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يىغىنى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

(676) ماددىللىرى) يىغىنى قارالما (61-قېتىملىق

ئهھدىنامىسى مهنپهئهتى ھوقۇق مېيىپالر

残疾人权利公约
قارار نومۇرلۇق 168/56 19-كۈنى 12-ئاينىڭ 2001-يىلى يىغىندا،

دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئېچىۋېتىلگهن قۇيۇلغان ئاساسهن،ئوتتۇرىغا اليىھهسىگه

ئاالھىده قاتناشقان ھهيئهتلهرگه كۆزهتكۈچى ۋه دۆلهتلهر بارلىق ئهزا تهشكىالتىغا

ھالدا ماس تهرهققىياتىغا يىغىنى،جهمئىيهت ئهزاالر ھهيئهت قىلىنغان تهسىس

ئىچىگه ئۆز كهمسىتمهسلىكنى كهسىپلهرنى ھهر ساھه ھهر ۋه ھوقۇق ،كىشىلىك

ۋه ئهزالىرى ھهيئهت ھوقۇق كىشىلىك ،شۇنداقال فاڭجېن ئومۇميۈزلۈك ئالغان

ھهيئهت ئتهرهققىياتى جهمئىيهت ۋه ئهزالىرى ھهيئهت تهرهققىياتى جهمئىيهت

مۇھاكىمه ھالدا قىلغان ئاساس پىكىرلىرىنى تهكلىپ قويغان ئوتتۇرىغا ئهزالىرى

ھۆرىتىنى ئىززهت ۋه ھوقۇقىنى كىشىلىك مېيىپلىرىمىزنىڭ يىغىلغان تۈزۈپ يىغىنىدا

اليىھهسى تهكلىپ ئونۋىرسال خهلقئارالىق توغرىسىدىكى قوغداش

ئاساسهن اليىھهسىگه قارار ماقۇلالنغان بۇرۇن بۇندىن ئهھدىنامىسى.شۇنداقال

اليىھهسىدىكى قېتىملىق بىر يېقىنقى ئهڭ ،بولۇپمۇ

ھهمده ماقۇللىقى قارار نومۇرلۇق 232/60 2005-يىلى12-ئاينىڭ23-كۈنى

قارار مۇناسىۋهتلىك ئهزالىرى ھهيئهت ھوقۇق كىشىلىك ۋه تهرهققىياتى جهمئىيهت

شۇنداقال تهشكىالتالر ھۆكۈمهتسىز ۋه تهشكىالتلىرى ھۆكۈمهت ،ھهرقايسى اليىھهسى

ئاالھىده بۇ ئورگانلىرى قوغداش ھوقۇق كىشىلىك دۆلهتلهرنىڭ ھهرقايسى

قىممهتلىك ئۆزلىرىنىڭ خىزمهتلهرگه مۇناسىۋهتلىك ۋه يىغىنغا ئورۇنالشتۇرۇلغان

قوشتى. تۆھپىسىنى



قوغداش ھوقۇقىنى كىشىلىك <<مېيىپالر كومىتېت 1.ئاالھىده

تالالش ئهھدىنامه <<ئىختىيارى ۋه اليىھهسى ئهھدىنامىسى>>دهسلهپكى

غهلىبىلىك خىزمىتى تۈزۈش اليىھهسىنى دهسلهپكى توختامنامىسى>>نىڭ

تهبرىكلهيمىز. تاماملىغانلىقىنى

قوغداش ھوقۇقىنى كىشىلىك <<مېيىپالر ماقۇلالنغان يىغىندا قېتىملىق شۇ 2.بۇ

توختامنامىسى>>نىڭ، تالالش ئىختىيارى <<ئهھدىنامه ۋه ئهھدىنامىسى>>

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن باشالپ 30-كۈنىدىن 3-ئاينىڭ 2007-يىلى

قۇيۇلدى. يولغا ئىمزالىنىپ ئىشتابىدا باش نىيۇيوركتىكى

<<ئىختىيارى ۋه <<ئهھدىنامه ئاساسهن ئهۋزهللىكىگه ئۆز دۆلهتلهرنىڭ 3.ھهرقايسى

ئىلگىرى قويۇشنى ئىمزا ۋه ماقۇلالش تهستىق كېلىشىمنامىسى>>گه تالالش

قىلدى. مۇراجىئهت ئېشىشىنى ئهمهلگه بالدۇرراق سۈرۈپ،بۇالرنىڭ

ئىختىيارى ئهھدىنامه ۋه دۆلهتلهر تۈزۈشكهن شهرتنامه باشلىقىدا كاتىپ 4.باش

كومىتېتنىڭ قۇرۇلغان ئاساسهن كېلىشىمنامىسى>>روھىغا تالالش

تۈرده ھهقىقىي خىزمهتلهرنى بارلىق كىيىنكى قويۇلغاندىن <<ئهھدىنامه>>يولغا

مۇناسىۋهتلىك مهزمۇنالرنى ئۇچۇر ئاالقىدار ئهھدىنامىگه بۇ ۋه بېرىش ئېلىپ

ئاشۇرىدۇ. ئىشقا تارقىتىشنى ئورۇنالرغا ۋه خادىمالر

قاراپ تۈزۈملىرىگه مۇناسىۋهتلىك <<ئهھدىنامه>>نىڭ كاتىپ 5.باش

دۆلهتلهر بىرلهشكهن مهزگىلىده تۈزىتىش ۋه ئۆزگهرتىش چىقىدۇ،بولۇپمۇ

قائىده ۋه ئۆلچىمى مۇالزىمهت كاشىلىسىز ۋه مۇئهسسهسه سىستېما تهشكىالتىنىڭ

بېرىلىدۇ. ئېلىپ بۇيىچه نىزاملىرى

ھهم تهشكىالتالر ۋه ئورگان ھهرقايسى تهشكىالتىدىكى دۆلهتلهر 6.بىرلهشكهن

ھۆكۈمهتسىز ۋه تهشكىالتالر ئوتتۇرىسىدىكى ھۆكۈمهت ھهرقايسى



تالالش <<ئىختىيارى ۋه <<ئهھدىنامه>> كۆرسىتىپ تهشكىالتالر،تىرىشچانلىق

تالالش <<ئىختىيارى <<ئهھدىنامه>>ۋه ۋه تارقىتىش ئۇچۇر توختامامىسى>>دىكى

ئاشۇرۇش. چۈشهنچىسىنى بولغان توختامنامه>>سىگه

تۈرلىرىگه ئهھدىنامىسى>>نىڭ ھوقۇق-مهنپهئهتى <<مېيىپالر كاتىپ 7.باش

توختامنامىسى>>نى تالالش <<ئىختىيارى << <<ئهھدىنامه ئاساسهن،ھهمده

قۇرۇلتاينىڭ ئهھۋالىنى يۈرگۈزۈشۈش ئاساسهن قارارغا ئهسلى ۋه ئهھۋال ئهمهلىي

قىلىدۇ. دوكالت يىغىنىدا 62-نۆۋهتلىك

يىغىنى ئومۇمي -نۆۋهتلىك 13-كۈنى76 12-ئاينىڭ 2006-يىل

ئهھدىنامىسى ھوقۇق-مهنپهئهت مېيىپالرنىڭ

残疾人权利公约

مۇقهددىمه

دۆلهتلهر تۆزگهن ئهھدىنامىنى بۇ

پىرىنسىپلىرىدا نىزامنامىسى>>نىڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر (1)<<بىرلهشكهن

ئهركىنلىك ئىنسانىي ۋه بولىدۇ باراۋهر قىممىتى كىشىلىك ئىشنىڭ بىر ھهرقانداق

تىنچلىق ھهققانىيهت ئهركىنلىكىنى بولمايدۇ،دۇنيانىڭ تارتىۋېلىشقا ھوقۇقىنى

قىلىدۇ. ئاساس

>>ۋه خىتابنامىسى ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر (2)بىرلهشكهن

پۈتكۈل بېكىتىپ ھهم جاكارالپ ئهھدىنامىسىدا ھوقۇق كىشىلىك خهلقئارالىق

بهھىرمان ئهركىنلىكتىن ۋه ھوقۇق بارلىق ھۆججهتتىكى بۇ ئىنسانالرنىڭ

بېكىتىلدى. دهپ بولمايدۇ بولمىسا پهرق بولىدۇ،ھېچقانداق

ئومۇمالشقان،ئايرىۋېتىشكه ئهركىنلىك ،ئاساسى ھوقۇق كىشىلىك (3)بارلىق



بولىدۇ.مېيىپ مۇناسىۋهتلىك بىر-بىرىگه ۋه بېقىنىدۇ بولمايدۇ،بىر-بىرىگه

ۋه ھوقۇق بۇ ئاساسىدا ئۇچرىماسلىق كهمسىتىشىگه باشقىالرنىڭ كىشىلهرنىڭ

بهھرىلىنىدۇ. ئهركىنلىكتىن

ئهھدىنامىسى>> خهلقئارا ھوقۇقى (4)<<ئىقتىساد،جهمئىيهت،مهدهنىيهت

ئهھدىنامىسى>><<بارلىق خهلقئارالىق ھوقۇق سىياسىي ۋه <<پۇقرالىق

<< ئهھدىنامىسى خهلقئارا تۈگىتىش كهمسىتىشلهرنى ئىرقى شهكىللهردىكى

ئهھدىنامىسى>> تۈگىتىش كهمسىتىشنى شهكىللهرده بارلىق <<ئايالالرنى

ئىشلىتىش،باشقىالرنى ۋاسىتىلهرنى رهزىل ھهرخىل جازاالش،باشقا <<قاتتىق

ھاقارهتلهش

ۋه << ئهھدىنامىسى ھوقۇق <<بالىالر ئهھدىنامىسى>> جازاالش ھهمده

خهلقئارالىق قوغداش ئائىلىلهرنى ۋه ئىشچىالر كۆچمهن <<بارلىق

ئهھدىنامىسى>>.

باشقا ئۇالرنىڭ ياكى ئۇقۇملىقىنى،مېيىپ جهريانىدىكى ئۆزگىرىش بىر (5)مېيىپ

ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه ھهم ئاساسىدا تۇرۇش پهرقلىنىپ ئادهملهردىن نورمال

نهتىجه. چىققان كېلىپ مۇھىتتن ۋه پوزىتسىيه ھهرخىل جهمئىيهتتىكى

مېيىپالرنى ۋه << پىروگراممىسى ھهرىكهت دۇنيا مۇناسىۋهتلىك (6)<<مېيىپالرغا

ئالغان ئىچىگه ئۆز << قائىدىسى ئۆلچهملىك قىلىش ئىگه پۇرسهتكه ئورتاق

خهلقئارادا ۋه رايون كۆرسىتىشى تهسىر دۆلهتكه سىياسهتلهرنىڭ ۋه پىرىنسىپ

ھالدا ئىلگىرىلىگهن قهدهم بىر يهنه ھهمده باھاالش ۋه ،بېكىتىش يۈرگۈزىلىشى

قهدهم بىر يهنه ھهمده باھاالش ۋه ،بېكىتىش يۈرگۈزىلىشى خهلقئارادا ۋه رايون

سىياسىتى پۇرسهت بۇلۇش ئىگه پۇرسهتكه ئورتاق مېيىپالرنىڭ ھالدا ئىلگىرىلىگهن

بېكىتىلدى. مۇھىملىقى يايدۇرىشىنىڭ قانات ۋه ،ئهندىزىسى ،پىالنى



ئىستىراگىيىسىنىڭ تهرهققىيات ھالدا كۈچىگهن تېخىمۇ مهسىلىسىنى (7)مېيىپالر

تهكىتلهندى. قىلىش قىسمى تهركىبى مۇھىم

ئىنسانىي ۋه غۇرۇرىغا ئادهمنىڭ ئۇ كهمسىتىش مېيىپلىقىنى (8)باشقىالرنىڭ

مۇقۇملىدى. ئىكهنلىكىنى يهتكۈزگهنلىك تهرۇز دهخلى قىممىتىگه

بېكىتىلدى. خىللىقى كۆپ مېيىپالرنىڭ (9)يهنه

مېيىپالرغا ھهمده سۈرۈش ئىلگىرى قوغداش ھوقۇقىنى مېيىپالرنىڭ (10)بارلىق

بېكىتىلدى. كۈچهيتىش بېرىشنى ياردهم

كىشىلهر ،مېيىپ قارارالر ۋه ھۆججهت تۈرلۈك ھهر مۇناسىۋهتلىك (11)يۇقىرىقى

جهھهتتىن ھهرقايسى داۋاملىق تهرهپتىن بولۇش ئهزاسى باراۋهر جهمئىيهتنىڭ

ھهرقايسى دۇنياسىنىڭ ھوقۇقى كىشىلهرنىڭ بولۇۋاتىدۇ.مېيىپ دۇچار توسالغۇالرغا

ئۇچرىماقتا. دهخلى-تهرۇزغا يهنىال جايلىرىدا

قىلىۋاتقان تهرهققىي بولۇپمۇ دۆلهتلهرنىڭ ھهرقايسى ھهمكارلىقى (12)خهلقئارا

تهكىتلهندى. مۇھىملىقىنى ياخشىالشنىڭ تۇرمۇشىنى مېيىپالرنىڭ دۆلهتلهردىكى

مېيىپالرنىڭ ھهمده دهلىللهشتۈرۈلۈپ تۆھپىسى قوشقان رايونغا (13)مېيىپالرنىڭ

،مهنسۇپ سۈرۈش ئىلگىرى بولۇشنى بهھرىمان ئهركىنلىكتىن ۋه ھوقۇق ئىنسانىي

قىلىش تهرهققىي كىشىلهرنىڭ جهمئىيهتتىكى پۈتۈن كۈچهيتىش تۇيغۇسىنى بۇلۇش

يوقىتىش نامراتلىقىنى ۋه سۈرۈش ئىلگىرى تهرهققىياتىنى ئىقتىسادى جهمئىيهتنىڭ ۋه

بېكىتىلدى. خىزمىتى

خاھىشىغا ،ئۆز ،ئهركىنلىك مۇستهقىللىق نىسبهتهن كىشىلهرگه (14)مېيىپ

مۇھىم. ئىنتايىن تاللىشى ئىش ئاساسهن

ئاكتىپ جهريانىغا چىقىرىش قارار پىالننى ۋه سىياسىي كىشىلهرنىڭ (15)مېيىپ

بولغان مۇناسىۋهتلىك بىۋاسىته بىلهن ،مېيىپالر بۇلۇش بار پۇرسىتى قاتنىشىش



ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز جهريانىنى چىقىرىش قارار پىالنالرغا ۋه سىياسهت

كۆز جهھهتلهردىكى باشقا (16)مىللهت،ئېرىق،جىنس،تىل،دىن،سىياسىي،ۋه

ساالھىتى باشقا ياكى چىقىشى،بايلىق،يېشى كېلىپ قاراش،مىللىتىنىڭ

دۇچار قىيىنچىلىقالرغا ھهرخىل خىيالالر ئۇچرىغان كهمسىتىشلهرگه تۈپهيلىدىن

بولماقتا.

ئاسانال سىرتىدا ۋه ئىچى ئائىلىسىده قىزالرنىڭ مېيىپ ۋه ئايال (17)مېيىپ

يۇقىرى. نىسبىتى ئۇچرىشىش زىيانكهشلىككه زورلۇق،كهمسىتىش

بارلىق ئاساسىدا بولۇشى باراۋهر بىلهن بالىالر باشقا بالىالرنىڭ مېيىپ (18)

<<بالىالرنىڭ بولىدۇ.ھهمده بهھرىمان ئهركىنلىكتىن ۋه ھوقۇق كىشىلىك

مهسئۇل بۇنىڭغا دۆلهت ھهرقايسى ئاساسلىق ئهھدىنامىسى>>غا ھوقۇق كىشىلىك

قىلىدۇ. كاپالهتلىك ۋه بولىدۇ

مېيىپالرنىڭ پىرىنسىپنى بۇ ھهمده كۈچهيتىش پىرىنسىپى (19)ئهر-ئاياللىق

. قىلىش ئىگه كاپالهتكه تۇتۇق ئهركىنلىكى ھوقۇقىنى كىشىلىك

،ھهمده قىلىش ھهل قىيىنچىلىقى تۇرمۇش كىشىلهرنىڭ مېيىپ سانلىق (20)كۆپ

ئۇچراتماسلىق. تهسىرگه ھېچقانداق كىشىلهرنى مېيىپ جهرياندا بۇ

پىرىنسىپىغا ھهم مهقسىتى ئاساسى نىزامنامىسى<<نىڭ دۆلهتلهر (21)<<بىرلهشكهن

باشقا قوراللىق ،بولۇپمۇ قوغداش مۇكهممهل كىشىلهرنى مېيىپ قىلىش ئهمهل

شهرت. ئاساسى قوغداش مېيىپالرنى بهرگهنده يۈز توقۇنۇش بىلهن دۆلهتلهر

مۇھىت مهدهنىي ۋه ،ئىقتىساد جهمئىيهت نهرسه-كېرهك، (22)توسالغۇسىز

مېيىپالر جهھهتته ئۇچۇر ئاالقه ھهمده قاتارلىق مائارىپ ۋه ،تازىلىق ،داۋاالش

مۇھىم. ئىنتايىن بهھرىلىنىش ئورتاق بىلهن

يېتىپ تونۇپ مهسئۇلىيىتىنى بولغان رايونغا شۇ ۋه باشقىالرغا (23)ئۆزىنىڭ



سۈرۈش ئىلگىرى ۋه قىلىش رىئايه نىزامنامىسى>>غا ھوقۇق ئىنسانىي <<خهلقئارا

كېرهك. يىتىش تونۇپ بارلىقىنى ھوقۇقى

ئىشىنىش قهتئىي بىرلىككه ئاساسى ۋه تهبىئىي جهمئىيهتنىڭ (24)ئائىلىنىڭ

تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئائىله ۋه ،مېيىپالر ئېرىشىش ھىمايىسىگه دۆلهتنىڭ ۋه ،جهمئىيهت

