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 .كۆرنۇشى ئارقا تۈزۈش قولالنمىنى بۇ. 1

 بېجىرىش ئىش مىللەتلەر جۇمھۇرىيىتى خەلق جۇڭخۇا. كۈنى-6ئاينىڭ-7يىلى-2111

 باشقۇرۇش نوپۇس كۆچمە مىللەتلەر سانلىق ئاز كومىتېتى مىللىي دۆلەت باشالپ، يىلدىن-كومىتېتى

 بېرىلىدىغان ئېلىپ سىناش بىلەن ئالدى. ئۇيۇشتۇردى خىزمىتى سىناش سېستىمسى

 .شەھەر يەتتە قاتارلىق كۈنمىڭ لەنجۇ، نەنجىڭ، چىڭداۋ، نىڭبۇ، شاڭخەي، خاربىن،:شەھەرلەر

 ئەمەلىي ئۆز شەھەرلەر بېرىلىدىغان ئېلىپ سىناق ھەرقايسى كۆرسىتلشچە، كومىتېتنىڭ مىللىي دۆلەت

 .بولىدۇ قويسا يولغا خىزمەتلەرنى تۆۋەندىكى قاراپ، ئەھۋالىغا
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 نازارىتى كومتتى ئىشالر خەلق جۇمھۇرىيىتى خەلق جۇڭخۇا كۈنى،-13ئاينىڭ-11يىلى-2111 

 ئاز شەھەر 5 قاتارلىق ئۈرۈمچى چىڭدۇ، شىنجن، خوخۇن، تاڭشەن، كۆرستلشچە، ئۇقتۇرۇشتا

 شەھەرلەر يېڭى ئەڭ قۇرۇشى سېستمسى باشقۇرۇش مۇالزىمەت نوپۇس كۆچمە مىللەتلەر سانلىق

 مىللەت سانلىق ئاز شەھەرلەردىكى» نازارەتنىڭ بېجىرىش ئىشلىرى دۆلەت. كىرگۈزۈلدى ئىچىگە

 خىزمەت سىناق قۇرۇشتكى كۆپەيتىپ سىستېمىسىنى باشقۇرۇش قىلىش مۇالزىمەت نوپۇسالرغا كۆچمە

 نوپۇس كۆچمە مىللەتلەر سانلىق ئاز شەھىرى چىڭدۇ ئۆلكىسى سىچۈەن دا «ئۇقتۇرۇش ئورۇنلىرىغا

. كىرگۈزۈلدى قاتارىغا شەھەرلەر خىزمتتدىكى سىستېمىسىنىڭ باشقۇرۇش ۋە مۇالزىمەت

 سانلىق ئاز» مەخسۇس كومىتېتى ئاھالىلەر مىللەتلەر سانلىق ئاز چىڭدۇ بىز باشالپ يىلدىن-2114

 تىبەتلەر ۋۇخاۋچۈ» يىلى-2115 ۋە «تەكشۈرۈش ئەھۋالىنى كەچۈرۈش كۈن ئاھالىسىنىڭ مىللەتلەر

 ياخشى تېخىمۇ تبەتلەرنىڭ كۆچمە. تۈزۈلدى «قۇلالنمسى يارىتىش قواليلىق خەلققە ىئاھالىس

 قولالنما بۇرۇنقى يىلدىن-2116 بىز ئۈچۈن ئىھتياجى ئاھالىسىنىڭ ئۇيغۇر. چىقىش ھۆددىدىن

 ئۇيغۇرچە تىبەتچە، خەنزۇچە، شۇنداقال تۈرتىپ قايتىدىن ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ مەزمۇننى

 بولۇشنى ياردىمى ئاھالىگە كۆچمە ئۇيغۇر چىڭدۇدىكى قولالنمنىڭ بۇ. قىلدۇق ئېالن نۇسخىالرنى

. ئالىمىز قارشى ئاالقلشڭالرنى بىلەن پوچتا ئىلكتروللۇق بولسا پىكىر تەكلىپ ئەگەر. قىلىمىز ئۈمىد
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 .مەلۇماتى سانلىق نوپۇس مۇسۇلمانالرنىڭ چڭدۇدىكى. 2

 تەكشۈرۈش نوپۇس قېتىملىق-6. شەھەر ئولتۇراقالشقان مىللەتلەر سانلىق ازئ چىڭدۇ     

. ئىگىلەيدۇ 1. 99% ئومۇمنىڭ ئادەم، 13921686 نوپۇسى خەنزۇالر ئاساسالنغاندا مەلۇماتىغا

. ئىگىلەيدۇ 9. 1% نوپۇسنىڭ ئومۇمىي ئادەم 126936 نوپۇسى مىللەتلەر سانلىق ئاز ھەرقايسى

 مىللەتلەر سانلىق ئاز سېلشتۇرغاندا تەكشۈرۈشكە نوپۇس مەملىكەتلك قېتىملىق-5 يىلدىكى-2111

 مانجۇ، تىبەت، خۇيزۇ، مىللەتلەر ئاشقان مىڭدىن نوپۇسى ئارىسىدا. كۆپەيگەن 36. 1% نوپۇسى

 بىلەن مىللتى خۇيزۇ. مىللەت 11 قاتارلىق چاۋشەنزۇ، جۇاڭزۇ، يىزۇ، تۇجا، ئالشزۇ، موڭغۇل،

 نەنجىڭ مىللەتلەر سانلىق ئاز. ئاشىدۇ مىڭدىن ئون ئوتتۇرىچە بولۇپ كۆپ ئەڭ مىللتى تىبەت

 مىللەتلەرنىڭ شەھەردىكى. كەچۈرىدۇ تۇرمۇش يېزىالردا تى% 17. ئولتۇراقالشقان شەھىرىگە

 نوپۇس مەملىكەتلك قېتىملىق-6. كۆرۈنەرلىك كۆزگە ئىنتايىن ئەھۋالى قىلىش خىزمەت

 ئىگە نوپۇسىغا شەھەرلىك چىڭدۇ. يەتكەن غا 21898 خۇيزۇالر تەۋە نوپۇسىغا چىڭدۇ تەشكۈرلىنپ،

 ئادەم، 2621 رايونى ۋۇخاۋ ئادەم، 3378 رايونى، جىنۋى ئۇالر. ئاشقان دىن 2111 خۇيزۇالر

 مەلۇماتالر سانلىق بۇ ئادەم، 2186 رايونىدا چىڭياڭچۇ ئادەم، 2543 شەھىرىدە دۇجاڭيەن

 كەلگەن شىنجاڭدىن يەنە. ئالمايدۇ ئىچىگە مىللتنى ساال ۋە نىڭشياخۈيزۇ گەنسۇدىن، چىڭخەيدىن،

 .ئالمايدۇ ئۆزئىچگە ئۇيغۇرالرنىمۇ

 ئايالردىكى-5ئايالردىن-1 كۆرستلشچە، نوپۇسنىڭ ئۇيغۇرالر كۆچمە چىڭدۇدىكى     

 ئۆز خىلىنى نەچچە تۆۋەندىكى نوپۇسى ئۇيغۇرالر كۆچمە چىڭدۇدىكى ئاساسالنغاندا، تەكشۈرۈشكە

 ماشىنا قول ئىككىنچى سودىسى، مەھسۇالتلىرى خاس شىنجاڭ مۇالزىمىتى، ئۇيغۇرالر. ئالىدۇ ئىچىگە

 مىللەتلەر جەنۇب غەربىي. ياشالر قىلىۋاتقان خىزمەت چېڭدۇدا پۈتتۈرۈپ ئوقۇش سودىسى،

 ھازىرقى. ئوقۇغۇچالر ياش ئوقۇۋاتقان چېڭدۇدا قاتارلىق ئۇنۋرسىتى سىچۈەن ئۇنۋرسىتى،

 مىللەتلەر جەنۇب غەربىي ئوقۇغۇچالر ياش كۆرستلشچە نوپۇسنىڭ كۆچمە ئۇيغۇر چىڭدۇ ئەھۋالىدىكى

 سودا ۋە تىجارەت باشقا ۋە ئۇنۋرسىتى سىچۈەن ،(رايونى خاڭكوڭ ۋو ۋۇخاۋ) ئۆزلەشكەن ئۇنۋرسىتىدا



 ئېنىق سانىنىڭ نوپۇس ئۇيغۇرالر كۆچمە چىڭدۇ. ئولتۇراقالشقان چېچىلىپ شۇغۇلۇۋاتقانالر بىلەن

 . ئستىالنمىدى ئېنىق تېخى ھازىرچە مەلۇماتى

 

 .مەسچىتلەر چڭدۇدىكى. 3

 بەشىنچى سەنشى جەسىدىن شەيخ يىلى،( 1264) يىلالرغىچە يېقىنقى تا ئەجدادالردىن قەدىمكى    

 يىلى سەككىزىنچى دادى ئالغان، ئۈستىگە بېجرىشنى ئىشالرنى مەمۇرىي ئۆلكىسدە سىچۈەن يولدىكى

 ۋەزىرلىرى قول سول ئۆلكىسىنىڭ سىچۈەن موڭشىدىن ئوغلى ئۈچىنچى ننىڭجەسدى(  يىل1314)

 نەسەبى، تەۋەلىكى، ئۇالرنىڭ ئالغان، ئۆزئىچگە ئورۇنالرنى مەركىزى ۋە چىڭدۇ ئالغان، ئۈستىگە

 قوللىنىپ، تۈزۈمنى يەرلىكلەشكەن. ئولتۇراقالشقان چېڭدۇدا سودىگەرلەرمۇ ئاخۇن، تۆمۈرچى،

 سۇاللىسىنىڭ مىڭ. مۇقىمالشقان كۆپىيىپ چاقىلىرىغچە-باال قالغان، ئولتۇراقلىشىپ مۇسۇلمانالر

 يەردە ھەمدە يۈزبەرگەن، ئۇرۇش مۇددەتلىك ئۇزۇن چېڭدۇدا بېشغىچە، سۇاللسىنىڭ چىڭ ئاخىرى

 مۇسۇلمانالر نۇرغۇن كېيىن، يۆتكەلگەندىن سىچۈەنگە رايونى خۇگۋاڭ كەتكەن، بولۇپ قۇرغاقچىلىق

 گەنسۇ، شەنشى كېيىن ئولتۇراقالشقان، تارقاق جايلىردا ھەرقايسى سىچۈەننىڭ ۋە كەلدى سىچۈەنگە

 چېڭدۇدا كەلدى، يۆتكىلىپ مۇسۇلمانالر كۆپ تېخىمۇ يۈننەنلەردىن گۇاڭشى، خۇبېي

 بىر ئولتۇراقالشقانالر مۇقىم رايوندا تىجارەت با خۇاڭچىڭ بولۇپمۇ كۆپەيدى، سانى مۇسۇلمانالرنىڭ

 .كۆپ قەدەر

 جەمئىي مەركىزىدە شەھەر چىڭدۇ بار، مەسچىت 122 جەمئىي ھازىرغىچە ئۆلكىسدە سىچۈەن    

 تۆۋەنكى تۇچياۋ مەسچىتى، يۇقىرىقى تۇچياۋ مەسچىتى، خۇاڭچىڭ ئۇالر بار، مەسچىت يۈرۈش 5

 مەسچىت يۈرۈش 8 رايونالردا ناھىيە ئەتراپىدىكى شەھەر يەنە مەسچىتى، خۇڭشىەن فىڭ مەسچىتى،

 چىڭدۇ ھازىرغىچە ئاساسەن، ئۇچۇرىغا ئىدارىسىنىڭ ئىشالر دىنىي مىللىي شەھىرى چىڭدۇ. بار

 چىڭدۇ) مەسچىتى خۇاڭچىڭ ئۇالر دانە، 7 جەمئىي مەسچىتى ئېچۋىتلگەن سىرتقا شەھىرىنىڭ

 نيۇۋ جىن) مەسچىتى ،تۇچىياۋ(باشقۇرىدۇ بىۋاسىتە ئىدارىسى ئىشالر دىنىي شەھەرلىك



 جوۋ پىڭ مەسچىتى، دۇجىياڭيەن مەسچىتى، رايونى دۇ شىن مەسچىتى، جىياڭ بەي ،چىڭ(رايونىدا

 .قاتارلىقالر مەسچىتى پىتوڭ پىيشەن مەسچىتى، شەھىرى

 ئەھۋالىنى ئومۇمىي مەسچىتلەرنىڭ بولغان بار ھازىرغىچە چىڭدۇدىكى بىز بۇقولالنمىدا،   

 ئېچۋىتلگەن، رەسمىي سىرتقا تېخى بەزىلەر مەسچىتلەرنىڭ تۆۋەندىكى ئۆتىمىز، چۈشەندۈرۈپ

 . كەلمەكتە قوغدىنىپ تەرىپىدىن ئورۇنلىرى قوغداش مىراسالرنى مەدەنىي ھازىرغىچە بەزىلىرى

 مەسچتى خۇاڭچىڭ چىڭدۇ                                        

 .نومۇر-2 كوچا شياۋخى شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى

 ئاتلشى ئاددىي جايالشقان، تەرەپكە غەرب مەيدانى تيەنفۇ مەسچتى، خۇاڭچىڭ چىڭدۇ    

 يوڭجىڭ رايونى شەھەر غەربى جايى ئەسلى. نومۇر-2 كوچا شياۋخى مەركىزى شەھەر خۇاڭچىڭسى،

 ئۆزگەرتلىپ، رايونىغا ۋۇخاۋ ۋە رايونى چىڭياڭ رايونى شەھەر غەربى ھازىرقى.)نومۇر-31 كوچا

 يېقىن قەسىرگە شوۋاڭ سۇاللىدىكى مىڭ ئەسلى ئورنى.( ئەمەس مەۋجۇت بۇرۇنال رايونى يوڭجىڭ

 ئىسمى ئۇنىڭ شۇڭا ئاتايتى، دەپ خۇاڭچىڭ ئۇنى ئاھالىلىرى يەرلىك چىڭدۇ ئۈچۈن، بولغانلىقى

 ئەڭ. رايونى پائالىيەت دىننى ئېچلۋىتلگەن بىر بىردىن مەركەزدىكى شەھەر ئۇ. مەسچىتى خۇاڭچىڭ

 ھەمدە مەسچىت، قەدىمىي چوڭ ئەڭ سچۇەندىكى بولۇپ، ئارتۇق مودىن ئون كۆلىمى يەر بۇرۇنقى

 يىلى-1998 بولسا مەسچىت ھازىرقى. بىرى مەسچتلەرنىڭ بار نامى خېلى بۇيىچە دۆلەت پۈتۈن

 كۆلىمى قۇرلۇش كېلىدۇ، مو 13. 6 ئورنى قۇرغان، يۆتكەپ مەسچتنى خۇاڭچىڭ بۇرۇنقى ئايدا-11

 سۇاللىدىكى چىڭ مىڭ، بىلەن ئۇسلۇبى قۇرلۇش ئەرەب مەسچت يېڭى. مىتر كىۋادرات 5611

 ئوتتۇرا خۈيمىن داڭلىق شەھەرگە چىڭدۇ يېندا مەسچىت. بىرلەشتۈرگەن ئۇسلۇبنى قۇرلۇش

 .بار مەكتەپ ئوتتۇرا شىمال غەربى چىڭدۇ مەكتىپى،

 تۆت كەڭلكى مېتىر توققۇز ئۇزۇنلۇقى قۇرۇلغان مەزگلى ئوتتۇرا سۇاللسى چىڭ ئىچىدە مەسچىت   

 تاپقان تەركىب ئىشتىن كىچىك ئېغىز ئۈچ ئىشىك چوڭ بولۇپ، بار رەسمى تام كېلىدىغان مېتىر

 تېشدا ئىشىك ئېسىقلىق، ۋىۋىسكا دېگەن مەسچتى خۇاڭچىڭ ئۈستىگە ئىشىك ئۇتتۇردىكى بولۇپ،



 مەسچىت بولۇپ، بار ئىشىك گۈمبەزلىك ئۈچ كىرسە ئىچىگە ئۇنىڭ. كۆركەم ئېگىز بار، ۋادەك

 .ئىگە تۈسكە قەدىمىي كۆركەم، ناھيتى زال چوڭ. كىرىدۇ زالىغا ئۆتۈپ ناماز ۈپئۆت ھويلىسدىن

 بولۇپ، قۇرۇلغان مەزگىلدە ئوتتۇرا سۇاللسى مىڭ مەسچىت بۇ رىۋايەتلىنشچە، ئارسدا خەلق   

 بۇ يېزىلشچە، ئارخىپتا سىياسىي ئىچكى ھۆكمىتى گومىنداڭ( يىلى-1936) يىلى-25 منگو

 سۇاللسى چىڭ بۇ ئاتلشچە بىر يەنە ؛ قۇرۇلغان( يىلى-1666) يىلى بەشىنچى كاڭشى مەسچىت

 «گۇجياۋ كەيتيەن» ئىشىكتە ئىككىنچى ئىچكى قۇرغان، قىلىپ ئىئانە پۇل چىبابا يۈننەنلىك باشلىردا

 فىڭ شيەن سۇاللسى چىڭ قويۇلغان، يىلى يەتتنجى يوڭجىڭ ئېسىقلىق، ۋىۋىسكا دېگەن

 بېرىپ، پۇلى ياردەم يۈەن مىڭ 61 ھۆكۈمەت يىلى-1979 زىننەتلەنگەن، يېڭى يىلى سەككىزنجى

 چېقىپ مەجبۇالپ كۈنى-22 ئاينىڭ-11 يىلى-1998 زىننەتلەنگەن، قايتىدىن كۆلەمدە پۈتۈن

 نەملىكتىن ئىچىگە ياتقۇزۇپ، تاختاي ئىچىگە زالى ئوقۇش ناماز قۇرۇپ، چوڭايتىپ كۆچۈرۈلگەن،

 ۋە چىراغ ئاسما تورۇسقا ئاقارتىلغان، پۈركۈپ سىر تېشىغا سۈركەلگەن، سۇيۇقلۇقى ساقالپ

 قىش چىن مۇنچسغا ئايالالر-ئەر قۇرۇلدى، مۇنچسى ئايالالر تۆت يېڭىدىن ئېسىلىپ، شامالدۇرغۇچ

 .قۇيۇلغان قازان قاينتدىغان سۇ ئىچىدە. ياتقۇزۇلدى

 ئىچكى ھۆكمەت يىلالردىكى-25 مىنگونىڭ بولسا، مۈلكى-مال بولغان بار ئەسلىدە مەسچىتنىڭ   

 ھويال كىچىك-چوڭ ئېغىز، 42 يايىسى مەسچىت ئۆي، ئېغىز 21 مۈلۈك مۇقىم ئاساسالنغاندا ئارخچغا

 مۈلۈك-مال. بار يېرى مۇنبەت مو 96 جەمئىي يەردە ئۈچ قاتارلىق چىڭدۇ خۇاياڭ، نايسى، چەن ،7

 كەتكەنلكى يوقلۇپ نەگە كېيىن تۇرىدۇ، ئورۇندا بىرىنچى قاتارىدا مەسچىتلەر چىڭدۇدىكى جەھەتتە

 .نامەلۇم

 ئادەم يۈز يەتتە-ئالتە مېتىر، كىۋادرات 321 كۆلىمى يۈزى يەر زالنىڭ چوڭ ئوقۇيدىغان ناماز   

. ئۆيى ساقالش كىتاب ئىشىك ئىككىنچى بولۇپ، مۇنچا شىمالى-جەنۇب زالنىڭ چوڭ سىغىدۇ،

 .يوقاتمغان قەدىملكنى يەنىال قىياپىتى تاشقى. ئورنىتلغان ئۈسكۈنلەر زامانىۋىالشقان يەرلەرگە ھەممە

 پەقەتال ھازىر بولۇپ، بۇزۇلۋىتلگەن ئىنقىالبىدا زور مەدەنىيەت يازمىالر-قول ساقالنغان بۇرۇنقى   



 خەلق جۇڭخۇا» قىلغان تەقدىم ئۆمىكىنىڭ سوراش ھال مىللەتلەر مەركەز يىلى-1956

 «ئوخشاش ئىنگە-ئاكا» گومورۇنىڭ بايراق، «تىپاقلىشايلىئىت خەلقى مىللەت ھەر جۇمھۇريتدىكى

 ۋە يېزىقى ئەرەب ۋە قوليازمسى قىلغان تەقدىم رەئىسى مۇئاۋىن جۇەن جاڭ خېتى، دېگەن

 ئۆلمالىرى سچۇەننىڭ ئىماملىرى مەسچىتنىڭ خۇاڭچىڭ. بار نۈسخسى تەرجىمە كىتابالرنىڭ

 .ھېسابلىنىدۇ قابىلىرى ئەڭ ئىچىدىكى

 شياڭگاڭ، تەيۋەن، ھەمدە مېھمانلىرى دۆلەت ھەر بولۇپ كەينى ئالدى مەسچتى خۇاڭچىڭ   

 رەئىسى، مۇئاۋىن ئىچىدە ئۇالرنىڭ. كۈتۋالغان ئادەمنى ئارتۇق يۈزدىن جايالردىن قاتارلىق ئاۋمېن

 ئۆلكلىك سچۇەن. بار كىشىلەر قاتارلىق ئەربابالر دىنى مۇتەخەسسىس، پىراپسورى، ئەلچسى،

 ئىشخانىسى ئىچىدە مەسچتى چىڭ خۇاڭ ئۇيۇشمسىنىڭ ئىسالم چىڭدۇ ئۇيۇشمسى، دىنى ئىسالم

 . بار

 مەسچتى گۇلوۋ شەھىرى چىڭدۇ                                       

 .نومۇر-115 جەنۇبى شەھىرى چىڭدۇ: ئادرېسى

 قۇرلۇشقا. جايالشقان نومۇرغا-115 كوچا جەنۇبى گۇلوۋ چىڭدۇ مەسچتى گۇلوۋ چىڭدۇ   

 مەزگىلدە ئاخىرقى سۇاللسنىڭ مىڭ( . يىلى-1375) يىلى-8 ۋۇ خوڭ مىڭ بولسا ۋاقتى باشالنغان

 يىلى-7 چىڭچاۋلوڭ كېيىن كەلتۈرۈلگەن، ئەسلىگە يىللرى كاڭشى سۇاللسنىڭ چىڭ. بۇزۋىتىلگەن

 بۇ قۇرغان، قايتا قېتىم ئىككى ئاي 11( يىلى-1794) يىلى-59 چاۋلوڭ دىن،( يىلى-1742)

 ناماز چوڭ، ناھايىتى كۆلىمى قۇرلۇش ئەسلىدىكى بولۇپ يۆلىنىشتە شەرق غەربتىن مەسچىت

. تاپقان تەركىب ئۆيلەردىن تەرەپتكى ئىككى ھەمدە مۇنچا دەرسخانا، راۋاق، زال، چوڭ ئوقۇيدىغان

. ھالەتتە قەۋەتلىك ئىككى بۇرجەكلىك ئالتە بولۇپ جايالشقان ئوتتۇرىغا ھويلىنىڭ مۇنارى ئەرزان

 قايتا مۇنارىغا ئەرزان بۇرجەكلىك ئالتە تاختاينامە ياغاچ كۈنى-27 ئاينىڭ-7 يىلى-1941

 ھازىرقى. ئۇچرىغان بۇزغۇنچىلىققا ئايروپىالننىڭ ياپونىيە قۇرۇلۇشالر تەرەپتكى ئوڭ. ئورۇنالشتۇرۇلغان

 بۇلۇڭ تتۆ تىك زال، چوڭ ئوقۇيدىغان ناماز بولسا قۇرۇلمىسى قۇرۇلۇش ئاساسلىق ساقالنغان



 ئېغىز، يەتتە ئىچكىرىدىكى مېتىر، 86. 16 كەڭلىكى تاپقان، تەركىب ئېغىزدىن ئۈچ يۈزى شەكىلدە،

 الپاس ئەتراپى زال. ئورۇنالشتۇرۇلغان تۈرۈك قاتار ئىككى ئىچىگە مېتىر، 55. 31 چوڭقۇرلۇقى

. چۈشۈرۈلگەن شەكلى ئاي يۈزىگە شەكىلدىكى بۇلۇڭ تۆت تىك ئۆگزىنىڭ. كارىدور شەكىلدىكى

. ھېسابلىنىدۇ بىرى ئاالھىدىلىكىنىڭ قۇرۇلۇشنىڭ شەكىلدە خېتى “工” گەۋدىسى ئاساسلىق ئۆينىڭ

