىلىزچه، خهنزۇچه، ئهرهپچه، كىلىشىمنامىنىڭ بۇ

با نىڭ ت د ب بۇلۇپ، ئىگه كۈچكه ئوخشاش ھهممىسى تىكىستىنىڭ ئىسپانچه

كىرهك. تاپشۇرلىشى ساقلىشىغا كاتىپىنىڭ ش

كىلىشىمنامىنى مۇشۇ ۋهكىللهر، ھوقۇقلۇق تۇلۇق قويغان ئىمزا تۆۋهنده

كىرهك. بۇلىشى سادىق قويۇپ، ئىمزا ئاخىرىغا ڭ