مېيىپالنىڭ ،ئائىلىنىڭ قىلىش ياردهم ۋه قوغداش ھهققىنى بولغان ئېرىشىشىگه

بولۇشقا بهھرىمان ھوقۇقلىرىدىن بارلىق ئاساستا باراۋهر ۋه بېيىتىش مهنىۋىيىتىنى

قىلىدۇ. كاپالهتلىك

كىشىلىك مېيىپالرنىڭ تۈرلۈك بىر سۈرۈلگهن ئىلگىرى ئهھدىنامىده (25)خهلقئارالىق

سىياسهتلىرىنىڭ قىلماسلىق تهرۇز دهخلى ،ئىززهت-ھۆرمىتىگه قوغداش ھوقۇقىنى

جهمئىيهتتىكى مېيىپالرنىڭ دۆلهتلهردىكى قىلغان تهرهققىي ۋه قىلىۋاتقان تهرهققىي

ھهمده ئوينايدۇ رول ئاكتىپ قىلىشتا ھهل ئىشالرنى بولماسلىقتهك تهڭ ئورنىنىڭ

جهمئىيهت ۋه ،ئىجتىمائىي،ئىقتىسادى ئاممىۋى ھالدا باراۋهر مېيىپالرنىڭ

سۈرىدۇ. ئىلگىرى قاتنىشىشتىن پائالىيهتلىرىگه ،مهدهنىيهت

قىلىندى: قارار مۇنۇالر يىغىندا

1-ماددا

مهقسىتى: ئاساسىي ئهھدىنامىنىڭ

بولۇشقا بهھرىمهن پۇقراالر باشقا ھالدا باراۋهر مېيىپالرنىڭ ئىمكانقهدهر

بولۇپ،مېيىپالرنىڭ بهھرىمان كهڭ ئهركىنلىكتىن ۋه ھوقۇقالر بارلىق تېگىشلىك

ئىلگىرى قوغداشنى ئىززهت-ئابرۇيىنى ۋه ھوقۇقى تېگىشلىك بولۇشقا ئهسلىدىن

زهخىملهنگهن ئهزالىرى سىزىش ۋه جىسمانىي،روھى،ئهقلى ئۇنداقال سۈرىدۇ.مېيىپالر

كۆرسىتىپ،مېيىپالرنىڭ تهسىر ئهكس ئۆز-ئارا زهخمىلهر بۇ ۋه ئادهملهر

ئىشلىرىغا تۈرلۈك ھهر جهمئىيهتنىڭ ئوخشاش كىشىلهر باشقا جهمئىيهتتىكى



يهتكۈزىدۇ. دهخلى-تهرۇز قاتنىشىشقا

2-ماددا

نىشانى: شهرتنامىنىڭ مهزكۇر

يېزىقى،تاكتور(تېگىشىش تىل،يېزىق،ئهماالر ئالماشتۇرۇش>>بولسا <<پىكىر

كىتابى شۇنداقال مېدىياالر توسالغۇالر ۋه خهت ئورۇنلىغان سهزگۈسى)،ماشىنىدا

ۋاكالىتهن ياكى ۋه تىل،دېكالماتسىيه،ياردهمچى ئىقتىدارى،رهڭلىمه تىل،ئاڭالش

ۋاقىتتا بىر بىلهن ئهندىزىلىرى،شۇنىڭ ۋه ئۇسۇلى،ۋاسىتىسى ئالماشتۇرۇش پىكىر

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى تېخنىكىلىرى ئاالقه ۋه ئۇچۇر توسالغۇسىز

ئاۋازسىز ئۇسۇلدىكى ھهرخىل قاتارلىقالر تىلى تىلى،بارماق ئېغىز بولسا <<تىل>>

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز تىلالرنى

ئاساسى كهمسىتىشنىڭ مېيىپالرنى بولسا ئاساسى>> كهمسىتىشنىڭ <<مېيىپالرنى

ۋه قېقىش پهرق،چهتكه خىل ھهر قىلغان پهيدا قىلىپ چىقىش مېيىپلىقىنى بولسا:

ئىجتىمائىي بولسا نىشانى مهقسهت كۆرسىتىدۇ.بۇنىڭ قاتارلىقالرنى چهكلهش ياكى

ساھهلهرده ھهرقايسى قاتارلىق ،ئىقتىسادىي،جهمئىيهت،مهدهنىيهت،ئاممىۋى

ھوقۇقىدىن كىشىلىك بارلىق ئوخشاش پۇقراالرغا باشقا ئاساسىدا باراۋهرلىك

ئهمهلدىن بولۇشىنى بهھرىمهن ۋه قىلىنىش ئېتىراپ ھوقۇقىنىڭ ئهركىنلىك

كهمسىتىش ئۇسۇلدا ھهرخىل باشقا يهتكۈزۈش،ئۇندىن تهرۇز دهخلى ۋه قالدۇرۇش

بىلهن قواليلىقالر ياكى ۋه

ئىپادىلىنىدۇ. ئاساسلىق قاتارلىقالردا قىلىش رهت تهمىنلهشنى

ھالدا قىلغان چىقىش ئېھتىياجنى ئاساسلىق بولسا قۇاليلىقالشتۇرۇش>> <<مۇۋاپىق

ئاستىدا ئهھۋال تۇغدۇرمىغان مهسئۇلىيهتلهرنى ئورۇنسىز ۋه زىياده ،ھهددىدىن

بېرىپ،مېيىپالرنىڭ ئېلىپ تهڭشهشلهرنى ۋه ئۆزگهرتىش بولغان مۇۋاپىق ۋه ،زۆرۈر



ۋه ھوقۇق كىشىلىك بارلىق تېگىشلىك بولۇشقا بهھرىمهن ئاستىدا باراۋهرلىك

كۆرسىتىدۇ. كاپالهتلهندۈرۈشنى ئهركىنلىكنى ئىجتىمائىي

ئادهم ھهممه يېتىشىچه ئىمكانىيهتنىڭ بولسا اليىھه>> <<ئۇنىۋېرسال

مهھسۇالت بولمايدىغان كېرهك اليىھهلهش ئاالھىده ۋه ،تهڭشهك ئىشلىتهلهيدىغان

چىقىشنى تۈزۈپ اليىھهسىنى مۇالزىمهت ۋه اليىھهسى ،مۇھىت،پىالن

ياردهم كوللېكتىپىغا مېيىپالر مهلۇم نۆۋىتىده اليىھه>>ئۆز كۆرسىتىدۇ.<<ئۇنىۋېرسال

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز قوراللىرىنىمۇ بېرىش

3.ماددا

پىرىنسىپ ئاساسلىق

پىرىنسىپلىرى: ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر

قارار ئۆزى شۇنداقال ئهركىنلىك ئىززهت-ئابرۇي،كىشىلىك خاس 1.ئۆزىگه

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز ،مۇستهقىللىقنى ،تالالش چىقىرىش

2.كهمسىتمهسلىك.

قاتنىشىش. پائالىيهتلىرىگه ھهرقايسى جهمئىيهتنىڭ ھالدا ئهمهلىي ۋه 3.مۇۋاپىق

ۋه خىللىقى كۆپ ئىنسانالرنىڭ كهمسىتمهسلىك،مېيىپالرنىڭ پهرقنى 4.ئۆز-ئارا

قىلىش. قوبۇل ئىكهنلىكىنى قىسمى بىر ئىنسانىيهتنىڭ

بۇلۇش. باراۋهر 5.پۇرسهتته

ئۇچرىماسلىق. 6.توسالغۇغا

بۇلۇش. باراۋهر ھوقۇقتا 7.ئهر-ئايال

ساالھىيهت ۋه ئىقتىدارى يېتىلىش ئۆسۈپ ئاستا-ئاستا ئۆسمۈرلهرنىڭ 8.مېيىپ

قىلىش. ھۆرمهت ئاالھىدىلىكىنى

4.ماددا



مهجبۇرىيهت ئادهتتىكى

ھوقۇقى كىشىلىك بارلىق مېيىپالرنىڭ دۆلهتلهر ئىمزالىغان ئهھدىنامىنى 1.مهزكۇر

كهمسىتىشكه ھالدا قىلغان ئاساس مېيىپلىقىنىڭ ئهركىنلىكىنىڭ ئاساسلىق ۋه

ئىشقا ۋه قىلىدۇ مهقسهت تۈپ ئېشىشىنى ئهمهلگه تۈرده ئهمهلىي ئۇچرىماسلىقىنى

بولىدۇ. تۈرتكه ئاشۇرۇشقا

مهزكۇر جهھهتلهردىن باشقا ۋه مهمۇرىي چىقىرىپ، قانۇن بولغان مۇۋاپىق (1)

يۈرگۈزىدۇ. ھوقۇقلىرىنى ئهھدىنامىنىڭ

يۈرگۈزۈۋاتقان مېيىپالرغا ئارقىلىق ۋاسىتىلهر قانۇنىي ۋه چارىلهر ئامال بارلىق (2)

ۋه ئۆزگهرتىدۇ قىلمىش-ئهتمىشلىرنى ماددا، قانۇن، خاراكتېردىكى كهمسىتىش

قالدۇرىدۇ. ئهمهلدىن ياكى

ھوقۇقىنى كىشىلىك مېيىپالرنىڭ اليىھهلىرىده پىالن ۋه سىياسهت (3)بارلىق

تېزلىتىدۇ. سۈرۈشنى ئىلگىرى ۋه قوغداش

توسۇپ قىلمىش-ئهتمىشلهرنى بارلىق كهلمىگهن ماس بىلهن ئهھدىنامه (4)مهزكۇر

نىزامناملىرى قائىده ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر ئورگانالرنىڭ ۋه دائىرىلهر قايسى ھهر

كاپالهتلهندۈرىدۇ. بىجىرىشىنى ئىش بۇيىچه

ھهر ئىگىلىكتىكى خۇسۇسىي ياكى تهشكىالت شهخس چارىلىرى ئامال (5)بارلىق

قانداق ھهر قىلغان نېگىز كهمسىتىشىنى مېيىپالرنى ئورۇننىڭ ۋه ئادهم قانداق

تۈگىتىدۇ. ۋه چىقىرىدۇ تازىالپ قىلمىشالرنى شهكىلدىكى

‹‹ئۇنىۋېرسال كۆرسىتىلگهن ماددىسىدا ئىككىنچى ئهھدىنامىنىڭ (6)مهزكۇر

تهتقىق ئاچقۇچى، ئهسلىھهلىرىنىڭ مۇالزىمهت،ئۈسكۈنه مهھسۇالت، اليىھه››دىكى

باھادا ئهرزان ھهم قواليلىق ھهم ئاددىي شۇغۇلالنغانالرنى كهسىپته شۇ قىلغۇچى،ۋه

ھهمده ئۆلچهم بېكىتىلگهن ۋه قاندۇرۇش ئېھتىياجىنى ئاساسلىق مېيىپالرنىڭ



ئاشۇرىدۇ. ئىشقا بېرىشنى ياردهم جهھهتتىن ئىشلىتىش

تېخنىكىسى، ئاالقه ئۇچۇر شۇنداقال تېخنىكا يېڭى ئۈسكۈنىلهر، ماس (7)مېيىپالرغا

بىلهن كهسپىي ياساش تېخنىكىالرنى ياردهمچىسى ۋه ئهشيا كېرهكلىك

سۈپهتلىك ۋه باھا ئهرزان ئورۇنلىرىنىڭ تهتقىقات ئاچقۇچى، ۋه شۇغۇلالنغۇچى

سۈرىدۇ. ئىلگىرى تهمىنلىشىنى بىلهن تېخنىكا

تونۇشتۇرۇش، ئۈسكۈنىلهرنى ياردهمچى تهمىنلهش، ئۇچۇر توسالغۇسىز (8)مېيىپالرغا

ھهرقانداق ۋه تېخنىكا يېڭى شۇنداقال تېخنىكا ياردهمچى ۋه ئهشيا كېرهكلىك

ئۈسكۈنه، ياردهمچى شهكىلدىكى

تهمىنلهيدۇ. ئۈسكۈنىلهرنى ۋه مۇالزىمهت

ھهمكارلىشىپ بىلهن خادىمالر خىزمهتچى ۋه كهسپىي ئارىسىدىكى مېيىپالر (9)

مهزكۇر ھالدا چوڭقۇر تېخىمۇ مېيىپالرنىڭ بېرىپ ئېلىپ تهربىيهلهش

بهلگىلهنگهن قىلىپ،ئهھدىنامىده قانداق چۈشىنىش ھوقۇقنى ئهھدىنامىدىكى

تېزلىتىدۇ. بولۇشنى بهھرىمهن قانداق مۇالزىمهتلهردىن ۋه ياردهم

ئىمزالىغان ئهھدىنامه جهھهتته ھوقۇقى مهدهنىيهت ۋه جهمئىيهت 2.ئىقتىساد

بار ئۆزىده ھهمكارلىقىدىكى بىرلهشمه تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن دۆلهتلهر

بۇ تۈرده ئهمهلىي ھهقىقىي بىلهن چارىلهر تهدبىر رامكىسىدىكى مهنبهلهر بولغان

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئىچىده بۇنىڭ ئاشۇرىدۇ. ئهمهلگه ھوقۇقالرنى

بار. مهجبۇرىيىتىمۇ بېرىشمۇ ياردهم ئاشۇرۇشقا ئىشقا بۇالرنى قانۇنىنىڭ

بۇيىچه سىياسهتلهر ۋه قانۇنىي ئهھدىنامىدىكى دۆلهتلهر ئىمزالىغان 3.ئهھدىنامه

تهكلىپ قىلىش ھهل ۋه مهسىله ئاالقىدار مېيىپالرغا ھهمده ۋاقىتتا بېرىۋاتقان ئىش

ئۆسمۈرلهرنىڭ مېيىپ شۇنداقال مېيىپالر تهشكىالت، ۋهكىل مېيىپالرغا پىكىرلىرىگه،



ھوقۇقلۇق. قىلىشقا تهلهپ قاتنىشىشىنى ئورتاق ۋه ماسلىشىشى يېقىندىن

قويۇلغان يولغا ۋه دۆلهتلهر ئىمزالىغان ئهھدىنامىنى ئهھدىنامه 4.مهزكۇر

ئۈچۈن ھوقۇقى كىشىلىك مېيىپالرنىڭ قانۇنالرنىڭ خهلقئارالىق ئهھدىنامىدىكى

ۋاسىته، قانۇنىي كۆرسهتمهيدۇ. تهسىر قىلىشىغا ئىشالرنى بولغان پايدىلىق تېخىمۇ

ۋه ئېرىشكهن ئهھدىنامىده مهزكۇر خاراكتېرلىك ئادهت ياكى ۋه قائىده-نىزاملىرى

تېخى ئهھدىنامىده مهزكۇر ئهركىنلىكنىڭ ھوقۇقى كىشىلىك بولغان بار ياكى

ۋه ھوقۇق بولۇنمىغان قىلىنىپ ئېتىراپ تولۇق ياكى ۋه قىلىنمىغان ئېتىراپ

ۋه چهكلىنىشىگه بىلهن سهۋهبلهر ۋه باھانه قانداق ھهر ئهركىنلىكنىڭ

يول ئۇچرىشىغا دهخلى-تهرۇزغا

قويۇلمايدۇ.

دۆلهتلهرنىڭمۇ تۈزۈمىدىكى فېدېراتسىيه قائىده-تۈزۈملهر ئهھدىنامه 5.مهزكۇر

كېرهك. ئايلىنىشى قىسمىغا بىر شۇالرنىڭ ھهمده ئۇچرىماسلىقى چهكلىشىگه

5.ماددا

كهمسىتمهسلىك ۋه باراۋهرلىك

باب-باراۋهر،قانۇن ئادهم ھهممه ئالدىدا قانۇن دۆلهتلهر ئىمزالىغان 1.ئهھدىنامه

قوغداش ئۆز-ئارا ئۇچرىماسلىقى، دهخلى-تهرۇزغا ھوقۇقالر بهلگىلهنگهن تهرىپىدىن

قىلىدۇ. ئېتىراپ قىلىشنى كاپالهتلىك مهنپهئهتكه ھوقۇق ئۆز-ئارا ۋه

بارلىق قىلغان نېگىز كهمسىتىشنى مېيىپالرنى دۆلهتلهر ئىمزالىغان 2.ئهھدىنامه

باراۋهرلىك تهرىپىدىن قانۇن مېيىپالرنىڭ ۋه چهكلىشى ھهرىكهتلهرنى ئىش

قانداق ھهر قىلىدۇ. كاپالهتلىك بولۇشىغا بهھرىمهن ۋه قوغدىلىشنى ھوقۇقىنىڭ

چهكلهيدۇ. ئۇچرىشىنى كهمسىتىشكه ھالدىكى قىلغان باھانه سهۋهب

باسقۇچالر قهدهم ھالدىكى ماس تۈرلۈك بىر دۆلهتلهر ئىمزالىغان 3.ئهھدىنامه



چىقىرىشنى تازىالپ كهمسىتىشنى ۋه ئاشۇرۇش ئىشقا باراۋهرلىكىنى ئارقىلىق

قىلىدۇ. كاپالهتلىك ئېرىشىشىگه قواليلىقالرغا ھالدىكى ماس ۋه تىزلىتىش

ئېلىپ تۈرده ئهمهلىي ۋه ئاشۇرۇش ئىشقا سۈرئهتته تىز باراۋهرلىكىنى 4.مېيىپالرنىڭ

بهلگىلهنگهن ئهھدىنامىده قوللىنىدۇ. تهدبىرلهرنى چاره كونكرېت ئۈچۈن بېرىش

كېرهك. قارىماسلىق سهل مهزمۇنالرغا ئاالقىدار كهمسىتىشكه

6.ماددا

ئايالالر مهجرۇھ

تهرهپتىن كۆپ قىزالرنىڭ ۋه ئايالالر مهجرۇھ دۆلهتلهر تۆزگهن ئهھدىنامه .1

ئۇالرنىڭ بىلهن تهدبىرلهر چاره مۇۋاپىق ھهرخىل ئاالقىدار كهمسىتىلىشىگه

بولۇشىغا بهھرىمهن باراۋهر ھهمده تولۇق ئهركىنلىكىدىن ۋه ھوقۇقى كىشىلىك

قىلىدۇ. كاپالهتلىك

قىلىشى، تهرهققىي تولۇق ئايالالرنىڭ مهجرۇھ دۆلهتلهر تۆزگهن 2.ئهھدىنامه

كۆتۈرۈلۈشى، يۇقىرى تېخىمۇ ئىقتىدارىنىڭ كۆتۈرۈلۈشى، يۇقىرى ئورنىنىڭ

بىلهن چارىلهر ئامال تۈرلۈك ھهر جهھهتلهرده كۈچىيىشى تېخىمۇ ئىقتىدارنىڭ

ئايالالرنىڭ مهجرۇھ بولسا مهقسىتى بۇنىڭ قىلىدۇ. كاپالهتلىك ۋه ماسلىشىدۇ

ئهركىنلىكنىڭ ۋه ھوقۇقى كىشىلىك بارلىق ئهھدىنامىده،كۆرسىتىلگهن مهزكۇر

كۆرسىتىدۇ. بولۇشىنى بهھرىمهن ۋه قوغدىلىشىنى بويىچه قانۇن

7.ماددا

ئۆسمۈرلهر مهجرۇھ

مهجرۇھ بىلهن چارىلهر ئامال بارلىق بولغان زۆرۈر دۆلهتلهر تۆزگهن 1.ئهھدىنامه

ئهركىنلىكىدىن ۋه ھوقۇقى كىشىلىك بارلىق ئاساسىدا، باراۋهرلىك بىلهن ئۆسمۈرلهر

كاپالهتلهندۈرىدۇ. بولۇشىغا بهھرىمهن



ئهڭ مهنپهئهتى ئۆسمۈرلهرنىڭ شۇ پائالىيهتلهرده ئۆسمۈرلهر مهجرۇھ تۈرلۈك 2.ھهر

قويۇلىدۇ. ئورۇنغا يۇقىرى

بىلهن ئۆسمۈرلهر نورمال ئۆسمۈرلهرنىڭ مهجرۇھ دۆلهتلهر تۆزگهن 3.ئهھدىنامه

مۇستهقىل ئىشالر باشقا ياكى ۋه ئادهم كۆرسىتىدىغان تهسىر ئۆزىگه ھالدا باراۋهر

شارائىتى ئۆز ھهمده ھوقۇقلۇق قويۇشقا ئوتتۇرىغا پىكىر-تهكلىپىنى ئۆز ھالدا

بولۇشقا بهھرىمهن ھوقۇقىدىن بۇيىچه ئۇسۇللىرى ياردهم ھالدا ماس يېشىغا

پىشىپ-يېتىلىش ۋه يېشى ئۆزىنىڭ پىكىرى تهكلىپ ئۆسمۈرلهرنىڭ مهجرۇھ ھهقلىق

قىلىدۇ. كاپالهتلىك ئېرىشىشىگه ئېتىبارغا ھالدا ماس دهرىجىسىگه

8.ماددا

كۆتۈرۈش يۇقىرى تونۇشنى

تهدبىر ھالدىكى ماس ھهم مۇۋاپىق سۈرئهتته تىز دۆلهتلهر تۆزگهن 1.ئهھدىنامه

بىرىدۇ. ۋهده يۈرگۈزۈشكه چارىلهرنى

كۆتۈرۈپ، يۇقىرى تونۇشىنى بولغان مېيىپالرغا ئائىلىنىڭ ۋه جهمئىيهت پۈتكۈل (1)

ئېرىشىشىنى ھۆرمهتكه ئىززهت-ئابرۇيىنىڭ ۋه ھوقۇقى كىشىلىك ئۇالرنىڭ

تىزلىتىش.