 ئىشىك كىچىك كاتەكچە تەرىپى ئۈچ بولۇپ، قوپۇرۇلغان تام كاھىشتىن تەرىپى ئارقا مەسچىتنىڭ

 پۈتۈن. يۇلغانئو كۆركەم ھەم نەپىس ناھايىتى ئۇسلۇبتا ھەرخىل كاتەكچىلەر ياسالغان ئارقىلىق

 ئۆزىگە ئاالھىدىلىكىنى قۇرلۇش سىچۈەننىڭ ۋە مەزگىلىدىكى دەسلەپكى سۇاللىسى چىڭ قۇرۇلۇش

 قۇرۇلۇش ۋە مەدەنىيىتىنى ئىسالم دەۋرىدىكى مىڭ شەھىرى چىڭدۇ بۇ. مۇجەسسەملىگەن

 .  تەمىنلىگەن بىلەن ماتېرىيال مۇھىم جەھەتتە قىلىش تەتقىق ئاالھىدىلىكىنى

 مەسچىتى گۇلۇۋ بىلەن سۈپىتى بولۇش ۋەكىلى تىپك بىناكارلىقنىڭ ئىسالم ئىلگىرىكى جۇڭگو   

 چوڭ ئوقۇيدىغان ناماز. خاتىرىلەنگەن كىتابالردا خاتىرىلەنگەن قۇرۇلۇشالر مۇنەۋۋەر قەدىمىي نۇرغۇن

 ئارتۇق ئوندىن شەھىرىدىكى چىڭدۇ بىرى، بىناكارلىقنىڭ ئىسالم قەدىمكى ئەڭ سچۈەن بولسا زال

 ئەڭ ئاالھىدىلىكى قۇرۇلما ھەمدە. ھېسابلىنىدۇ ساقالنغىنى مۇكەممەل ئەڭ ئىىچدە مەسچىتلەرنىڭ

 تەرەققىي ئۇرۇپ جۇش چېڭدۇدا بىناكارلىقنىڭ ئىسالم بولسا بۇ. ھېسابلىنىدۇ بولۇپ نەپىس

 .سۈرگەن دەۋر مەزگىل بىر ساھەسىدە ئىسالم چىڭدۇ مەسچىت بۇ. مەسئۇلى قىلغانلىقنىڭ

 چوڭ كىرگەن كۆچۈپ قوروسغا مەسچىت ئاھالە خەنزۇ ئېغىز ئون نەچچە كېيىن يىلىدىن-1966   

 بولسا ئىتكاپخانالر تەرەپتكى ئىككى. ئىشلتىلگەن ئورنىدا ئامبار ۋە ئىشخانىسى ئورگاننىڭ مەلۇم زال

 مەسچىت. ئىشلتىلگەن ئورندا ئۆيى قوشىدىغان ئىش زاۋۇتنىڭ كىچىك ۋە تۇرالغۇسى كىشىلەرنىڭ

 تۇرالغۇسىغا كىشىلەرنىڭ يەرلىرى ھەممە. يوقاتقان ھالىتىنى ئەسلى يەرلىرى باشقا زالدىن چوڭ

 زالى مەسچىت چوڭ. ياسالغان تۇرالغۇسى كىشىلەر بىر يېڭىدىن ئىچىدە قورۇ ھەمدە. ئۆزگەرتلگەن

 پۈتكۈل ھەمدە. ھېسابلىنىدۇ قۇرۇلۇشى قەدىمكى مەسچىتنىڭ قالغان ساقلىنىپ بىر بىردىن بولسا

 نەچچە ئون ساقالنغان شەھىرىدە چىڭدۇ پۈتكۈل شۇنداقال. ھېسابلىنىدۇ يېرى نادىر ئەڭ مەسچىتنىڭ



 يىلى-1981. ھېسابلىنىدۇ نەپىس ئەڭ ۋە مۇكەممەل ئەڭ ئاالھىدىكى قۇرلۇش ئىچىدە مەسچىت

 شەھەر تەرپدىن ھۆكۈمەت شەھەرلىك چىڭدۇ زالى چوڭ مەسچىت كوچا جەنۇبى گۇلۇۋ ئايدا-4

 سىچۈەن ئايدا-3 يىلى-1991. كىرگۈزۈلدى قاتارىغا يادىكارلىق مەدەنىي قوغدىلدىغان دەرىجىلىك

. كىرگۈزۈلدى قاتارىغا يادىكارلىق مەدەنىي قوغدىلدىغان دەرىجىلىك ئۆلكە ئۇنى ھۆكمەت ئۆلكىلىك

 ئاشۇ .قالدى تاسال ئاخىرالشتۇرۇشقا ھەممىنى كۆچۈرۈش چېقىپ قېتىملىق بىر يىلدىكى-91 ئەمما

 يۆتكىلىپ مېتىر 211 زال چوڭ ئاساستا قوغدىشى ئاھالىرنىڭ شەھەر ساھەدىكى قايسى ھەر يىلى

 رېمونت كۆلەملىك كەڭ يىلى-2111. چېقىۋېتىلدى ھەممىسى يەرلەرنىڭ باشقا. قالدى ساقلىنىپ

 .   ئورنى پائالىيەت دىنى ئىسالم بولغان مۇھىم بولسا ھازىر. ياسدى قايتا ئىشىكنى ۋە قىلىش

 

  مەسچىتى تۇجياچياۋ چىڭدۇ                                        

 .يولى شمالى جىنكى شەھىرى چىڭدۇ: ئادرېسى

 قۇرۇشقا جايالشقان، يولىغا شمالى جىنكى رايونى نىيۇ جىن شەھىرىنڭ چىڭدۇ مەسچتى تۇجياچياۋ   

 بولسا كۆلىمى يەر ئېگىلگەن(. ىيىل-1971) يىلى-16 چيەنلوڭ سۇاللسىنىڭ چىڭ ۋاقتى باشالنغان

 قەسىر ئوردا زالى چوڭ بولۇپ قولالنغان ئۇسلۇبى قۇرلۇش سۇاللسى چىڭ مېتىر، كىۋادرات 74. 2174

 يىگىرمە جياچىڭ. بار ئۆيلىرى يۇيۇنۇش ۋە ئۆيلەر نۇرغۇنلىغان ئىچىدە قورۇ ياسالغان، ئۇسلۇبىدا

 دەۋردە شيەنفىڭ. سېلنغان ئۆيلەر شىمال جەنۇبى مەسچىتكە ئۈستىكى( يىلى-1819) يىل تۆتىنچى

 كېڭەيتىش مەسچىتنى ئۈستۈنكى توپلىنىپ ئىئانە جايالردىن قاتارلىق شيەنشى يۈننەن، مەسچىتكە

 ئۆيلەرنى مۇشۇ ھەمدە. قىلىندى بەرپا ئۆيلەر كوچا سېتىۋېلىپ يەر ئەتراپتىن ھەمدە بېرىلدى، ئېلىپ

 قۇرلۇش مەسچىتنىڭ. قىلىندى ھەل مەنبەسى كىرىم مۇقىم مەسچىتكە ئارقىلىق بېرىش ئىجارىگە

 دەۋردە ئىنقىالبى مەدەنىيەت بولۇپ ئويۇلغان ئابىدىگە تاش بىر جەريانالر ئاخىرالشقچە باشالنغاندىن

 ئۇسلۇبتا، ئوردا زال چوڭ بولۇپ، قۇرۇلمىلىق ياغاچ قۇرۇلمىسى مەسچىت. ئۇچۇرغان بۇزغۇنچىلىققا

 مەسچىتكە ئۈستۈنكى. سېلىغان قىلىپ بار مۇنچسى ۋە ونىبالك ئۆيلەرنىڭ چۆرگىلمە كىچىك



 .يېزىلغان مەسنەۋىلەر ئىشىككە ئۇنىڭغا چىقسڭىز

 شەكىلدە گۈمبەز شەكلى لەمپە بولۇپ، يىغىنچاق بىرقەدەر قۇرۇلمىسى مەسچىتنىڭ ئۈستۈنكى   

 تەبىئىي ھەرخىل بۇيان يىلالردىن يۈز نەچچە ئىگە، رولىغا ئازايتش بېسىمنى تەۋرىگەندە يەر بولۇپ

 چاسا تۆت سوزۇلۇپ شەرققە غەربتىن قۇرلۇش پۈتۈن. ئۇچرىمىدى بۇزغۇنچلققا ھېچقاچان ئاپەتلەردىن

 خەت، دېگەن «مەسچىت» ئۇ بولۇپ بار سۆز ئۈچ ئۈستىدە ئىشىكنىڭ چوڭ قىلغان، ھاسىل شەكىل

 بار تەكچە تەرىپىدە ئىككى ئىشىكنىڭ ئىككى. بار نۇسخىسمۇ يېزىلغان ئەرەبچە تەرىپىدە ئاستى

 دەۋردىكى چىڭ ئىچىدە زال چوڭ. بولىدۇ كىرگىلى زالغا چوڭ بىۋاسىتە يولدىن ئوتتۇردىكى بولۇپ

 ناماز. بار خەت دېگەن  «ساقالش غۇرۇرىنى ئەسەرلەردىن زامان» بولۇپ بار قوليازمسى پادىشاھ

 بولۇپ، سېلىنغان گىلەم يېشىل زالغا چوڭ. يېزىلغان مەسنەۋى تۈرۈككە زالدىكى چوڭ ئوقۇيدىغان

 بىر. بولىدۇ ئوقۇشقا ناماز كىشىلەرنىڭ يۈزلىگەن نەچچە ئالغان، تۈس سۈرلۈك ۋە ھەيۋەت ناھايىتى

 سىرتى ئىچى زالنىڭ. ئوقۇيدۇ ناماز ئايرىلىپ بولۇپ ئايرىۋىتلگەن ئايالالر ئەر ئارقىلىق رەخت

 .ئەتتۈرۈلگەن ئەككىس ئاالھىدىكى سەنئەت مۇسۇلمانالرنىڭ بولۇپ اليىھەلەنگەن نەپىس ناھايىتى

 شمالىي بولۇپ، ئايرىۋىتلگەن ئارقىلىق سارىيى نەنخۇا قىسمدىكى ئوتتۇرا كوچسنىڭ تۇجياچياۋ   

 كۆپرەك مۇسۇلمانالر بولسا تەرىپىدە جەنۇبى ئولتۇراقالشقان، كۆپرەك خەنزۇالر تەرىپىدە

 ناھايىتى بىلەن خەنزۇالر بېرى يىلالردىن ئۇزاق مۇسۇلمانالر تۇجياچياۋدىكى. ئولتۇراقالشقان

 . كەلدى ئۆتۈپ چىقىشىپ

 چوڭ مۇسۇلمانچە ئاچقان جوزىبىڭ مەسچىت ئۈستۈنكى( يىلى-1926) يىلى-15 مىنگونىڭ   

 ئەرەپتلى سىنىپتا كىچىك. تاپقان تەركىب تۈركۈمدىن ئىككى ئىبارەت سىنىپتىن كىچىك ۋە سىنىپ

 قاتارلىق «ھەدىس» ،«قۇرئان» بولسا سىنىپتا چوڭ. ئۆگندۇ دەرسلىكى ئاساس قاتارلىق

 مولالمنڭ ھەمدە بېرىلىدۇ، ئەھمىيەت چۈشەندۈرۈشكە يېشىپ ۋە يادالش. ئۆگىتدۇ دەرسلكلەرنى

 ئالغانالر ئۈستىگە ئىماملىقنى مەسچىتنىڭ تۇجياچياۋ. قاتنىشدۇ پائالىيەتكە دىنى يېتەكچىلكىدە

 لوشۆخەي، ماداۋمىڭ، گۇۋاڭخۇا، لى گۇ، شۆ خۇاڭ شىڭ، مارۇجۇمۇمىڭ لوالۋ، چۇ، ماشىڭ: بولسا



 چۈن خوڭ جاڭ ئەن، لوالڭ ماشۆيۈ، ئىمام، مەي بېڭ، جوزى شيۇۋ، ۋۇجىن شۋەن، مىڭ يى

 . قاتارلىقالر

  مەسچىتى ئاستنقى تۇجياچياۋ چىڭدۇ                                        

 .نومۇر-3 يولى جىننيۇبى شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى

 نومۇرغا-3 يولى جىننيۇبى رايونى جخننتۇ بولسا مەسچىتى ئاستنقى تۇجياچياۋ چىڭدۇ   

 قارىتىلغان غەربكە ئىشكى مەسچىتىنىڭ ئاستنقى تۇجياچياۋ يولى گوۋەن چىڭ لىن مىن. جايالشقان

 تارسى مىللىي سچۇەن( يىلى-1925) يىلى-14 منگونىڭ. يولى كونا تۇجياچياۋ بولسا ئۇدۇلى

 شەرققە ئۆزگەرتلىپ ئىشكى مەسچىتنىڭ كېيىن، ياسالغاندىن يول ياساتقان، يولنى گۇۋەن ياڭمىڭ

 بولۇپ، ئۇزۇن بىرقەدەر قارىغاندا مەسچىتكە ئۈستۈنكى تارىخى مەسچىتنىڭ ئاستىنقى قارىتىلغان

 غەرب شەرق بىلەن مېھمانخانىسى جىننيۇ ھەمدە يىراقلىقتا، كېلۇمېتر بىر مەسچىتتىن ئۈستۈنكى

 ئات ۋە قونالغۇ نۇرغۇنلىغان كوچسدا تۇجياچياۋ مەسچىتنىڭ ئاستىنقى. تۇرىدۇ ىپقارش

 ئاشۇالر كوچىدىكى مۇشۇ بار، ئاشپۇزۇلالرمۇ مۇسۇلمانچە ھەمدە بار ئورۇنلىرى يەڭگۈشلەيدىغان

 كېڭەيتىپ( يىل-1751) يىلى ئونىنچى چيەنلوڭنىڭ. ھېسابلىنىدۇ مەنبەسى كىرىم مەسچىتنىڭ

. مېتىر كىۋادرات 711 كۆلىمى قۇرلۇش مو، 7 كۆلىمى باغ ئىچىدىكى مەسچىتنىڭ. قۇرۇلغان

. 1 دىيامېتىرى ئىچىگە مەسچىتنىڭ. ئوقۇيااليدۇ ناماز ئادەم ئارتۇق دىن 211 ئىچىدە مەسچىتنىڭ

 چوڭ. ئويۇلغان «شاھادەت كەلىمە» بولغان تېگىشلىك ئېيتىشقا چوقۇم مۇسۇلمانالر بولغان مېتىر 5

 قورۇنىڭ. بار ئۆي ئېغىردىن بەش تەرىپىدە ھەربىر بار، رەسەتخانا تەرىپىدە سول ئوڭ مەسچىتنىڭ

 يىللىق 271 بولۇپ ياسالغان ئۇسلۇبىدا قەدىمكى جۇڭگونىڭ بار راۋىقى باڭكى تەرىپىدە ئالدى

 . ئىگە تارىخقا

 كەڭلكى ېتىر،م 5. 2 ئېگىزلىكى ئابىدىنىڭ. قۇيۇلغان ئابىدە ياغاچ شىمالغا جەنۇب زالنىڭ چوڭ   

 بولسا ئابىدە بۇ ئويۇلغان، سۈرتتى ئەجدىھا قوش ئابىدىگە مېتىر، 15. 1 قېلىنلقى مېتىر، 9. 1

 جەريانى قۇرۇش مەسچىتنى بولسا يۈزىگە شىمال جەنۇبى ئابىدىنڭ. تۇرغۇزۇلغان يىلى-27 چيەنلوڭ



 يۇڭجىڭنىڭ سۇاللسى چىڭ. خاتىرىلەنگەن ئىشلىرى توپالش ئىئانە تەرىپىگە شىمالى خاتىرىلەنگەن،

 ما جىن، جياشى چىڭ، شىڭ لى گوڭ، چيايوڭ مەسچىت ئاستىنقى( يىلى-1724) يىلى ئىككىنچى

 بىلەن چىقىرىش يەر شۈگۈينىڭ لەن تەشكىلنىپ ئائىلە 8 جەمئىي بولۇپ باش ئادەم تۆت يىڭشۈ،

 مەي قۇكى مۇ لىن، سۇشى ماچىڭ شەن، شېڭ بۇلى كۈي خىي چياچىشەن، ئۆلىماالر. قۇرۇلغان

 مەسچىتنىڭ مەزگىلدە دەسلەپكى ماجىن مالىن، خۇالىن، ما گۈي، شۈ لەن الۋ شياڭ رىن خوڭ

 كەتكەچكە، بولۇپ قىستاڭ زالى چوڭ كىين توپالشقاندىن جىق كىشىلەر بولۇپ كىچىك كۆلىمى

 ھەرقايسى ھەمدە قىلىش ئىئانە كۆمۈشتن ئىككى ئۆلىما ئۈچ( يىلى-1751) يىلى-14 چيەنلوڭنىڭ

 ئىئانە ئارتۇق كۈمۈشتىن 1111 جەمئىي مۇسۇلمان ئارتۇق تىن 241 ئارقىلىق يىغىش ئىئانە يۇرتالردىن

 كۆپ ئەڭ بولۇپ قىلغان ئىئانە كۈمۈش 611 ماالڭجۇ ئىچىدە ئۇنىڭ. قۇردى كېڭەيتىپ قىلىپ

 گەنسۇ مالياڭجۇ. ئويۇلغان تۆھپلىرى ئۇنىڭ ئابدىگە تەرىپىدىكى شىمال زالنىڭ چۇڭ. ھېسابلىنىدۇ

 ۋەزىپدىن كېيىن بولغان، قوغدىغۇچى فەننىڭ سوڭ ۋە چياڭ چيەن بۇرۇن بولۇپ تۇغۇلغان جياڭيىدا

 نامازغا مەسچىتكە مىنىپ ئات داۋاملىق ئولتۇراقالشقان، يەرگە يېقىن مەسچىتكە كىين قالدۇرغاندىن

 .كەلگەن

 رېمونت مەسچت ئاستدا غەمخورلۇقى ھۆكمەتنىڭ پارتىيە كىين قۇرۇلغاندىن جۇڭگو يېڭى   

 كەلگەن سىرتتىن داۋاملىق بولغاچقا ئۇدۇلدا مېھمانخانىسىنىڭ جىننيۇ مەسچت چۈنكى. قىلىنغان

 مۇئاۋىن جىنيى يىلى-1958. تۇرغان قىلىپ ئىكسكۇرسيە داۋاملىق رەھبەرلىرى مەركەز كىشىلەر

 بىلەن ئىمام لو رىپبې مەسچىتكە ئاستىنقى ئاچقاندا چېڭدۇدا يىغىنى مۇھىم مەركەزنىڭ زۇڭلى

 .سۆھبەتلەشكەن قىزغىن

 ئەن، مېزى: بولسا ئىمامالر داڭلىق ئالغان ئۈستىگە ئىماملىقىنى مەسچىتىنىڭ ئاستنقى تۇجياچياۋ   

 .قاتارلىقالر ئەن لوالڭ تىڭ، لوچىڭ ئىمام، باۋ

 مۇسۇلمانالر نۇرغۇن باشالپ سۇاللسدىن چىڭ ئەتراپغا مەسچىتىنىڭ ئاستنقى تۇجياچياۋ   

 بولۇپ ئايالنغان يايلىققا بىر تىكلىپ دەرەخلەر نۇرغۇنلىغان بۇيان يىلدىن تىكشكە دەرەخ ئۆزلۈكىدىن



 .ھېسابلىنىدۇ جاي ياخشى سالقىنالشقا كۈنلىرى ياز

 مەسچىتلىرى ئۈستۈنكى ۋە ئاستنقى تۇجياچياۋ مەزگىلدە ئىنقىالبى زور مەدەنىيەت ئەمما   

. تۈگتلدى كېسىپ پۈتۈلەي دەرەخلەر ئەتراپتىكى مەسچىتنىڭ ئاستىنقى. ئۇچۇرغان بۇزغۇچىلىققا

 خەلق جىننيۇ يىلى-1915. ئىگىلۋېلىندى تەرىپىدىن كارخانىالر ۋە ئاھالىلەر ئەتراپتىكى ئۆيلەرمۇ

 ۋە زاۋۇت قىلدى، رېمونت مەسچىت ئاستىنقى ئاجرىتىپ مەبلەغ يۈەن مىڭ 11 ھۆكمىتى

 ئۈستۈنكى يىلى-1921. كەلتۈردى ئەسلىگە ھالىتىنى ئەسلى كېتىپ يۆتكەپ كارخانىالرنى

. ئاچتى كۇرسى تەربلەش مۇسۇلمانالر مەسچت ئاستنقى يىلى-1995. ئېچۋەتتى سىرتقا مەسچىتنى

 كەچۈرگەندىن باشتىن سوغۇقالرنى ئىسسىق نۇرغۇنلىغان مەسچىتلىرى ئۈستۈنكى ئاستنقى، تۇجياچياۋ

 يادىكارلىق مەدەنىي قوغدايدىغان مۇھىم تەرپدىن ھۆكمەت رايونلۇق جىننيۇ يىلى-1984 كېيىن

 . بىكتلدى قىلىپ ئورنى

 مەسچتى تېغى خۇاڭ فىڭ چىڭدۇ                                       

 ئېگىز بىرقەدەر شەكلى جايالشقان يىراققا كىلومېتىر 6 تەرىپىدىن شمالىي چىڭدۇنىڭ تېغى خۇاڭ فىڭ 

 قارىغاندا يىراقتىن سوزۇلغان ئۇزۇنغا يۆلنشدە شمالىي جەنۇب تاپقان، تەركىب چوقۇلۇقالردىن

 .ماسالشقان بىلەن نامى بولۇپ ئوخشاش شۇڭقارغا كېرىگەن قانتى ئوخشايدۇ، قاناتقا ئېچىلغان

 قىسىم كۆپ باشلىغان، ئىشلتلشكە باشالپ يىلىدىن-1925 مىالدىيە قەبرستانلقى خۇاڭ فىڭ   

 باشقۇرۇشقا قەبرىستانلىقنى. قىلىدۇ دەپنە قەبرىستانلىق مۇشۇ كىين بولغاندىن تۋاپا مۇسۇلمانالر

 تۆت ئىچىدىكى شەھەر كۆلىمى ياسالغان مەسچتى خۇاڭ فىڭ ئاستا-ئاستا ئۈچۈن بولۇش ئاسان

 .تۇغدۇرغان ئوڭايلىق مۇسۇلمانالرغا يوقلىغۇچى قەبرە لېكىن يەتمىسمۇ مەسچىتكە

 مەسچتى جيا تاڭ دەرياسى بەي چىڭ                                     

 .بازىرى مو مى چۈ جياڭ بەي چىڭ شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى

 يىلى ئالتنجى چىڭ يوڭ سۇاللسى چىڭ مەسچىتى، مو مى ئاتىشى بىر يەنە مەسچىتنىڭ جيا تاڭ   

 پۈتۈن قالغان، ساقالپ ھالىتىنى ئەسلى بولسىمۇ يېڭىالنغان قېتىم نەچچە( يىلى-1728) ياسالغان



 181 كۆلىمى زالنىڭ چوڭ مو، 15 كۆلىمى يەر. كېلىدۇ مېتىر كىۋادرات 871 كۆلىمى مەسچىتنىڭ

 تالىپ بار، ئىمام 8 مەسچىتتە قۇرۇلمىلىق، ياغاچ بولسا قەسىر چوڭ ئوقۇيدىغا ناماز مېتىر، كىۋادرات

 ئەرەب. قىلىدۇ خىزىمەتلىرنى مەسئۇل ئۆزلىرىنىڭ ھەرقايسى ئادەم، 15 جەمئىي كىشىلەر باشقا ۋە

 تاڭ. يېتىدۇ پارچغا نەچچە كىتابمۇ يېزىقتىكى پارس پارچە، نەچچە 11 كىتاب ساقالنغان يېزىقتىكى

 . تۇڭگانالر ھەممىسى ئادەم 1766 بولۇپ ئائىلىلىك 585 ئەگەشكۈچىسى دىنى مەسچىتنىڭ جيا

 مەسچىتى ئىتتىپاق ناھىيەسى پى                                       

 .كەنتى يوڭدىڭ بازىرى ئىتتىپاق ناھىيەسى پى شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى 

 ۋە تەي ئىسمى ئەسلى بىرى، مەسچىتنىڭ قەدىمىي ئەڭ سىچۈەندىكى بولسا مەسچىتى، ئىتتىپاق   

 كىلومېتىر 15 تەرەپنىڭ غەربىي شەھىرى چىڭدۇ ىڭئۆلكىسىن سچۇەن مەسچىتى، ئاھالىسى چاڭجاڭ