زىيانلىق ۋه قاراش كۆز ئهنئهنىۋى بولغان مېيىپالرغا تۇرمۇشتىكى (2).كۈندىلىك

قېقىش چهتكه جهھهتلهردىكى جىنسىي ۋه ياش بولۇپمۇ ھهرىكهتلهرنىڭ ئىش

چىقىرىش. تازىالپ ئىشلىرىنى

كۆتۈرۈش. يۇقىرى تونۇشنى تۆھپىسىنى ۋه قابىلىيىتى مهجرۇھالرنىڭ .(3)

ئالغان ئىچىگه ئۆز ۋه تهدبىرلهر چاره قىلغان مهقسهت ئۆستۈرۈشنى تونۇشنى .2

مهزمۇنالر:

ئېلىپ تۈرده داۋاملىق ۋه تارقىتىش ھهرىكهتلىرىنى تهشۋىقات بولغان (1)ئۈنۈملۈك



ئۈچۈن: بولۇشى قواليلىق ئۆستۈرۈش تونۇشىنى ئومۇمنىڭ ئارقىلىق، بېرىش

تهربىيهلهش. پوزىتسىيهنى قىلىش ئېتىراپ ھوقۇقىنى مېيىپالرنىڭ (ئا)

بولغان ئۇالرغا بولۇپ،جهمئىيهتنىڭ مۇئامىلىده ئاكتىپ مېيىپالرغا (ب)

. كۆتۈرۈش يۇقىرى چۈشىنىشىنى

قىلىپ،ئۇالرنىڭ ئېتىراپ قابىلىيىتىنى ۋه ماھارهت،ئىستېدات مېيىپالرنىڭ (س)

تونۇتۇش. تۆھپىسىنى بولغان بازىرىغا كۈچى ئهمگهك ۋه ئورۇنلىرىنى خىزمهت

ھوقۇقىنى كىشىلىك مېيىپالرنىڭ سىستېمىلىرىدا مائارىپ دهرىجىلىك (2).ھهرقايسى

ئۆسمۈرلهردىن كىچىك ھهتتا چىقىش تهربىيهلهپ پوزىتسىيه قىلىدىغان ھۆرمهت

يېتىلدۈرۈش. پوزىتسىيهنى خىل بۇ باشالپ

ئاساسلىق ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر ۋاستىلىرىنىڭ ئاخبارات ساھهدىكى (3).ھهر

بېرىش. مهدهت بېرىشكه خهۋهر توغرىسىدا مېيىپالر ئاساسهن مۇددىئاسىغا

توغرىسىدىكى چۈشىنىش ھوقۇقىنى كىشىلىك ئۇالرنىڭ ۋه (4).مېيىپالرنىڭ

ئومۇمالشتۇرۇش. اليىھهسىنى پىالن تهربىيهلهش

9.ماددا

ئۇچرىماسلىق توسالغۇغا

ھهرقايسى تۇرمۇشتىكى ۋه كهچۈرۈشى تۇرمۇش مۇستهقىل 1.مېيىپالنىڭ

مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۆزگهن ئهھدىنامه جهھهتته قاتنىشىش تولۇق پائالىيهتلهرگه

كىشىلهرگه نورمال باشقا ئاساسىدا باراۋهرلىك ئۇالرنىڭ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى

قاتناش چىقىش،ئاممىۋىي كىرىپ مۇھىتقا ماددىي ھالدا توسالغۇسىز ئوخشاش

ۋه تېخنىكا شۇنداقال پايدىلىنىپ ئاالقىدىن ئىشلىتىشى،ئۇچۇر ئهسلىھهلىرىنى

ۋه ئېچىۋېتىلگهن ئاممىغا يېزىالردىكى ۋه پايدىلىنىشى،شهھهر سىستېمىالردىن

بولۇشقا بهھرىمهن تولۇق مۇالزىمهتلىرىدىن ۋه ئهسلىھهلهر بارلىق تهمىنلهنگهن



ئاشۇرۇشقا ئىشقا تۈرده ئهمهلىي ‹توسالغۇسىز›تهدبىرلهر بۇ ۋه قىلىش كاپالهتلىك

كېرهك. چىقىرىۋېتىشى تازىالپ ۋه ئېنىقالش ئىلمېنىتالرنى بولغان

سىرتىدىكى ئىچى ئۆي ھهرخىل ۋه قاتناش يول،ئاممىۋىي قۇرۇلۇش،تاش (1)

خىزمهت ھهمده ئهسلىھهلىرى رايون،داۋالىنىش مهكتهپ،ئولتۇراق شۇنداقال

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۈز ئورۇنلىرىنى

ۋه مۇالزىمهت ئېلېكتىرونلۇق شۇنداقال مۇالزىمهت ھهرخىل ۋه ئاالقه ئۇچۇر (2)

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۈز مۇالزىمهتلهرنى جىددىي

يۈرگۈزىدۇ تهدبىرلهرنىمۇ مۇنۇ يهنه دۆلهتلهر تۆزگهن 2.ئهھدىنامه

ئېچىۋېتىشى ئاممىغا ئهسلىھهلهرنىڭ توسالغۇسىز قىلىنغان ئېالن ۋه (1)بېكىتىلگهن

يولغا ۋه يېتهكلهيدۇ چېكىنى تۆۋهن ئهڭ ئۈلچىمىنى مۇالزىمهت ۋه تهمىنلىشى ۋه

قىلىدۇ. نازارهت ئهھۋالىنى قويۇش

ئهمهلىي خۇسۇسىي مۇالزىمهت ۋه ئهسلىھه تهمىنلهنگهن ئېچىۋېتىلگهن ئاممىغا (2)

يهتكۈزمهسلىككه دهخلى يارىتىشقا مۇھىت توسالغۇسىز مېيىپالرغا گهۋدىسىنىڭ

قىلىش. كاپالهتلىك

مهسىلىلهرده ئاالقىدار ۋه مهسىلىسىده مۇھىت توسالغۇسىز كهلگهن دۇچ مېيىپالر (3)

تهمىنلهش. بىلهن تهربىيهلهش

،ئاممىغا ئۈچۈن چۈشىنىشى كۆرۈپ ياكى ۋه ئوقۇپ ئاسان مېيىپالرنىڭ (4)

ئهماالر ۋه بهلگىلهر شهرىتىلىك ئهسلىھهلهرگه ھهرخىل ۋه قۇرۇلۇش ئېچىۋېتىلگهن

چاپالش. يېزىقىنى

يېتهكچىلىك شۇنداقال ۋاسىتىلىك ۋه يۈزتۇرانه شهكىلدىكى ھهرخىل (5)

بىلهن تهرجىمانلىرى تىلى بارماق ، بهرگۈچى ئوقۇپ خاراكتېردىكى

بولۇشىنى توسالغۇسىز ئهسلىھهلىرىنىڭ ـ قۇرۇلۇش ئېچىۋېتىلگهن تهمىنلهپ،ئاممىغا



كاپالهتلهندۈرۈش.

ئۇالرنىڭ ئارقىلىق قولالش ۋه بېرىش ياردهم ھالدىكى ماس مېيىپالردىكى (6)

قىلىش. كاپالهتلىك ئېرىشىشىگه ئۇچۇرغا

، پايدىلىنىشى سىستىمىلىرىدىن ۋه تېخنىكىسى ئاالقه ئۇچۇر يېڭى مېيىپالرنىڭ (7)

سۈرۈش. ئىلگىرى پايدىلىنىشىنى توربهتلهردىن ئاالھىده

تېخنىكىسىنىڭ ئاالقه ئۇچۇر توسالغۇسىز بىلهن ئۈنۈم يۇقىرى ۋه چىقىم تۆۋهن (8)

ئىشلهپ ۋه ئىچىلىش اليىھهلىنىشى باسقۇچىتىكى دهسلهپكى سىستېمىنىڭ

ئومۇمالشتۇرۇش. چىقىرىشنى

10-ماددا

ھوقۇقى ياشاش

تېگىشلىك بولۇشقا ئهسىلىدىنال ئادهملهرنىڭ ھهممه دۆلهتلهر تۆزگهن ئهھدىنامه

ئاساستا باراۋهر ئوخشاش كىشىلهرگه نورمال باشقا مېيىپالرنىڭ ۋه ھوقۇقى ياشاش

. بهھرىمهن ھوقۇقالردىن بۇ

تهدبىر-چارىلهر بارلىق بولغان زۆرۈر ھهمده تهكىتلهيدۇ قايتا-قايتا بولۇشنى

كاپالهتلهندۈرىدۇ. ئېشىشىنى ئهمهلگه تۈرده ھهقىقىي بۇنىڭ

11-ماددا

ئهھۋاللىرى جىددىي ئىنسانپهرۋهرلىك ۋه قىيىنچىلىق

ئىنسانپهرۋهرلىك خهلقئارالىق قانۇن، خهلقئارالىق دۆلهتلهر تۆزگهن ئهھدىنامه

قىيىن ئاساسهن مهجبۇرىيهتلهرگه ۋه تۈزۈم قانۇنىدىكى ھوقۇق كىشىلىك قانۇنى،

ئهھۋاللىرىدا جىددىي ئىنسانپهرۋهرلىك توقۇنۇش، قوراللىق ھهتتاكى ئهھۋالدا

مېيىپالرنى سېلىپ ئىشقا تهدبىر-چارىلهرنى بارلىق يۈزبهرگهنده ئاپهت تهبىئىي



قىلىدۇ. كاپالهتلىك بىخهتهرلىكىگه ۋه قوغداش

12-ماددا

قىلىش ئېتىراپ بولۇشنى باراۋهر ئالدىدا قانۇن

بولۇشقا باراۋهر ئالدىدا قانۇن مېيىپالرنىڭ دۆلهتلهر تۆزگهن ئهھدىنامه .1

ھوقۇقىنى قىلىنىش ئېتىراپ ئېتىراپ جايدا ھهرقانداق ئادىمىيلىكنىڭ تېگىشلىك

تىزگىنلهيدۇ.

ھهرقايسى ھاياتتىكى كىشىلىك مېيىپالرنىڭ دۆلهتلهر تۆزگهن ئهھدىنامه .2

بولۇش باراۋهر ئالدىدا قانۇن ئوخشاش كىشىلهرگه نورمال باشقا تهرهپلهرده

قىلىدۇ. ئېتىراپ ھوقۇقىنى

ئۆز مېيىپالرنىڭ ئارقىلىق ئۇسۇلالر مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۆزگهن ئهھدىنامه .3

كېرهك. ماسلىشىشى ئىشلىتىشكه بويىچه قانۇن ھوقۇقىنى

قانۇنىغا ھوقۇق كىشىلىك خهلقئارالىق دۆلهتلهرده تۈزۈشكهن ئهھدىنامه .4

تېزگىنلىشى ئىشلىتىشنى قااليمىقان ھوقۇقنى ھالدا مۇۋاپىق ۋه ئۈنۈملۈك ئاساسهن

كېرهك. قوغدىشى بىلهن چاره-تهدبىرلهر بىرقاتار بهلگىلهنگهن قانۇن ھهمده

كىشىنىڭ شۇ بىلهن تهدبىرلهر چاره ئاالقىدار يۈرگۈزۈۋاتقاندا ھوقۇقنى قانۇندىكى

يۈز توقۇنۇشى مهنپهئهت ھۆرمهتلىشى، تاللىشىنى ۋه ئارزۇسى ھوقۇقى،

ھهمده قىسقا ۋاقتى كېلىشى، ماس ئهھۋالىغا ئهمهلىي كىشىنىڭ ئۇ بهرمهسلىكى،

ئادىل مۇستهقىل، بولغان بار ساالھىتى بىر مهلۇم ئىچىده مۇددهت بهلگىلهنگهن

كاپالهتلهندۈرۈشى چىقىشىنى قاراپ قايتا ئورگانلىرىنىڭ ئهدلىيه ياكى ۋه دائىره

ھوقۇق كىشىنىڭ شۇ چاره-تهدبىرلهر ۋه كاپالهتلهر بېرىلگهن ھازىرالپ كېرهك.

كېرهك. كېلىشى ماس ئۆزئارا بىلهن مهنپهئهتى

ئاستىدا شارائىت كهلگهن ماس قائىده-تۈزۈملىرىگه ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر .5



ئارقىلىق ئۇسۇلالر ئۈنۈملۈك بولغان مۇۋاپىق دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه

مالىيه قىلىش، ۋارىسلىق مال-مۈلۈككه بولۇش، ئىگه ئاساستا باراۋهر مېيىپالرنىڭ

ۋه قهرزى رهنه ئېلىش، قهرز بانكىالردىن ھالدا باراۋهر باشقۇرۇش، ئۆزى ئىشلىرىنى

بهھرىمهن ھوقۇقالردىن قاتارلىق كىرېدىتى پۇل-مۇئامىله شهكىلدىكى ھهرخىل

مال-مۈلكىنى مېيىپالرنىڭ ھهمده كېرهك قىلىشى ئىگه كاپالهتكه بولۇشۇشنى

كېرهك. ئېلىشى ئالدىنى قىلىشنىڭ مهھرۇم تارتىۋېلىش، مهقسهتلىك

13-ماددا

قوغداش جهھهتتىن ئهدلىيه

جهھهتتىن ئهدلىيه ئاساستا باراۋهر مېيىپالرنىڭ دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه .1

ۋه قواليلىقالشتۇرۇشى تهرتىپلهرنى ھهرخىل قىلىدۇ. كاپالهتلىك ئېرىشىشكه قوغداشقا

بارلىق ئۇالرنىڭ كاپالهتلهندۈرۈپ، بويىچه چارىسى توشقانالر يېشىغا

ئىشلىرىدا بېكىتىش قهدهمدىكى دهسلهپكى ۋه ئېنىقالش ئهرز-دهۋالىرىدىكى

تۈرده ھهقىقىي رولىنى بهرگۈچى گۇۋاھلىق قاتناشقۇچى، ۋاسىتىلىك ۋه بىۋاسىته

قىلدۇرىدۇ. جارى

ئۈچۈن ئىشلهش ياخشى تېخىمۇ قوغدىلىشنى جهھهتتىن ئهدلىيه مېيىپالرنىڭ .2

ۋه ساقچى خادىمالر، خىزمهتچى ساھهسىدىكى ئهدلىيه دۆلهتلهر تۆزگهن ئهھدىنامه

بارىدۇ. ئېلىپ تهربىيهلهش ھالدا مۇۋاپىق خىزمهتچىلىرىگه تۈرمه

14-ماددا

بىخهتهرلىك جىسمانىي ۋه ئهركىنلىك

بولغان بىلهن كىشىلهر نورمال باشقا مېيىپالرنىڭ دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه .1

ئاساسىدا: قوغداش باراۋهرلىكنى

بولۇشنى بهھرىمهن ھوقۇقىدىن بىخهتهرلىك جىسمانىي ۋه ئهركىنلىك (1)



كاپالهتلهندۈرىدۇ.

قىلىش، مهھرۇم ئهركىنلىكىدىن بويىچه خاھىشى ئۆز ياكى قانۇنسىز (2)

قارشى بويىچه قانۇن قىلمىشىغا تارتىۋېلىش ئهركىنلىكنى ئۇسۇلدىكى ھهرقانداق

تارتىۋېلىشنىڭ ئهركىنلىكنى مېيىپلىقنى ئاستىدا ئهھۋال ھهرقانداق ۋه تۇرۇش

قىلىدۇ. كاپالهتلىك قىلىۋالماسلىقىغا سهۋهبى

ئهركىنلىكنى مېيىپالرنىڭ تهرتىپلهرده ھهرقانداق دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه .2

خهلقئارالىق ئاساستا باراۋهر ئوخشاش كىشىلهرگه نورمال باشقا ۋه تارتىۋالماسلىق

مۇۋاپىق بويىچه پىرىنسىپلىرى ئاساسىي نىزامالر قانۇنىدىكى ھوقۇق كىشىلىك

قىلىدۇ. كاپالهتلىك بولۇشقا بهھرىمهن پايدىلىنىش قواليلىقالردىن

15-ماددا

ھاقارهت ئادىمىيلىككه يات، ئىنسانپهرۋهرلىككه جازا، رهھىمسىز ۋه ۋهھشىي

قىلىش كهچۈرۈم جازاالش ۋه مۇئامىله قىلىدىغان

ھاقارهت يات، ئىنسانپهرۋهرلىككه رهھىمسىز ۋهھشىي، ئادهمگه ھهرقانداق .1

ئۆزىنىڭ ئادهمنىڭ شۇ بولۇپمۇ قولالنماسلىق جازاالرنى ۋه مۇئامىله تىپىدىكى

مېدىتسىنالىق ۋه ئىلمىي ھهرقانداق ئاستىدا ئهھۋال ئالمىغان ماقۇللىقىنى

بارماسلىق. ئېلىپ تهجرىبىلهرنى

تۇرغۇزۇش، قانۇن بىرقاتار بولغان ئۈنۈملۈك دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه .2

نورمال باشقا مېيىپالرنىڭ بىلهن، چاره-تهدبىرلهر باشقا ۋه ئهدلىيه مهمۇرى،

يات ئىنسانپهرۋهرلىككه رهھىمسىز، ۋهھشىي، ئاساستا باراۋهر بىلهن كىشىلهر

ئالىدۇ. ئالدىنى ئۇچرىشىنىڭ جازاالرغا ۋه مۇئامىله تۈسىدىكى ھاقارهت

16-ماددا

قىلىش ئازاد خورالشتىن ۋه زورلۇق ئىكىسپىالتسىيه،



تۇرغۇزۇش، قانۇن بىرقاتار بولغان ئۈنۈملۈك دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه .1

ئائىله مېيىپالرنىڭ بىلهن چاره-تهدبىرلهر باشقا ۋه مائارىپ جهمئىيهت مهمۇرى،

ئىشلىتىش زورلۇق قىلىش، ئېكىسپىالتسىيه شهكىلدىكى ھهرخىل ئىچى-سىرتىدىكى

قوغدايدۇ. نېگىزلىك جهھهتتىن جىنسىي بولۇپمۇ ئالىدۇ ئالدىنى خورالشنىڭ ۋه

ئارقىلىق قوللىنىش چاره-تهدبىرلهرنى تۈرلۈك بىر دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه .2

قىلمىشلىرىنىڭ خورالش ۋه زورلۇق ئېكىسپىالتسىيه شهكىلدىكى بىر ھهرقانداق

شۇنداقال تاۋابىئاتلىرى ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه مېيىپالر باشقا بۇنىڭدىن ئالىدۇ. ئالدىنى

ياردهملهرنى كهلگهن ماس جهھهتتىن ياش ۋه جىنسىي ئالغۇچىغا خهۋهر ھالىدىن

ئۇالرغا تهمىنلهپ، بىلهن مائارىپ ۋه ئۇچۇر تۈرىدىكى ماس بىرىدۇ.

قانداق ئېتىش، پهرق قانداق قىلمىشلىرىنى خورالش زورلۇق، ئېكىسپىالتسىيه،

مۇالزىمىتى، قوغداش بولىدۇ. ياردهمده جهھهتلهرده قىلىش دوكالت ۋه ساقلىنىش

بېرىلىدۇ. ئېتىبار ئاالھىده ئامىللىرىغا مىيىپلىق جىنسقا، ۋه يېشىغا

يۈز قىلمىشلىرىنىڭ خورلۇق ۋه زورلۇق ئېكىسپىالتسىيه، شهكىلدىكى ھهرقانداق .3

مېيىپالر دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه ئۈچۈن، ئېلىش ئالدىنى بېرىشنىڭ

تهرىپىدىن دائىرىلهر بولغان مۇستهقىل اليىھهلىرى پىالن ۋه ئهسلىھهلىرى مۇالزىمىتى

قىلىنىدۇ. نازارهت ھالدا ئۈنۈملۈك

خورالشقا ۋه زورلۇق ئېكىسپىالتسىيه، شهكىلدىكى ھهرقانداق مېيىپالر .4

تهمىنلهپ، مۇالزىمىتىنى قوغداش قوللىنىپ ئۇسۇلالرنى بارلىق د ت ئه ئۇچرىغاندا

پىسخىكىلىق ۋه ئىقتىدارى ئهقلىي جىسمانىي، ئۇچۇرغۇچىنىڭ زىيانكهشلىككه

قايتىپ جهمئىيهتكه كىينكى كهلگهندىن ئهسلىگه كېلىشىگه ئهسلىگه ساغالملىقنىڭ

ئهسلىگه ئېلىنغان تىلغا يۇقىرىدا قىلىدۇ. كاپالهتلىك ۋه بېرىدۇ ياردهم كېلىشىگه

كىشىنىڭ شۇ تهبىرلىرى كېلىش قايتۇرۇپ جهمئىيهتكه ۋه تهدبىرلىرى كهلتۈرۈش



ئۆز ۋه ئىززهت-ئابرۇيى قهدىر-قىممىتى، بهخت-سائادىتى، ساغالملىقى،

جهھهتتىكى يېشى ۋه جىنسىي ھهمده بېرىلىشى ئېلىپ مۇھىتقا ئىگىدارچىلىقىدىكى

كېرهك. بېرىشى ئهھمىيهت ئهتراپلىق ئېھتىياجالرغا ۋه پهرق

بالىالرنى ۋه ئايالالر تۇرغۇزۇپ سىياسهتلهرنى ۋه قانۇن ھالدا ئۈنۈملۈك د ت ئه .5

بولغان مېيىپالرغا تۇرغۇزۇپ، سىياسهتلىرىنى ۋه قانۇن قىلغان توقتا مۇھىم

تهكشۈرۈشكه ئېنىقالشقا، قىلمىشلىرىنى خورالش ۋه زورلۇق ئېكىسپىالتسىيه،

كېرهك. قىلىشى كاپالهتلىك قىلىشقا شىكايهت ۋه چىقىشى قاراپ ئهھۋالغا

17-ماددا

قوغداش مۇكهممهللىكنى جىسمانىي

كىشىلهر باشقا ھوقۇقىنى مۇكهممهللىك روھىي ۋه جىسمانىي مېيىپنىڭ ھهربىر .1

قىلىش. ھۆرمهت ئاساستا باراۋهر بىلهن

18-ماددا

تهۋهلىكى ۋه ئهركىنلىكى كۆچۈش

ئهركىن ئاساستا باراۋهر ئوخشاش كىشىلهرگه باشقا مېيىپالرنىڭ د ت ئه .1

قوغدايدۇ. ھوقۇقىنى تالالش دۆلهت ئهركىنلىكى ئولتۇراقلىشىش ۋه كۆچۈش

دۆلهت بولىدۇ، ئىگه ھوقۇقىغا ئۆزگهرتىش ۋه بولۇش ئىگه تهۋهلىكىگه دۆلهت (1)

قىلىپ باھانه مېيىپلىقنى ياكى تارتىۋېلىنماسلىقى ھالدا مهقسهتلىك تهۋهلىكى

كېرهك. قىلىنماسلىقى مهھرۇم

بولۇش ئىگه تارتىۋالماسلىق، ھوقۇقىنى بولۇش ئىگه قىلىپ باھانه مېيىپلىقنى (2)

ياكى ئىشلىتىشى ھۆججهتلهرنى كىملىك مۇناسىۋهتلىك تهۋهلىكىگه دۆلهت ۋه

ۋه كىملىك بۇ ئىشلىرىدا كېتىش مهسىلهن(كۆچۈپ تهرتىپلهرده مۇناسىۋهتلىك

ئوينايدۇ). رول زۆرۈر ھۆججهتلهر



تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ، كېتىشكه چىقىپ دۆلهتكه ھهرقانداق ھالدا (3)ئهركىن

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز دۆلىتىنىمۇ

كىرىش دۆلىتىگه ئۆز قىلىپ باھانه مېيىپلىقنى ياكى ھالدا مهقسهتلىك (4)

بولمايدۇ. تارتىۋېلىشقا ھوقۇقىنى

دۆلهت ئىسىم-فامىله، ۋه تىزىمالش دهرھال كىيىن تۇغۇلغاندىن بوۋاق مېيىپ .2

ئاتا-ئانىسىنىڭ ھهم بولىدۇ بهھرىمهن ھوقۇقىدىن بولۇش ئىگه تهۋهلىكىگه

بولىدۇ. بهھرىمهن ھوقۇقىدىن بېقىش ۋه بىلىش كىملىكنى

19-ماددا

كېرىش سىڭىپ جهمئىيهتكه ۋه كهچۈرۈش ھايات مۇستهقىل

تهڭ ۋه بولۇش باراۋهر تۇرمۇشنىڭ جهمئىيهتتىكى مېيىپالرنىڭ بارلىق د ت ئه

ئۈچۈن قواليلىقالشتۇرۇش بولۇشىنى بهھرىمهن ۋه قوغداش ھوقۇقىنى تالالش ئورۇندا

قوللىنىدۇ. تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق ۋه ئۈنۈملۈك

بىلله بىلهن كىم قهيهرده ئاساستا باراۋهر بىلهن كىشىلهر باشقا مېيىپالرنىڭ (1)

بولىدۇ، پۇرسىتى ۋه ھوقۇقى تالالش كهچۈرۈشنى تۇرمۇش بىلله ۋه ئولتۇراقلىشىش

مهجبۇرالشقا ياشاشقا رايونالردا ئولتۇراق ئورۇنالشتۇرۇلغان ئاالھىده ھهرقانداق باشقا

بولمايدۇ.

شۇنداقال ئۈچۈن ئېلىش ئالدىنى قېلىشنىڭ ئايرىلىپ ۋه توسۇلۇشى مېيىپالرنىڭ (2)

ئاسانالشتۇرۇش كىرىشىنى سىڭىپ تۇرمۇشقا رايوندىكى تۇرۇۋاتقان ئۆزى ئۆزىنىڭ

ئۆي-ئوچاقلىق ئۇالرنىڭ ئۈچۈن قاندۇرۇش ئېھتىياجىنى زۆرۈر شهخسنىڭ ھهمده

ئېرىشىدۇ. ياردهمگه رايوندىن ئۆز بولۇشى ئىگه تۇرالغۇغا بولۇش

بېرىلگهن تهمىنلهپ ئاممىغا رايونىدىكى ئۆز ئاساستا باراۋهرلىك مېيىپالر (3)

بولۇشىغا ئۇيغۇن ئېھتىياجىغا ئۆز ھهمده پايدىلىنىشنى ئهسلىھهلهردىن ۋه مۇالزىمهت



بولىدۇ. بهھرىمهن جهھهتلهردىن بېرىش ياردهم

20-ماددا

ئۆز ئىمكانقهدهر مېيىپالرنىڭ قوللىنىپ تهدبىرلهرنى ئۈنۈملۈك قاتار بىر د ت ئه

قىلىدۇ. كاپالهتلىك ئىقتىدارىغا بېرىش ئېلىپ ھهرىكهت ئالدىغا

ئۆز خىراجهت تۆۋهن بىلهن ۋاقتى ۋه ئۇسۇل تاللىغان ئۆزى مېيىپالرنىڭ (1)

قواليلىقالشتۇرۇش. بولۇشنى بهھرىمهن ئىقتىدارىدىن قىلىش ھهرىكهت ئالدىغا

ئهشيا، كېرهكلىك ئۈسكۈنىسى، بېرىش ياردهم سۈپهتتىكى يۇقىرى مېيىپالرنىڭ (2)

ۋاسىتىلىك ۋه ھهمكارلىشىش مهيدان نهق شهكىلدىكى ھهرقايسى ۋه يېتهكچى

بولۇشى. بهھرىمهن خىراجهتته تۆۋهن مۇالزىمهتلهردىن قاتارلىق ياردهم

خىزمهتچى بهرگۈچى ياردهم خىزمىتىگه مېيىپالر مهخسۇس ۋه مېيىپالر (3)

. بېرىش ھازىرالپ تهربىيهلهش تېخنىكىلىق خادىمالرغا

قاتارلىق تېخنىكا يېتهكچى ئهشيا، كېرهكلىك ئۈسكۈنه، ياردهمچى (4)

ماس ئىقتىدارىغا قىلىش ھهرىكهت ئالدىغا ئۆز مېيىپالرنىڭ ئىشلهپچىقارغۇچىالرنى

بېرىش. مهدهت چىقىرىشىغا ھالدا بولغان

21-ماددا

پۇرسىتى بولۇش ئىگه ئۇچۇرغا ۋه ئهركىنلىكى قىلىش پىكىر

ئهركىن مېيىپالرنىڭ قوللىنىپ، چاره-تهدبىرلهرنى ئۈنۈملۈك قاتار بىر د ت ئه

ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر ئاساستا باراۋهر بىلهن كىشىلهر باشقا ۋه ھوقۇقى قېلىش پىكىر

قىلىش، تهلهپ شهكلى، ئالماشتۇرۇش پىكىر بارلىق كۆرسىتىلگهن 2-ماددىسىدا

ھوقۇقىغا ئالماشتۇرۇش پىكىر ئهركىن ۋه يهتكۈزۈش ئۇچۇر قىلىش، قوبۇل

قىلىدۇ. كاپالهتلىك

ئارقىلىق تېخنىكىسى مېيىپالر مۇۋاپىق ئوخشىمىغان ھهمده شهكىل توسالغۇسىز (1)



قىلماسلىق تهلهپ ھهق باشقا ۋه تهمىنلهش بىلهن ئۇچۇر ۋاقتىدا دهل مېيىپالرنى

ۋه يېتهكچى يېزىقى، ئهماالر تىلى، بارماق ئىشالردا يوسۇندىكى رهسمىي (2)

تۈرلۈك شهكىلدىكى ھهرقانداق تاللىغان ئۇالر شۇنداقال ئۇسۇلى بولۇش ۋاكالهتچى

قىلىش. رۇخسهت ئۇسۇلىغا ۋاسىتىسى، ئالماشتۇرۇش پىكىر

ئىگىلىك خۇسۇسىي ۋه مۇالزىمىتى بهت تور ئاالھىده مۇالزىمهت، ئاممىۋى (3)

شهكلى ئىشىلىتهلهيدىغان مېيىپالرنىڭ ھهمده خهۋهرلىشىش توسالغۇسىز قاتارلىقالر

تهمىنلهش. بىلهن مۇالزىمهت ۋه ئۇچۇر بويىچه

مېيىپالرغا ۋاستىلىرنىڭ ئاخبارات ئاممىۋى ۋه ئىلگىرى توربۇت ئاالھىده (4)

بېرىشى. مهدهت تهمىنلىشى بىلهن مۇالزىمهت توسالغۇسىز

سۈرۈش. ئىلگىرى ئىشلىتىشنى ۋه قىلىش ئېتىراپ تىلىنى بارماق (5)

22-ماددا

ھۆرمهتلهش سىرنى شهخسى

قانداقلىقى، ئهھۋالىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇش ئورنى، ئولتۇرۇشلۇق ئۇالرنىڭ مېيىپالر، .1

شهكىلدىكى ھهرقانداق ۋه ئىشلىرى ئاالقه ئۆي، تۇرۇشلۇق ئائىله، سىرى، شهخسى

ئارىلىشىش، ھالدا قانۇنسىز ھهرقانداق سۆزلىمهسلىك، ئالماشتۇرۇشلىرىنى پىكىر

بويىچه قانۇن ئۇالرنىڭ قىلماسلىق، ھۇجۇم قانۇنسىز نام-ئابرۇيىغا ۋه غۇرۇر

كاپالهتلىك ئۇچرىماسلىققا ھۇجۇمغا ۋه ئارىلىشىش ھالدا ئىختىيارىي ۋه قوغدىلىشى

قىلىش.

23-ماددا

قىلىش ھۆرمهت ئائىلىسىنى

كىشىلهر باشقا مېيىپالرنىڭ ئارقىلىق قوللىنىش ئۇسۇلالرنى ئۈنۈملۈك د ت ئه .1

مۇناسىۋهت كىشىلىك ھهمده بولۇشى پهرزهنتلىك ئىشلىرى، نىكاھ بولغان بىلهن



تۈگىتىدۇ. تالالپ ئۇچراشنى كهمسىتىشكه ئىشالردا قاتار بىر قاتارلىق

بىلهن ئوبيېكتى بولغان قىلماقچى توي مېيىپالرنىڭ توشقان يېشىغا قىلىش توي (1)

ھوقۇقىغا قۇرۇش ئائىله قىلىش، قوبۇل قىلىشنى توي ۋه قىلىش ئېالن ھالدا ئهركىن

قىلىش. ئېتىراپ ئىكهنلىكىنى ئىگه

ۋاقتىغا بولۇش پهرزهنتلىك ۋه سانىغا پهرزهنتىنىڭ ھالدا ئهركىن مېيىپالر (2)

پىالنلىق ۋه مائارىپ قالدۇرۇش نهسىل ھالدىكى ماس يېشىغا بولىدۇ، مهسئۇل

زۆرۈر ئىشلىتىشكه ھوقۇقىنى ۋه قىلىش ئېتىراپ بولۇشنى ئىگه مائارىپىغا تۇغۇت

بېرىش. ياردهملهرنى

كۆپىيىش ئاساستا باراۋهر ئوخشاش كىشىلهرگه باشقا مېيىپالر ئۆسمۈر ۋه مېيىپالر (3)

ھوقۇقلۇق. قېلىشقا ساقالپ ئىقتىدارىنى

ۋاكالىتهن قىلىش، نازارهت قىلىش، ۋهسىيلىك قانۇندا دۆلىتىنىڭ ئۆز ئهگهر .2

بۇ مېيىپالرنىڭ د ت ئه بولسا، تۈزۈملهر ئاالقىدار بېقىۋىلىشقا ۋه باشقۇرۇش

ئهھۋال ھهرقانداق قىلىدۇ، ئىگه كاپالهتكه مهجبۇرىيىتىنى ۋه ھوقۇق تهرهپتىكى

ت ئه قويىدۇ، ئورۇنغا يۇقىرى ئهڭ مهنپهئهتىنى ئالىي ئۆسمۈرلهرنىڭ بىردهك ئاستىدا

قهدهمده ماس قىلىشقا ئادا مهجبۇرىيىتىنى بېقىش پهرزهنت مېيىپالرنىڭ د

ياردهملىشىدۇ.

ھوقۇقىنى بولۇش باراۋهر تۇرمۇشىدا ئائىله ئۆسمۈرلهرنىڭ مېيىپ د ت ئه .3

يوشۇرۇش، ھهمده ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه ھوقۇقالرنى بۇ كاپالهتلهندۈرىدۇ،

مېيىپ ئېلىش، ئالدىنى قاتارلىقالرنىڭ ئايرىۋېتىش بولماسلىق، كارى تاشلىۋېتىش،

ئېرىشىشىگه ياردهمگه ۋه مۇالزىمهت ئۇچۇر ئومۇميۈزلۈك ئائىلىسىنىڭ ۋه ئۆسمۈرلهر

بىرىدۇ. ۋهده قىلىشقا كاپالهتلىك

ئايرىۋېتىشنى ئاتا-ئانىسىدىن ئۆسمۈرلهرنىڭ مېيىپ ھالدا قانۇنسىز د ت ئه .4



ئورگانلىرىنىڭ ئهدلىيه بىلهن تهرتىپ قانۇنىي دائىرىلهرنىڭ مۇناسىۋهتلىك توسايدۇ،

مهنپهئهتىگه بالىنىڭ بولغاندا، زۆرۈر ئايرىۋېتىش بىلهن چىقىشى قاراپ قايتا

ئاستىدا ئهھۋال ھهرقانداق باشقا ئۇنىڭدىن بولىدۇ، ئايرىۋېتىشكه بولغاندا ئۇيغۇن

ئىككىلسىنىڭ ياكى بىرسىنىڭ تهرهپتىن ئاتا-ئانا مېيىپلىقى، پهرزهنتنىڭ

بولمايدۇ. ئايرىۋېتىشكه ئاتا-ئانىدىن پهرزهنتىنى قىلىپ سهۋهب مېيىپلىقىنى

قۇربى ئېلىشقا خهۋهر ھالىدىن تۇغقانلىرى ئۇرۇق يېقىن ئۆسمۈرلهرنى مېيىپ .5

چوڭ كۆرسىتىپ تىرىشچانلىقالرنى بارلىق د ت ئه ئاستىدا، ئهھۋال يهتمىگهن

ئهگهر بېرىدۇ. ھازىرالپ شارائىتى ئېلىش خهۋهر ھالىدىن ۋاكالىتهن ئىچىده ئائىله

خهۋهر ھالىدىن شهكىلده ئائىلىۋى كومىتېتىدا مهھهلله بولمىسا مۇمكىن بۇمۇ

ئالىدۇ.

24-ماددا

كاپالهتلهندۈرىدۇ. ھوقۇقىنى بولۇش بهھرىمهن مائارىپتىن مېيىپالرنىڭ د ت 1.ئه

ھهرقايسى د ت ئه كېرهك. قالدۇرماسلىقى مهھرۇم پۇرسهتتىن ۋه كهمسىتىش

قويۇشىغا يولغا مائارىپنى ئۆمۈرلۈك ۋه سىغدۇرۇش ئورگانلىرىنىڭ مائارىپ دهرىجىلىك

قىلىدۇ. كاپالهتلىك

ئىززىتى، ئۆز كۈچهيتىپ، ئېچىشنى كۈچىنى ئىچكى شهخسنىڭ (1)

ئهركىنلىك ھوقۇق، كىشىلىك يېتىلدۈرۈپ روھىنى قهدىرلهش قهدىر-قىممىتىنى

كۈچهيتىش. ۋه ھۆرمهتلهش خىللىقنى كۆپ ھهمده

كۈيى يارىتىش يېڭىلىق ئىستېداتى، ئىقتىدارى، كىشىلىك مېيىپالرنىڭ (2)

ياردهم قىلىشىغا تهرهققىي تولۇق ئىقتىدارىنىڭ جىسمانىي ۋه ئهقلى شۇنداقال

بېرىش.