 مۇسۇلمانلىرى چىڭدۇ كېلىدۇ، توغرا كەنتىگە يوڭدىڭ بازار ئىتتىپاق ناھىيەسى پى ئەتراپىدىكى

 بۇ ئېيتىشىچە،. تىنچ ناھايىتى ئىچىدە، بامبۇكزارلىق مەسچىت. قۇرغان قايتا توپالپ ئىئانە

 قەدىمىي ئۈچ ئىچىدە مەسچىت ئاشقان، يىلدىن 311 قەدەر بۈگۈنگە قۇرلۇپ( يىل-1643) مەسچت

 ئىككى داۋگۇڭ بىرى ،يەنە(يىلى-1816) تۇرغۇزغان تەبرىكلەپ بايرىمنى دۆلەت بىرى. بار تاختا

 ئۈچۈن يىلى بىرىنچى يۇنشىكەينىڭ بىرى ،يەنە(يىلى-1822) تۇرغۇزغان تەبرىكلەپ يىللىقنى

 ۋە ئىسمى قىلغانالرنىڭ ئىئانە مەسچىتكە تەرىپىگە ئىككى ساراينىڭ ،(يىلى-1919) تۇرغۇزۇلغان

 .ئويۇلغان سوممسى

 تاقالغان يىلالردا-51. بولغان دەسمايە مۇقىم يەر سۇلۇق مو 21 ئۆي، ئېغىز 8 ۋاقتىدا ئازادلىق   

 ۋاقىت يىل بىر ئايغىچە-11 يىلى-2111 ئايدىن-4 يىلى-2111. ئېچىلغان قايتىدىن يىلى-1983

 ئارتۇق، مېتىردىن كىۋادرات 2111 كۆلمىي ئومۇمىي ھازىرقى ۆزگەرتىلگەن،ئ قايتىدىن ئىچىدە

 مېتىر 18 يېڭىدىن كېڭەيتىلگەن، مېتىردىن كىۋادرات يۈز نەچچە ئەسلىدىكى كۆلۈمىي قۇرلۇش

 تاش نەخشلىق يېڭىدىن ئەتراپىغا ساراينىڭ چوڭ ياسالغان، مۇنبىرى چاقرىش ئەزان بىر ئېگىزلىكتە

 دۆلەتلەردىن قاتارلىق ھىندىستان ئەنگليە، پاكىستان،. كۆركەم ناھايىتى بېكىتكەن، ساالسۇن



 بولۇپ، قۇرۇلغان مەكتەپ باشالنغۇچ ئىچىگە مەسچىت بۇرۇن. تۇرىدۇ كېلىپ مۇسۇلمانالر كەلگەن

 مالىخۇا، بۇيان ئېچىلغاندىن قايتىدىن يىلى-1983. باشقۇرتى قاتارلىقالر جاڭگوتۇ جاڭدافۇ،

 ئىمام، ۋۇ ماجۇنچىن، ماخڭشۈن، يەنە. كەلدى بولۇپ ئىمام قاتارلىقالر جاڭدىسەي ماباۋچىڭ،

 ئۆتەپ ۋەزىپنى ئىماملىق مارۇسوڭ شەھىرى شىچاڭ قەدەر بۈگۈنگە يىلدىن-1994. بار جاڭپۇيۈ

 . كەلدى

 مەسچىتى توڭ بى ناھىيەسى بى                                    

 .نومۇر-93 بۆلەك ئىككىنچى كوچا غەربى بازىرى توڭ بى ىيەسىناھ بى شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى 

 يۇتاڭبېىي ئەتراپىدىكى كىلومېتىر 3 تەرەپ شىمالىي ناھىيەسىنىڭ بى بۇرۇن ئەڭ مەسچىت بۇ   

 .جايالشقان كەنتىگە

 غەربىي توڭ بى ناھىيەسى بى مەزگىلدە دەسلەپكى( خان چىڭلۇڭ چىڭچاۋ يەنى) ئايمىقىنىڭ چىڭ

 4111 كۆلىمى قۇرلۇش مو، 16 كۆلىمى ئومۇمىي مەسچىتنىڭ. يۆتكەلگەن نومۇرغا-93 كوچا

. تاپقان تەركىب قاتارلىقالردىن سۇپىسى خۇتبە ۋە ساراي كەينى ئوتتۇرا، ئالدى،. مېتىر كىۋادرات

 تەرەت ۋە رەسەتخانا ياتاق، ئۆيى، قىرائەت ئىچىدە مەسچىت. ئازادە يورۇق، كەڭ ئىچى مەسچىت

 مەسچىت. ئۇالشقان ئىچىگە زال چوڭ مەسچىت كاردۇرالر ئەتراپتىكى. بار قاتارلىقالر ئۆيى ئېلىش

 قۇتلۇقالش بايرىمىنى دۆلەت ھازىر بۇزۇۋىتلگەن، جەھەتتىن ئاساسى بۇيۇمالر ئىچىدىكى

 بۇ ئۇچرىغان، بۇزغۇنچىلىققا بۇيۇمالرمۇ باشقا ئىچىدىكى مەسچىت. بار بىرسى تاختىسىدىن

 توپالش ئىئانە ئاممىنىڭ بارلىق ئايدا-12 يىلى-1991 ئۈچۈن، ەلتۈرۈشك ئەسلىگە مەسچىتنى

 ھەرقايسى ۋە توپلىشى ئىئانە قاتارلىقالرنىڭ مالىچۇەن مايڭشۇ، دىڭچىڭمىڭ، ماگۇڭدى، ئاساسىدا،

 ئايدا-4 يىلى-1991 ئاستىدا، ياردىمى ئۇيۇشمىسىنىڭ مۇسۇلمانالر شەھىرى چىڭدۇ ۋە ئورگانالر

 بۇ ھازىر. قاتناشتى ئادەم ئارتۇق دىن ئېچىلىپ مۇراسىمى ئېچىلىش يىلى شۇ. چېقىلدى يېڭىالپ

 . بار تۇڭگاننى ئاساسەن بار، ئادەم 141 بولۇپ ئاھالە 25 تالىپ، بەش ئىمام، بىر مەسچىتتە

 مەسچىتى شىندۇ                



 .كوچىسى سىرۇي رايونى شىندۇ شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى 

 يىلدىن يەتتىنچى چىڭخۇ مىڭچاۋنىڭ مەسچىتى شىندۇ خاتىرلىنشچە، ماتېرىيالالردا تارىخى   

 خۇنەن، گەنسۇ، شەنشى، ئاساسەن. قۇرلۇش سەككىز قۇرۇلغان يىلدا گوڭشۈ( يىلى-1471) تارتىپ

 مەسچىتى شىندۇ قالغان ساقلىنىپ قەدەر كۈنگە بۇ. قۇرغان مۇسۇلمانالر يەردىكى قاتارلىق گواڭدوڭ

( يىلى-1911) يىلى-26 چىڭگواڭشۈنىڭ مەسچىتى شىندۇ. بار مەسچىت ئۈچ ئىككى قاتارلىق

 چىڭشونتوڭنىڭ ۋە يىل-28 گواڭشۈنىڭ. «مەسچىتى يى جىن» ئىسمى ئەسلى قۇرۇلغان،

 يى جىن مەزگىلدە  «ئىنقىالب.»ساقالقلىق تاختىسى تاش( يىلى-1911) يىلىدىكى ئىككىنچى

 ۋە غەمخورلۇقى ھۆكمەتنىڭ كېيىن، توختىغاندىن قوزغىالڭ. ئۇچۇرغان بۇزغۇنچىلىققا مەسچىتى

 ئاستىدا، ياردىمى تولۇقلىما ھۆكمەتنىڭ ۋە ئاستىدا ياردىمى مۇسۇلمانالرنىڭ پۈتۈن ناھىيەدىكى

 ئومۇمىي ئۆزگەرتتى، گە «مەسچىتى شىندۇ» ئىسمىنى ۋە. چىقتى ئوڭشاپ ئايدا-2 يىلى-1987

 مېتىر، كىۋادرات 181 كۆلىمى قۇرلۇش مەسچىتنىڭ. ئارتۇق يۈەندىن مىڭ ئالتە مەبلەغ كەتكەن

 822نوپۇس248 بار، قۇشخانا بىر تەرىپىدە يان مەسچىتنىڭ ئىگىلەيدۇ مونى 2. 1 يەرنىڭ ئومۇمىي

 قاتارلىق سەئەدۇئەرەبىستان تايالند، ھىندىستان، نپال، بۇيان يىلدىن-1991. بار ئادەم

 . ئوقۇيدۇ ناماز ۋە قىلىدۇ ەتزىيار مۇسۇلمانالر كەلگەن دۆلەتلەردىن

  مەسچتى ماۋجيا شىندۇ                                        

 .يېزىسى لوڭخۇ رايونى شىندۇ شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى   

 خەتنىڭ بۇ دېيەرلىك، يوق فامىلە بۇ ئارىسىدا پۇقراالر ئۇچرايدۇ، ئاز بەك( mao虎) فامىلە بۇ   

 خاتىرلشچە ھاكىمنىڭ ناھيسنىڭ شىندۇ ئۆلكىسى سىچۈەن مىنگو. ئەمەس ئېنىق مەنبەسى ئوقلشنىڭ

 تەخنمەن «قۇرۇلغان قا لوڭفۇچاچ شەرقىي ناھىيە يىلى ئۈچىنچى لۇڭنىڭ چىڭچاۋ مەسچىتى ماۋجا»

 ماۋ گوۋدا جيۋلى ۋېينەن شەنشى ئادىمى ئائىلىسى ماۋ ئاساسالنغاندا رىۋايەتكە يىلى،-1783

 ئىككىيلەن، ئۇكا ئاكا سوڭلىن ماۋ چىڭلىن، ماۋ يىلى دەسلەپكى چىڭچاۋلۇڭنىڭ. بار فامىلكلەر

 لۇڭفۇ شىندۇ سىچۈەن تەۋەلىكىدىن ئەسلى سەۋەبلىك قىلىش ئۇرۇش باشالپ ئەسكەر تۇڭگان، مىللتى



 شۈ، جاۋ، بەي، ماۋ، ئىچىدە ئولتۇرۇشقانالر كېلىپ يەرگە بۇ ۋاقىتتا ئەينى. ئورۇنالشقان يېزىسگە

 ئائىلىلىك نەچچە ئون كۆپ، ئەڭ فامىلىك ماۋ ئىچىدە ئۇالرنىڭ. ئىدى بار فامىلەر قاتارلىق ما جاڭ،

 .ئىدى ئائىلىلىك بەش تۆت قالغانالر ئىدى، بار

 شۇنىڭ بولمايتتى، بولمىسا مەسچىت قاتارلىقالرغا يىغلىش مەسچىت، كۆپەيگەنسرى مۇسۇلمانالر   

 مۇسۇلمانالرنىڭ يەرنى مو 21 سېتىۋېلىپ يەر كۆپرەك مودىن 31 يىغىپ مەبلەغ فامىلكلەر ماۋ بىلەن

 مەبلەغ، ئادەم، سېلشقا مەسچىت. ئىشلەتكەن قۇرلۇشغا مەسچىت يەرنى مو 11 تۇرالغۇسىغا،

 مەسچىتنىڭ پۈتكەندە مەسچىت. چىقارغان كۈچ كۆپ فامىلكلەر ماۋ جەھەتلەردە قاتارلىق ماتېرىيال

 .ئاتالغان دەپ مەسچىتى ئائلسى ماۋ ئىسمىنى

 ئېغىزدىن 21 مەسچىتە ئۆتكەن، ۋاقىت كۆپ يىلدىن 251 قەدەر بۈگۈنگە قۇرلۇپ مەسچتى ماۋجيا   

 ئۇچۇرغان بۇزغۇنچلققا ئىنقىالبنىڭ گەرچە ئىچى مەسچىت. بار ئۆي ياسالغان ياغاچتىن ئارتۇق

 يەنىال رئويمىال نەقىش، ھەرخىل. قالغان ساقلىنپ گۈمبەزلىرى ۋە يول مەسچىتنىڭ بولسىمۇ،

 .  قالغان ساقلىنىپ مەسچىت قەدىمكى

 ئىچىدىكى مەسچىت 7 ناھىيەدىكى شىندۇ ئەينى بولۇپ، بار يېرى مو 71 ،61 مەسچىتنىڭ ماۋجيا   

 مەسچىتنىڭ ماۋجيا. تەمىنلەيدۇ تەڭ كىرىمى ئېتىزنىڭ ئامما ۋە ئىمام. ھېسابلىنىدۇ باي ئەڭ

 كىچىك ئۇ. ئادىمى مەسچىتنىڭ ماۋجيا ماجەنيەن، دامولالم يېۋېي بېشىدا ئەسىرنىڭ-71 ئىمامى،

 كۈنلۈك ھەر چىقارغان، ئۆزى خىراجىتىنى پۈتۈن ئالغان، بىلىم مەسچىتتە چوڭ شىئەن شەنشى ۋاقتىدا

 ئۆگىنىش جاپالىق مۇشۇنداق. ئىدى جاپالىق ناھايىتى تۇرمۇشى تەمىنلەيتى، مەسچىت تامىقىنى

 ئۇنىڭ ماۋفاڭيەن ئىمام كەينىدىكى ئۇنىڭ. تەيىنلەنگەن ئىماملىققا مەسچىتنىڭ ماۋجيا نەتىجسدە

 شىندۇ يىلى-1936. قىلغان ئىماملىق قاتارلىقالر زىباۋ مالياڭئەن، كەيندىن-كەينى شاگىرتى،

 يىلى-1936. ئالغان بىلىم يىل نەچچە مەسچىتتە ماۋجيا ئاخۇن، ماۋجيايوۋ مەسچىتتىكى تاڭجيا

 چىڭدۇلىق يىلى-1938. قىلىنغان دەپنە مازارلقىغا ەسچىتىم ساۋجيا ئۆتكەن، ئالەمدىن يېشىدا 71

. ئۆتكەن ئالەمدىن بىلەن سەۋەبى كېسەل يىلى-1944 قىلغان، ئىماملىق ئاخۇن مامىڭلى



 يىلى-1948 قىلىپ ئىماملىق كۆپرەك يىلدىن ئىككى ئاخۇن خىرۈيتۇ ناھىيەدىكى پىڭ يىلى-1944

 مالۇڭچىڭ ناھيسدىن ماۋ باشالپ يىلدىن يېرىم كېيىنكى يىلنىڭ-1948. كەتكەن قايتىپ چېڭدۇغا

 يىلى-1952 كېيىن ئازادلىقتىن ئالغان، بىلىم مەسچىتتىن غەرب شەھىرى چىڭدۇ. قىلغان ئىماملىق

 .قايتقان يۇرتىغا يىلى-1954 بۆلۈنۈپ يەر تەسقىماتدا يەر

 خاتىرىلەنگەن شەخسلەر نۇرغۇنلىغان ئۇنىڭغا كۆپ ناھايىتى تاختىالر ئويما مەسچتدە ماۋجيا   

 ئىزلىرى ئىش قاتارلىقالرنىڭ ئىمام ماچيئەىيەن ئەپەندى، شاۇچڭۋالىڭ ۋەكىللىك ئۈلگىلىك

 .خاتىرىلەنگەن

 مەزگىلدە ئۇرۇش قارشى ياپونغا چىقتى، يېتشتۈرۈپ خەلىپلەرنى نۇرغۇنلىغان مەسچىتى ماۋجيا   

. قاتارلىقالر چىنتاۋشەن مالىن، جياڭيوفۇ، لوسشەن، مايۇۋچىڭ، ناشفۇ، ماۋېيتەي، ماشۇفۇ،

 ئون قاتارلىق مەيگۈيخۇ جياڭيوچىڭ، مافڭفۇ، جياڭۋۇچاڭ، مافڭيى، ۋاقتىدا ئۇرۇش ئازادلىق

 ئالدىغا ئۆز خەلپلەر پارچىلىنىپ، ئەزالىرى مەسچىت كېيىن، ئازادلىقتىن. قىلغان قوبۇل نەچچەيلەننى

 ماۋ، شۈ، ما، كومىتېتى باشقۇرۇش مەسچىتى ماۋجيا. بولدى راۋان يولىغا ئۆز ئېلىپ نەسرلىرىنى

 چىقىم كىرىم كۈنى مەۋلۇت يىلى ھەر. تاپقان تەركىب فاملدىن ئالتە قاتارلىق جياڭ جاۋ، بەي،

 ئۆتكۈزىدۇ، ئايالندۇرۇپ تەيىنلەپ ۋەكىل بىردىن ئىچىدىن فامىلە ھەر. قىلىدۇ ئېالن ئەھۋالنى

 مەسچىت ۋاقتىدا، ئۇرۇش قارشى ياپونغا. بولىدۇ تەيىنلەنسە قايتىدىن چىقالغانالر ھۆددىدىن ياخشى

 ئازادلىقتىن. قاتارلىقالر شۇداشڭ، مايۇشەن، ماچۈنفا، ئايرىم-ئايرىم خادىمى كومىتېتى باشقۇرۇش

 ھەل ياخشى تېخىمۇ ئىشلىرىنى تۇرالغۇ ئۆي مۇسۇلمانالرنىڭ يەرلىك مەسچىتى ماۋجيا كېيىن،

 . قىلدى

 مەسچىتى پىڭجۇۋ                                          

 .يولى غەربى جىنپىڭ شەھىرى پىڭجۇۋ شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى    

 يۇەنشكەينىڭ. ئاتىلىدۇ دەپ مەسچتى غەربى جىنپىڭ شەھىرى پىڭجۇۋ مەسچىتى پىڭجۇۋ    

 مەسچىت مېتىر، كىۋادرات 1576 كۆلىمى قۇرلۇش ئومۇمىي. قۇرۇلغان( يىلى-1822) يىلى بىرىنچى



 ھۆسنخەت تاملىرىغا مەسچىتنىڭ. قۇرلۇش تۈپتكى ساراي قەدىمىي جۇڭگو مېتىر كىۋادرات 211 ئىچى

 بېزەكلىك، رەڭدە ھەرخىل ئىچى مەسچىت. كۆركەم ناھايىتى بولۇپ، ئويۇلغان خەتلەر شەكىلدە

 ەتلىك،ھەشەم مۇستەكەم، مۇنارى، ئەزان بۇرجەكلىك ئالغان، تۈسنى ئىسالمىي كۆركەم، ئاالھىدە

 ھازىر. بار قاتارلىقالر مۇنچا ياتاق، قىرائەتخانا، قۇرلۇشتا باشقا. قىلغان نامايان تۈسنى ئۆزگىچە

 مىڭشۇەن مەسچىتتە. تۇڭگاننى تەۋە مەزھىپىگە سۈنئىي ئاساسەن بۇالر بار، ئادەم 1232 نوپۇس 372

 قول ئۇيۇلغان،  «تەييبە كەلىمە» بىرسىگە. بار ئىككىسى ئوچىقىدىن كۈجە كۆمۈش ۋاقتىدىكى دى

 . ساقالنغان كۆپلەپ كىتابالردىن ئىسالمىي باشقا ۋە بىرسى دىن «كەرىم قۇرئان» كۆچۈرۈلگەن بىلەن

 مەسچىتى كوچا جەنۇبى دوۋجياڭيەن                                  

 .نومۇر-45 كوچا جەنۇبى شەھىرى دوۋجياڭيەن شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى 

 دەپمۇ «مەسچىتى كوچا جەنۇبى»،«مەسچىتى ناھىيەسى گوئەن» يەنە مەسچىتى دوۋجياڭيەن   

 ئۆلكە ئۆتىدىغان شىمالغا غەربى غەربتىن سىچۈەننىڭ بولسا دوۋجياڭيەن داڭلىق دۇنياغا. ئاتىلىدۇ

 سۇاللىسىنىڭ مىڭ قىلغان، تەرەققىي سودا يەردە بۇ تارتىپ ئەزەلدىن. يولى ئۆتىشدىغان رايونالرنىڭ

 يەردە بۇ ھەمدە قىلغان سودا كېلىپ يەرگە بۇ سودىگەرلەر مۇسۇلمان نۇرغۇنلىغان ئاخىرىدا

 چىڭ. سالغان ئۆزگەرتىپ مەسچىتنى دوۋجياڭيەن يىغىپ مەبلەغ شۇنداقال قالغان ئولتۇراقلىشىپ

 .چوڭايتقان مەزگىلدە دەسلەپكى مىنگونىڭ جۇڭخۇا سۇاللسى

 ئېگىزلىكتە قەۋەت ئىككى توپالپ ئىئانە ئاستىدا، قوللىشى ۋەھىيەتنىڭ ۋە ئىمام ما يىلى-1934   

 ئاي» ئاجرىتىپ يۈەن مىڭ 5 ئىدارىسى ئىشالر دىنىي يىلى-1991. سالغان مۇنارى قاراش ئايغا

 بىر يېڭىدىن «مەركىزى مۇالزىمەت مۇسۇلمانالر» يىلى-1993. ياسىغان ئۆزگەرتىپ نى «مۇنارى

 ئىچى مەسچىت مېتىر، كىۋادرات 1841 كۆلىمى قۇرلۇش مو، 5. 3 كۆلىمى ھازىرقى. سالغان قۇرلۇش

 كىچىك چوڭ. سېلىنغان ساراي ئۈچ ئۇسلۇبتىكى قەدىمىي جۇڭگو. مېتىر كىۋادرات 351 قۇرۇلۇشى

 مېھمانخانا، ئىشخانا، ئۆيى، مۇراسىم رەسەتخانا، مۇنچا، مۇنارى، ئەزان ساراي، چوڭ ئىشىك،

 قۇرۇلۇش ئاساسلىق. تاپقان تەركىب قۇرلۇشالردىن نئوخشمغا قاتارلىق بۆلمى مۇالزىمەت گۈللۈك،



 ھەل رەڭدىن ئالتۇن دېرىزلەرىگە ئىشىك، سېلىنغان، كۆتۈرۈپ ئېگىزلىكتە مېتىر 5. 1 مەسچىت

 پېتى ئۆز خەتلىرى يازغان ئىمام ۋېيجڭگاڭ تەرىپىگە ئىككى تامنىڭ. يېزىلغان خەتلەر ئەرەبچە بېرىپ

 ئۈچ ئېگىزلىكتە مېتىر 21 تەرىپىگە كەينى ساراينىڭ چوڭ مەسچىت مۇنارى ئەزان. قالغان ساقلىنىپ

 ھەرخىل نەقىش، رەڭدار چىنقىش، ئۈستىگە ئۇنىڭ سېلىنغان، شەكىلدە بۇلۇڭ ئالتە قىلىپ قەۋەت

 بېلىق ۋە تاغ ئىچىدە مەسچىت. چۈشۈرۈلگەن ئاي رەڭلىك كۆمۈشئاق ئۈستىگە ئويۇلغان، ئويمىالر

 .ساقالقلىق ھۆجەتلەر بۇيۇم، مەزگىلدىكى چىڭ مىڭ، ھازىر. بار كۆلى

 مۇسۇلمانالر جۇڭگو ئۇيۇشمىسى بىرلەشمىسىنى ئىسالم دۇنيا كۈنى،-17ئاينىڭ-7يىلى-1992   

 بۇ ئاستدا ھەمرالقى ياڭجپو باشلىقى مۇئاۋىن دۆلەتلىك ۋە باشلىقى، چىن ئۇيۇشمىسىنىڭ

 مېھمانالرنى ئارتۇق مىڭدىن چەتئەللىك ھەريىلى مەسچىت بۇ. قىلدى زىيارەت مەسچىتنىڭ

. ئورۇن مۇھىم ئوقۇيدىغان ناماز ۋە مۇراسىم مۇسۇلمانالرنىڭ مەسچىتى دوۋجياڭيەن ھازىر. كۈتۋالىدۇ

 بۇ. ياسالغان ئۆزگەرتىپ يېڭىدىن ھازىر ئۇچۇرغان، زىيانغا ئېغىر تەۋرەشتە يەر ۋنجوۋ يىلى-2118

 خەلىپە 7 ئىمام، 5 ئۆلىما، 9 ئىچىدە رنىڭبار؛ئۇال توڭگاني تەۋە مەنزىپگە سۇني 1481 مەسچتكە