قاتنىشىشنى پائالىيهتلهرگه جهمئىيهتتىكى تۈرده ھهقىقىي مېيىپالرنىڭ بارلىق (3)



كاپالهتلهندۈرىدۇ.

كاپالهتلىك تۆۋهندىكىلهرگه د ت ئه ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه ھوقۇقالرنى بۇ .2

قىلىدۇ.

ئۆسمۈرلهرنىڭ مېيىپ قويۇشقا، مائارىپسىز قىلىپ باھانه مېيىپلىقىنى (1)

ۋه باشالنغۇچ مائارىپ، مهجبۇرىي مائارىپ، ھهقسىز قىلىپ باھانه مېيىپلىقىنى

بولمايدۇ. قالدۇرۇشقا مهھرۇم مائارىپلىرىدىن مهكتهپ ئوتتۇرا

ۋه ،باشالنغۇچ سىغدۇرۇلۇش ئاساستا تهڭ بىلهن باشقىالر رايونىدا ئۆز مېيىپالر (2)

بولىدۇ. بهھرىمهن مائارىپىدىن مهكتهپ ئوتتۇرا

بېرىدۇ. يارىتىپ قواليلىقالرنى مۇۋاپىق ئاساسهن ئېھتىياجىغا شهخسلهرنىڭ (3)

ئادهتتىكى ئۈچۈن قىلىشى قوبۇل مائارىپنى تۈرىده ھهقىقىي مېيىپالرنىڭ (4)

ئېرىشىدۇ. قولالشقا ۋه ياردهم سىستېمىسىغا مائارىپ

ماس ئهھۋالىغا كىشىنىڭ ئۇي ئۈچۈن بولۇشى باراۋهر ھهممه ئالدىدا مائارىپ (5)

قولاليدۇ. بىلهن چاره-تهدبىرلهر كهلگهن

ئىگه ئىقتىدارىغا ئاالقه ئىجتىمائىي ۋه ھاياتى ئۆگىنىش مېيىپالرنىڭ د ت ئه .3

كىرىشى، سىڭىپ جهمئىيهتكه ھالدا باراۋهر ئۇالرنىڭ قواليلىقالشتۇرۇش، بولۇشىنى

تۈزۈپ چاره-تهدبىرلهرنى تۆۋهندىكىدهك ئۈچۈن قاتنىشىشى ئىشلىرىغا مائارىپ

تۆۋهندىكىچه؛ مهزمۇنى چىقتى.

ئالماشتۇرۇپ پىكىر ئورنىدا يېتهكچى يېزىقى، ۋاكالهتچى يېزىقى، ئهماالر (1)

ھهرىكهت يۆنىلىشلىك بويىچه شهكىللهر ھه چاره ئۇسۇل، قاتارلىق بېرىش

قولالش ئۆز-ئارا مېيىپالرنىڭ بېرىدۇ. يارىتىپ قواليلىق بولۇشىغا ئىگه ئىقتىدارىغا

بېرىدۇ. تهمىنلهپ قواليلىقالرنى ئۈچۈن يېتهكلىشى ۋه

يارىتىپ قواليلىق قىلىشقا تهشۋىق تىلىنى ئىشارهت گاسالر ۋه تىلى بارماق (2)



بېرىدۇ.

ئاالقه ۋه تىل ئاستىدا ئهھۋال كېلىدىغان ماس ئهڭ ئۆزىگه شهخسنىڭ (3)

بولۇپمۇ بولۇشىغا مۇھىتتا بولغان پايدىلىق ئۆگىنىشكه ۋاسىتىسىنى ، ئۇسۇللىرى

تهمىنلهيدۇ. پۇرسىتى ئېلىش مائارىپ بالىالرغا گاس-گاچا ۋه گاس ئهما،

د ت ئه ئۈچۈن، قىلىش ئىگه كاپالهتكه ھوقۇقلىرىنى تۈردىكى ب مېيىپالرنىڭ .4

الياقهتلىك يېزىقىدىن ئهماالر ۋه تىلى بارماق قوللىنىپ چاره-تهدبىرلهرنى مۇۋاپىق

ھهرقايسى ئوقۇتقۇچىالرنى مېيىپ بۇالر ئىشلىتىدۇ. تهكلىپلىك ئوقۇتقۇچىالرنى

خادىمالرنى خىزمهتچى ۋه ئادهملهر كهسپىي تارماقلىرىدىكى مائارىپ دهرىجىلىك

مېيىپالرنى ئۇالرنىڭ تهربىيهلهش خىلدىكى بۇ ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز تهربىيهلهشنى

ئالماشتۇرۇش پىكىر ۋاكالىتهن يېتهكلهش، بولغان ماس ئۆگىنىشىده ۋه چۈشىنىش

ئاالقىدار مائارىپقا مېيىپالر بېرىلىدۇ. ئېلىپ شهكىلده ۋه ۋاسىتىسى ئۇسۇلى،

قىلىدۇ. ياردهم ماتېرىيالالر ۋه چارىلهر ئهپچىل

باراۋهر بىلهن باشقىالر ۋه ئۇچرىمىغان كهمسىتىشىگه مېيىپالرنىڭ د ت ئه .5

چوڭالر كۇرسىلىرى، تهربىيهلهش كهسپىي مائارىپالردا ئالىي ۋه ئادهتتىكى ئاساستا

بۇنىڭ كاپالهتلهندۈرىدۇ. تهربىيهلىنىشنى بويىچه مائارىپ ئۆمۈرلۈك ۋه مائارىپى

ھازىرالپ شارائىتالرنى بولغان قواليلىق مېيىپالرغا د ت ئه مهقسىتى ئاساسلىق

قىلىدۇ. ئىگه كاپالهتكه بېرىشنى

25-ماددا

ساغالملىق

كهلتۈرۈشكه ھالهتكه يۇقىرى ئهڭ ئۆلچىمىنى ساغالملىق مېيىپالرنىڭ د ت ئه

مۇۋاپىق كاپالهتلهندۈرىدۇ. ئۇچۇرماسلىقنى كهمسىتىشكه قىلىدۇ، كاپالهتلىك

ۋه سهھىيه ئاساسهن ئوخشىماسلىققا جىنسىي بىلهن چاره-تهدبىرلهر تۈرلۈك بولغان



ئېلىپ مۇالزىمىتىنىڭ كهلتۈرۈش ئهسلىگه ساغالملىقنى شۇنداقال مۇالزىمىتى داۋاالش

قىلىدۇ. كاپالهتلىك بېرىلىشىغا

بىردهك بويىچه ئۆلچهم ۋه سۈپهت دائىره، ئوخشاش باشقىالرغا مېيىپالرنىڭمۇ (1)

ۋه مۇالزىمىتى ساقالش ساقلىقنى داۋاالش، باھادا تۆۋهن ياكى ھهقلىق ۋه ھهقسىز

كۆپىيىش ۋه ساغالملىق جىنسىي نۆۋىتىده ئۆز بېرىدۇ. ھازىرالپ اليىھهسى پىالن

ساغالملىقىنى سهھىيه ئىشلىتىدىغان ئورتاق خهلق پۈتۈن ھهم ساغالملىقى ئهزالىرى

بولىدۇ. بهھرىمهن ھوقۇقلىرىدىن قوغداش

بىلهن مۇالزىمىتى ساقالش ساقلىقنى سهھىيه داۋاالش، بولغان زۆرۈر مېيىپالرغا (2)

بارىچه ئامالنىڭ ئارقىلىق قويۇش دىياگنوز ئالدىن قارىتا ئهھۋالىغا تهمىنلهيدۇ.

تهمىنلهيدۇ. بىلهن مۇالزىمىتى ئېلىش ئالدىنى كېتىشنىڭ يامانلىشىپ مېيىپلىقنىڭ

بولىدۇ. بهھرىمهن مۇالزىمهتتىن بۇ ياشانغانالرمۇ ۋه بالىالر

كهنتلهرده بازار، يېزا ۋه رايونى ئۆز بولغان يېقىن ئهڭ مېيىپالرغا ئىمكانقهدهر (3)

تهمىنلهيدۇ بىلهن مۇالزىمهت بۇخىل

ھالدا ئهركىن بويىچه رازىلىقى ئۆز بىمارالرنىڭ مېيىپ سېستراالردىن دوختۇر- (4)

ئۆلچهمده بولغان ئوخشاش بىلهن بىمارالر باشقا جهھهتتىن ئۆلچىمى سۈپهت

تهربىيهلهشتىن بولۇپمۇ قىلىدۇ. تهلهپ تهمىنلهشنى بىلهن مۇالزىمىتى ئاسراش

ساقالش ساقلىقنى داۋاالش، خۇسۇسىي ياكى ئاممىۋى بولغان الياقهتلىك

ھوقۇقى بىمارالرنىڭ مېيىپ بويىچه ئۆلچىمى ئهخالق كهسپىي خادىملىرىنىڭ

بىلهن مۇالزىمهت بويىچه ئېھتىياجى ۋه خاھىشى ئۆز ئابرۇيى، ئىززهت-

تهمىنلهيدۇ.

دۆلهتنىڭ مۇالزىمهتلهرده قاتارلىق سۇغۇرتىسى ئۆمۈر ۋه سۇغۇرتىسى داۋاالش (5)

مېيىپالر كېرهك، بولۇشى بهھرىمهن ئادىل ھهققانىي، بويىچه قانۇنىي



چهكلىنىدۇ. كهمسىتىلشىنى

ۋه يېمهكلىك ساقالش، ساقلىقنى داۋاالش، ئاساستا قىلغان نېگىز مېيىپلىقنى (6)

بولمايدۇ. قىلىشقا رهت تهمىنلهشنى بىلهن ئوكۇلالر دورا

26-ماددا

كهلتۈرۈش ئهسلىگه ساالمهتلىكنى ۋه مهشىق ھالدىكى ماس

مېيىپالرنىڭ بىلهن چاره-تهدبىرلهر قهدهمدىكى ماس ۋه ئۈنۈملۈك د ت ئه .1

ئهقلىي ۋه جىسمانىي چهككه يۇقىرى ئهڭ ئۇالرنىڭ ئاستىدا، قوللىشى ئۆزئارا

جهمئىيهتته بېرىدۇ. ياردهم بولۇشىغا مۇستهقىل قىلدۇرۇپ جارى ئۆزىنى جهھهتتىن

ھهرقايسى تۇرمۇشنىڭ قىلدۇرۇپ، جارى ئۆزىنى جهھهتلهرده ئىقتىدار كهسپى ۋه

ئاساس مهقسهتنى بۇ سۈرىدۇ. ئىلگىرى قاتنىشىنى ۋه كىرىشى سىڭىپ تهرهپلىرىگه

ئورۇنلىشىش، ئىشقا تهشكىالتالرنى ئاپپارات- ھهرقايسى د ت ئه ھالدا قىلغان

بىرىدۇ. ھازىرالپ مۇالزىمىتىنى ساھهلهردىكى ھهرقايسى جهمئىيهت ۋه مائارىپ

باشقۇرۇش. ئاساسهن ئۆلچىمىگه ساپاسىنىڭ بهدهن ۋه ئېھتىياجى شهخسنىڭ (1)

ئۆز ئىمكانقهدهر ئۈچۈن بولۇشى قواليلىق جهھهتته ئولتۇراق رايون، مېيىپالرغا (2)

ئورۇنالشتۇرىدۇ. ئىشقا ئهتراپىغا مهھهللىسى رايونى،

خىزمىتى كهلتۈرۈش ئهسلىگه ساغالملىقنى ۋه چېنىقتۇرۇش مهخسۇس د ت ئه .2

ۋه قاراتمىلىق ئۇالرنى تېپىپ، خادىمالرنى خىزمهتچى شۇغۇللىنىدىغان بىلهن

بويىچه پىالنلىرى تهربىيهلهش بىلىملهردىن ئاساسىي چېنىقتۇرۇش، سىستېمىلىق

بېرىدۇ. ھازىرالپ شارائىت

مېيىپالر د ت ئه جهھهتته كهلتۈرۈش ئهسلىگه ساالمهتلىكنى ۋه مهشىق مۇۋاپىق .3

ھهمده خادىمالر تېخنىك ۋه قورالالر ياردهمچى اليىھهلهنگهن مهخسۇس ئۈچۈن

تهربىيهلهيدۇ. جهھهتته قاتارلىقالر رولى ئىشلىتىش ئۇالرنىڭ



27-ماددا

خىزمهت ۋه ئورۇنلىشىش ئىشقا

خىزمهت ئاساسىدا باراۋهرلىك ئوخشاش كىشىلهرگه باشقا مېيىپالرنىڭ د ت ئه .1

ئېچىۋېتىلگهن، قىلىدۇ. كاپالهتلىك بولۇشقا بهھرىمهن ھوقۇقىدىن قىلىش

قوبۇل ۋه تالالش ئهركىن مۇھىتىنى خىزمهت بازىرى، كۈچى ئهمگهك سىغدۇرۇلغان

د ت ئه ئۈچۈن ئېشىشى ئهمهلگه ھوقۇقىنىڭ قىلىش خىزمهت ھوقۇقى، قىلىش

ۋهھاكازاالر. تۇرغۇزىدۇ قانۇن ئىشلهيدۇ، ياخشى خىزمهتلهرنى قهدهمدىكى ماس

يالالپ قىلىش، تهكلىپ ئىشقا ھالقىلىرىدا بارلىق ئورۇنلىشىشنىڭ ئىشقا (1)

كهسىپ ئورۇنلىشىش ئىشقا قايتا شهرىتىلىرى، تۇرۇش ئورۇنالش ئىشقا ئىشلىتىش،

مېيىپلىقنى جهھهتلهرده مۇھىتى خىزمهت ۋه ساغالملىق بىخهتهرلىك، ئۆستۈرۈش،

چهكلىنىدۇ. كهمسىتىشى ھالدا قىلغان ئاساس

بولغان ياخشى ئاساسىدا باراۋهرلىك ئادىل، ئوخشاش باشقىالرغا مېيىپالرنى (2)

قىلىشقا ئهرز ئۇچۇرسا دهخلىگه ھوقۇقى كىشىلىك تهمىنلهش، بىلهن خىزمهتلهر

ھهقلىق. تامامهن

ئويۇشمىسىدىكى ئىشچىالر ئاساسىدا باراۋهر بىلهن كىشىلهر باشقا مېيىپالرنىڭ (3)

ھوقۇقلۇق. يۈرگۈزۈشكه ھوقۇقىنى

اليىھهسى، يېتهكچى كهسپىي تېخنىكىلىق، تۈرده ئهمهلىي مېيىپالرنىڭ (4)

ئاشۇرۇش بىلىم ۋه تهربىيهلهش كهسپى مۇالزىمىتى، پهرىقلهندۈرش كهسىپنى

شهرت. قاتنىشىشى كۇرسلىرىغا

كهسپىي پۇرسىتى، ئورۇنلىشىش ئىشقا بازىرىدا كۈچى ئهمگهك مېيىپالرنىڭ (5)

شارائىت ئۈچۈن ئېچىش خىزمهت ماسلىشىپ شۇنداقال پۇرسىتى ئۆرلهش جهھهتته

بىرىدۇ. ھازىرالپ



ياكى ۋه توپى ھهمكارلىق بىرلهشمه تىكلهش، ئىگىلىك ئىگىلىك، خۇسۇسىي (6)

بىرىدۇ. ھازىرالپ پۇرسىتى تىجارهت شهخسى

ئىشلىتىش. مېيىپالرنى ئورۇنالردا ئاممىۋى (7)

ئۇسۇللىرى تهقدىرلهش مۇكاپاتالش، بىلهن تهدبىرلهر سىياسهتلهر، مۇۋاپىق (8)

سۈرۈش. ئىلگىرى ئىشلىتىشىنى مېيىپالرنى ئىگلىكلهرنىڭ خۇسۇسىي ئارقىلىق

تهمىنلهش. بىلهن قواليلىقالر بولغان مۇۋاپىق مېيىپالرغا ئورۇنلىرىدا خىزمهت (9)

ئىگه تهجىربىسگه خىزمهت بازىرىدا كۈچى ئهمگهك ئېچىۋېتىلگهن مېيىپالرنىڭ (10)

سۈرۈش. ئىلگىرى بولۇشنى

28-ماددا

فوندى مېيىپلىق ۋه سهۋىيهسى تۇرمۇش مۇۋاپىق

يېمهك-ئىچمهك، تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئائىله ۋه مېيىپالرنىڭ د ت ئه .1

ياخشى جهھهتلهردىن شارائىت تۇرمۇش، رايون، ئولتۇراق كىيىم-كېچهك،

ماس قىلىدۇ. كاپالهتلىك كۆتۈرلۈشىگه يۇقىرى سهۋىيهسىنىڭ تۇرمۇش بولۇشىغا،

يهكلهشلهرگه قىلغان ئاساس مېيىپلىقنى بىلهن چاره-تهدبىرلهر مۇۋاپىق قهدهمدىكى

كاپالهتلهندۈرىدۇ. ئۇچۇرماسلىقنى

كهمسىتىشكه ۋه قوغدىلىشى تهرىپىدىن جهمئىيهت مېيىپالرنىڭ د ت ئه .2

قوغدايدۇ. بولۇشنى بهھرىمهن ھوقۇقىدىن ئۇچۇرماسلىقنى،

پاكىزه ئاشۇرىدۇ. ئىشقا تهمىنلهشنى بىلهن مۇالزىمهت باھادا تۆۋهن مېيىپالر (1)

قامدايدۇ. ئېھتىياجىنى ئۇالرنىڭ بىلهن ئهشياالر كېرهكلىك سۇ،

اليىھهلىرىدىن تۈگىتىش نامراتلىقنى ۋه قوغدىشى جهمئىيهتنىڭ مېيىپالر، (2)

بولىدۇ. بهھرىمهن

يىتهكلىنىش، تهربىيلىىنىش، مېيىپالرنىڭ بار قىيىنچىلىقى ئائىلىسىده (3)



دۆلهت چىقىملىرى جهھهتلهردىكى ئاسراش ۋاقىتلىق ۋه ياردهم ئىقتىسادىي

ئېرىشىدۇ. تولۇقلىمىغا تهرىپىدىن

بولۇشى. بهھرىمهن ئولتۇراقالردىن ئاممىۋى مېيىپالرنىڭ (4)

بويىچه اليىھهسى ھوقۇقلىرى چىقىش پېنسىيهگه ۋه مائاش پېنسىيه مېيىپالرنىڭ (5)

قىلىنىدۇ. ئىگه كاپالهتكه

29-ماددا

تۇرمۇش ئاممىۋى ۋه قاتنىشىش سىياسىيغا

ۋهده قوغداشقا بولۇشىنى بهھرىمهن ھوقۇقىدىن سىياسىي مېيىپالرنىڭ د ت ئه

بېرىدۇ.

ياكى بىۋاسىته ئاساسىدا باراۋهرلىك بىلهن كىشىلهر باشقا مېيىپالرنىڭ .1

قاتنىشىش، ئىشالرغا ئاممىۋى ۋه سىياسىي تالالش، ۋهكىللهرنى ھالدا ۋاسىتىلىك

چاره-تهدبىرلهرنى ئاالقىدار ۋه پۇرسىتى ۋه ھوقۇقى سايالش-سايلىنىش ئۇالرنىڭ

كۆرسىتىدۇ.

بولۇشى، مۇۋاپىق ماتېرىيالالرنىڭ ئهسهرلىرى تهرتىپى، تاشالش بېلهت (1)

كېرهك. بولۇشى توسالغۇسىز ، چۈشىنىشلىك

تاشالش بېلهت ئاشكارا ۋه سايالم قوغدىلىشى، ھوقۇقىنىڭ مېيىپالرنىڭ (2)

ئارقىلىق ئۇسۇلى خاتىرىلهش ئىسمىنى ئۇچۇرماسلىقى، تهھدىتكه پائالىيهتلىرىده

كېپىللىكى ئورگانالرنىڭ مهمۇرىي دهرىجىلىك ھهرقايسى سايالش تاشالش، بېلهت

كېرهك. بېرىلىشى ئېلىپ بويىچه خاھىشى ئۆز ئاستىدا

ئىپادىلىشى، ئهركىن ئارزۇسىنى ئۆز سۈپىتىده پۇقرا سايلىغۇچى مېيىپالرنىڭ (3)

تاشلىشىغا بېلهت بېرىشكه ياردهم ۋه سايالشقا ئىختىيارىي تېپىلغاندا زۆرۈر

قىلىدۇ. كاپالهتلىك



ئاساستا باراۋهر ئۇچرىمىغان كهمسىتىشىگه مېيىپالرنىڭ يارتىپ مۇھىت ئاكتىپ .2

بېرىش مهدهت ۋه سۈرۈش ئىلگىرى قاتنىشىشنى تهرهپ بىر ئىشالرنى ئاممىۋى

ئاساسلىقى:

ۋه تهشكىالت ھۆكۈمهت، ۋه ئىشلىرى سىياسىي ئاممىۋى، دۆلهتنىڭ مهزكۇر (1)

ۋه قاتنىشىش پائالىيهتلىرىگه پارتىيهنىڭ بېشىدىكى ھاكىمىيهت كوللېكتىپالرنىڭ

باشقۇرۇش.

سايالش، ۋهكىلى مېيىپالر يهرلىكتىن ۋه ۋىاليهت مهملىكهتلىك، خهلقئارالىق، (2)

بولۇش ئهزا ۋه قۇرۇش تهشكىالتى مېيىپالر

ماددا ـ 30

پائالىيهتلىرى تهنتهربىيه ۋه ئىچىش،ئارام تۇرمۇش،كۆڭۈل مهدهنىي

تۇرمۇش مهدهنىي ئاساستىكى باراۋهر بىلهن كىشىلهر باشقا مېيىپالرنىڭ د ت 1.ئه

قىلىدۇ كاپالهتلىك بىلهن تهدبىرلهر چاره مۇناسىپ ھهمده قىلىدۇ ئېتىراپ ھوقۇقىنى

ھازىرالپ شارائىتى ئېرىشىش ماتېرىيالالرغا مهدهنىي شهكىلده توسالغۇسىز (1)

بىرىدۇ

ھهرخىل ۋه پىروگراممىلىرى،كىنو،ئهلنهغمه تېلېۋىزىيه شهكىلده توسالغۇسىز (2)

تهمىنلهيدۇ بىلهن شارائىتى پائالىيهتلهر مهدهنىي

يهرلهرگه بېرىلىۋاتقان ئىلىپ نومۇرلىرى ۋه ئورۇنلىرى يادىكارلىق مهدهنىي (3)

-چىقىش.مهسىلهن:كىنوخانا،مۇزېي،تىياتىرخانا،كۇتۇپخانا،ساياھهت كىرىپ

قاتارلىقالر يادىكارلىقلىرى،ئابىدىلىرى مهدهنىي رايونلىرى،دۆلهتنىڭ

تۆھپه جهمئىيهتكه پايدىلىنىپ ئهۋزهللىكىدىن ئۈز مېيىپالرنىڭ د ت ئه .2

ئىقتىدارىنى ئهقلىي قىلدۇرۇش،سهنئهت تهرهققىي يارىتىشى،كهشپىياتلىرىنى

ئىشلىتىش



بىلهن تهدبىرلهر چاره مۇناسىپ د ت ئه ئاساسهن قانۇنغا خهلقئارالىق .3

خاراكتېرلىك قوغداش،كهمسىتىش بويىچه قانۇن ھوقۇقىنى ئهقلىي مېيىپالرنىڭ

توسۇش ئېرىشىشنى ماتېرىيالالرغا مهدهنىي مېيىپالرنىڭ ۋه ئۇچراش توسالغۇغا

تۈزهيدۇ ئىشلىرىنى

تىلى،گاس،گاچا تىل،بارماق مهدهنىيهت بولغان بار ئاالھىده 4.مېيىپالردا

ئورۇندا باراۋهر ۋه قوغداش ئۇالرنى ئاساسهن ئاالھىدىلىكىگه تىللىرىنىڭ

قولالش ۋه قىلىش قۇيۇش،ئېتىراپ

پائالىيهتلىرىگه ئىچىش،ئارام،تهنتهربىيه كۆڭۈل ئاساستا باراۋهر 5.مېيىپالرنىڭ

: چىقتى تۈزۈپ چارىلهرنى تۆۋهندىكىدهك ئۈچۈن سۈرۈش ئىلگىرى قاتنىشىشىنى

پائالىيهتلىرىگه تهنتهربىيه دهرىجىلىك ھهرقايسى ھالدا ئاكتىپ مېيىپالرنىڭ (1)

بېرىش مهدهت ۋه سۈرۈش ئىلگىرى قاتنىشىنى

پائالىيهتلىرىنى ئىچىش تهنتهربىيه،كۆڭۈل تۇردىكى مهخسۇس مېيىپالرنىڭ (2)

ۋه قىلىش كاپالهتلىك پۇرسىتىگه قاتنىشىش ۋه قىلدۇرۇش تهشكىللهش،تهرهققىي

مهنبهلهر ۋه يېتهكلهش،مهشىقلهندۈرۈش ئۈچۈن بېرىشى ئېلىپ ئاساستا باراۋهر

تهمىنلهش بىلهن

ئىشلىتىشىگه رايونلىرىنى ئىچىش،ساياھهت ،كۆڭۈل تهنتهربىيه مېيىپالرنىڭ (3)

قىلىش كاپالهتلىك

ھالدا باراۋهر ئوخشاش ئۆسمۈرلهرگه باشقا ئۆسمۈرلهرنىڭ مېيىپ (4)

مائارىپ شۇنداقال پائالىيهتلىرىگه تهنتهربىيه ۋه ئىچىش، ئويۇن،كۆڭۈل

كاپالهتلهندۈرىدۇ قاتنىشىنى پائالىيهتلىرىگه خىلدىكى بۇ سىستىمىلىرىنىڭ

پائالىيهتلىرىنى ،ساياھهت،ئارام،تهنتهربىيه ئىچىش كۆڭۈل مېيىپالرنىڭ (5)

كاپالهتلهندۈرىدۇ تهمىنلىشىنى بىلهن ئورۇن ۋه ئادهم تهشكىللهيدىغان



ماددا ـ 31

توپالش مهلۇماتالرنى سانلىق ۋه سىتاستىكىالش

تهتقىق مهلۇماتالرنى سانلىق سىتاستىكىالپ ئۇچۇرالرنى مۇناسىۋهتلىك د ت 1.ئه

ماس ئۈچۈن كېلىشى ئۇيغۇن ئهھدىنامىگه ھالدا ئهمهلىي خىزمهتنىڭ بۇ قىلىپ

بىرىدۇ ۋهده توپالشقا مهلۇماتالرنى سانلىق ھالدىكى

قانۇنىغا قوغداش مهلۇماتالرنى سانلىق ھهمده ئارقىلىق تهدبىرلهر چاره (1)قانۇنىي

قىلىدۇ ھۆرمهت ۋه قوغدايدۇ ئۇچۇرلىرىنى خۇسۇسىي مېيىپالرنىڭ ئاساسهن

دائىر قويغان يول قانۇننى قوغداش ئهركىنلىك ھوقۇق كىشىلىك (2)خهلقئارانىڭ

بويىچه پىرىنسىپى سىتاستىكىالش ۋه يىغىش مهلۇماتالنى سانلىق . ئىچىده

قوغدايدۇ

نىڭ د ت ،ئه ئاساسهن نىزامىغا توپالش ۋه يىغىش ئۇچۇرالرنى ماددىنىڭ 2.بۇ

ۋه چىقىدۇ قاراپ قايتا ئهھۋاللىرىغا قىلىش ئىجرا مهجبۇرىيهتلىرىنى ۋه ھوقۇق

ۋه قىيىنچىلىق ئۇچرىغان جهريانىدا ئىشلىتىش ھوقۇقىنى مېيىپالرنىڭ ماسلىشىدۇ

قىلىدۇ كاپالهتلىك چىقىرىشقا تازىالپ ۋه ئېنىقالش توسالغۇالرنى

قىلىشقا تهشۋىق ئىشلىرىنى ئىستاستىكالش مهلۇماتالرنى سانلىق د ت ئه .3

سانلىق بۇ ئوخشاش ئادهملهرگه باشقا مېيىپالرنىڭ ھهمده بولىدۇ. مهسئۇل

قىلىدۇ كاپالهتلىك پايدىلىنىشقا مهلۇماتالردىن

ماددا 32ـ

ھهمكارلىق خهلقئارا

بۇ دۆلهتنىڭ . سۈرىدۇ ئىلگىرى ۋه قويىدۇ يولغا ھهمكارلىقنى خهلقئارا ت د 1.ئه

تىرىشچانلىق ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئهمهلگه مۇددىئاسىنى ۋه مهقسهت ئهھدىنامىدىكى

ئىچىده دائىر تهرهپلىمىلىك كۈپ ۋه تهرهپلىك قوش قولاليدۇ. ۋه كۆرسىتىدۇ



خاراكتېرلىك رايون ۋه خهلقئارالىق قوللىنىپ تهدبىرلهرنى ئۈنۈملۈك ۋه مۇۋاپىق

بىلهن تهشكىالتى مېيىپالر بولۇپمۇ ئاساسهن ئهھۋالىغا جهمئىيهتنىڭ ۋه تهشكىالتالر

ۋهھاكازاالر قوللىنىدۇ تهدبىرلهرنى چاره بۇ ھهمكارلىقىدا بولغان

مهزمۇنالر ئالىدىغان ئىچىگه ئۈز چارىلهرنى بۇ

پىالنىغا قىلدۇرۇش تهرهققىي ۋه قاتنىشىش ھهمكارلىققا خهلقئارالىق (1)مېيىپالرنىڭ

كاپالهتلهندۈرىدۇ. ئىشلىرىنى سىغدۇرۇش ۋه قواليالشتۇرۇش قاتنىشىنى

،تهربىيهلهش بهھىرلهش ھهم ساۋاقالرنى تهجرىبه ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ئۆزئارا (2)

ئىشلىرىنى قۇرۇش رايون ئىقتىدارلىق ، تهمىنلهش بىلهن ئۇسۇلى ياخشى ئهڭ ۋه

سۈرىدۇ. ئىلگىرى ۋه قولاليدۇ

بولۇش ئىگه ئىشلىرىغا تېخنىكا پهن ھهمكارلىق تهرهپلىرىدىكى تهتقىقات (3)

قواليالشتۇرىدۇ. ۋه سۈرىدۇ ئىلگىرى ئىشلىرىنى

تهمىنلهپ بىلهن ياردهم جهھهتتىن ئىقتىسادىي ۋه تېخنىكا ئاساسهن ئهھۋالغا (4)

باشقا قاتارلىق شۇ ۋه تېخنىكا يېتهكچى ۋه تېخنىكا توسالغۇسىز مېيىپالرنىڭ

قىلىدۇ ياردهم ئارقىلىق بېرىش ئۇقۇشۇپ تېخنىكىالرنى

ۋه مهجبۇرىيهت ئۈستىگه ئۈز ئهھدىنامىدىكى بۇ نىڭ د ت ئه ماددا 2.مهزكۇر

يهتكۈزمهيدۇ دهخلى قىلىشقا ئىجرا ھوقۇقلىرىنى

ماددا ـ 33

قىلىشى نازارهت ۋه قويۇشى يولغا دۆلهتنىڭ

بىر ئىچىده ھۆكۈمهت ھالدا ماس تۈزۈمگه تهشكىلىي دۆلهتنىڭ مهزكۇر د ت 1.ئه

ئىشالرنى ئاالقىدار ئهھدىنامىگه تهمىنلهپ مهركىزى كېلىشتۈرۈش بىرقانچه ياكى

چىقىپ ئۇرۇپ مېخانىزمنى كېلىشتۈرۈش ھهمده بولىدۇ مهسئۇل يۈرگۈزۈلۈشىگه

تهڭشهيدۇ يۈرگۈزۈلىشىنى دهرىجىده بولمىغان ئوخشاش ئورۇنالرنىڭ ئوخشىمىغان



ئاساسهن تۈزۈملىرىگه مهمۇرىي ۋه تۈزۈم قانۇنىي دۆلهتنىڭ مهزكۇر د ت 2.ئه

ئۇرۇپ رامكا بىر ئاساسهن ئهھۋالىغا كۈچهيتىش ساقالش ئهھۋالىنىڭ ئىچى دۆلهت

ۋه ئالىدۇ ئىچىگه ئۈز مېخانىزمنى مۇستهقىل قانچه بىر ۋه بىر رامكا بۇ چىقىدۇ

ئىشلىرىنى قىلىش نازارهت ۋه قوغداش يۈرگۈزىلىشىنى ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر

دۆلهت ۋاقىتتا قۇرۇلغان ۋه بهلگىلهنگهن مېخانىزم بۇ . سۈرىدۇ ئىلگىرى

ۋه قوغدايدۇ پىرىنسىپلىرىنى مۇناسىۋهتلىك مهشغۇالتىنىڭ ۋه ئورنى ئورگانلىرىنىڭ

سۈرىدۇ ئىلگىرى

ھالدا تهكلىپلىك ۋهكىللىرى ئۇالرنىڭ ۋه مېيىپالر بولۇپمۇ جهمئىيهت ۋه 3.پۇقراالر

قىلىدۇ نازارهتچىلىك جهريانىغا بېرىلىش ئىلىپ ئىشالرنىڭ بۇ

ماددا ـ 34

كومىتېتى ھوقۇقى مېيىپالر

ئىجرا رولىنى ماددىالرنىڭ تۆۋهندىكى چىقىپ قۇرۇپ كومىتېتى ھوقۇقى 1.مېيىپالر

قىلىدۇ.

دانه 20 كومىتېت باشالپ بولغاندىن ئىگه كۈچكه ئهھدىنامىنىڭ 2.مهزكۇر

تهستىقنامه دانه 60 ئهھدىنامه مهزكۇر باشقا ئۇنىڭدىن تۈزۈلىدۇ، مۇتهخهسسىتىن

بولىدۇ كۆپهيتىشكه 18 دىن 6 سانىنى ئهزا كومىتېت بولىدۇ ئىگه كىرىش ۋه

ئېسىل ئۆتهيدۇ ۋهزىپه ئاساسهن كىملىكىگه شهخس ئهزالىرى 3.كومىتېت

ئامما ساھهلهرده ھهرقايسى چېتىشلىق ئهھدىنامه مهزكۇر بولۇش پهزىلهتلىك

كېرهك. بولۇشى تهجرىبىسى ۋه ئىقتىدار ئېتىراپ

3ـ ماددا ـ 4 ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر سايلىغان ئهزالىرىنى كاندىدات د ت ئه

قىلىدۇ ئىلتىماس بويىچه ئىزاھالر تارمىقىدىكى

ۋه ئادىل قهتئىي سايالمدا سايلىنىدۇ، تهرىپىدىن د ت ئه ئهزالىرى كومىتېت .4



ۋهكىل چوڭ قايسى ھهر سۇنىدۇ بوي پىرىنسىپىغا تهڭشهش بويىچه رايونالر

سانى ئهزا ئهرـئايال بويىچه سىستېمىسى قانۇن ۋه مهدهنىيهت خاراكتېرلىك

ئىچىگه ئۆز قاتنىشىشىنى مۇتهخهسسىسلهرنىڭ مېيىپ ھهمده مېڭىش تهڭده-تهڭ

ئالىدۇ

تىزىملىككه دۆلهتتىكى مهزكۇر كۆرسهتكهن د ت ئه يىغىندا نىڭ د ت 5.ئه

بۇ . سايلىنىدۇ ئهزالىرى كومىتېت بويىچه ئۇسۇلى تاشالش بىلهت نامسىز ئاساسهن

قىسمىنىڭ 2 دىن 3 ئادهملهرنىڭ بهلگىلهنگهن قانۇندا نىڭ د ت ئه يىغىندا

د ت ئه قاتناشقان بېرىشكه ئاۋاز ھهمده ئېرىشكهن بېلهتكه كۆپ ئهڭ ماقۇللىقى

سايلىنىدۇ بولۇپ ئهزاسى كومىتېت مهزكۇر ئېرىشكۈچى بېلهتكه كۆپ ۋهكىللىرىنىڭ

6 كىيىنكى بولغاندىن ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه مهزكۇر سايالش قېتىملىق 6.تۇنجى

ئىچىده ئاي بۇرۇنقى سايالشتىن قېتىملىق ھهر بېرىلىدۇ. ئىلىپ ئىچىده ئاي

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن بۇرۇن ئاي 4 تۇرغۇزۇپ تىزىملىكىنى نامزاتالرنىڭ

تهرتىپى ھهرپ تىزىملىكىنى نامزاتالر كاتىپ قىلىدۇ. تهكلىپ سايالمغا كاتىپى

ئايرىم-ئايرىم . ئىزاھاليدۇ نامزاتالرنى كۆرسهتكهن د ت ئه چىقىپ ئۇرۇپ بويىچه

بىرىدۇ يهتكۈزۈپ دۆلهتلهرگه تۆزگهن ئهھدىنامه ھالدا

ئۇالر . بولىدۇ يىل 10 مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه ئهزالىرىنىڭ كومىتېت 7.سايالنغان

قېتىملىق تۇنجى لېكىن بولىدۇ، قېتىم 1 مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه سايلىنىپ

كىيىن يىلدىن 2ـ مۇددىتى ئۆتهش ۋهزىپه ئهزانىڭ 6 ئهزاالردىن سايالنغان سايالشتا

قېتىملىق تۇنجى رهئىس كۆرسىتىلگهن تارمىقىدا ـ 5 ماددىنىڭ توشىدۇ.بۇ

مۇقىماليدۇ. ئهزانى ئالته بۇ ئارقىلىق تارتىش چهك دهرھال كىيىن سايالمدىن

نىزاملىرىغا قائىده ماددىنىڭ مهزكۇر سايلىغاندا ئهزاالرنى ئالته باشقا 8.كومىتېتنىڭ

سايلىنىدۇ. سايالمدا نورمال ئاساسهن



ھهرقانداق ھهمده بېرىش ئىستېپا ياكى كېتىش ئۆلۈپ ئهزالىرى كومىتېت 9.ئهگهر

قالسا ئامالسىز قىلىشقا ئادا مهسئۇلىيىتىنى ئىچىده مۇددىتى ۋهزىپه بىلهن سهۋهبلهر

ماس نىزاملىرىغا قانۇن ماددىنىڭ مهزكۇر تهرىپىدىن دۆلهت كۆرسهتكهن نامزاتنى

مۇددىتىنى ۋهزىپه قالغان ئېشىپ ۋه تولۇقاليدۇ ئهزانى بىر باشقا كېلىدىغان

تاماماليدۇ

يۈرگۈزىدۇ قائىدىلىرىنى تۈزۈم كېڭهش 10.كومىتېت

قائىده ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر كاتىپى تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر 11.بىرلهشكهن

ۋه خادىمالر خىزمهتچى بولغان زۆرۈر قىلىشىغا ئىجرا رولىنىڭ ۋه نىزاملىرىنى

چاقىرىشقا يىغىنى قارارلىق تۇنجى كومىتېتنىڭ . تهمىنلهيدۇ بىلهن قواليلىقالر

بىرىدۇ ياردهم

،ئهھدىنامىده تۇتۇپ كۆزده مۇھىملىقىنى مهسئۇلىنىڭ ئهزالىرىنىڭ 12.كومىتېت

تهمىناتىنى مائاش بويىچه شارائىت ـ شهرت كۆرسىتىلگهن يىغىندا ئهزاالر سايالنغان

بىرىدۇ. تهشكىالتىدىن دۆلهتلهر بىرلهشكهن

تهيىنلهنگهن ئاالھىده تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن ئهزالىرى 13.كومىتېت

كهچۈرۈم ۋه ھوقۇق ئاالھىده تهشكىالتى دۆلهتلهر ‹بىرلهشكهن مۇتهخهسسىسلهرنىڭ

ئاساسهن نىزامالرغا قائىده پاراگىرافالردىكى ـ باب ئاالقىدار غا ئهھدىنامىسى›

ئېرىشىدۇ. قواليلىقالرغا ۋه بولىدۇ بهھرىمهن كهچۈرۈمدىن ۋه ھوقۇق

35-ماددا

دوكالتى تاپشۇرغان نىڭ د ت ئه

ئىچىده يىل ئىككى كىيىنكى بولغاندىن ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه 1.مهزكۇر

كاتىپى باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه

تاپشۇرىدۇ. دوكالت ئومۇمىي پارچه بىر كومىتېتقا ئارقىلىق



ھوقۇق ۋه قانۇنىي-نىزامالر جهريانىدىكى يۈرگۈزۈش ئهھدىنامىنى مهزكۇر

ئىلگىرلهشلىرى ئېرىشكهن تهدبىر-چارىلىرى قولالنغان شۇنداقال مهجبۇرىيهتلىرى

بېرىدۇ. ئىزاھات توغرىسىدا

قېتىم بىر يىلدا تۆت ھهر دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه كىيىن 2.بۇنىڭدىن

دوكالت ئايرىم ۋاقىتتا قىلغان تهلهپ كومىتېت تاپشۇرىدۇ،شۇنداقال دوكالت

تاپشۇرىدۇ.