 . ساقالنغان «قۇرئان» پارچە 31 مەسچىتتە. بار

 مەسچتى باۋپىڭ دوۋجياڭيەن                                           

 دوۋجياڭيەن.    رايونى باۋپىڭ كوچا غەربىي شەھىرى دوۋجياڭيەن شەھىرى چىڭدۇ:ئادرېسى

 ئېنىقالپى شىنكى. ئاتىلىدۇ دەپمۇ «مەسچتى چىۋگوڭ ناھيسى گۇەن» يەنە مەسچتى باۋپىڭ

. تاقالدى بېرىپ قېلىشقا ساقلىنپ ۋە يوقلۇش كومتىننىڭ مۇسۇلمانالر بەرگەندە يۈز سىچۈەندە

 سىچۈەننىڭ رايونى شياۋجىن بىراق قاتناشتى ئاكتىپ ھەرىكەتكە بۇ مۇسۇلمانالر شياۋجىندىكى

 بولۇپ، ئاجىز كۈچى قاتناشقانالرنىڭ ھەرىكىتىگە غداشقو بولۇپ، ئىگىزلكتە شىمال غەربىي

 ئۈچۈن مۇداپىيلنش زىيانكەشلىككە ئۇچراپ، زىيانكەشلىككە كېيىن، قايتقاندىن شياۋجىنگە

 ناھيسدىكى گوئەن سەۋەبتىن شۇ. ئولتۇراقالشقان كېلىپ ناھيسگە گوئەن مۇسۇلمانالر شياۋجىندىكى

 كۆچۈش نوپۇس قېتىملىق تۆتىنچى دوۋجياڭيەندىكى بۇ. ئاشقان ئۈزلۈكسىز سانى تۇڭگانىينىڭ



 كوچا جەنۇبى بولسىمۇ ئۇ. كەلدى ئېلىپ مەسلسى قېيىن بىر بۇالر بىراق. ۋاقىت چىققان ئەۋجىگە

 قىلىشنىڭ ھەل مەسىلىنى بۇ. سىغدۇرالمايتى ئوقۇشقا ناماز ۋاقىتتا بىرال ئادەمنى بۇنچىلىك مەسچىتى

 تۇڭگاننى شياۋجىندىكى يىلى-1925. ئىدى سېلىش بىرنى يەنە مەسچىتتىن ئاملى بىر بىردىن

 قۇرۇلۇشى مەسچىتنىڭ بۇ. سالدى نى «مەسچىتى چىۋگوڭ»  توپالپ ئىئانە نوپۇسالر كۆچمە

 ئەينى اليىق، قىلىشقا ۋارىقى شانلىق كىتابنىڭ بىر بۇنى. مۇناسىۋەتلىك بىلەن ھەرىكىتى قوغداش

 بار دەڭ بىر يەنە بۆلەك مەسچىتتىن تاپقان، تەركىب ھويلىدىن بىر ساراي، بىر مەسچىت بۇ ۋاقىتتا

 قۇرلۇش مەسچىتنىڭ. سېلىنغان قىلىپ ئاساس ساراينى مەركىزى ئۇسلۇبتا ئاسىيا مەسچىتنىڭ. ئىدى

 ئورنى ساقالش مەدەنىيەت چىڭدۇ ئۈچۈن سېلنغانلقى ئۇسلۇبتا مىللىي ھازىرقى ۋە قەدىمىي ئۇسلۇبى

 كېيىن ئۇچۇرغان، زەربىگە ئېغىر تەۋرەشتە يەر يىلدىكى-2118 كېيىن، ىنئازادلىقت. بېكىتكەن دەپ

 يېنىدا باۋپىڭنىڭ بولغان بىرى قۇرۇلۇشنىڭ چوڭ ئۈچ دوۋجياڭيەندىكى قۇرلۇش بۇ. سېلىغان قايتا

 يېڭى كېيىنكى ئاپىدىن ئوت مەسچىت بۇ ھازىرقى. ئاتالغان دەپ «مەسچىتى باۋپىڭ» بولغاچقا

 ئارتۇق يىلدىن 81 قىسقىنە گەرچە. قىلىدۇ مەپتۇن ئۆزىگە ساياھەتچىلەرنى نۇرغۇنلىغان ئۇ مەسچىت

 .  ئىسپاتى تارىخى ئاخىرالشقانلىق سۇاللىنىڭ بىر يەنى سۇاللىسى چىڭ بولسىمۇ، تارىخى

 

 .ئۇچۇرى ئاشخانىالرنىڭ مۇسۇلمانچە ئاساسلىق ئىچىدىكى شەھەر چىڭدۇ. 4

 .ئاشخانىالر ئەتراپتىكى مەسچىتنىڭ چىڭ خۇاڭ شەھەر چىڭدۇ   
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 مەسچىتى چىڭ خۇاڭ نومۇر-41 قوشۇمچە نومۇر-6 كوچىسى شىيۆ رايونى ياڭ چىڭ:ئادرېسى

 .قەۋەت بىرىنچى
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 زىخلىقالر مۇسۇلمانچە. 3

 .بىقىندا ئاشخانىنىڭ چوڭ بىناسى فاڭ تيەن مەسچىتى چىڭ خۇاڭ:ىئادرېس
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        21:11~11:11:ۋاقتى قىلىش تىجارەت

 لەغمەنخانسى لەنجۇ. 4

 باغچىسى خەلق ۋە مەيدانى فۇ تيەن نومۇر-8 كوچا نومۇرلۇق جيابا جىن رايونى ياڭ چىڭ:ئادرېسى

 (.ئەتراپىدا

     18228137621:نومۇرى ئاالقلشش

 21:11~11:11:ۋاقتى قىلىش تىجارەت

 كاۋپىى گۆشى قوي مۇسۇلمانچە. 5

 .بىقىندا ئاشخانىنىڭ چوڭ بىناسى فاڭ تيەن مەسچىتى چىڭ خۇاڭ:ئادرېسى
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 ئۈگىرەخانسى گۆشى كاال با چىڭ خۇاڭ مۇسۇلمانچە. 6
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 تاماقخانسى مەززىلىك تاغ تەڭرى شىنجاڭ. 7

 .نومۇر-7 كوچىسى-5 جيابا جىن رايونى ياڭ چىڭ:ئادرېسى

 تاماقخانسى كونا با چىڭ خۇاڭ چۇن تاڭ خۇي. 8

 .كوچا نومۇرلۇق-5 ،4 جيابا جىن رايونى ياڭ چىڭ:ئادرېسى

 ئۈگىرەخانسى گۆشى كاال چىڭ خۇەڭ كونا. 9

 .ئۈگىرەخانسى گۆشى كاال رايونى ۋۇخاۋ:ئادرېسى
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 (دۇكىنى چوڭ) ئاشخانسى بۇرۇنقى شىنجاڭ. 11
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 لەغمەنخانسى لەنجۇ مۇسۇلمانچە. 11

 نومۇر22 كوچىسى شىڭ شاڭ رايونى ياڭ چىڭ:ئادرېسى

 12886477157:نومۇرى ئاالقلشش

 22:11~17:31:ۋاقتى قىلىش تىجارەت

 ساماۋەرخانسى گۆشى كاال مۇسۇلمانچە بىن بىن. 12
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 يۈەن مۇ يى قىسىم غەرب. 13
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 ەخانسىئۈگىر گۆشى كاال چىڭ خۇاڭ. 14
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 قەۋەت-1 ئاستىنقى شەھەر يېڭى رۈي كەي نومۇر-9 بۆلەك بىرىنچى ئايالنما بىرىنچى:ئادرېسى

 .نومۇر-14

 13318175183 ،12887128287 ،13881132583:نومۇرى ئاالقلشش

  ئاشخانسى تائام مەززىلىك شىنجاڭ باال قەيسەر. 16

 . نومۇر-9 بۆلەك-1 جەنۇبى ئايالنما بىرىنچى رايونى ۋۇخوۋ:ئادرېسى
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 13665155567:نومۇرى ئاالقلشش
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 تاماقخانسى تىز دوالن شىنجاڭ. 18
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 تۇرمۇش ۋاقىتلىق» شەھەرلىك چىڭدۇ باشالپ، كۈندىن-1 ئاينىڭ-1 يىلى-2116   

 باشقۇرۇشنى ئولتۇراقلشىش ئاھالىلەر شەھەرلىك چىڭدۇ.» قىلىندى بىكار «كېنشكسى

 بېجىرلىگەندىن كېنىشكسى تۇرۇشلۇق ۋاقىتلىق. ئەمەللەشتى رەسمى «ئامالى ئەمەللەشتۈرۈش

 ھەمدە بەھرىلەندى، مۇالزىمەتلەردىن ئامىباب تېخىمۇ كەلگەنلەر يۇرتتىن باشقا كېيىن،

 .بولدى ئۆزگىرىشلەر تەرتىپلەردە بېجىرىلىدىغان

 ئولتۇراپىشىش ئاساسالنغاندا گە «شەرتنامىسى ئولتۇراقلىشىش ۋاقىتلىق ئاھالىلەر» يېڭى ئەڭ   

 جەمئىيەت بەھەرلىنش، قىلىشتىن ئەمگەك قانۇنلۇق رايوندا ئولتۇراقالشقان كىشى ئىگە كېنىشكىسگە

 ياردىمدىن ئولتۇرۇش ئېلىپ ئۆي ۋە ئېلىش قويۇش، ئامانەت پۇل قاتنىشىش، سۇغۇرتىسىغا

 ئىشقا ئاممىباب ئاساسى مائارىپ، مەجبۇرى باشقا، يەنە. ئىشلىتىش ھوقۇقنى بەھرىلىنىش



 ئاممىباب مۇالزىمىتى، تۇغۇت پىالنلىق سەھيەموالزىمتى، ئاممىباب ئاساسى مۇالزىمىتى، ئورۇنلىشىش

 ئومۇمالشتۇرغان دۆلەت مۇالزىمىتى، قانۇن باشقا ۋە قانۇنىاردىمى مۇالزىمىتى، تەنتەربىيە مەدەنىيەت

 كىرىپ چېگىردىن بېجىرىلىدىغان ئومۇمالشتۇرۇپ دۆلەت. مۇالزىمەتلەر ئاممىباب ئاساسى باشقا

 تىزملتىش ماشىنا رىش،بېجى تولۇقالپ كېنشكسنى ئولتۇراقلىشىش ،   كېنىشكسى، چىقىش

 الياقەتلىك كەسىپ ھەرقايسى بېجىرىش، قىلىپ ئىلتىماس كېنشكسنى شوپۇرلۇق كېنشكسى،

 تۇغۇت قىلىش، ئىلتىماس كېنىشكسنى الياقەتلىك كەسپىي قاتنىشىش، ئېمتھانىغا كېنشكسى

 باشقا ئومۇمالشتۇرغان دۆلەتنىڭ بېجىرىش، ماتېرىيالنى ئىسپات تۇغۇت ۋە تىزىملىتىش مۇالزىمىتى

 .ئاسانلىقالر

 ياكى شۇكىشى كەتسە ئېشىپ سائەتتىن 24 ۋاقتى تۇرغان چېڭدۇدا كىشى كەلگەن چېڭدۇغا. 1

 ئۇچۇر نوپۇس كۆچمە ئۆلكىسى سچۇەن» ئورۇن ئوتتۇردىغان ياكى بەرگۈچى ئىجارە ئۆي ئىدارىسى،

 ئىشالرغا مىللىي تۇرۇشلۇق ياكى ساقچىخانغا قاراشلىق شۇيەرگە بويىچە «ئامالى تىزىملتىش

 .قىلىش ئىلتىماس ئولتۇراقلشىشنى

 ھەم ئاي ئالتە داۋاملىق قىلغۇچە كىنشكسغائىلتىماس ئولتۇرالشىش ئۆزى نوپۇس كۆچمە. 2

 ئورگانالرنىڭ شۇيەرلىك. قىلىش ئىلتىماس ئۆزى چوقۇم بۇيىچە بىرى شەرتنىڭ تۆۋەندىكى

 .بولىدۇ بېرىلسە «كىنشكسى شەھەرلىك چىڭدۇ» ئۆتكچە تەستقىدىن

 .تاپشۇرىدۇ ئايغىچە 6 سۇغۇرتىسىنى جەمئىيەت ئىشچىلىرى يېزا شەھەر داۋاملىق شەھىرمىزدە( 1) 

 قانۇنلۇق ھەم قىلسا قوبۇل ئورۇنى ئىش تەشكىالتى، جەمئىيەت بولۇشى، ئۇيغۇن ئورگانلىرىغا دۆلەت

 ئىشقا سودا شەھەرلىك چىڭدۇ» بۇيىچە نامسى ئىجرا يۈرگۈزۈش سودا تۈزۈپ، توختامنامە ئەمگەك

 .بىرسى شەرتلەرنىڭ قاتارلىق «كېنشكسى ياردەم ئورۇنلشىش

 ۋە ئورنى خىزمەت بېجرىش؛ ئارخبنى ئېلىش ئىجارە ئۆي بولۇش؛ ئۆيى تۇرالغۇ قانۇنلۇق( 2) 

 .قاتارلىقالر ياتاق تەمىنلىگەن مەكتەپ

 ياكى مەكتەپ كەسپى كلىقتېخن ئوتتۇرا مەكتەپ، ئوتتۇرا باشالنغۇچ، كۈنلۈك پۈتۈن( 3) 



 .بولىدۇ ئوقۇسا مەكتەپلەردە ئوتتۇرا تولۇق ئادەتتىكى

 .بولۇش يۆتكىمگەن نوپۇس ئۇيغۇن، نوپۇسقا شەھەرلىك( 4) 

 شەھەرلىك شۇ( بالىلىرى جۈپتى، ئانىسى،-ئاتا) تۇغقىنى بىۋاسىتە كەچۈردىغان تۇرمۇش بىللە( 5) 

 . بولىدۇ نوپۇسى

 قىلىش ئىلتىماس كېنشكسگە تۇرۇش ۋاقىتلىق 

. كېرەك يولالش تىزىملىكىنى تۇرۇشلۇق بۇرۇن، بېجرىشتىن كىنشكسنى تۇرۇشلۇق قىلغۇچى ئىلتىماس

 . بولىدۇ ئالسا كېنشكسى تۇرۇشلۇق كېيىن ئاشقاندىن ئايدىن ئالتە تىزىملكى تۇرۇشلۇق

 :رەسميەتلەر بېجىردىغان   

 (. نۇسخىسى ئەسلى) ئىسپاتالر باشقا ئىسپاتاليدىغان ساالھىتىنى ياكى كىملكى ئاھالىلەر. 1

 ئۆي) ئىسپاتى ھوقۇق ئىگىدارلىق ئۆي:  بىرى ئىسپاتلىرىدىن ئورۇننىڭ تۇرۇشلۇق تۆۋەندىكى. 2

 ئېلىش ئىجارە ئۆي ،(  كېرەك كۆرستشى توختامنامىسىنى سېتىۋېلىش ئۆي يوقالر كىنشكسى

 ياتقدىن ئورگاننىڭ توختامنامە، ئېلىش ىجارىگەئ ئۆي ئىسپاتى، ئالدۇرۇش خاتىرگە تىزىملتشنى

 (. نۇسخا ئەسلى) ئىسپاتى بەرگەن چىقىرىپ

 :ئۇسۇلى يولالش   

 جامائەت جايدىكى تۇرۇشلۇق رايون، ئېلىپ ماتېرىيالالرنى يولاليدىغان: يولالش مەيداندا نەق. 1

 .  بولىدۇ يوللسا بېرىپ ساقچىخانسغا خەۋپسىزلىك

 كومتتكى( يېزا) مەھەللە رايون، ئېلىپ ماتېرىيالالرنى يولاليدىغان:   يولالش ئورنىدىن يىغىش. 2

 . بولىدۇ يوللسا ئورنىدىن يىغىش ئۇچۇرنى نوپۇسالرنىڭ كۆچمە

 كۆچمە ئۆلكىسى سچۇەن ئارقىلىق، الر APP، PC ئۈندىدار،:  يولالش ئۆزى توردىن. 3

 ھەقىقىي ئۇچۇرالرنى ئاالقىدار چىقىپ، سىستمىسغا ئالدۇرۇش تىزىمغا ئۇچۇرنى نوپۇسالرنىڭ

 http://scldrk. com:9080/login. jsp:  تورئادىرسى يولالش. بولىدۇ يوللسا ئارقىلىق تولدۇرۇش

 : ئىشالر قىلىدىغان دىققەت 



 مەجبۇريتى قانۇنىي بولسا ئەھۋالى يولالش ئېلىپ تىزىمغا ئولتۇراقلشىشنى كەلگۈچنىڭ يەرگە شۇ. 1

 . ئاساسى قلشنىڭ ئىلتىماس ئېلىشنى بېجىرىپ كىنشكسى ئولتۇراقلشىش ۋە

 ئۇچۇرالر، ئېلىنغان تىزىمغا ئولتۇراقلشىش يوللىغان ئۆزى تۈردىكى ۋە نوختسى يىغىش يولالشنى. 2

 يوللىغان كېيىن، ئۆتكەندىن تەكشۈرۈشدىن ساقچىخانسنىڭ خەۋىپسزلىك جامائەت ئولتۇراقلشىش

 . بولىدۇ ئىگە كۈچكە كېيىن كىرگەندىن سىستمغا ئۇچۇرالر

 كىنشكسى ئولتۇراقلشىش كېيىن توشقاندىن ئايغا ئالتە يولالش ئالدۇرۇشنى تىزىمغا ئولتۇراقلشىش

 . بولىدۇ قىلسا ئىلتىماس بېجىرشكە

 بېجىردىغان مەيداندا نەق بېرىپ ساقچىخانغا تەۋەسىدىكى ئولتۇراقلشىش قىلغۇچى ئىلتىماس

 ئىلتىماس كىنشكسىگە ئولتۇراقلشىش تولدۇرۇپ، جەدۋىلنى قىلىش ئىلتىماس تاپشۇرۇپ ماتېرىيالالرنى

 «قەغىزىنى ئۇقتۇرۇش ئېلىش كنشكسنى» كېيىن ئۆتكەندىن تەكشۈرۈشدىن كېيىن، قىلغاندىن

 . بولىدۇ ئېلۋالسا

 ماتېرىيالالر بېجىردىغان   

 مۇناسىۋەتلىك شەرتلەرگە تۆۋەندىكى ئاساسەن ئەھۋالغا ئەسلى ئۆزنىڭ قىلغۇچى ئىلتىماس   

 . تەمىنلەش ماتېرىيالالرنى بېجىردىغان

 كىنشكسىگە ئولتۇراقلشىش شەھەرلىك چىڭدۇ كەسپى ئورۇنلشىش ئىشقا مۇقىم ئۇيغۇن قانۇنغا. 1

 : تۆۋەندىكىچە ماتېرىيالالر كېرەكلىك

 كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملىكى ئۆزنىڭ قىلغۇچى ئىلتىماس( 1) 

 .نۇسخىسى

 ( . تەگلىك ئاق.)  رەسىم سۇڭلۇق بىر پارچە بىر يېقىنقى ئۆزنىڭ( 2) 

 تۆلگەنلىك سۇغۇرتسى جەمئىيەت خىزىمەتچى-ئىشچى بازار شەھەر ئۇدا ئاي ئالتە يېقىنقى( 3) 

 ( . نۇسخا ئەسلى) ئىسپاتى

 يۈرگۈزۈش سودا شەخسى ياكى ئورگان توختامى، ئەمگەك:  بىرى ماتېرىيالالرنىڭ تۆۋەندىكى( 4) 



 ۋە ئەسلى« )  كېنشكسى ياردەم ئورۇنلشىش ئىشقا سودا شەھەرلىك چىڭدۇ»   ، ئىجرانامسى

 ( . نۇسخىسى كۆپەيتمە

 :بولىدۇ تەمىنلسە ماتېرىيالالرنى تۆۋەندىكى ئاساسەن ئەھۋالغا ئەمەلى ئۆزنىڭ( 5)

a .ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملكى ئىگسنىڭ ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە دۇستلىرنىڭ تۇغقان-ئۇرۇق 

 نۇسخسنى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ گۇۋاھ مۈلۈك ئۆي نۇسخسنى، كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ

 .كېرەك تەمنلشى

b .نۇسخسنى، كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ توختام ئېلىش ئىجارە ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە ئىجارە 

 مۈلۈك ئۆي:  كېرەك تەمىنلشى بىلەن بىرى ئىسپاتنىڭ تۈرلۈك چئۈ تۆۋەندىكى ۋاقىتتا بىر بىلەن شۇنىڭ

 تۇرۇشلۇق بىلەن ئىگىسى ئۆي ئىسپاتى، ئارخىپ تىزىمالش ئېلىش ئىجارە ئۆي ئىسپاتى، ھوقۇق

 نۇسخىسى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ كاپالەت بىخەتەرلىك سىياسىي ئىمزالغان ساقچىخانىڭ

c .كېرەك تەمىنلشى ئىسپاتنى ئورۇننىڭ تۇرۇشلۇق قىسمدىكلەر، ئىچكى ئورۇننىڭ ئولتۇراقالشقان .

 (.نۇسخىسى ئەسلى)

 ماتىرياالرنى تۆۋەندىكى بارالر كىنشكسى ئولتۇراقلىشىش شەھەر چىڭدۇ بولغان مۇقىم قانۇنلۇق،. 2

 :كېرەك تەمىنلشى

 كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملىكى ئۆزنىڭ قىلغۇچى ئىلتىماس( 1) 

 .نۇسخىسى

 .رەسىم سۇڭلۇق بىر پارچە بىر يېقىنقى ئۆزنىڭ( 2) 

 :بولىدۇ تەمىنلسە ماتېرىيالالرنى تۆۋەندىكى ئاساسەن ئەھۋالغا ئەسلى ئۆزنىڭ( 3) 

a .ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملكى ئىگسنىڭ ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە دۇستلىرنىڭ تۇغقان-ئۇرۇق 

 نۇسخسنى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ گۇۋاھ مۈلۈك ئۆي نۇسخسنى، مەكۆپەيت ۋە ئەسلى كارتسنىڭ

 .كېرەك تەمنلشى

b .نۇسخسنى، كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ توختام ئېلىش ئىجارە ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە ئىجارە 



 مۈلۈك ئۆي:  كېرەك تەمىنلشى بىلەن بىرى ئىسپاتنىڭ تۈرلۈك ئۈچ تۆۋەندىكى ۋاقىتتا بىر بىلەن شۇنىڭ

 تۇرۇشلۇق بىلەن ئىگىسى ئۆي ئىسپاتى، ئارخىپ تىزىمالش ئېلىش ئىجارە ئۆي ئىسپاتى، ھوقۇق

 .نۇسخىسى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ كاپالەت بىخەتەرلىك سىياسىي ئىمزالغان ساقچىخانىڭ

c .كېرەك تەمىنلشى ئىسپاتنى ئورۇننىڭ تۇرۇشلۇق قىسمدىكلەر، ئىچكى ئورۇننىڭ ئولتۇراقالشقان .

 (.نۇسخىسى ئەسلى)

 d .نۇسخىسى، ئەسلى ئىسپاتنىڭ يېتىش ياتاقتا بەرگەن چىقىرىپ مەكتەپ تۇرۇشلۇقالر، مەكتەپتە 

 .كېرەك تەمىنلشى نۇسخسنى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كىنشلسنىڭ ئوقۇغۇچى ھەمدە

 ىكىتۆۋەند بارالر، كىنشكىسى ئولتۇراقلىشىش شەھىرىنىڭ چىڭدۇ ئوقۇش ئۆرلەپ داۋاملىق. 3

 :بولىدۇ تەمىنلسە ماتېرىيالالرنى

 كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملىكى ئۆزنىڭ قىلغۇچى ئىلتىماس( 1) 

 .نۇسخىسى

 .رەسىم سۇڭلۇق بىر پارچە بىر يېقىنقى ئۆزنىڭ( 2) 

 بەرگەن چىقىرىپ مەكتەپ ياكى نۇسخىسى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كىنشلسنىڭ ئوقۇغۇچى( 3) 

 .ئىسپاتى تۇرۇشلۇق

 :بولىدۇ تەمىنلسە ماتېرىيالالرنى تۆۋەندىكى ئاساسەن ئەھۋالغا ئەسلى ئۆزنىڭ( 4) 

a .ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملكى ئىگسنىڭ ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە دۇستلىرنىڭ تۇغقان-ئۇرۇق 

 نۇسخسنى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ گۇۋاھ مۈلۈك ئۆي نۇسخسنى، كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ

 .كېرەك تەمنلشى

b .نۇسخسنى، كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ توختام ئېلىش ئىجارە ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە ئىجارە 

 مۈلۈك ئۆي:  كېرەك تەمىنلشى بىلەن بىرى ئىسپاتنىڭ تۈرلۈك ئۈچ تۆۋەندىكى ۋاقىتتا بىر بىلەن شۇنىڭ

 تۇرۇشلۇق بىلەن ئىگىسى ئۆي ئىسپاتى، ئارخىپ تىزىمالش ئېلىش ئىجارە ئۆي ئىسپاتى، ھوقۇق

 .نۇسخىسى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ كاپالەت بىخەتەرلىك سىياسىي ئىمزالغان ساقچىخانىڭ



 c .كېرەك تەمىنلشى ئىسپاتنى يېتىش ياتاقتا بەرگەن چىقىرىپ مەكتەپ تۇرۇشلۇقالر، مەكتەپتە 

 ( .نۇسخا ئەسلى)

 ئولتۇراقلشىش شەھىرىنىڭ چىڭدۇ ئاساسەن بەلگىلمسگە تىزىمالش نوپۇسالرنى قالغان چۈشۈپ. 4

 :بولىدۇ تەمىنلسە ماتېرىيالالرنى تۆۋەندىكى بېجىرگەنلەر كىنشكسنى

 كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملىكى ئۆزنىڭ قىلغۇچى ئىلتىماس( 1) 

 .نۇسخىسى

 .رەسىم سۇڭلۇق بىر پارچە بىر يېقىنقى ئۆزنىڭ( 2) 

 مەركىزى بېجىرىش كىنشكە خەۋپسىزلىك جامائەت ناھينىڭ( شەھەر) رايون تۇرۇشلۇق( 3) 

 .نۇسخىسى ئەسلى نىڭ «جەدۋىلى قىلىش ئىلتىماس كىنشكسى ئولتۇراقلشىش»   بەرگەن چىقىرىپ

 :بولىدۇ تەمىنلسە ماتېرىيالالرنى تۆۋەندىكى ئاساسەن ئەھۋالغا ئەسلى ئۆزنىڭ( 4) 

a .ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملكى ئىگسنىڭ ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە دۇستلىرنىڭ قانتۇغ-ئۇرۇق 

 نۇسخسنى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ گۇۋاھ مۈلۈك ئۆي نۇسخسنى، كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ

 .كېرەك تەمنلشى

b .نۇسخسنى، كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ توختام ئېلىش ئىجارە ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە ئىجارە 

 مۈلۈك ئۆي:  كېرەك تەمىنلشى بىلەن بىرى ئىسپاتنىڭ تۈرلۈك ئۈچ تۆۋەندىكى ۋاقىتتا بىر بىلەن شۇنىڭ

 تۇرۇشلۇق بىلەن ئىگىسى ئۆي ئىسپاتى، ئارخىپ تىزىمالش ئېلىش ئىجارە ئۆي ئىسپاتى، ھوقۇق

 .نۇسخىسى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ كاپالەت بىخەتەرلىك سىياسىي ئىمزالغان ساقچىخانىڭ

c .كېرەك تەمىنلشى ئىسپاتنى ئورۇننىڭ تۇرۇشلۇق قىسمدىكلەر، ئىچكى ئورۇننىڭ ئولتۇراقالشقان .

 (.نۇسخىسى ئەسلى)

 ئۇيغۇن نوپۇسى شەھەرنىڭ مۇشۇ كەچۈردىغان تۇرمۇش بىللە بىلەن تۇغقانلىرى ئۇرۇق بىۋاسىتە. 5

 تەمىنلسە ماتېرىيالالرنى تۆۋەندىكى بارالر كىنشكسى ئولتۇراقلشىش شەھىرىنىڭ چىڭدۇ كېلىدىغان

 :بولىدۇ



 كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملىكى ئۆزنىڭ قىلغۇچى ئىلتىماس( 1) 

 .نۇسخىسى

 .رەسىم سۇڭلۇق بىر پارچە بىر يېقىنقى ئۆزنىڭ( 2) 

 ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملىكى تۇغقىنىڭ-ئۇرۇق بىۋاسىتە بولغان نوپۇسى شەھەر مۇشۇ( 3) 

 .نۇسخىسى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ

 بىۋاسىتە قاتارلىق ئىسپاتى تېببىي تۇغۇلغانلىق گۇۋاھنامىسى، خېتى توي دەپترى، نوپۇس( 4) 

 . نۇسخىسى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى ماتىرياالرنىڭ ئىسپاتاليدىغان مۇناسۋىتنى تۇغقانلىق

 :بولىدۇ تەمىنلسە ماتېرىيالالرنى تۆۋەندىكى ئاساسەن ئەھۋالغا ئەسلى ئۆزنىڭ( 5) 

a .ئىناۋەتلىك باشقا ياكى كىملكى ئىگسنىڭ ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە دۇستلىرنىڭ تۇغقان-ئۇرۇق 

 نۇسخسنى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ گۇۋاھ مۈلۈك ئۆي نۇسخسنى، كۆپەيتمە ۋە ئەسلى كارتسنىڭ

 .كېرەك تەمنلشى

b .نۇسخسنى، كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ توختام ئېلىش ئىجارە ئۆي تۇرۇۋاتقانالر، ئۆيدە ئىجارە 

 مۈلۈك ئۆي:  كېرەك تەمىنلشى بىلەن بىرى ئىسپاتنىڭ تۈرلۈك ئۈچ تۆۋەندىكى ۋاقىتتا بىر بىلەن شۇنىڭ

 تۇرۇشلۇق بىلەن ئىگىسى ئۆي ئىسپاتى، ئارخىپ تىزىمالش ئېلىش ئىجارە ئۆي ئىسپاتى، ھوقۇق

 .نۇسخىسى كۆپەيتمە ۋە ئەسلى نامسنىڭ كاپالەت بىخەتەرلىك سىياسىي ئىمزالغان ساقچىخانىڭ

c .كېرەك تەمىنلشى ئىسپاتنى ئورۇننىڭ تۇرۇشلۇق قىسمدىكلەر، ئىچكى ئورۇننىڭ ئولتۇراقالشقان .

 (.نۇسخىسى ئەسلى)

 :تەرتپى بېجرىش 

 شەھەرنىڭ چىڭدۇ» بېرىپ ساقچخانغا تۇرۇشلۇق ماتىريالىرنى ئىلتىماس نوپۇسالرنىڭ ئاقما. 1

 . كېرەك تولدۇرۇش نى «جەدۋىلى ئىلتىماس بېجرىش كىنشكسىنى ئولتۇراقلشىش

 باشقا ھەمدە «جەدۋىلى ئىلتىماس بېجرىش كىنشكسىنى ئولتۇراقلشىش شەھەرنىڭ چىڭدۇ. » 2

 . كېرەك سۇنشى تەستىقلشغا تەكشۈرۈپ ساقچسنىڭ خەلق سۇپىدىكى ئالدى ماتىرياالرنى



 ئېلىش گۇۋاھنامە كىرگۈزۈپ ئۇچۇرنى كېيىن، ئۆتكەندىن تەشكۈرۈشدىن ساقچسنىڭ خەلق. 3

 ئىلتىماس بولسا ئۆتمىگەن تەكشۈرۈشتىن ئەگەر بېرىش، قىلغۇچغا ئىلتىماس قەغىزىنى ئۇقتۇرۇش

 . كېرەك بېرىشى ئېيتىپ سەۋەبنى ئۆتمىگەنلىك تەشكۈرۈشدىن قىلغۇچغا

 . ساقچىخانسى خەۋپسىزلىك جامائەت ئورۇندىكى تۇرۇشلۇق نوپۇسى ئاقما:  ئورنى بېجرش   

 . ھەقسىز قىلىش ئىلتىماس تۇنجى:  ئۆلچمى ئېلىش ھەق   

 . قىلىش تەرەپ بىر مەيداندا نەق تولۇق، ماتېرىيال:  سۈرتى بېجرىش   

 . نومۇرلۇق[ 21112123] باھاسى ئىسالھات ۋە تەرەققىيات سچۇەن:  ئاساسى ئېلىش ھەق   

 . قەغىزى ئۇقتۇرۇش تاپشۇرۇۋېلىش گۇۋاھنامە:  ئېرىشىش ېرىيالغامات   

 كۈندىن 15 تاپشۇرۇۋېلىپ نى «قەغىزى ئۇقتۇرۇش تاپشۇرۇۋېلىش گۇۋاھنامە» قىلغۇچى ئىلتىماس. 4

 خەۋپسىزلىك جامائەت ئېلىپ نى «قەغىزى ئۇقتۇرۇش تاپشۇرۇۋېلىش گۇۋاھنامە»   ، كېيىن

 . بولىدۇ ئېلۋالسا كىنشكسنى ئولتۇراقلىشىش بېرىپ ساقچىخانسىغا

 

 .تەرتىپى بېجىرىش كىملىكنى ئۆلكنىڭ باشقا تۇرۇپ ئۆلكىسدە سىچۈەن ئاممىسىنىڭ ئۆلكە 11. 7

 جياڭشى، ئەنخۇي، جېجياڭ، جياڭسۇ، تيەنجىن، باشالپ، كۈنىدىن-1 ئاينىڭ-7 سچۇەن   

 ئۆلكىلەرنىڭ قاتارلىق شەندۇڭ جېلىن، ۋە شەھەرلەر ئۆلكە قاتارلىق چۇڭچىڭ خۇبېي، خۇنەن،

 سچۇەن. باشالندى ئومۇميۈزلۈك خىزمىتى بېجىرىش سىناق يۇرتتا باشقا كىملىكنى ئاممىسىنىڭ

. بولىدۇ قىلسا ئىلتىماس ئىشنى بېجىرىش كىملىك ئۆلكىدە 11 ئېيتىلغان يۇقىرىدا ئامما ئۆلكىدىكى

 بېجىرىش كېنشكە يۇرتقا باشقا رنىڭرايونال شەھەر ئۆلكە باشقا شەھەرلەردىن ئۆلكە سىناق

 باشقا بولسا، تولۇق شەرتلىرى تەرەپنىڭ قارشى پەقەت ئاساسەن، پىرىنسپگە «بىر بىرگە»خىزمىتى،

 . بولىدۇ يايدۇرسا قانات خىزمىتىنى بېجرىش كىنىشكا يۇرتتا

 :تۆۋەندىكىچە اليىھە كونكرېت

 قىلنشى؛ بەرپا ئورۇنالرنىڭ قىلىش قوبۇل   



 ئاممىسىنىڭ خەلق جۇڭگو پۈتۈن ئورگاندا خەۋىپسزلىك جامائەت دەرىجىلىك ناھىيە ھەربىر   

 قوبۇل لياڭشەن، ئابا، گەززى،) قىلىش بەرپا ئورنى قىلىش قوبۇل بېجىرىشنى يۇرتتا باشقا كىملكنى

 ئىھتياجغا ئەمەلىي ئورۇنلىرىنىڭ خەۋپسىزلىك جامائەت ئوبالستلىق قىلنشى بەرپا ئورۇنالرنىڭ قىلىش

 (.بېكتلدۇ ئاساسەن

 .ماتېرىيال كېتەرلىك دائىرىسى، ئوبيېكتى، قىلىش قوبۇل   

 قىلىدىغان، خىزمەت مۇقىم قانۇنلۇق ئۆلكىسىدىكى سچۇەن: ئوبيېكتى قىلىش قوبۇل. 1

 .ئامما ئۆلكىلىك باشقا ئولتۇراقالشقان ئوقۇيدىغان،

 كېتىپ بۇزۇلۇپ غان،ئالماشتۇرىدى توشۇپ ۋاقتى كىملىكنىڭ دائىرىسى قىلىش قوبۇل. 2

 .بېجىرىش تولۇقالپ سەۋەبلىك كېتش يىتۈپ ئالماشتۇردىغان،

 .ماتېرىيالالر كېتەرلىك. 3

 تۇرۇش ۋاقىتلىق بولسا، بېجىرگەن كېنىشكسى تۇرۇشلۇق ۋاقىتلىق ئىچىدە ئۆلكە( 1)        

 .ئاساسەن كېنىشكسگە

 ئەمەلىيەت ئۈچ بىرتما) سۇپىسىدا ئۇنىۋېرسال مۇالزىمەت ساقچى ئۆلكىسدە سچۇەن( 2)        

 ۋە «دەپتىرى نوپۇس» شەخسنىڭ شۇ تىزىمالش، نوپۇسنى بولغان ئەمەلىي ئاساسەن گە( بۆلىكى

 .بېجىرىش ئاساسەن كىملىكىگە كىشىلىك

 نوپۇسنى بولغان بار ئەمەلىي بولسا، بېجىرمىگەن كىنشكسى تۇرۇش ئىچىدە ئۆلكە( 3)        

 كىشىلىك ياكى ۋە «دەپترى نوپۇس» ئۆزنىڭ ۋاقىت بېجىرگەن ا،بولس ئالدۇرمىغان تىزىمغا

 ئۆلكىسدە سىچۈەن①:كېرەك تەمىنلشى ماتېرىيالالرنى تۆۋەندىكى يەنە باشالپ، كىملكىدىن

 تەمىنلشى ماتېرىيالالرنى قاتارلىق كېنىشكسى خىزمەت توختامىنى، ئىشلىتىش قىلىۋاتقانالر، خىزمەت

 قاتارلىق ئىسپاتى ئوقۇغۇچىلق كېنشكسى، ئوقۇغۇچىلىق ئوقۇۋاتقانالر، ئۆلكىسدە سچۇەن②كېرەك؛

 ماتېرىيالالرنى يۇقىرىقى ئۈچۈن ئالماشتۇرۇش كىنشكە يەنە،. كېرەك تەمنلشى بىلەن مارتىريالالر

 .كېرەك تەمىلشى بىللە ئەسلسنمۇ كىملكنىڭ باشقا، تەمنلگەندىن



 :ئوبىكتپالر قىلمايدىغان قوبۇل

 .قىلغۇچالر ئىلتىماس قېتىم تۇنجى كىملككە كىشىلىك. 1

 سىستمسى بېجىرىش كېنشكە رايوننىڭ باشقا چۈنكى ئامما، رايوندىكى مىللەت ئىنسانلىق. 2

 .قىلنمايدۇ قوبۇل ۋاقتىنچە شۇڭا پەرقلەندۈرەلمەيدۇ، كىنشكلەرنى يېزىقتىكى مىللەت ئىنسانلىق

 سىرتقى ۋە بولمىغانالر بىردەك بىلەن ئۇچۇر نئالدۇرغا تىزىمغا ئورگانغا خەۋپسىزلىك جامائەت. 3

 ئۇچۇرىنى ئىزى بارماق كىملككە كىشىلىك ھەمدە بولغانالر ئۆزگىرىش چوڭ بىرقەدەر قىياپىتىدە

 رەسمى سىستمسدا ھەمدە بولغانالر تەس جەزملەشتۈرۈش ساالھىيىتىنى ۋە ئالدۇرمىغانالر تىزىمغا

 .بولغانالر خاتا نومۇر كىملكىدىكى ساالھىيەت يوقالر،

 كىشى باشقا سېتىم، ئېلىم ئۆزگەرتىش، ياساش، يالغان. خاتىرلەنگەنلەر ئۇچۇرى ئىناۋەت ناچار. 4

 كىملكنى، ئاھالە دەپتىرىنى، نوپۇس ئاھالە نامىدا كىشى باشقا ئېلۋېلىش، ئالداپ ئېلۋېلىش، نامىدا

 پاسپورت، كىملكنى، ئاھالە دەپتىرىنى، نوپۇس ۋە ئىشلىتىش كىنشكلەرنى پىراۋا شوپۇرلۇق پاسپورت،

 ئېلىپ ۋە ئىشلەتكەن ياساپ يالغاندىن كىنشكلەرنى دۆلەتلىك قاتارلىق كىنىشكسى پىراۋا شوپۇرلۇق

 ئەۋەتكەن سۇپىلىرى ئالماشتۇرۇش ھەمبەھرىلەش ئۇچۇرلىرىنى ئىناۋەت دۆلەت ھەمدە ساتقانلىقتەك

 .خاتىرلەنگەنلەر ئۇچۇرلىرى ئىناۋەت ناچار

 تەرىپى بېجىرىش لىپقى ئىلتىماس   

 تۇرۇشلۇق دەپترى، نوپۇس ئاھالە قىلغۇچى ئىلتىماس: ئىلتىماسى بېجىرىش كىنشكە. 1   

 ئوقۇۋاتقان، قىلىۋاتقان، خىزمەت ئەمەلىي ئېلىپ، ماتېرىيالالرنى ئاالقىدار قاتارلىق كېنىشكسى

 بېجىرىش ئورۇنالردا باشقا كىملكنى ئاھالە بېكىتكەن ئورگانلىرى خەۋپسىزلىك جامائەت تۇرۇشلۇق

 تىزىمغا قىلىپ قوبۇل ئورۇنالردا باشقا كىملكنى ئاھالە»  بېرىپ، ئورۇنالرغا قىلمىغان قوبۇل رەسميتنى

 .تولدۇرىدۇ نى «جەدۋىلى ئالدۇرۇش

 قاتارلىق كىملكى ئاھالە ياكى دەپترى نوپۇس ئاھالە قىلغۇچى ئىلتىماس: توپالش ئۇچۇر. 2

 كىشى شۇ مەيداندا نەق كېيىن، ئېنقلغاندىن تەكشۈرۈپ ساقچىلىرى خەلق تاپشۇرۇپ ماتىرياالرنى



 ئىلىپ ۋاكالىتەن بۆلۈمدىكلەر يەتكۈزۈش تىز ۋاكالىتەن ۋە يىغلىدۇ ئۇچۇرلىرى ئىزى بارماق ۋە سۈرتى

 .يىغىلدۇ بىللە ئۇچۇرالرمۇ ئەۋەتىدىغان قىلغاندا قوبۇل بولسا، ئەۋەتدىغان

 ئالماشتۇرۇپ توشۇپ ۋاقتى ئاساسەن مۇددەتكە ئىگە كۈچكە: ھەققى تەننەرخى تاپشۇرىلدىغان. 3

 تولۇقالپ كېتىپ يىتۈپ بولسا، ئالماشتۇردىغان كېتىپ بۇزۇلۇپ يۈەن، 21 بولسا ئالدىغان قايتا

 جامائەت بىرگە بىلەن شۇنىڭ تاپشۇرىدۇ؛ ھەق بويىنچە ئۆلچەم يۈەن 41 بولسا بېجىردىغان

 .ئالىدۇ بىللە نى «تالون ئېلىش تاپشۇرۇپ كىملكنى ئاھالە» تارقاتقان ئورگانلىرى خەۋپسىزلىك

 ئاھالە» ئامما ئوگانلىنرى خەۋىپسزلىك جامائەت: ئۇسۇلى ۋە ۋاقتى ئېلىش تاپشۇرۇپ كىنشكسنى. 4

 باشالپ كۈندىن تاپشۇرغان نى «جەدۋىلى ئالدۇرۇش تىزىمغا قىلىپ قوبۇل ئورۇنالردا باشقا كىملكنى

 ئورنىدىن قىلىش قوبۇل. بېرىش تارقىتىپ كىملكنى ئاھالە ۋە ېجىرىشب كېنشكسنى ئىچىدە كۈن 61

 قوبۇل ئورۇندىكى باشقا ئېلىپ قەغىزىنى ئۇچۇر تاپشۇرۇۋېلىش قىلغۇچى ئىلتىماس تاپشۇرۇۋالغاندا،

 ۋە يەتكۈزۈش تىز بولىدۇ؛ ئېلۋالسا كېنشكسنى كېيىن ئۆتكەندىن تەكشۈرتۈپ بېرىپ ئورنىغا قىلىش

 ئاھالە قىلغۇچى ئىلتىماس بولسا، قىلغان ھاۋالە بېرىشنى ئەۋەتىپ ئېلىپ تاپشۇرۇپ ۋاكالىتەن

 ئاھالە بېرىپ ئورنىغا قىلىش قوبۇل ئەتراپتىكى يېقىن ئىچىدە، كۈن 31 ئالغان تاپشۇرۇپ كىملكنى

 ئالغان كېنشكنى يېڭى بولسا، ئالماشتۇرغان كېنشكسنى. الزىم ئۆتكۈزۈشى تەكشۈرۈشتىن كىملكنى

 .كېرەك بېرىشى قايتۇرۇپ كېنشكنى كونا ۋاقىتتا

 يۇقىرىقى ئاھالسمۇ ئۆلكسنىڭ سچۇەن كېيىن، جەزملەشتۈرگەندىن كېلىشىپ ئالماشتۇرۇپ پىكىر   

 ئىلتىماس كونكرېت. بېجىرەلەيدۇ ئورۇنالردا باشقا كىملكنى ئاھالىلەر شەھەرلەردە ئۆلكە باشقا 11

 يەرلىك شۇ تەرتپنى بېجىرش قىلىپ ئىلتىماس ھەمدە الرماتېرىيال كېتەرلىك شەرتلىرىگە قىلىش

 . بولىدۇ كۆرسە ماتېرىيالدىن تەشۋىقات ئورگىنىنىڭ خەۋپسزلىك جامائەت

 

 قىلىنغان؟ رۇخسەت تەكشۈرۈشىگە كىملىك ئاستىدا ئەھۋال قانداق ساقچىالرنىڭ. 8

 بوالمدۇ؟ تەكشۈرسە كىملكنى ئاممىنىڭ ھالدا ئىختيارى ساقچى[1سوئال]



 ماددا-15 نىڭ «قانۇنى كىملىك ئاھالىلەر جۇمھۇريتى خەلق جۇڭخۇا» لېكىن. بولمايدۇ:جاۋاب

 ئۆۋەنكدەك ۋاقىقتدا، قىلىۋاتقان ئىجرا ۋەزىپە قانۇنلۇق ساقچىلرى خەلق ئاساسەن، بەلگىلمسگە

 كېيىن، چىقارغاندىن كېنشكسنى قىلىش ئىجرا ۋەزىپە ۋاقىتتا ئۇچرىغان بىرگە ئەھۋالالرنىڭ

 :بولىدۇ تەكشۈرسە كىمكىنى الىلەرنىڭئاھ

 ئېنىقالش تەكشۈرۈپ ساالھىيەتنى گۇماندارىنىڭ، جىنايەت قىلغان خىالپلىق قانۇنغا( 1)        

 .كېرەك

 بولسا، ئاشۇرۇۋاتقان ئەمەلگە خىزمىتىنى باشقۇرۇش مەيداننى نەق ئارقىلىق قانۇن( 2)        

 .الزىم ئېنىقالش ۈپتەكشۈر ساالھىتىنى خانىمالرنىڭ ئاالقىدار

 يۈزبەرگەندە، ۋەقە تاسادىپىي يەتكۈزدىغان خەۋپ ئامانلقغا جەمئىيەت دەرىجىدە ئېغىر( 3)        

 .كېرەك ئېنىقالش تەكشۈرۈپ ساالھىتىنى ئادەملەرنىڭ ئاالقىدار مەيداندىكى نەق

 ياكى ۋە ئايدىروم پىرستان، پورت، بېكتى، ماشىنا يوللۇق ئۇزۇن ئىستانسىسى، پويىز( 4)        

 ئاالقىدار ئورۇنالردا، بىكتىكەن ھۆكمىتى خەلق شەھەرلىك جەريانىدا پائالىيەت تىپتكى چوڭ

 .كېرەك ئېنىقالش تەكشۈرۈپ ساالھيتىنى ئادەملەرنىڭ

 .ئەھۋالالر بولغان زۆرۈر ئېنىقالش تەكشۈرۈپ ساالھىتىنى بەلگىلەنگەن قانۇندا( 5)        

 قىلىمىز؟ قانداق بولسا ئېلۋالمغان ئەگەر ۋاقىتتا، تەكشۈرگەن كىملىك ساقچىالر[سوئال]

 بولسىڭىز، ئېلۋالمغان ئەگەر. قىلىمىز تەۋسيە يۈرشنى ئېلىپ سەردارىم كىملكنى كۆپچىلىكنىڭ: جاۋاب

 چىقىرىپ كېنشكىلەرنى بولغان ئىگە كۈچكە قاتارلىق پاسپورت كېنشكسى، پىراۋا شوپۇرلۇق يەنە سىز

 قاتارلىق ئىسمىڭىز نومۇرىڭىز، كىملىك ئۆزىڭىزنىڭ يەنە. بولىدۇ ئىسپاتلسڭىز ساالھيتڭىزنى

 «ئەسۋابى ساقچى» ساقچىالردا نۇرغۇن ھازىر. بولىدۇ تەشكۈرتسڭىز تەمىنلەپ ساقچىغا ئۇچۇرالرنى