قىلىش يېتهكچىلىك قانداق كومىتېت ئاساسهن مهزمۇنىغا 3.دوكالتنىڭ

تۇرغۇزىدۇ. قارارىنى توغرىسىدىكى

تاپشۇرۇپ دوكالت ئومۇمىي قېتىملىق تۇنجى كومىتېتقا دىكى د ت 4.ئه

قايتا دوكالتىنى بولغان دوكالتتا،تاپشۇرۇپ قېتىملىق كىيىنكى كىيىن، بولغاندىن

4-ماددا3-تارمىقىدىكى ئهھدىنامىنىڭ بولىدۇ.مهزكۇر تاپشۇرمىسىمۇ

دوكالت كومىتېتقا د ت ئه ئاساسهن قائىده-نىزامالرغا

چىڭ قهتئىي بولۇشىدا ئېنىق بولۇش،تهرتىپلهرنىڭ تاپشۇرغاندا،ئوچۇق-ئاشكارا

تۇرىدۇ.

قىلىش ئىجرا ھوقۇق-مهجبۇرىيهتلهرنى بارلىق ئهھدىنامىدىكى مهزكۇر 5.دوكالتتا

تهسىرى ئۇالرنىڭ ھهمده ئامىلالر ھهرخىل ۋه قىيىنچىلىق جهريانىدىكى

كۆرسىتىلىدۇ.

36-ماددا

قىلىش مۇھاكىمه دوكالتنى

دهپ بار زۆرۈرىيىتى كىيىن چىققاندىن قاراپ دوكالتقا بىر ھهر 1.كومىتېت

د ت ئه ھهمده بېرىدۇ پىكىرلىرىنى تهكلىپ- ئۆزىنىڭ نىسبهتهن ئويلىسا،دوكالتقا

ئۆزى قايتۇرۇشنى جاۋاب بىلهن ماتېرىيالالر قانداق د ت بېرىدۇ.ئه يولالپ غا



مهزكۇر دىن د ت ئه ھالدا ئىلگىرىلىگهن قهدهم بىر بولىدۇ.كومىتېت بېكىتسه

قىلسا تهلهپ تهمىنلهشنى ماتېرىيالالرنى ئاالقىدار قىلىشقا ئىجرا ئهھدىنامىنى

بولىدۇ.

د ت ئه تاپشۇرمىغان ئۆتكۈزۈۋهتكهن،دوكالتنى قهرهلىنى تاپشۇرۇش 2.دوكالت

ئۈچ بېرىپ ئۇقتۇرۇش ئهگهر بولىدۇ. ئۇقتۇرسا ئايرىم كومىتېت دۆلهتلهرگه دىكى

ئىشهنچلىك ئۆزىدىكى چوقۇم كومىتېت تاپشۇرمىسا دوكالتنى يهنىال ئايغىچه

يۈرگۈزۈش ئهھدىنامىنى دۆلهتنىڭ مهزكۇر دىكى د ت ئه ئاساسهن ماتېرىيالالرغا

تهكشۈرۈش دۆلهتنى مۇناسىۋهتلىك دىكى د ت ئه كومىتېت تهكشۈرىدۇ. ئهھۋالىنى

قايتۇرۇپ جاۋاب دۆلهت مۇناسىۋهتلىك قىلىدۇ. تهكلىپ قاتنىشىشقا خىزمىتىگه

1-نىزامىدىكى ماددىنىڭ تهمىنلهيدۇ،بولمىسا،مهزكۇر بىلهن دوكالت ئاالقىدار

قائىدىلهر

قىلىنىدۇ. تهرهپ بىر بويىچه

سۇنىدۇ. دوكالت گه د ت ئه بارلىق كاتىپى باش دۆلهتلهر 3.بىرلهشكهن

دۆلهتنىڭ مهزكۇر كۆلهمده كهڭ ۋه ئومۇميۈزلۈك ئىچىده دۆلهت د ت 4.ئه

يىغىدۇ. تهكلىپ-پىكىرلهرنى ھهمده قىلىدۇ تهشۋىق دوكالتىنى

ۋه تهلهپ بېرىلگهن قارىتا ئېھتىياجىغا ۋه تهلهپ دوكالتىدىكى 5.كومىتېتنىڭ

ئىشلىرىنى بېرىش ياردهم ۋه مهسلىھهتى تېخنىكا دوكالتتىكى شۇنداقال پىكىرلىرىنى

دوكالتىنى نىڭ د ت ئه ۋاقىتتا ئويلىغان دهپ زۆرۈر ئۈچۈن ئاسانالشتۇرۇش

جهمئىيىتى،پىالن، فوند ئورگان مهخسۇس تهشكىالتىدىكى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

قىلىدۇ. تهلهپ تاپشۇرۇشنى ئورگانالرغا مهسئۇل قاتارلىق شۇ ۋه اليىھه

37-ماددا

ھهمكارلىقى كومىتېت ۋه د ت ئه



قىلىشقا ئىجرا ۋهزىپىسىنى ئهزالىرىنىڭ كومىتېت ھهمكارلىشىپ كومىتېتقا د ت 1.ئه

ماسلىشىدۇ.

دۆلهتلهرنىڭ قايسى ھهر كومىتېت تهرهپلهرده مۇناسىۋهت بولغان بىلهن د ت 2.ئه

تهرهققىياتى،خهلقئارا رولى،ئىشلىتىلىشى،ۋاسىتىسى،شۇنداقال ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر

ئويلىشىدۇ. تهپسىلىي قاتارلىقالرنى ھهمكارلىق

38-ماددا

ھهمكارلىقى ئورگانالرنىڭ ھهرقايسى بىلهن كومىتېت

چېتىشلىق ئهھدىنامه ھهمده سۈرۈش ئىلگىرى يۈرگۈزۈلۈشىنى ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر

ئۈچۈن: ھهمكارلىق خهلقئارالىق بارلىق بولغان

تهشكىالتالر تهشكىالتىدىكى دۆلهتلهر بىرلهشكهن ھهمده ئورگانالر 1.ھهرقايسى

بولغان تهۋه ئهھدىنامىگه مهزكۇر يىغىنىدا سايالپ،مۇھاكىمه ئۆمىكى ۋهكىللهر

ئهھۋالىنى يۈرگۈزۈلۈش نىزامالرنىڭ بارلىق دائىرىسىدىكى مهجبۇرىيهت ۋه ھوقۇق

ئورگان مهخسۇس ۋاقىتتا،ھهرقايسى قارىغان دهپ زۆرۈر قىلىدۇ.كومىتېت مۇھاكىمه

ۋه ئالسا مهسلىھهت مۇتهخهسسىسلهردىن ئورگانالردىكى خهلقئارالىق ۋه

قىلىپ تهلهپ تاپشۇرۇشنى دوكالت بولىدۇ.كومىتېت قىلسا تهلهپ سۈرۈشتۈرۈشنى

ۋه پائالىيهت بارلىق ساھهلىرىدىكى چېتىشلىق ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر ،دوكالتتا

ئىزاھاليدۇ. ئهھۋالىنى يۈرگۈزۈلۈش

نىزامىغا ھوقۇق كىشىلىك خهلقئارالىق ۋاقىتتا قىلغان ئىجرا ۋهزىپه 2.كومىتېت

دوكالت تهرهپلهرنىڭ بولىدۇ.ھهرقايسى سۈرۈشتۈرسه تهكلىپ-پىكىرلهرنى ئاالقىدار

بىردهكلىكىنى بېرىش،پىكىر قىلىش،تهكلىپ-پىكىر يېتهكچىلىك چىقىشىغا يېزىپ

بېرىشىنىڭ يۈز ئهھۋالىنىڭ قايتىلىنىش ۋاقىتتا قىلىنىۋاتقان ئىجرا ساقالش،ۋهزىپه

ئالىدۇ. ئالدىنى



39-ماددا

دوكالتى كومىتېتنىڭ

كېڭهشلهرده ئاممىۋى ئىقتىسادى ۋه قۇرۇلتاي قېتىم بىر يىلدا ئىككى ھهر كومىتېت

تاپشۇرغان د ت ئه تهمىنلهيدۇ،ھهمده بىلهن دوكالت ئاالقىدار پائالىيهتكه مهزكۇر

بېرىدۇ. تهكلىپ-پىكىر ئاساسىدا تهكشۈرۈش دوكالتالرنى ۋه ماتېرىيال

بىلهن خۇالسىلىرى چىقارغان نىڭ د ت ئه تهكلىپ-پىكىرلهر بۇ

كىرگۈزۈلىدۇ. دوكالتىغا بىرلهشتۈرۈلۈپ،كومىتېتنىڭ

40-ماددا

يىغىنى د ت ئه

مهزكۇر بېرىپ ئېلىپ يىغىنىنى نىڭ د ت ئه ھالدا قهرهللىك د ت 1.ئه

مۇھاكىمه يۈرگۈزىلىشىنى تۈرلهرنىڭ بارلىق بولغان مۇناسىۋهتلىك ئهھدىنامىگه

قىلىدۇ.

ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه مهزكۇر كاتىپى باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر 2.بىرلهشكهن

كىيىن چاقىرىدۇ.ئۇنىڭدىن يىغىنى د ت ئه ئىچىده ئاي ئالته كىيىنكى بولغاندىن

ئىككى ھهر كاتىپ باش

41-ماددا

ساقلىغۇچى

ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر كاتىپى باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن

بولىدۇ. ساقلىغۇچىسى

42-ماددا

ئىمزاالش

دۆلهتلهر بىرلهشكهن 30-كۈنى 3-ئاينىڭ 2007-يىلى ئهھدىنامه مهزكۇر



بىر رايونالردىكى ۋه دۆلهتلهر بارلىق ئىشتابىدا باش نىيۇيوركتىكى تهشكىالتىنىڭ

ئىمزاالندى. ئوچۇق-ئاشكارا تهرىپىدىن تهشكىالتالر گهۋدىلهشكهن

43-ماددا

چهكلهش قىلىش قوبۇل ماقۇلالش

رايونالردىكى ئىمزالىغان ۋه دۆلهتلهر ئىمزالىغان ئهھدىنامىنى مهزكۇر

ئېتىراپ ھالدا رهسمىي تهرىپىدىن تهشكىالتالر بىرگهۋدىلهشكهن

ئېچىۋىتىلدى. ئۈچۈن قاتنىشىشى رايونالرنىڭ قىلىنىپ،ئىمزالىمىغان

44-ماددا

تهشكىالتالر بىرگهۋدىلهشكهن رايونالردىكى

رايوندىكى مهلۇم بولسا « تهشكىالتالر گهۋدىلهشكهن بىر 1.«رايونالردىكى

تاپقان تهشكىل تهرىپىدىن دۆلهت قىلغان كونترول ھوقۇقىنى ئاساسىي

بارلىق چېتىشلىق ئهھدىنامه مهزكۇر دۆلهتلهر ئهزا تهشكىالت.بۇنىڭدىكى

ھالدا رهسمىي تهشكىالت بېرىدۇ.بۇ ئۆتكۈزۈپ تهشكىالتقا بۇ ھوقۇقىنى تۈرلهردىكى

بارلىق بولغان چېتىشلىق ئهھدىنامه مهزكۇر نامىدا كىرىشىش ۋه ئېتىراپنامه

تهشكىالت بۇ باشالپ جاكاراليدۇ.شۇنىڭدىن ھوقۇق-دائىرىسىنى تۈرلهردىكى

ساقلىغۇچىغا ئۆزگىرىشلهرنى چوڭ بارلىق ئىچىدىكى دائىرىسى ھوقۇق ئۆزىنىڭ

ئۇقتۇرىدۇ.

ھوقۇق- تهشكىالتنىڭ بۇ دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه ۋه تهشكىالت 2.مهزكۇر

ماسلىشىدۇ. يۈرگۈزۈشكه خىزمهت ئىچىده دائىرىسى

47-ماددا ھهمده 45-ماددا1-تارمىقى ئهھدىنامىنىڭ 3.مهزكۇر

تهشكىالتالرنىڭ گهۋدىلهشكهن بىر رايونالردىكى ئاساسهن روھىغا 2-3-تارمىقىنىڭ

ئالمايدۇ. ئىچىگه ئۆز ھۆججهتلىرىنى ساقلىغان ۋه تاپشۇرغان



ئۆزىنىڭ يىغىنىدا د ت ئه تهشكىالتالر گهۋدىلهشكهن بىر ئىقتىساد رايونالردىكى .4

بىلهت ھوقۇقى بهلگىلهش قىلىشنى ئىجرا ئىشالرنى ئاالقىدار دائىرىسىگه ھوقۇق

بويىچه سانى بىلهت ئومۇمىي دۆلهتلهرنىڭ ئهزا بۇرۇندىن غا د ت ئه سانى

ئهزالىرى تهشكىالت گهۋدىلهشكهن بىر ئىقتىساد رايونالردىكى ئهگهر بهلگىلىنىدۇ.

بهلگىلهش تهشكىالت قىلمىسا،بۇ ئېتىراپ ھوقۇقىنى بهلگىلهش قىلىشنى ئىجرا

بولمايدۇ. قىلمىسا ئىجرا ھوقۇقىنى

45-ماددا

بولۇش ئىگه كۈچكه

تاپشۇرۇپ كىرىشنامه ۋه تهستىقنامه دانه يىگىرمه ئهھدىنامه 1.مهزكۇر

بولىدۇ. ئىگه كۈچكه كۈنده 30 كىيىنكى ساقالنغاندىن

تهستىقلىنىپ كىيىن ساقالشتىن ۋه تاپشۇرۇش كىرىشنامه ۋه تهستىقنامه 20دانه .2

قىلىنىدۇ. ئېتىراپ تهرىپىدىن تهشكىالتالر بىرگهۋدىلهشكهن ۋه دۆلهت ھالدا رهسمىي

ۋه ئېتىراپنامه تهستىقنامه ئالدىغا ئۆز تهشكىالتالر ۋه دۆلهت مهزكۇر ئهھدىنامه بۇ

بولىدۇ. ئىگه كۈچكه كۈنده 30 كىيىنكى تاپشۇرغاندىن ساقالپ كىرىشنامه

46-ماددا

ساقالش

بىلهن مهقسهت-مۇددىئاسى ئاساسىي ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر قىلىش ساقالپ .1

كېرهك. بولۇشى بىردهك

بولىدۇ. قايتۇرۇۋالسا ۋاقىتتا خالىغان 2.ساقالشنى

47-ماددا

تۈزىتىش

قىلىش تهلهپ تۈزىتىشنى ئهھدىنامىنى مهزكۇر دۆلهتلهر بارلىق دىكى د ت 1.ئه



باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن اليىھهنى ۋه بولىدۇ سۇنسا اليىھهسى

غا د ت ئه اليىھهلىرىنى پىالن ئۆزگهرتىش بارلىق كاتىپ باش تاپشۇرىدۇ. كاتىپىغا

قارار ئېچىش-ئاچماسلىققا يىغىنىنى چىقىشى قاراپ نى د ت ئه قىلىدۇ. دوكالت

ئىچىده ئاي تۆت كىيىنكى تارقىتىلغاندىن دوكالت قىلىدۇ. تهكلىپ چىقىرىشقا

ماقۇل چاقىرىشقا يىغىن دۆلهتلهر قىسىم بىر ئۈچتىن دىكى د ت ئه ئهگهر

يىغىن رىياسهتچىلىكىده تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن كاتىپ بولسا،باش

ئىككىدىن ئۈچتىن دىكى د ت ئه قىلغان ئىشتىراك ۋه قاتناشقان يىغىنغا چاقىرىدۇ.