 .تەكشۈرەلەيدۇ سىزنى ساقچى بەرسىڭىز، دەپ نۇمۇرڭىزنى كىملىك سىز بولۇپ، سەپلەنگەن

 قانۇنلۇق ئۆزنىڭ كۆرگەندە، بولمىغانلىقىنى ئۆلچەملىك بېجىرشى ئىش ساقچىنىڭ[سوئال-3]

 بولىدۇ؟ قوغدىسا قانداق ھوقۇقنى



 خەلق قىلىپ تېلېفون غا 12389 باشقا، قىلىشتىن پاش قىلىپ تېلېفون غا 111 ئامما: جاۋاب

 .بولىدۇ قىلسا قىلىش پاش ھەركتنى ئىش خىالپ قانۇنغا ساقچىلىرنىڭ

 ئېلىپ مەجبۇرىي چوقۇم مەن ماسالشمىغاندا، تەكشۈرۈشكە ساالھىيەت قچىنىڭسا ئەگەر[سوئال-4]

 مېڭالمدىم؟

 بىرتەرەپ قىلمسا، قوبۇل تەكشۈرۈشنى كىنىشكا ئاساسەن بەلگىلمىلىرگە ئاالقىدار قانۇننىڭ:جاۋاب

 بويىنچە قانۇن شەكىللەندۈرگەنلەر، جىنايەت: ئەھۋالالر ئاساسلىق. مۇمكىن ئۇچىرشى قىلىشقا

 كىملىك ئاھالىلەرنىڭ بويىچە قانۇن ساقچسنىڭ خەلق قىلىدۇ سۈرۈشتە مەسئۇليتى جىنايى

 جىنايىتى قىلىش توسقۇنلۇق ئىشالرغا مەمۇرىي كۆرسەتسە، قارشىلىق بىلەن زورلۇق تەكشۈرۈشىگە

 بۇيىچە قانۇن بولسا، شەكىللەندۈرگەن جازاسى قىلىدۇ؛ئامانلىق سۈرۈشتە مەسئۇليتى جىنايى بىلەن

 يەنىال ساالھىتى بولۇپ گۇماندارى جىنايەت قىلغان خىالپلىق قانۇنغا بېرىلىدۇ؛ جازاسى مانلىقئا

 سوراق داۋاملىق ئىشقا شۇ بېرىپ، ئېلىپ ئورۇنلىرىغا خەۋپسىزلىك جامائەت ئاندىن بولسا، ئېنىقسىز

 نەق مەجبۇرىي خادىم، باشقۇرۇۋاتقان مەيداننى نەق سائەت؛ 24 ۋاقتى سوراق بولىدۇ، قىلسا

 . بولىدۇ كەتسە ئېلىپ مەيداندىن

 

 قىلىش ئىلتىماس نامىسى ئىجازەت كىرىش تەيۋەنگە پاسپورت، چڭدۇدا ئاممىسىنىڭ ئۆلكە باشقا. 9

 .تەرتىپى

 ئاھالىلەر ئۆلكىلەردىكى سىرتقى تۇرۇشلۇق چېڭدۇدا باشالپ كۈندىن-1ئاينىڭ-8يىلى-2113

 :تۆۋەندىكىچە ئەھۋالى تەپسىلىي. بولىدۇ بېجىرسە پاسپورت چېڭدۇدا

 نامىسى گۇۋاھ چىقىش-كىرىپ چېگرادىن چېڭدۇدا كىشىلەر قايسى ئۆلكىلەردىكى سىرتقى. 1

 بولىدۇ؟ بېجىرسە

 ياشقا 16 جۈپلەر، قىلغان توي ئۆلكىلەردىكى باشقا كىشىلەر، نوپۇستىكى چىڭدۇ( 1)        

 .ئوغۇلالر-قىز توشمغان



 ياشقا 16 جۈپلەر، بىر قىلغان توي ئوقۇغۇچالر، خىزىمەتچلەر، ئەمەس، نوپۇسى چىڭدۇ( 2)        

 شەھەرلىك چىڭدۇ كىشىلەر تۈردىكى 2 يۇقىرىدىكى: چۈشەندۈرۈش.)ئوغۇلالر-قىز توشمىغان

 ئورگىنىدىن باشقۇرۇش كىرگۈچلەرنى-چىقىپ چېگرادىن ئىدارىسى خەۋپسزلىك جامائەت

 (.بېجىرىدۇ

 چىڭدۇ ئاھالىسى ئۆلكە سىرتقى( ئالىدۇ ئىچىگە ئۆز ياشنمۇ 61) يۇقىرى ياشتىن 61( 3)        

 جامائەت يۇقىرى دەرىجىلىكتىن ناھىيە جايدىكى تۇرۇشلۇق ۋاقىتلق ئۆلكىمىزدىكى ئىچكى شەھىرى

 بېجىرىش رەسميتنى چىقىش-كىرىپ تەيۋەنگە ۋە بېجىرىش پاسپورت بېرىپ ئورگانلىرىغا خەۋپسىزلىك

 .بولىدۇ سۇنسا ئىلتىماسنى

 ناھىيە ئورۇندىكى تۇرۇشلۇق ۋاقىتلىق ئۆلكىمىزدىكى ئاھالىسى ئۆلكە سىرتقى( 4)        

 تولۇقالپ ۋە ئالماشتۇرۇش پاسپورت ئورگانلىرىغا خەۋپسىزلىك جامائەت يۇقىرى دەرىجىلىكتىن

 .بولىدۇ سۇنسا ئىلتىماس بېرىشكە رەسميتنى چىقىش كىرىپ چېگرادىن تەيۋەنگە. بېجىرىش

 جايدىكى تۇرۇشلۇق ۋاقىتلىق ئاھالىلەر نوپۇستىكى ئۆلكىمىز كېلىدىغان ئۇيغۇن شەرتكە: ئىزاھات

 ۋە ئالماشتۇرۇش پاسپورت بېرىپ ئورگانلىرىغا خەۋپسىزلىك جامائەت يۇقىرى دەرجىلكتن ناھىيە

 ئاۋمېنغا شياڭگاڭ، رەسميتى، چىقىش-كىرىپ چىگىرىدىن تەيۋەن بېجىرىش، تولۇقالپ

 سۇنسا ئىلتىماس بېرىشكە رەسميتنى چىقىش ساياھەتكە كوللېكتىپ كېنىشكسى، چىقىش-كىرىپ

 .بولىدۇ

 كېرەك؟ تەييارالش ماتېرىيالالرنى قايسى بېجىرشكە سۇنۇپ، رەسميتنى چىقىش كىرىپ چىگىردىن. 2

 رەسميىتگە چىقىش كىرىپ چىگىردىن ئاھالىلەر بۇلدىغان بەھرىمەن سىياسەت يۇقىرىدىكى   

 :الزىم تاپشۇرۇشى ماتېرىيالالرنى تۆۋەندىكى مۇناسىۋەتلىك

 .دەپتىرى نوپۇس كىملكنى، ئەۋالد ئىككىنچى كىشىنىڭ مەزكۇر( 1)        

 خىزمەت بەرگەن چىقىرىپ ئورگانلىرى كاپالەت ئىجتىمائىي خادىمالر خىزمەتچى( 2)        

 ئىسپاتنى تاپشۇرغانلىق سۇغۇرتسى ئامانلىق جەمئىيەت يۇقىرى يىلدىن بىر ئۇدا ئورۇندىكى قىلىۋاتقان



 .كېرەك تاپشۇرۇشى

 ئىسپاتنى ئوقۇۋاتقانلىق بەرگەن چىقىرىپ ئورگانلىرى مائارىپ كۈنلۈك پۈتۈن ئوقۇغۇچالر( 3)        

 .الزىم تاپشۇرۇشى

 ئورگانلىرىنى خەۋپسىزلىك جامائەت ئورۇندىكى تۇرۇشلۇق بالىلىرى قىلغانالر، توي( 4)        

 الزىم تاپشۇرۇشى ئىسپاتىنى بولغانلىق يۇقىرى ئايدىن 6 ۋە ئاي 6 تۇرغانغا يەردە شۇ گەنبەر چىقىرىپ

 مۇناسىۋەتلىك باشقا ئىسپاتلىيالمىسا مۇناسىۋىتىنى تۇغقانلىق كىنشكسى نوپۇس ئەگەر)

 (.كېنشكسى تۇغۇت گۇۋاھنامىسى، نىكاھ مەسىلەن الزىم تاپشۇرۇشى ماتېرىيالالرنى

 قىلىش ئىلتىماس بېجىرگۈچىلەر رەسمىيتنى چىقىش-كىرىپ چىگىردىن تەيۋەنگە( 5)        

 . الزىم تاپشۇرۇشى ماتېرىيالالرنى ئىسپات ماس سەۋەبىگە

 

 چېگرادىن تارماقلىردىكى خەۋپسزلىك جامائەت بېجىرىدىغان خېتى يول ۋە پاسپورت چڭدۇدا. 11

  چىقىش كىرىپ

 .ئادرېسى زاللىرنىڭ بېجىرىش ئىشلىرىنى

 شەھىرى چىڭدۇ: مەركىزى كۈتۈۋېلىش چىققۇچىالرنى-كىرىپ چىگىردىن شەھەرلىك چىڭدۇ. 1

 (.تەرىپىدە يان غەربى سارىيىنىڭ تېخنىكا-پەن سچۇەن نومۇر يولى غەربى خەلق رايونى چىڭياڭ

 86417769:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 دازسسى رايونى ېنجياڭج:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنىڭ-كىرىپ چىگىردىن رايونى جېنجياڭ. 2

 (.ئورنى تۇرۇشلۇق ھۆكمەت رايونلۇق جېنجياڭ ئەسلى) نومۇر-48 يولى

 84551531:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى يولى شۇاڭگۈي رايونى جېنجياڭ. 3

 .نومۇر-99 يولى نيۇشكۇ رايونى جېنجياڭ:نۇقتىسى

 62128756:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت



 مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى خېجياڭتىڭ رايونى جېنجياڭ. 4

 .نومۇر-69 يشۆگاڭ رايونى جنجياڭ:نۇقتىسى

 81476282:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 ېيجىياۋچاڭب رايونى چىڭياڭ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى چىڭياڭ. 5

 (.ئاغزى يول كوچسى نىڭشيا) نومۇر يول غەربى

 86115271:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 چىڭياڭ:نۇقتىسى مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى گۇاڭخۇا رايونى چىڭياڭ. 6

 .نومۇر-12 يولى چىڭياڭ رايونى

 86117135:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 چىڭياڭ:نۇقتىسى مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى ساۋتاڭ رايونى چىڭياڭ. 7

 .نومۇر-9 كوچسى چىڭياڭ رايونى

 81477535:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 ئۇنۋىرستتى قاتناش رايونى جىننيۇ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى جىننيۇ. 8

 (.تەرىپىدە يان ئىدارىسى تارماق خەۋپسىزلىك جامائەت جىننيۇ) نومۇر-178 يولى

 86798115:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 جىننيۇ:نۇقتىسى مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى شىنخۇا رايونى جىننيۇ. 9

 .نومۇر-333 يولى خۇاڭفىڭ رايونى

 62116111 ،87594111:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 جىننيۇ:نۇقتىسى مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى جىيۇلدى رايونى جىننيۇ. 11

 .نومۇر-88 يولى شىڭسخې رايونى

 87617616:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 شيۇۋەن رايونى چېڭخۇا:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى چېڭخۇا. 11



 . تەرىپىدە يان ئىدارىسىنىڭ خەۋىپسزلىك جامائەت چېڭخۇا) نومۇر-16يولى

 86416455:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى شېڭدېڭسى رايونى چېڭخۇا. 12

 .نومۇر-81 بۆلىكى-3 يولى قۇرلۇش شىمالى رايونى چىڭخۇا:نۇقتىسى

 62691819:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى شۇاڭىزىچياۋ رايونى چېڭخۇا. 13

 .نومۇر-95 يولى قۇرلۇش شىمالى جىڭخۇا رايونى چىڭخۇا:نۇقتىسى

 62691759:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 يول-5 ۇكېشىۋ رايونى ۋۇخوۋ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى ۋۇخوۋ. 14

 . رايونى-3 قەۋەت ئىككىنچى مەركىزى مۇالزىمەت شىنجېڭ رايونى ۋۇخوۋ نومۇر-361

 12896166:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانىسى رايونى ۋوگزال جەنۇبى رايونى ۋۇخوۋ. 15

 نومۇر-3 كوچسى شىمالىي زوڭشۇ رايونى ۋۇخوۋ:نۇقتىسى

 85227185:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى باغچسى سانائەت رايونى ۋۇخوۋ. 16

 .نومۇر-57 يول-1 كىشى رايونى ۋۇخوۋ:نۇقتىسى

 85363132:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 ۋۇخوۋ:نۇقتىسى مۇالزىمەت ققانالرچى-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى زۇچياۋ رايونى ۋۇخوۋ. 17

 .نومۇر-237 بۆلەك-2 يولى فۇجەن رايونى

 85113126:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 رايونى گاۋشىن:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى گاۋشىن. 18

 .نومۇر-111كوچسى-1تيەنفۇ



 85178253:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى رايون غەربى رايونى گاۋشىن. 19

 .نومۇر-1يولى غەربى تيەنجياۋ رايونى گاۋشىن:نۇقتىسى

 87958925:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 جەنۇبى يولى تيەنفۇ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى يېڭى تيەنفۇ. 21

 .بىنا تەرەپتكى سول مەركىزى مۇالزىمەت رايون يېڭى تيەنفۇ نومۇر-1632 بۆلەك

 86419519:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت 

 مۇالزىمەت چىققانالر-كىرىپ چىگىردىن ساقچىخانسى رايونى جېڭشىڭ رايونى يېڭى تيەنفۇ. 21

 .كوچسى غەربى چىنخۇاڭسى بازىرى جېڭشىڭ رايونى يېڭى تيەنفۇ:نۇقتىسى

 68381996:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 رايونى لوڭچۈەنيى:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى لوڭچۈەنيى. 22

 .رايون A بىنا-1 مەركىزى مۇالزىمەت سىياسىي نومۇر-777يولى بېيچۈەن

 84882862:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 بيەنمىن رايونى چڭبەيجىياڭ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن چڭبەيجىياڭ. 23

 .زالى مۇالزىمەت سىياسىي رايون-6 يولى

 83681128:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت 

 يولى يۈيىڭ رايونى شىندۇ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى شىندۇ. 24

 رايون مەركىزى مۇالزىمەت سىياسىي نومۇر-188

 83932922:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 يولى نەنجياڭ رايونى ۋىنجياڭ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى ۋىنجياڭ. 25

 نومۇر-116

 82711742:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت



 دۇڭشېڭ رايونى شۇاڭلىيۇ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن رايونى شۇاڭلىيۇ. 26

 .نومۇر-49 يولى نۇڭجياڭ سىكوچ

 85817193:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 شەھىرى دۇجياڭيەن:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن شەھىرى دۇجياڭيەن. 27

 .مەركىزى مۇالزىمەت سىياسىي رايونى يېجىيې

 61929139:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت 

 تيەنپېڭ شەھىرى پېڭجوۋ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن شەھىرى پېڭجوۋ. 28

 چوڭ ئىدارىسى خەۋىپسزلىك جامائەت شەھەرلىك پېڭجوۋ) نومۇر-58 يولى شىمالى چاۋياڭ بازىرى

 (.تەرەپىدە يان دەرۋازسى

 83875614:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 لنچيوڭ شەھىرى چيوڭلەي:زالى شكۈتۈۋېلى چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن شەھىرى چيوڭلەي. 29

 .نومۇر68 يولى فڭخۇاڭ بازىرى

 88741681:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 چوڭياڭ شەھىرى چوڭجوۋ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن شەھىرى چوڭجوۋ. 31

 .مەركىزى مۇالزىمەت سىياسىي شەھىرى چوڭجوۋ نومۇر-1111 يولى ئەسىر بازىرى

 82211261:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 جاۋجېن ناھىيە جىنتاڭ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن ناھىيەسى جىنتاڭ. 31

 .بىناسى ئۇنىۋېرسال ھۆكمەت نومۇر-388 بۆلەك-1 يولى يىڭبىن

 84925131:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 يولى خېگۇڭ بازىرى پىتوڭ پىشئەن: زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن پىشىئەن. 32

 .رايون A مەركىزى مۇالزىمەت سىياسىي پىشىئەن بىنا-1 بىناسى چوڭ تېلېگراف نومۇر-2

 87886669:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت



 يولى دايىى ناھىيەسى دايىى:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن ناھىيەسى دايى. 33

 88212133:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت رايون A مەركىزى مۇالزىمەت ىيسىياس نومۇر-379

 بازىرى خېشەن ناھىيە پۇجياڭ:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن ناھىيە پۇجياڭ. 34

 .نومۇر-73 بۆلىكى يۇقىرى يولى شالۇ

 88551211:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 بازىرى ۋۇجىن ناھىيە شېنجېن:زالى كۈتۈۋېلىش چىققانالرنى-كىرىپ چىگىردىن ناھىيە شېنجېن. 35

 .تەرىپىدە يان ئىدارىسى خەۋپسىزلىك جامائەت ناھىيەلىك شېنجېن نومۇر-43 كوچسى جېڭشى

 8253137:نومۇرى تېلېفون سوراش مەسلىھەت

 

 كىنىشكىسى تۇرۇشلۇق ۋاقىتلىق ۋاقىتتا توشمىغان يىلغا يېرىم ۋاقتى تۇرۇشلۇق چېڭدۇدا.11

 بولىدۇ؟ بېرىشكە قانداق قىلىشنى ئىلتىماس كىرىشكە ئوقۇشقا ۋاقىتتا بېجىرەلمىگەن

 سياستگە كىرىش ئوقۇشقا بالىلىرىنىڭ كەلگەنلەرنىڭ كۆچۈپ ئىشلىگلى شەھەرگە شەھىرى چىڭدۇ   

 كىرىش ئوقۇشقا ئارقىلىق ئىسپاتى ئالدۇرۇش تىزىمغا. باردى ئېلىپ «بوشىتىش» مەخسۇس

 .بولدۇ بېجىرسە ماسىئىلتى

 :كۆرۈشى ئارقا سىياسەتنىڭ   

 باشقۇرۇشنى كېنشكسىنى ئولتۇراقلشش شەھىرى چىڭدۇ»كۈنى،-1 ئاينىڭ-1يىلى-2116   

 كىرگەن شەھەرگە يىلى-2116. ئەمەللەشتۈرۈلدى تۈردە رەسمى «چارىسى ئەمەللەشتۈرۈش

 ئىلتىماس ئاساسەن بەلگلىمسگە قىلىش قوبۇل مائارىپنى مەجبۇرى قىزلىرىنىڭ-ئوغۇل ئىشلەمچلەرنىڭ

 كىنشكسى ئولتۇراقلشش شەھەرلىك چىڭدۇ كىملىك، ئىچىدە مۇددەت بەلگىلەنگەن چوقۇم قىلغۇچى

 باللرنىڭ كىشىلەرنىڭ خىل ئىككى. كىنشكسى ئولتۇراقلىشش ۋاقىتلىق شەھەرلىك چىڭدۇ ياكى

 .چرايدۇئۇ تەسىرگە كىنشكسىنىڭ ئولتۇراقلشىش ئىلتىماسى كىرىش ئوقۇشقا

 كەلمەسلىك ماس قوللىنىش نى «چارە» كىشىلەر ئايرىلغان نوپۇسى شەھىرى چىڭدۇ بىرى   



 بېجىرىپ كىنشكسى ئولتۇراقلشىش ئىككىنچى. بېجرەلمەيدۇ كىنشكسى ئولتۇراقلشىش سەۋەبىدىن

 كىنشكسنى ئولتۇراقلشىش ۋاقتىنچە ئاساسەن گە «چارە» كىشىلەر بولمىغان ئاي 6 ئالدۇرغىنى تىزىمغا

 .ئااللمايدۇ

 بېرىش ياردەم مەسلسگە كىرىش ئوقۇشقا باللرنىڭ كىشىلەرنىڭ تۈرلۈك ئىككى ئېيتىلغان يۇقىرىدا  

 ئولتۇراقلشىش. قىلدى ئېالن ئۇقتۇرۇشنى تولۇقلما ئىدارىسى مائارىپ شەھەرلىك چىڭدۇ ئۈچۈن

. بولىدۇ بېجىرسە ئىلتىماسنى كىرىش ئوقۇشقا ئورنىدا كىنشكسى ئولتۇراقلشىش ئىسپاتنى تىزىمالش

 رايونى شەھەر مەركىزى. بولىدۇ ئاممغىال كېلىدىغان ماس سىياستگە «بوشىتىش» ۋاقىتلق لېكىن

 تەۋەلىكىدە نوپۇس رايونالردىكى ناھىيە شەھەر، ئەمەسلەرنى، تەۋەلىكىدە نوپۇس ئارىسىدىكى

 . ئالمايدۇ ئىچىگە ئۆز ئەمەسلەرنى

 تۇرۇشلۇق ئەمەلى ئاساسەن گە «چارە» كىشىلەر ېلىدىغانك ماس ئەھۋالغا يىلى-2116   

 بەرگەن چىقىرىپ ساقچىخانا سۇنۇپ ئىلتىماسنى تىزىملىتىش ئولتۇراقلىشىشنى ساقچىخانغا جايدىكى

 ئوقۇشقا بالىلىرىغا تاپشۇرۇپ ماتريالالرنى مۇناسىۋەتلىك ۋە «ئىسپاتى تىزىمالش ئولتۇراقلشىشىنى»

 .بولىدۇ بېجىرسە رەسميتنى كىرىش

 يۈرگۈزلەمدۇ؟ سىياسىتى «بوشىتىش» يەنە كېيىن   

. چەكلىنىدۇ بىلەنال يىلى-2116 پەقەت سىياسىتى «بوشىتىش» بۇ ئەرزىيدىغنى قىلىشقا دىققەت   

 شەھەرلىك چىڭدۇ ئاساسەن بەلگىلىمىگە بالىالر كىرگەن كۆچۈپ باشالپ يىلدىن-2117

 .كېرەك بولۇشى كىنشكسى ئولتۇراقلىشىش

 مۇناسىۋەتلىك ھۆكمەتنىڭ شەھەرلىك ئۆلكە، گوۋۇيۈەن، شەھىرى چىڭدۇ باشالپ يىلدىن-2117   

 تەشۋىقات ئاالقىدار سىياسەتكە ۋاقتىدا ناھىيلەر شەھەر ھەرقايسى قىلىپ ئىجرا قاتتىق بەلگىملىرنى

 ئولتۇراقلشىش بېرىپ ساقچىخانالرغا ۋاقتىدا كەلگەنلەرنىڭ سىرتتىن ئىشلەپ ياخشى خىرمىتنى

 تەۋەلكدە ئۆز نوپۇسى كەلگەن سىرتتىن. الزىم قىلىشى كىچىكلىك ھەمدە بىجرشكە كىنشكسى

 خىزمىتىنى مۇالزىمەت قىلىش قوبۇل تەربيسنى مائارىپ مەجبۇرى بالىلىرىنىڭ كىشىلەرنىڭ ئەمەس



 .الزىم ئىشلشى ئاكتىپ مۇقىم

 :ئەسكەرتىش

 ئۈچۈن بېجىرىش رەسميتىنى كىرىش ئوقۇشقا قىزلىرىنىڭ-ئوغۇل بالىلىرىنىڭ كەلگەنلەرنىڭ كۆچۈپ

 ئوقۇشقا بالىلىرىغا ئىشلەمچىلەر كىرگەن شەھەرگە يىلى-6كېرەك بېرىشى ئېلىپ ماتېرىيالالرنى قايسى

 ئەدلىيە مائارىپ جايدىكى تۇرۇشلۇق كۈندە خىزمەت ئايدىكى-5 چوقۇم بېجىرسە رەسميتنى كىرىش

 شەھەرلىك چىڭدۇ»سۇنىدۇ، ئىلتىماسنى كىرىش قائوقۇش جايدا بەلگىلەنگەن بېرىپ ئورۇنلىرىغا

 «جەدۋىلى قىلىش ئىلتىماس كىرىش ئوقۇشقا بالىلىرىنىڭ ئىشلەمچىلەرنىڭ كىرگەن كۆچۈپ سىرىتتن

 نۇسخىسىنى كۆپەيتلگەن كۆرسىتىدۇ ماتېرىيالالرنى ئىسپات مۇناسىۋەتلىك ھەمدە. تولدۇرىدۇ نى