بىرلهشكهن كاتىپ باش قوبۇلالنسا اليىھهسى ئۆزگهرتىش دۆلهتلهرنىڭ ئارتۇق

نىڭ د ت ئه بارلىق ھهمده سۇنىدۇ قارارىغا يىغىنىنىڭ تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر

تاپشۇرىدۇ. قىلىشىغا قوبۇل

تهستىقالنغان ئاساسهن قائىده-نىزامالرغا 1-تارمىقىدىكى ماددىنىڭ 2.بۇ

ئىككى ئۈچتىن نىڭ د ت ئه سان ساقالنغان ۋه تاپشۇرۇلغان اليىھهسى ئۆزگهرتىش

پىالن بولىدۇ.ئۆزگهرتىلگهن ئىگه كۈچكه كۈنده 30 كىيىنكى يهتكهندىن قىسمىغا

چهكلهش دۆلهتلهرگىال قىلغان قوبۇل اليىھهسىنى ئۆزگهرتىش پهقهت اليىھهسى

ئوينايدۇ. رولىنى

مىزاننىڭ مهزكۇر ساقالش بىردهكلىكىنى قارار يىغىنىدا نىڭ د ت 3.ئه

مهزكۇر ئهمما تهستىقالنغان ئاساسهن قائىده-نىزامالرغا 1-تارمىقىدىكى

اليىھهسى ئۆزگهرتىش بولغان چېتىشلىق 34-38-39-40-نىزامىغا ئهھدىنامىنىڭ

قىسمىغا ئىككى ئۈچتىن نىڭ ت د ئه سانى قىلىش قوبۇل ساقلىغان ۋه تاپشۇرغان

بولىدۇ. ئىگه كۈچكه 30-كۈنى كىيىنكى يهتكهندىن

48-ماددا

باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن د ت ئه چىقىش چېكىنىپ ئهھدىنامىدىن



بولىدۇ.باش چىقسا چېكىنىپ ئهھدىنامىدىن ئارقىلىق ئۇقتۇرۇش يېزىقچه كاتىپىغا

يىلدىن بىر چىقىش چېكىنىپ ئېلىپ،ئهھدىنامىدىن تاپشۇرۇپ ئۇقتۇرۇشنى كاتىپ

بولىدۇ. ئىگه كۈچكه كىيىن

49-ماددا

تهمىنلهيدۇ. نۇسخىسىنى ئهھدىنامىنىڭ شهكىلده توسالغۇسىز شهكىل توسالغۇسىز

50-ماددا

ئېنگىلىزتىلى، خهنزۇتىلى، تىلى، ئهرهب ئهھدىنامه مهزكۇر نۇقتا ئاساسلىنىدىغان

تهييارلىنىدۇ. بويىچه نۇسخىسى تىلى ئىسپان تىلى، رۇس تىلى، فىرانسۇز

ۋه ئىمزااليدۇ ئهھدىنامىنى ھالدا رهسمىي ھۆكۈمهت ھهرقايسى ۋه ئىمزالىغۇچىالر

قىلىدۇ. رىئايه بىردهك

2 ھۆججهت قوشۇمچه

تالالش ئىختىيارىي ئهھدىنامىسى ھوقۇقى مېيىپالر

توختامنامىسى

残疾人权利公约任择议定书

كۆرسىتىلدى: مۇنۇالر كېلىشىمنامىده مهزكۇر

1-ماددا



ۋه شهخس قارمىقىدىكى دۆلهت مهزكۇر كومىتېتىنىڭ ھوقۇقى مېيىپالر د ت ئه .1

قىلىشى خىالپلىق قائىده-نىزاملىرىغا ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر نامىدىن كۆپچىلىك

قاراپ ۋه قىلىشى قوبۇل ئهرزلهرنى ئاالقىدار زىيانغا چىققان كېلىپ تۈپهيلىدىن

بار. ھوقۇقى چىقىش

قوبۇل ئهرزلهرنى بولمىغان ئاالقىسى بىلهن ئهھدىنامه مهزكۇر كومىتېت .2

قىلمايدۇ.

2-ماددا

قىلمايدۇ. تهرهپ بىر خهت-چهكلهرنى ئهھۋالالردا تۆۋهندىكىدهك كومىتېت

خهت ئىمزاسىز (1)

قائىدىلىرىگه ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر ئىشلهتكهن قااليمىقان ھوقۇقىنى خهت (2)

خهت. بولمىغان ئۇيغۇن

ياكى ۋه چىقىلغان قاراپ تهرهپتىن كومىتېت ئاللىبۇرۇن ئىشتا بىر ئوخشاش (3)

قاراپ تهرتىپلهرنى قىلىنغان بىكار سۇنۇلغان، تهكشۈرۈشكه تهرىپىدىن خهلقئارا

چىقمايدۇ.

قولالنمىغان. تهدبىرلىرى قۇتقۇزۇش بارىچه ئىمكانىيهتنىڭ ئىچىده دۆلهت (4)

بولمىغان ئۈنۈملۈك ياكى داۋامالشمىغان مۇۋاپىق تهدبىرلىرى قۇتقۇزۇش ئهگهر

چىقىش ئهھۋالىنى ،ئهمهلىي ئىشلىتىلمهيدۇ نىزامدا بۇ تهدبىرلىرى قۇتقۇزۇش

بولمىغان. يېتهرلىك ئىسپات ياكى ۋه قىلمىغان

(ئهھدىنامه ئىشالر بهرگهن يۈز ئىلگىرى بولۇشتىن ئىگه كۈچكه ئهھدىنامه (6)

( باشقا ئىشالردىن داۋاملىشىۋاتقان كېيىنمۇ بولغاندىن ئىگه كۈچكه

3-ماددا

كهلگهن ماس قائىده-نىزاملىرىغا 2-ماددىسىنىڭ كېلىشىمنامىنىڭ مهزكۇر



نىڭ د ت ئه ئارقىلىق ئۇسۇلى ساقالش مهخپىيهتلىكنى كومىتېت شارائىتتا،

قىلغان قوبۇل . قىلىدۇ تهلهپ تاپشۇرۇشنى خهتلىرىنى بارلىق سۇنغان كومىتېتقا

ئارقىلىق بايان ياكى چۈشهندۈرۈش يازمىچه كومىتېتقا ئىچىده ئاي ئالته دۆلهتلهر

تهدبىرلىرىنى قۇتقۇزۇش قولالنغان دۆلهتنىڭ ۋه ئىشالر مۇناسىۋهتلىك

ئايدىڭالشتۇرىدۇ.

4-ماددا

مهسىلىلهرگه ماھىيهتلىك تاپشۇرۇۋېلىپ، خهتلهرنى كهلگهن كهلگهن كومىتېت .1

مهزكۇر سۇنۇپ، ئىلتىماس گه د ت ئه ۋاقىتتا خالىغان بۇرۇن، چىقىرىشتىن قارار

زهخمىلهنگۈچىنىڭ قوللىنىپ، تهدبىرلىرىنى بولغان زۆرۈر سۈرئهتته تىز دۆلهتنىڭ

ئالىدۇ. ئالدىنى ئۇچرىشىنىڭ زىيانغا بولمايدىغان بولغىلى تولۇقالپ

نىزامىغا يۈرگۈزۈش ھوقۇقىنى 1-تارمىقىدىكى ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر كومىتېت .2

مهسىلىلهرگه ماھىيهتلىك ۋه قىلىش تهرهپ بىر بولغان خهتلهرگه كهلگهن ئاساسهن

قىلىدۇ. تهرهپ بىر قارىتا

5-ماددا

اليىھهگه چىقىشى قاراپ خهتلهرنى تاپشۇرۇلغان كېلىشىمنامىنىڭ مهزكۇر كومىتېت

كىيىن چىققاندىن قاراپ قايتا خهتلهرنى كهلگهن ئاچىدۇ. يىغىن يېپىق ئاساسهن

يهتكۈزۈلىدۇ. قىلغۇچىغا مۇراجىئهت ۋه د ت ئه پىكىرلىرى تهكلىپ كومىتېتنىڭ

6-ماددا

ئهھدىنامىنىڭ ھالدا سىستېمىلىق دۆلهت مهلۇم دىكى د ت ئه .1

ئىشهنچلىك ئاالقىدار قىلغانلىقىغا تاجاۋۇز ھوقۇقىغا قائىده-نىزاملىرىدىكى

تهكشۈرۈشكه دۆلهتنى مهزكۇر كومىتېت تاپشۇرۇۋالغاندا، ماتېرىيالالرنى

قىلىدۇ. تهلهپ تاپشۇرۇشنى ماتېرىيالالرنى مۇناسىۋهتلىك ھهمده ھهمكارلىشىشنى



تهكلىپلهرنى بولغان ئېھتىماللىقى بېرىش دۆلهتلهرنىڭ كېلىشىمنامىدىكى مهزكۇر .2

ئاساسهن ماتېرىيالالرغا ئىشهنچلىك بارلىق قولىدىكى كومىتېتنىڭ تۇتۇپ ده كۆز

تىزدىن ھهمده ئهۋهتىدۇ تهكشۈرۈشكه ئهزالىرىنى كومىتېت دانه كۆپ ياكى بىر

نىڭ د ت ئه بولغاندا زۆرۈر قىلىدۇ. تهلهپ يوللىشىنى دوكالت كومىتېتقا

بولىدۇ. بارسا ئېلىپ تهكشۈرۈش بېرىپ تۇپرىقىغىچه دۆلهتنىڭ شۇ ماقۇللىشىدا

تهكشۈرۈش كومىتېت كىيىن چىققاندىن قاراپ نهتىجىسىگه تهكشۈرۈش .3

غا د ت ئه بىردهك پىكىرلهرنى تهكلىپ ۋه ئىنكاس بولغان ئاالقىدار نهتىجىسىگه

بېرىدۇ. يولالپ

تهكلىپ ۋه ئىنكاس نهتىجىسى تهكشۈرۈش كومىتېتنىڭ دۆلهتلهر دىكى د ت ئه .4

مهزكۇر كومىتېتقا ئىچىده ئاي ئالته كىيىنكى ئالغاندىن تاپشۇرۇپ پىكىرلىرىنى

يولاليدۇ. پىكرىنى دۆلهتنىڭ

باسقۇچالردا مۇناسىۋهتلىك بېرىلىدۇ.ھهمده ئېلىپ ئۇسۇلدا مهخپىي تهكشۈرۈش .5

سورايدۇ. ھهمكارلىشىشنى د ت ئه

7-ماددا

دوكالتتا ماددىسىدىكى -35 ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر دىن د ت ئه كومىتېت .1

ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر ھهمده مهزمۇنالر كۆرسىتىلگهن قىسمىدا پشۇرۇش

تهدبىرلهردىن قولالنغان جهريانىدىكى تهكشۈرۈش كۆرسىتىلگهن 6-تارمىقىدا

قىلىدۇ. خهۋهردار

6-ماددىسى ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر ئهھۋالدا بولغان زۆرۈر كومىتېت .2

ئاساسهن نىزامىغا ئاياقالشتۇرۇش ئىچىده ئاي ئالته كۆرسىتىلگهن 4-تارمىقىدا

قىلىدۇ. خهۋهردار تهدبىرلهردىن جهريانىدىكى تهكشۈرۈش دۆلهتنى مهزكۇر

8-ماددا



مهزكۇر ۋاقىتتا قاتناشقان ياكى ۋه تهستىقلىغان ۋه ئىمزالىغان كېلىشىم د ت ئه

قىلمىسا ئېتىراپ دائىرىسىنى ھوقۇق كومىتېت 6-7-ماددىسىدىكى ئهھدىنامىنىڭ

بولىدۇ.

9-ماددا

كېلىشىمنامىنىڭ مهزكۇر كاتىپى باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن

بولىدۇ. ساقلىغۇچىسى

10-ماددا

دۆلهتلهر بىرلهشكهن 30-كۈنى 3-ئاينىڭ 2007-يىلى ئهھدىنامه مهزكۇر

رايونالردىكى ۋه دۆلهتلهر قايسى ھهر ئىشتابىدا باش نىيويۇرۇكتىكى تهشكىالتىنىڭ

ئىمزاالندى. تهرىپىدىن تهشكىالتالر گهۋدىلهشكهن بىر

11-ماددا

ھالدا رهسمىي تهستىقالندى. تهرىپىدىن دۆلهتلهر قاتناشقان ئهھدىنامه مهزكۇر

تهشكىالتالر گهۋدىلهشكهن بىر رايونالردىكى ئىمزالىغان كىرىشنى ئهھدىنامىگه

ۋه ئىمزالىشىغا بىردهك ھهممهيلهننىڭ قىلىنىدۇ.كېلىشىمنامه ئېتىراپ تهرىپىدىن

ئېچىۋىتىلىدۇ. بىردهك كىرىشىگه

12-ماددا

رايوندىكى مهلۇم بولسا « تهشكىالتالر گهۋدىلهشكهن بىر «رايونالردىكى .1

تاپقان تهشكىل تهرىپىدىن دۆلهت قىلغان كونترول ھوقۇقىنى ئاساسىي

بارلىق چېتىشلىق ئهھدىنامه مهزكۇر دۆلهتلهر ئهزا تهشكىالت.بۇنىڭدىكى

ھالدا رهسمىي تهشكىالت بېرىدۇ.بۇ ئۆتكۈزۈپ تهشكىالتقا بۇ ھوقۇقىنى تۈرلهردىكى

بارلىق بولغان چېتىشلىق ئهھدىنامه مهزكۇر نامىدا كىرىشىش ۋه ئېتىراپنامه

تهشكىالت بۇ باشالپ جاكاراليدۇ.شۇنىڭدىن ھوقۇق-دائىرىسىنى تۈرلهردىكى



ساقلىغۇچىغا ئۆزگىرىشلهرنى چوڭ بارلىق ئىچىدىكى دائىرىسى ھوقۇق ئۆزىنىڭ

ئۇقتۇرىدۇ.

ھوقۇق- تهشكىالتنىڭ بۇ دۆلهتلهر تۈزۈشكهن ئهھدىنامه ۋه تهشكىالت مهزكۇر .2

ماسلىشىدۇ. يۈرگۈزۈشكه خىزمهت ئىچىده دائىرىسى

47-ماددا ھهمده 45-ماددا1-تارمىقى ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر .3

تهشكىالتالرنىڭ گهۋدىلهشكهن بىر رايونالردىكى ئاساسهن روھىغا 2-3-تارمىقىنىڭ

سانىنى ئالمايدۇ.ماددا ئىچىگه ئۆز ھۆججهتلىرىنى ساقلىغان ۋه تاپشۇرغان

ئۆزگهرتىمهن

ئۆزىنىڭ يىغىنىدا د ت ئه تهشكىالتالر گهۋدىلهشكهن بىر ئىقتىساد رايونالردىكى .4

بىلهت ھوقۇقى بهلگىلهش قىلىشنى ئىجرا ئىشالرنى ئاالقىدار دائىرىسىگه ھوقۇق

بويىچه سانى بىلهت ئومۇمىي دۆلهتلهرنىڭ ئهزا بۇرۇندىن غا د ت ئه سانى

ئهزالىرى تهشكىالت گهۋدىلهشكهن بىر ئىقتىساد رايونالردىكى ئهگهر بهلگىلىنىدۇ.

بهلگىلهش تهشكىالت قىلمىسا،بۇ ئېتىراپ ھوقۇقىنى بهلگىلهش قىلىشنى ئىجرا

بولمايدۇ. قىلمىسا ئىجرا ھوقۇقىنى

13-ماددا

تاپشۇرۇپ كىرىشنامه ۋه تهستىقنامه دانه يىگىرمه ئهھدىنامه مهزكۇر .1

نامىنى بولىدۇ.تهستىق ئىگه كۈچكه كۈنده 30 كىيىنكى ساقالنغاندىن

ئۆزگهرتىش.

تهستىقلىنىپ كىيىن ساقالشتىن ۋه تاپشۇرۇش كىرىشنامه ۋه تهستىقنامه 20دانه .2

قىلىنىدۇ. ئېتىراپ تهرىپىدىن تهشكىالتالر بىرگهۋدىلهشكهن ۋه دۆلهت ھالدا رهسمىي

ۋه ئېتىراپنامه تهستىقنامه ئالدىغا ئۆز تهشكىالتالر ۋه دۆلهت مهزكۇر ئهھدىنامه بۇ

بولىدۇ. ئىگه كۈچكه كۈنده 30 كىيىنكى تاپشۇرغاندىن ساقالپ كىرىشنامه



14-ماددا

بىلهن مهقسهت-مۇددىئاسى ئاساسىي ئهھدىنامىنىڭ مهزكۇر قىلىش 1.ساقالپ

كېرهك. بولۇشى بىردهك

بولىدۇ. قايتۇرىۋالسا ۋاقىتتا خالىغان 2.ساقالشنى

15-ماددا

قىلىش تهلهپ تۈزىتىشنى ئهھدىنامىنى مهزكۇر دۆلهتلهر بارلىق دىكى د ت ئه .1

باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن اليىھهنى ۋه بولىدۇ سۇنسا اليىھهسى

غا د ت ئه اليىھهلىرىنى پىالن ئۆزگهرتىش بارلىق كاتىپ باش تاپشۇرىدۇ. كاتىپىغا

قارار ئېچىش-ئاچماسلىققا يىغىنىنى چىقىشى قاراپ نى د ت ئه قىلىدۇ. دوكالت

ئىچىده ئاي تۆت كىيىنكى تارقىتىلغاندىن دوكالت قىلىدۇ. تهكلىپ چىقىرىشقا

ماقۇل چاقىرىشقا يىغىن دۆلهتلهر قىسىم بىر ئۈچتىن دىكى د ت ئه ئهگهر

يىغىن رىياسهتچىلىكىده تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن كاتىپ بولسا،باش

ئىككىدىن ئۈچتىن دىكى د ت ئه قىلغان ئىشتىراك ۋه قاتناشقان يىغىنغا چاقىرىدۇ.

بىرلهشكهن كاتىپ باش قوبۇلالنسا اليىھهسى ئۆزگهرتىش دۆلهتلهرنىڭ ئارتۇق

نىڭ د ت ئه بارلىق ھهمده سۇنىدۇ قارارىغا يىغىنىنىڭ تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر

تاپشۇرىدۇ. قىلىشىغا قوبۇل

تهستىقالنغان ئاساسهن قائىده-نىزامالرغا 1-تارمىقىدىكى ماددىنىڭ 2.بۇ

ئىككى ئۈچتىن نىڭ د ت ئه سان ساقالنغان ۋه تاپشۇرۇلغان اليىھهسى ئۆزگهرتىش

پىالن بولىدۇ.ئۆزگهرتىلگهن ئىگه كۈچكه كۈنده 30 كىيىنكى يهتكهندىن قىسمىغا

چهكلهش دۆلهتلهرگىال قىلغان قوبۇل اليىھهسىنى ئۆزگهرتىش پهقهت اليىھهسى

ئوينايدۇ. رولىنى

16-ماددا



ئۇقتۇرۇش يېزىقچه كاتىپىغا باش تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن د ت ئه

ئۇقتۇرۇشنى كاتىپ بولىدۇ.باش چىقسا چېكىنىپ ئهھدىنامىدىن ئارقىلىق

ئىگه كۈچكه كىيىن يىلدىن بىر چىقىش چېكىنىپ ئېلىپ،ئهھدىنامىدىن تاپشۇرۇپ

بولىدۇ.

17-ماددا

تهمىنلهيدۇ. نۇسخىسىنى ئهھدىنامىنىڭ شهكىلده توسالغۇسىز

18-ماددا

تىلى،رۇس تىلى،خهنزۇتىلى،ئېنگىلىزتىلى،فىرانسۇز ئهرهب ئهھدىنامه مهزكۇر

ھهرقايسى ۋه ئىمزالىغۇچىالر تهييارلىنىدۇ. بويىچه نۇسخىسى تىلى تىلى،ئىسپان

رىئايه بىردهك ۋه ئىمزااليدۇ ئهھدىنامىنى ھالدا رهسمىي ھۆكۈمهت

بولىدۇ. ئىگه كۈچكه كىيىن يىلدىن بىر چىقىش چېكىنىپ قىلىدۇ.،ئهھدىنامىدىن

17-ماددا

تهمىنلهيدۇ. نۇسخىسىنى ئهھدىنامىنىڭ شهكىلده توسالغۇسىز

18-ماددا

تىلى،رۇس تىلى،خهنزۇتىلى،ئېنگىلىزتىلى،فىرانسۇز ئهرهب ئهھدىنامه مهزكۇر

ھهرقايسى ۋه ئىمزالىغۇچىالر تهييارلىنىدۇ. بويىچه نۇسخىسى تىلى تىلى،ئىسپان

قىلىدۇ. رىئايه بىردهك ۋه ئىمزااليدۇ ئهھدىنامىنى ھالدا رهسمىي ھۆكۈمهت