 :تاپشۇرىدۇ

 ئولتۇراقلشىش ۋاقىتلىق ياكى كىنشكسى ئولتۇراقلشىش كىملكى، قىلغۇچنىڭ ئىلتىماس( 1)        

 .كىنشكسى

 ھامىيسى قانۇنلۇق ياكى كىنشكسى نوپۇس بالسنىڭ ھەمدە قىلغۇچى ئىلتىماس( 2)        

 .ئىسپات ئۈنۈملۈك ئىسپاتاليدىغان ئىكەنلىكىنى

 شەھەر ئادەم ئالغان كنشكە ئوقۇسا، مەركىزىدە شەھەر ئوغۇل-قىز قىلغان ئىلتىماس( 3)        

 توختامنى ئەمگەك قانۇنلۇق تۈزۈلگەن بىلەن ئورۇنالر ئىشلەتكۈچى ئادەم رايوندىكى مەركىزى

 .كېرەك تاپشۇرۇشى گۇۋاھنامىسىنى تىجارەت سانائەت-سودا ياكى تاپشۇرۇشى

 ئاينىڭ-5 چوقۇم قىلغۇچى ئىلتىماس بار كىنشكسى ئولتۇراقلشىش شەھەرلىك چىڭدۇ( 4)        

 ھەمدە) تەمنلشى بىلەن ئىسپاتى تاپشۇرۇش ھەق سۇغۇرتسغا جەمئىيەت ئاي 12 ئۇدا كۈنگىچە-31

 شەھەرلىك چىڭدۇ( كېرەك بولۇشى ھالىتدە تاپشۇرۇش ھەق ئايدا قىلغان ئىلتىماس كىرىشنى ئوقۇشقا

 شەھەردە مۇشۇ كۈنگچە-31 ئاينىڭ-5 قىلغۇچى ئىلتىماس بار كىنشكسى ئولتۇراقلشىش ۋاقىتلىق

 ھەق) الزىم تەمىنلىشى بىلەن ئىسپاتى تاپشۇرۇش ھەق سۇغۇرتسغا جەمئىيەت ئاي 12 ئومۇمىي

 ئىلتىماس ھەمدە. الزىم بولۇشى ئىچىدە ئاي 24 بۇرۇنقى قىلىشتىن ئىلتىماس ۋاقتى تاپشۇرغان



 (.الزىم بولۇشى ھالتدە تاپشۇرۇش ھەق ئايدا قىلغان

 تۇرغانلىقنى خىل بىر ئۇدا شەھەردە شۇ قىلغۇچى ئىلتىماس كۈنگىچە،-31 ئاينىڭ-5( 5)        

 . الزىم بولۇشى ئىسپاتالر مۇناسىۋەتلىك ئىسپاتاليدىغان

 

 .شەرتلىرى كىرىش ئوقۇشقا كەلگەنلەرنىڭ ئىشلەمچىلىككە چڭدۇغا يىلى-2116. 12

 چىڭياڭ رايونى، جنجىياڭ ھەم بولمىسا، رايونالردا مەركىزى شەھەر نوپۇستكى تۇرۇشلۇق دائىمىي. 1

 نوپۇسى رايوندا يېڭى تيەنفۇ چىڭدۇ رايونى، گاۋشىن چىڭدۇ رايونى، ۋۇخوۋ رايونى، جننيۇۋ رايونى

 .قىلىدىغانالر ئىشلەمچلىك ئولتۇراقلشىپ ئەكلىپ مەركىزى شەھەر بولمىغان،

 بولمىغان مەركىزى شەھەر شەھەرنىڭ شۇ لېكىن مەركىزىدە شەھەر نوپۇسى تۇرۇشلۇق دائىمىي. 2

 .قىلغانالر ئىشلەمچىلىك ئولتۇراقلشپ بېرىپ جايالرغا

 .قىلىدىغانالر ئىشلەمچىلىك كېلىپ رايوندىن باشقا بولمىغان شەھەردە نوپۇسى تۇرۇشلۇق دائىمىي. 3

 ئىلتىماس كىرشكە ئوقۇشقا بالىلىرى قىلىدىغانالرنىڭ ئىشلەمچىلىك كىرىپ شەھەرگە يىلى-2116   

 ماتېرىيالالرنىڭ ئىسپات تۆۋەندىكى(.ئېلىنىدۇ قىسقارتىپ دەپ ىلغۇچىق ئىلتىماس تۆۋەندە) قىلىشتا

 .تاپشۇرىدۇ بىللە نۇسخىسىنى كۆپەيتلگەن ھەمدە. كېرەك كۆرستشى چىقىرىپ ئەسلىنى

 تۇرۇشلۇق چېڭدۇدا «كىملكنى ئاھالىلەر» ئىچىدىكى مۇددىتى ئىگە كۈچكە قىلغۇچى ئىلتىماس. 1

 بىر ئوخشاش بالىلىرى ۋە ؛ئىلتىماس«كىنشكسى تۇرۇشلۇق ۋاقىتلىق چېڭدۇدا» ياكى  «كىنشكسى

 ھامىيسى قانۇنى باشقا ياكى ۋە دەپتىرى نوپۇس تەۋەلىكتكى ئەسلى بولسا، تەۋە تەۋەلىكگە نوپۇس

 .ئىسپات ئىگە كۈچكە ئىسپاتلىيااليدىغان مۇناسىۋىتىنى بولغان بىلەن

 بىلەن قىلغۇچى ئىلتىماس چوقۇم بولسا، ئوقۇتماقچى رايونىدا مەركىزى شەھەرنىڭ شۇ باللىرنى. 3

 ياكى «توختامى ئەمگەك» قانۇنلۇق ئورۇننىڭ ئىشلەتكۈچى ئادەم رايوندىكى مەركىزى شەھەر

 باج) ئىجازەتنامسى تىجارەت سانائەت-سودا بېجىرگەن ئىچىدە رايون مەركىزى قىلغۇچى ئىلتىماس

 تەمىلشى بىلەن( ئالىدۇ ئىچىگە ئۆز اتالرنىمۇئىسپ ئاالقىدار قىلغانلىققا كەچۈرۈم باج ياكى تاپشۇرغان



 ئوقۇۋاتقان دە( شەھەر) ناھىيە سىرتتىكى شەھەرنىڭ شۇ بالىلىرى قىلغۇچىنىڭ ئىلتىماس ؛ كېرەك

 ئەمگەك» قانۇنلۇق تۈزگەن بىلەن ئورۇن ئىشلەتكۈچى ئادەم دىكى( شەھەر) ناھىيە شۇ چوقۇم بولسا،

 سانائەت-سودا بېجىرگەن دە( شەھەر) ناھىيە رايون شۇ قىلغۇچى ئىلتىماس ياكى «توختامى

 تەمنلشى بىلەن ئىسپاتالر ئاالقىدار قىلىشقا كەچۈرۈم باج ياكى تۆلگەن باج ئىجازەتنامسى تىجارەت

 .كېرەك

 بۇ كۈنگىچە،-31 ئاينىڭ-5 قىلغۇچى ئىلتىماس بولغان «كىنشكسى تۇرۇشلۇق چېڭدۇدا.»4

 ھەمدە) ئىسپات تاپشۇرغانلىق ئاي 12 ئىزچىل سۇغۇرتىسىنى جەمئىيەت بويىچە قانۇن شەھەردە

 تەمىنلشى بىلەن كېرەك بولۇشى ھالەتتە تاپشۇرغان ئايدىمۇ شۇ كىرگەن ئوقۇشقا قىلىپ ئىلتىماس

 شەھەردە شۇ قىلغۇچى، ئىلتىماس بولغان بار «كىنشكسى تۇرۇش ۋاقىتلىق» كېرەك؛چېڭدۇدا

 تاپشۇرغان يىغلىپ) ئىسپاتنى توشقانلىق ئايغا 12 لىپيىغى پۇلى سۇغۇرتسى جەمئىيەت تاپشۇرغان

 ئىلتىماس ھەمدە ئىچىدە ئاي 24 بۇرۇنقى تىزىمالشتىن قىلىپ ئىلتىماس ئوقۇشقا مەكتەپكە ۋاقتى

 ھالەتتە تاپشۇرۋاتقان داۋاملىق ئىچىدە ئاي 3 بۇرۇنقى ئۇنىڭدىن ۋە ئاي شۇ كىرگەن ئوقۇشقا قىلىپ

 . كېرەك تاپشۇرۇشى( كېرەك بولۇشى

 داۋاملىق ناھىيەدە( شەھەر) رايون شۇ قىلغۇچى ئىلتىماس كۈنگىچە،-31 ئاينىڭ-5. 5

 قىلىش مايىل ناھىيە( شەھەر) رايون ھەرقايسى ئىسپات ئاالقىدار توشقانلقىغا يىلغا بىر تۇرغانلىقنىڭ

 زۆرۈرمۇ؟ قۇيۇش يولغا پىرىنسپلىرنى

 شۇ ناھىيلەر( شەھەر رايون ھەرقايسى ئاساسەن، تەلپىگە نىڭ «پىكىرى كۆرسىتىش يول: »جاۋاب   

 قىلىۋاتقانالرنىڭ ئىشلەمچىلىك كىرىپ شەھەرگە ئىچىدىكى دائىرە بەلگىلەنگەن ئەمەلىي يەرلىكنىڭ

 كۆرسىتىش يول» ئاساسەن پىرنسپگە كونكرېت قىلشدىكى قوبۇل مائارىپنى مەجبۇرىي بالىلىرىنىڭ

( شەھەر) رايون ھەرقايسى ئاساسەن، تەلپگە ئۇنىڭ ۋە تۇرۇپ چىڭ پىرنسپىدە ئاساسلىق «پىكرى

 مەجبۇرىي ئۇالرنىڭ كېلىپ ئېلىپ بىللە بالىلىرىنى قىلغانالرنىڭ ئىشلەمچىلىك شەھەرلەرگە ناھىيەلەر

 بولۇشى مەۋجۇت پەرقلەر بەلگىلىك ئۇسۇلدا كونكرېت قىلشتكى بىرتەرەپ مەسلسنى مائارىپى



 . قىلىڭ دىققەت بەلگىلىمىلەرگە پىرنسپ كونكرېت يەرلىكنىڭ شۇ قىلغۇچى ئىلتىماس مۇمكىن،

 بولىدۇ؟ سورسا مەسلىھەت بېرىپ قەيەرگە بولسا سوئاللىرى جەريانىدا بېجىرىش باشلىقلىرى ئائىلە 

 ئارقىلىق يولالر قاتارلىق تېلېفون مىكروبىلوگ، تور، سۇرغاندا مەسلىھەت باشلىقلىرى ئائىلە:جاۋاب   

 ۋە ئىدارىسى مائارىپ شەھەرلىك چىڭدۇ توردا. بولىدۇ سورسا مەسلىھەت سوئالالردىن مۇناسىۋەتلىك

 تەكشۈرسە، چىقىپ توربېكتگە مەخسۇس ئىدارىسى مائارىپ ناھىيەلىك( شەھەر) رايون

 مائارىپ شەھەرلىك چىڭدۇ بىلوگدا بولىدۇ؛مىكرو چۈشۈرۋالسا سىياسەتلەرنى مۇناسىۋەتلىك

 قىلىپ دىققەت بىلوگىغا مىكرو مەخسۇس ئىدارىسى ائارىپم ناھىيەلىك( شەھەر) رايون ۋە ئىدارىسى

 شەھەرلىك چىڭدۇ ئىدارىسى، مائارىپ ناھىيەلىك( شەھەر) رايون بولىدۇ؛تېلېفوندا سورسا مەسلىھەت

 باشقۇرۇش مۈلۈك ئۆي شەھەرلىك ئىدارسگە، خەۋىپسزلىك جامائەت شەھەرلىك ئىدارىسى، مائارىپ

 مۇناسىۋەتلىك ئارقىلىق قىلىش تېلېفون ئىدارىسىگە باشقۇرۇش سانائەتنى سودا شەھەرلىك ئىدارىسى،

 . بولىدۇ سورسا سوئالالرنى

 

 بۇ يۆتكەپ سۇغۇرتىسى داۋالىنىش ئاساسلىق قىلىۋاتقانالرنىڭ خىزمەت نۇپۇستكى كۆچمە. 13

  داۋاملىق كەسىپنى

 [ 1]بەلگلمىسى بېجىرىش

 يۆتكەپ سۇغۇرتىسىنى داۋالىنىش ئاساسلىق الرنىڭقىلىۋاتقان خىزمەت نۇپۇستكى كۆچمە ماددا،-1

 نوپۇستكى كۆچمە»ئۈچۈن، ئۆلچەملەشتۈرۈش بىردەك تەرتىپنى بېجرىش داۋاملىق كەسىپنى بۇ

 ۋاقىتلىق داۋامالشتۇرۇش يۆتكەپ مۇناسۋىتنى كاپالتى داۋالىنىش ئاساسلىق قىلىۋاتقانالرنىڭ خىزمەت

 بۆلۈمى كاپالەت ئىجتىمائىي ۋە بايلىقى كۈچى ئادەم) ئاساسەن غا «قارارى

 ئاساسى دېھقانالرنىڭ تۇرغۇزغان نوپۇس كىرىپ شەھەرگە» ۋە( نومۇر-181[2119]تارقاتقان

 ئاالقىدار ئىشلەشكە ياخشى خىزمىتىنى داۋامالشتۇرۇش يۆتكەپ ۋە قاتنشى سۇغۇرتسغا داۋالىنىش

 غا( نومۇر-81[2115]تارقاتقان بۆلۈمى كاپالەت ئىجتىمائىي ۋە بايلىقى كۈچى ئادەم) «قارارى



 . بېكىتكەن بەلگىلمسىنى بۇ ئاساسەن،

( يېزا شەھەر،) بازار شەھەر ۋە سۇغۇرتسى داۋالىنش ئاساسى خىزمەتچلەر بەلگىلمىدە بۇ ماددا،-2

 دەپ قاتناشقۇچى سۇغۇرتىغا تۆۋەندە) قاتناشقۇچى سۇغۇرتسغا داۋالىنىش ئاساسى ئاھالىلەر دىكى

 يۆتكەپ ھالقىپ رايوندىن باشقۇرۇش ھالقىغان، تۈزۈم قىلغاندا خىزمەت كۆچمە( ئېلىنىدۇ قىسقارتىپ

 سۇغۇرتىغا بىجىردىغان داۋاملىق كەسىپنى مۇناسىۋىتىدىكى سۇغۇرتسى داۋالىنىش ئاساسلىق

 .كېلىدۇ ماس قاتناشقۇچىغا

 سۇغۇرتىسىنى( داۋالنىش) جەمئىيەت بولسا ئورگان بىجىرگۈچى ئاتالغان بەلگلمىدە بۇ ماددا،-3

 ھەرقايسى بولسا ئىسپاتى قاتناشقۇچى سۇغۇرتىغا ئاتالغان بەلگىلمدىكى بۇ ئورۇن بىجىردىغان

 كاپالەت ئىجتىمائىي بايلىقى كۈچى ئادەم ئورگانلىرى بېجىرىش جايالردىكى پىالناليدىغان بىرتۇتاش

 بېسىپ ۋە تولدۇرىدىغان ئاساسەن تەلپگە نازارىتنىڭ كومىتېتى سەھىيە دۆلەتلىك بۆلۈمى،

 . كۆرسىتىدۇ ئىسپاتالرنى چىقىرىدىغان

 بۇرۇن، كۆچۈرۈشتىن ھالقىپ رايوندىن پىالناليدىغان بىرتۇتاش قاتناشقۇچى سۇغۇرتىغا ماددا،-4

 سۇغۇرتىغا داۋالىنىش ئاساسلىق ئورۇن ئىشلەتكۈچى ئادەم قاراشلىق ياكى ۋە قاتناشقۇچى سۇغۇرتىغا

 بېجىرىش ئىش( ئېلىنىدۇ قىسقارتىپ دەپ ئورۇن يۆتكەلگەن تۆۋەندە) ئورۇن قاراشلىق مۇناسىۋەتلىك

 ئاھالىلەر ئاساسەن بەلگىلىمىگە بىجرىپ، رەسميتىنى توختىتىش قاتنىشىشنى سۇغۇرتىغا ئورگىنى

 سۇغۇرتغا ھەمدە كېرەك، تەمىنلشى بىلەن ماتېرىيالالر ئىسپات مۇناسىۋەتلىك قاتارلىق كىملكى

 .بولىدۇ قىلسا ئىلتىماس ئېلىشقا ئىسپاتى قاتناشقانلىق

 سۇغۇرتا يەرلكتكى شۇ قاتناشقۇچىنىڭ سۇغۇرتغا ئورگان بىجىرگۈچى ئىش ئورۇندىكى يۆتكەلگەن   

 شەخسى كىشىنىڭ شۇ كېرەك، دەللشى ئەھۋاللىرىنى تاپشۇرغان پۇل ۋە ۋاقتى تاپشۇرغان

 بولىدۇ؛سۇغۇرتغا چىقارسا ىسپاتنىئ قاتناشقانلىق سۇغۇرتغا ھېسابالپ، مەبلەغنى ھساباتدىكى

 بولۇپ قەرز بولسا، قالغان بولۇپ قەرز بواللماي تاپشۇرۇپ تېخى پۇلنى سۇغۇرتا ئەگەر قاتناشقۇچىنىڭ

 .كېرەك قۇيۇشى ئەسكەرتىپ تاپشۇرۇشنى تولۇقالپ ۋاقتىدا ھەمدە ئۇقتۇرۇپ قالغانلىقىنى



 قېلشى ساقالپ ئۇچۇرنى قاتناشقۇچىنىڭ سۇغۇرتغا ئورگان بىجرگۈچى ئىش ئورۇندىكى يۆتكەلگەن   

 سۇغۇرتغا قاتناشقۇچى سۇغۇرتغا كېرەك قېلشى ساقالپ ئۈچۈن قىلىش الزىم تەكشۈرۈشكە قايتا كېرەك،

 ئورگىنىدىن بېجىرىش ئىش ئورۇندىكى يۆتكەلگەن بولسا، قويغان يوقۇتۇپ ئىسپاتنى قاتناشقانلىق

 .  بولىدۇ بېجىرسە تولۇقالپ

 ئىشقا بولۇپ كۆچمەن ھالقىپ رايوندىن پىالناليدىغان بىرتۇتاش قاتناشقۇچى سۇغۇرتغا ماددا،-5

 سۇغۇرتسغا داۋالنىش ئاساسلىق ئورۇنىڭ كەلگەن يۆتكىلىپ بويچە بەلگىلىمە كېيىن، ئورۇنالشقاندىن

 نئورۇندى ئىشلەتكۈچى ئادەم ئورۇنالشقان ئىشقا. يېڭى باشقا ياكى قاتناشقۇچى سۇغۇرتغا. قاتنشدۇ

 سۇغۇرتغا ياكى سۇنسا ئىلتىماسى يۆتكىلش ئورنىغا بېجىرىش ئىش ئورۇندىكى كەلگەن يۆتكېلىپ

 ھەم يۆتكەش مۇناسۋىتنى سۇغۇرتسى داۋالىنىش ئاساسى »كېرەك، تاپشۇرۇشى ئىسپاتنى قاتنىشىش

 ئىلتىماس» تۆۋەندە ماتېرىيال،) تولدۇرۇپ نى «جەدۋىلى قىلىش ئىلتىماس بېجىرىشنى داۋاملىق

 ئاالقىدار قاتارلىق كىملكى ئاھالىلەر بويىچە ئۆلچەم ،ھەم(ئېلىنىدۇ قىسقارتپ دەپ «جەدۋىلى قىلىش

 .كېرەك تەمنلشى بىلەن ئىسپاتالر

 باشالپ كۈندىن قىلغان قوبۇل ئىلتىماسنى ئورگىنى بېجرىش ئىش ئورۇندىكى كەلگەن يۆتكىلپ   

 ئاالقلشىپ، بىلەن ئورگىنى بېجرىش ئىش ئورۇندىكى يۆتكەلگەن ئىچىدە كۈنى خىزمەت 15

 ئاالقلشىش بېجىرىش داۋاملىق ھەم يۆتكەش مۇناسۋىتنى سۇغۇرتسى داۋالىنىش ئاساسى»

 . كېرەك ئەۋەتىشى چىقىرىپ نى( ئېلىنىدۇ دەپ خېتى ئاالقلشىش» قىسقارتىپ تۆۋەندە)«خېتى

 كۈندىن ئالغان ىن «خېتى ئاالقلشىش» ئورگىنى بېجرىش ئىش ئورۇندىكى يۆتكەلگەن ماددا،-6

 :الزىم بولۇشى بېجىرىپ رەسميتىنى يۆتكەش تۆۋەندىكى ئىچىدە كۈنى خىزمەت 15 باشالپ

 مۇناسۋىتنى سۇغۇرتسى داۋالىنىش ئاساسىي يەرلىكتكى ئەسلى قاتناشقۇچىنىڭ سۇغۇرتغا. 1

 .توختىتىش

 قالدۇقنى ھساباتدىكى شەخسىي قىلىش، بىرتەرەپ ھساباتنى شەخسىي ئاساسەن بەلگىلىمىگە. 2

 ۋە فامىلسى-ئىسىم يۆتكىگىچىنىڭ چاغدا يۆتكگەن بولسا، تېگىشلىك بىجرشكە رەسميتنى يۆتكەش



 .كېرەك قويشى ئەسكەرتىپ نومۇرىنى كاپالەت ئىجتىمائىي

 ئۆزگەرتىش ئۇچۇرلىرىنى تۈرىدىكى سۇغۇرتسى داۋالىنىش ئاساسىي قاتناشقۇچى سۇغۇرتغا.»3

 ۋە سېلىشتۇرۇپ نى( ئېلىنىدۇ دەپ «جەدۋىلى ئۇچۇر» قىسقارتىپ تۆۋەندە ماتېرىيال،) «جەدۋىلى

 كېرەك تەمىنلشى ئورگانغا ئىش ئۇرۇندىكى كەلگەن يۆتكىلپ چىقىرىپ،

 ئۇچۇرلىرىنى ئاالقىدار قاتناشقۇچىنىڭ سۇغۇرتغا ئورگىنى بېجرىش ئىش ئورۇندىكى يۆتكەلگەن. 4

 .كېرەك قويشى ساقالپ زاپاس يەنىال ئۇچۇرالرنى بۇ كىين، بەرگەندىن يۆتكەپ

 يۆتكەپ ۋاققتدا شۇ بولسا، خاتالىق ياكى بولمىغان تولۇق ئۇچۇر دىكى «خېتى ئاالقلشىش»       

 ئورۇندىكى كەلگەن يۆتكەپ كېرەك ئاالقلشىش بىلەن ئورگان بىجىرگۈچى ئىش ئورۇندىكى كەلگەن

 يۆتكەش. كېرەك چۈشەندۈرۈشى ئەھۋالنى ياكى ماسلشىشى ئۆزگەرتشكە ئورگان بىجرگۈچى ئىش

 كەلگەن يۆتكەپ ئورگىنىدىن بېجرىش ئىش ئورۇندىكى يۆتكەلگەن كەلمىگەنلەر، ئۇيغۇن شەرتكە

 . الزىم ئۇقتۇرۇشى ئورگانغا بىجرگۈچى ئىش ئورۇندىكى

 شەخسىي ۋە «جەدۋىلى ئۇچۇر» ئورگان بىجرگۈچى ئىش ئورۇندىكى كەلگەن يۆتكەپ ماددا،-7

 تۆۋەندىكى ئىچىدە كۈنى خىزمەت كىينكى ئالغاندىن تاپشۇرۇپ سوممىنى قالدۇق ھساباتدىكى

 :كېرەك بولۇشى بىجرىپ قىلىپ قوبۇل رەسميەتلەرنى يۆتكەش

 سوممىنى ھساباتدىكى شەخسىي يۆتكەلگەن ھەمدە ئۇچۇر تىزىمالنغان دە «جەدۋىلى ئۇچۇر.»1

 .سېلىشتۇرۇش

 ئىناۋەت شەخسىي قاتناشقۇچىنىڭ ۇرتىغاسۇغ سومما قالدۇق ھساباتدىكى شەخسىي يۆتكەلگەن. 2

 .كىرگۈزىدۇ كارتسغا

 تەمىنلىگەن قاتناشقۇچىنىڭ سۇغۇرتىغا ياكى ئورۇن ئىشلەتكۈچى ئادەم ھەمدە «جەدۋىلى ئۇچۇر.»3

 .كېرەك مۇكەممەلەشتۈرۈش تولۇقالپ ئۇچۇرالرنى ئاالقىدار ئاساسەن، ماتېرىيالالرغا

 قاتناشقۇچىغا سۇغۇرتغا ياكى ئورۇن ئىشلەتكۈچى ئادەم ئەھۋالالرنى بارلىق ۋە بېجىرگەن. 4

 .كېرەك ئۇقتۇرۇشى



 زاپاس ئاساسەن بەلگىلىمىگە باشقۇرۇش ئارخىپ بۆلمى كاپالەت ئىجتىمائىي «جەدۋىلى ئۇچۇر.»5

 سوممىدا ھسابات شەخسىي ياكى «جەدۋىلى ئۇچۇر» ئىسپاتى قاتناشقانلىق سۇغۇرتغا. ساقلىندۇ

 يۆتكەلگەن ۋاقتىدا دەل ئورگىنى بىجىرگۈچى ئىش ئورۇندىكى كەلگەن يۆتكەپ بولسا، خاتالىق

 ئىش ئورۇندىكى يۆتكەلگەن كېرەك، ئاالقلشىش بىلەن ئورگان بىجىرگۈچى ئىش ئورۇندىكى

 .كېرەك بېرىشى چۈشەنچە ئەھۋالغا ياكى ماسلشى ئۆزگەرتىشكە ئورگاننى بىجىرگۈچى

 سۇغۇرتىغا كاپالتى داۋالىنش ئاساسى» بۆلمى كاپالتى ئىجتىمائىي بايلىقى كۈچى ئادەم ماددا،-8

 نىڭ( ماتېرىيال)«تەلىپى تولدۇرۇش ۋە شەكلى ئۆلچەملىك ئەۋرىشكسى، ئىسپاتى قاتنىشىش

 ئىش ھەرقايسى يولالپ، بىكتگە تور بۆلۈمنىڭ نۇسخىنى ئەۋرشكە ئىسپاتىنىڭ ھەمدە بېكىتكەن،

 . بولىدۇ كۆپەيتۋالسا ئاساسەن ئۆلچەمگە ئورگىنى بېجرىش

 كۈچى ئادەم خادىمالر بېجرگۈچى ئىش رايوندىكى پىالناليدىغان بىرتۇتاش ھەرقايسى ماددا،-9

 .http://www. mohrss) ئادرېسى تور چىقىپ، بىكتگە تور بۆلمى كاپالەت ئىجتىمائىي بايلىقى

gov. cn )ئادرېسى اپوچت ئورۇنالرنىڭ بېجىرىش ئىش يۇقىرى دەرىجىلىكتىن ناھىيە دۆلەتتكى پۈتۈن 

 ئورۇنالرنىڭ مەمۇرىي جايالردىكى ھەرقايسى ۋە تەكشۈرەلەيدۇ نومۇرىنى فاكس ۋە نومۇرى ئاالقلشىش

 ئۆزگىرىش ئۇسۇلىدە ئاالقلشىش ئورۇنالرنىڭ بېجىرىش ئىش. تەكشۈرەلەيدۇ چۈشۈرۈپ نومۇرنى رايون

 ئىجتىمائىي ئىدارىسى بايلىقى كۈچى ئادەم ياكى ئۆزگەرتسە ئارقىلىق سىستما ۋاقتىدا بولسا،

 قىلىپ مەلۇم بىۋاسىتە مەركىزىگە باشقۇرۇش ئىشلىرىنى سۇغۇرتا ئىجتىمائىي بۆلمى كاپالەت

 بېجرىش ئىش يۇقىرى دەرىجىلىكتىن ناھىيە قىلىنغان ئېالن بىكتدە تور بۆلۈم بولىدۇ، ئۆزگەرتسە

 .كېرەك قىلىش كاپالەت بولۇشقا توغرا ئۇچۇرنىڭ ئورگانلىرىنىڭ

 ماتېرىيالالر قاتارلىق جەدۋەل خېتى، بېجىرىش داۋامالشتۇرۇپ ۋە يۆتكەش مۇناسۋىتنى ماددا،-11

 قواليلىق بېجىرىشكە ۋاقتىدا رەسميەتلەرنى ۋە يوللندۇ ئارقىلىق پوچتا شەكىلدە ماتېرىيال قەغەزچە

 ۇچۇرئ ئاۋۋال بولسا، تورالشمغان تېخى سىستمسنى ئۇچۇر ئورگان بىجرگۈچى ئىش ئۈچۈن، بولۇش

 يۆتكەش مۇناسۋىتنى سۇغۇرتا داۋالنىش ئاساسى قاتناشقۇچىنىڭ سۇغۇرتغا ئارقىلىق سىستمسى



 .بولىدۇ ئالماشتۇرسا ئۇچۇرلىرىنى ئاالقىدار بىجرشكە داۋاملىق

 ئورۇنالشقان ئىشقا نوپۇستكى كۆچمە ۋە دېھقانالر ئولتۇراقالشقان كىرىپ شەھەرگە ماددا،-11

 قاتناشقاندىكى سۇغۇرتىغا داۋالىنىش ئاساسىي ئاھالسنىڭ( شەھەر) بازار-يېزا تىپتكى يېڭى خادىمالر

 سوغۇرتغا كېرەك، كىرگۈزۈشى ئارخىپقا كەسپى يەردىكى قاتناشقان سۇغۇرتغا يېڭى داۋاملىق ئۇچۇرى

 كېرەك قلشى كاپالەت ئىزچىلىققا ۋە تولۇق خاتىرسنىڭ قاتناشقانلىق

 ئەسلىدىكى. ئەمەللىشدۇ باشالپ كۈنىدىن-1ئاينىڭ-9 يىلى-2116 بەلگىلىمە بۇ ماددا،-12

 يۆتكەش مۇناسۋىتنى سۇغۇرتسى داۋالنش ئاساسى ئورۇنالشقانالرنىڭ ئىشقا نوپۇستكى كۆچمە»

 مەركىزى سۇغۇرتا ئىجتىمائىي سىناق) بەلگىلىرى بېجىرىش كەسىپنى بېجرىش داۋامالشتۇرۇپ ھەمدە

 تۇغۇت-خېتى توي نوپۇسالرنىڭ كۆچمە.»14. دۇقالدۇرى ئەمەلدىن ۋاقىتتا بىرال( 58[111خېتى

 .تەرتىپى بېجرىش «ئىسپاتى

 تەرىتپى بېجىرىش كىنشكە. 1

 (.ياش 49~18) قىزالر خانىم يېشىدىكى تۇغۇت چىققان سىرتقا: ئوبيېكتى بېجىرىش( 1) 

 تەۋەسىدىكى نوپۇس قىزالر خانىم يېشىدىكى تۇغۇت چىققان سىرتقا: ئورنى بېجىرىش( 2)          

 ئىجتىمائىي ئورندىكى بېجىرىش ئىش باشقارما-كوچا ياكى ۋە ھۆكمىتى خەلق لىق( بازار) يېزا

 .ئىشخانىسى تۇغۇت پىالنلىق ۋە خىزمەت

 بولغان قىلىپ توي كىملكى؛ ئاھالىلەر كىشىلەرنىڭ ئاالقىدار: ماتېرىيال كېتەرلىك( 3)          

 .كېرەك ىتەمىنلش بىلەنمۇ خېتى توي يەنە بولسا

 .بىجىرلىندۇ ھەقسىز: ئۆلچمى ئېلىش ھەق( 4)          

 ئورنىدا تۇرۇشلۇق قىزالر خانىم يېشىدىكى تۇغۇش يەتكەن قۇرامغا تەرىتپى دەلىللەش. 2

 ھازىر ھەمدە. كېرەك تاپشۇرۇشى ئىسپاتنى تۇغۇت ۋە توي ئىچىدە كۈن 31 ۋاقىتتن ئولتۇراقالشقان

 تاپشۇرۇپ ئورنىغا بېجىرىش ئىش باشقارما-كوچا ياكى ۋە ھۆكمىتى خەلق لىق( بازار يېزا تۇرۇشلۇق

 ھۆكمىتى خەلق لىق( بازار) يېزا جايدىكى تۇرۇشلۇق ھازىر تىن( كومىتېت) كەنت كېرەك، بېرىشى



 .  بولىدۇ بەرسمۇ تاپشۇرۇپ ئارقىلىق ئورنى بېجىرىش ئىش باشقارما-كوچا ياكى

 

 .تىزىملىتىش مۇالزىمىتىنى بۇلۇش بالىلىق بىر نوپۇسالرنىڭ كۆچمە. 15

 چۈشىنىش شەرتلىرىنى بېجىرىش. 1

 .چۈشىنىش تەلەپلىرىنى ئاالقىدار ۋە شەرتلىرىنى بېجىرىش بۇرۇن بىجرىشتن قىلغۇچى ئىلتىماس

 :شەرتلىرى بېجىرىش

 ئايرىلىپ، رايوندىن( شەھەر) ناھىيە تەۋەسىدىكى نوپۇس تەرەپ قىز ياكى تەرەپ ئىككى خوتۇن ئەر

 تۇغۇت قىلغان توي كۆچمەن بولۇش، بالىلىق بىر تەۋەسىدىكى نوپۇس ئولتۇراقلشىپ يەردە باشقا

 بولۇش بالىلىق بىر نوپۇستىكى كۆچمە بولسا، ئۇيغۇن سىياسەتكە قارىتا ئايالالرغا-ئەر يېشدىكى

 . بولىدۇ ئالدۇرسا تىزىمغا بىجرىپ قىلىپ ئىلتىماس مۇالزىمتگە

 .تەييارالش رىيالالرنىماتې كېتەرلىك بىجرشكە. 2

 .كېرەك تەييارالش ئالدىن ماتىريالالنى ئاالقىدار كېتەرلىك بىجرشكە قلغۇچى ئىلتىماس

 :ماتېرىيالالر كېتەرلىك بىجرشكە

 .كىملكى ئاھالىلەر تەرەپنىڭ ئىككى ئايال-ئەر( 1)           

 .خېتى توي( 2)           

 يېزا تەۋەسىدىكى نوپۇس تەرەپنىڭ ئەر ۋە ئىسپاتى تۇغۇت توي، تەرەپنىڭ ئايال( 3)           

 تۇغۇت توي، بەرگەن چىقىرىپ ئورنى بېجىرىش ئىش باشقارما-كوچا ياكى ھۆكۈمى خەلق( بازار)

 .ماتېرىيالالر ئىسپات ئەھۋالىدىكى

 ئايدىن بىر بەرگەن چىقىرىپ( كومتت) يېزا تۇرۇۋاتقان ھازىر قىلغاندا ئىلتىماس( 4)           

 تۇرۇشلۇق» بولغان بىردەك بىلەن ئورۇن تۇرۇۋاتقان ھازىر ياكى ۋە ئىسپات تۇرۇشلۇق تۇرغان ۇقئارت

 .كېرەك كۆرستشى چىقىرىپ نى «كىنشكسى

 .بېجىرىش مەيداندا نەق. 3



 بۆلمىگە تۇغۇت پىالنلىق نوپۇس( باشقارما كوچا بازار،) يېزا تۇرۇۋاتقان ھازىر قىلغۇچى ئىلتىماس

 .كېرەك ئالدۇرۇش تىزىمغا مەيدانىدا نەق بېرىپ

 :تەرتپى بېجىرىش

 پىالنلىق نوپۇس( باشقارما كوچا بازار،) يېزا تۇرۇۋاتقان ھازىر قىلغۇچى ئىلتىماس( 1)           

 .تەمنلەيدۇ بىلەن ماتېرىيالالر ئاالقىدار ئىلتىماس بۆلمىگە تۇغۇت

 .چىقىدۇ قاراپ تەكشۈرۈپ تۇغۇت توي، قىلغۇچنىڭ ئىلتىماس ئورگان قىلغۇچى قوبۇل

 ئۇيغۇنلىرغا شەرتكە ئاساسەن، ئۇچۇرغا ئىنكاس تەكشۈرگەن ئورگان قىلغۇچى قوبۇل( 2)           

 ئۇيغۇن بولىدۇ؛شەرتلىرگە بەرسە بىجرىپ ئالدۇرۇپ تىزىمغا مۇالزىمىتى بولۇش بالىلىق بىر

 يېزىپ سەۋەبىنى ۋە تۇرۇشىئۇق ۋە قارارى يازمىچە قىلىش رەت ئالدۇرۇشنى تىزىمغا ئەمەسلەرگە

 .كېرەك بېرىشى

 :ئورگان بىجردىغان

. بۆلمى تۇغۇت پىالنلىق نوپۇس( باشقارما كوچا بازار،) يېزا تۇرۇۋاتقان ھازىر نوپۇسنىڭ كۆچمە

 تەرەپ ئايال بويىچە پىرنسپ بولمىسا بىردەك ئورنى تۇرۇشلۇق ھازىر تەرەپنىڭ ئىككى ئايال-ئەر

 .بىجرىدۇ ئىش بۆلمى تۇغۇت پىالنلىق نوپۇس( باشقارما كوچا بازار،) يېزا تۇرۇشلۇق ھازىر

 قاراشلىق قىلغان ئېالن تۇتاش بىر ناھىيلەر( شەھەر) رايون ھەرقايسى: تېلېفون ۋە ئادرېسى ئاالقلشىش

 .تېلېفونى ۋە ئادرېسى ئورگىنى بېجىرىش ئىش بارلىق رايوندىكى

 :چەكلىمى ۋاقىت بېجىرىش

 چىڭدۇ ۋاقتى، خىزمەت 3 ئىچىدىكىلەر شەھەر چىڭدۇ:ۋاقتى تەكشۈرۈش تاپشۇرۇپ ئۇچۇرنى. 1

 .كۈنى خىزمەت 15 تۇرىدىغانالر سەييارە سىرتىدا شەھىرى

 كېيىن ئالغاندىن تاپشۇرۇپ ئۇچۇرنى ئىنكاسى تەكشۈرۈش: ۋاقىت بىجردىغان ئېلىشنى تىزىمغا. 2

 . بىجرىلدۇ دەرھال

 .بىجرلىدۇ ھەقسىز:  ئۆلچمى ئېلىش ھەق



 بەلگىلىمە قانۇن قاتارلىق «نىزامى خىزمىتى تۇغۇت پىالنلىق نوپۇسالرنىڭ كۆچمە: »ئاساسى نۇنىيقا

 . ھۆججەت ۋە

 سانلىق ئاز شەھەرلەردىكى ھەرقايسى نازارەتنىڭ بېجىرىش ئىشلىرى خەلق دۆلەت: 1ماتېرىيال

  كۆچمە مىللەت

 خىزمەت سىناق قۇرۇشتىكى كۆپەيتىپ سىستېمىسىنى باشقۇرۇش قىلىشنى مۇالزىمەت نوپۇسالرغا

 .ئۇقتۇرۇش ئاالقىدار ئورۇنالرغا

 ئىشالر( دىنىي) رايون ئاپتونوم ئۆلكە، قاتارلىق شىنجاڭ سچۇەن، گۇاڭدۇڭ، موڭغۇل، ئىچكى خىبي،

 :نازارىتى

 ئېچىلغاندىن يىغىنى سۆھبەت خىزمىتى مىللىي شەھەرلەر دۆلەتتكى پۈتۈن ئايدا-12 يىلى ئۆتكەن   

 بولۇپمۇ. ئاشۇردى ئەمەلگە ئىزچىللىقىنى روھىنىڭ يىغىننىڭ ھالدا ئاكتىپ جايالر ھەرقايسى كىيىن،

 مۇالزىمەت ئاممىغا نوپۇستىكى مىللەت سانلىق ئاز بولغان كۆرۈنەرلىك مەسىلە قەدەر بىر يېقىنقى

 ھەققى قىلىش، ئاساس ئاممىنى» جايالر بولمىغان ئاز قارتا، خىزمىتىگە باشقۇرۇش قىلىش

 ئوتتۇرىغا نىشاننى تەك «ئىلگىرىلەش ئالغا بىلەن پۇختلىق قىلىش، ئىرادە ئۆلچەملىك زىمەت،مۇال

 ئاممسغا نوپۇس كۆچمە مىللەت سانلىق ئاز. چىقاردى ئوتتۇرىغا تەدبىرلەرنى كونكرېت قويدى،

 كېڭەيتى، ۋە تەشكىلىدى خىزمىتىنى سىناق چىقىش قۇرۇپ سىستمسنى باشقۇرۇش قىلىش مۇالزىمەت

 ئاساسەن، ئىھتياجغا خىزمەت. چېقىلدى تالالپ رايون ئۆلكە 7 ئومۇمىي قاتارلىق گۇاڭشى يۈننەن،

 قىلىش مۇالزىمەت ئاممسغا نوپۇس كۆچمە مىللەت سانلىق ئاز شەھەرلەردىكى رايوننى ئۆلكە 5 ھازىر

 ئۇقتۇرۇشى ئىشالر ئاالقىدار ھەمدە قوشتى، ئورنىغا خىزمەت چىقىش قۇرۇپ سىستېمىسىنى باشقۇرۇش

 . تۆۋەندىكىچە

 .ئەھميتى نىشانىڭ. 1

 رايونالرنىڭ مىللىي ھەمدە كىرشى، ئېقىپ ۋە كىرشى كۆچۈپ شەھەرگە مىللەتلەر سانلىق ئاز

 ھازىرغىچە. يۆلنشى تەرەققىيات بولمايدىغان بولغىلى توسۇپ تىزىلىشى سۈرىتى شەھەرلىشىش



 ئىگىلىك كۆپ، سانى نوپۇس كۆچمە ەتمىلل سانلىق ئاز شەھەرلەردە، ئوتتۇرا-چوڭ بىرقىسىم

 مۇالزىمتى، تىلى قىلىش، ياردەم قانۇنىي ئوقۇش، مەكتەپتە بالىالرنىڭ ئورنىشىش، ئىشقا تىكلەش

 قاتارلىق ئاالھىدىلىكى جەھەتتىكى خاسلىقى مىللىي ھەمدە ئىھتياجى مەدەنيەتتكى روھىي

 باشقۇرۇش ۋە مۇالزىمەت ئاالقىدار. ئۇچراۋاتىدۇ مەسىلىلەرگە ۋە قىينچلىقالرغا يەنىال جەھەتلەردە،

 تەرۇزغا-دەخلى مەنپەئەتى ھوقۇق قانۇنىي مىللەتلەرنىڭ سانلىق ئاز بىرقىسىم لېكتىن، يەتمىگەن

. چىقۋاتىدۇ كېلىپ مەسىلىلەر يەتكۈزىدىغان تەسىر مۇناسۋىتگەت مىللەتلەر بەزى ۋە ئۇچراۋاتىدۇ

 تۇلۇق يەنىمۇ ئىھتياجىنى ۋە ئاالھىدىلىكى نوپۇسنىڭ كۆچمە مىللەت سانلىق ئاز شەھەرلەردىكى

 شەھەردىكى كۈچەيتىپ، قۇرۇشنى سىستمسنى باشقۇرۇش ۋە مۇالزىمەت ئاممىۋى ئاالقىدار چۈشىنىپ،

 سانلىق ئاز كېرەك ئىشلەش ياخشى ۋەزىپىلەرنى جىددىي بىرقاتار كېلىۋاتقان دۇچ خىزمىتى مىللەت

 ھەرقايسى يايدۇرۇش، قانات خىزمىتىنى سىناق قۇرۇش ىنىسىستېمىس نوپۇس كۆچمە مىللەت

 ئوخشىمىغان ۋە رايوندىكى ئوخشىمغا پايدىلىق، قۇزغىتشقا يېتەرلىك ئاكتىپچانلىقى جەھەتلەردىكى

 ھەمدە پايدىلىق، توپالشقا تەجىربسنى خىزمىتى يېتەكلەش تۈرنى خىزمىتى مىللەت تۈردىكى

 مىللىي. ئوينايدۇ رول تۈرتكىلىك ئاشۇرۇشقا ئەمەلگە يۈزلۈك ئومۇمىي سىياسىتىنى مىللەت دۆلتمىزنىڭ

 نۇقتا مۇھىم كۈچەيتىشتە ۋە يارىتىش يېڭىلىق خىزمىتىدىكى باشقۇرۇش جەمئىيەت ساھەسى خىزمەت

 .ھسابلىندۇ

 .رايونى سىناق. 2

 ھەرقايسى ئاساسەن، ئەھۋالىغا يايدۇرۇش قانات خىزمەتلىرىنىڭ ئاالقىدار رايونالرنىڭ ھەرقايسى

 ئويلىشىپ ئورۇنالشتۇرۇشنى خاراكترلىك ۋەكىل خىزمىتىنىڭ سىناق ۋە ئاساسى خىزمەت رايونالرنىڭ

 خوخخۇت، تاڭشەن، كومتتمىز ئارقىلىق، قىلىش تەتقىق ۋە ئالماشتۇرۇپ پىكىر قىلىپ، بىرتەرەپ

 شنىيايدۇرۇ قانات خىزمىتىنى سىنىقاق شەھەردە 5 قاتارلىق ئۈرۈمچى چىڭدۇ، شېنجېن،

 . مۇقىمالشتۇردى

 .ۋەزىپە كونكرېت. 3



 سىناش قۇرۇش سىستېمىسىنى باشقۇرۇش ۋە قىلىش مۇالزىمەت نوپۇس كۆچمە مىللەت سانلىق ئاز

 ھەممىگە تۇرۇپ، ئەھۋالىدا دۆلەت قىلىپ، چىقىش ئەمەلىيەتنى چوقۇم يايدۇرۇپ، قانات خىزمىتى

 تۈزۈلمىسىنى مېخانىزم تۈزۈپ، پىالن ئۇنىۋېرسال پىالنالپ، تۇتاش بىر بېرىشنى ئېتىبار تەڭ

 قىلدۇرۇپ، جارى بىرلكنى كۈچنىڭ جەمئىيەت ۋە بۆلۈملەر ھەرقايسى يېڭىالپ، توختىماستىن

 ئاممىسىنىڭ مىللەت ئىنسانلىق كۆچمەن كۆتۈرۈپ، يۇقىرى سەۋىيەسىنى باشقۇرۇش مۇالزىمەت

 بىر تۆۋەندىكى بېرىش ياردەم ۋە كۆرسەتمە الداھ ئاكتىپ قارىتا، ئىھتياجىغا ۋە قىينچىلقى ئاالھىدە

 شۇ جايالر ھەرقايسى بېرىلدى،، ئۈچۈنال پايدىلىنىش بۇالر.)بولىدۇ باشالشقا جەھەتلەردىن تۈرلۈك

 بىكتسە ئاساسەن ئىھتياجغا ۋە ئەھۋالى ئەمەلىي نوپۇسنىڭ كۆچمە مىللەتلەر سانلىق ئاز يەرلكتكى

 (.بولىدۇ

 ۋە چىقىش قۇرۇپ سىستمسنى ئۇچۇر نوپۇس كۆچمە مىللەت سانلىق ئاز( 1)          

 .مۇكەممەللەشتۈرۈش

 خىزمىتىنى تەربىيەلەش ئورنىشىش ئىشقا تىكلەش، ئىگىلىك مىللەتلەرنىڭ سانلىق ئاز( 2)          

 .يايدۇرۇش قانات

 ئىھتياجىنى ۋە ئەھۋالى ھازىرقى نۇپۇستكلەرنىڭ كۆچمە مىللەت سانلىق ئاز( 3)          

 .يايدۇرۇش قانات خىزمىتىنى تەكشۈرۈش

 ماس ئىھتياجىغا ئاممىسىنىڭ نۇپۇستكى كۆچمە مىللەت ئىنسانلىق يەرلكتكى( 4)          

 .چىقىش تۈزۈپ قولالنمسى مۇالزىمەت كېلىدىغان

 مۇالزىمەت قانۇندىن ياكى ئورگىنى بېرىش ياردەم قانۇندىن مىللەت سانلىق ئاز( 5)          

 .چىقىش قۇرۇپ ئورنى قىلىش

 سانلىق ئاز كۆچمە قىلىش كاپالەت ئىھتياجىغا ئاالھىدە مىللەتلەرنىڭ سانلىق ئاز( 6)          

 .يايدۇرۇش قانات بېرىشنى ياردەم ئەھۋالدىكى جىددىي مىللەتلەرنىڭ

 .يايدۇرۇش قانات خىزمىتىنى تەربىيەلەش تىل ئورتاق خەنزۇتلى( 8)          



 .قولالش پائاليەتلىرنى بايرام ئەنئەنۋىي مىللىي( 9)          

 . يايدۇرۇش قانات پائاليەتلىرنى تەشۋىقات مائارىپ ئىتتپاقلقى مىللەتلەر( 11)          

 .تەلىپى خىزمەت. 4

 قۇرۇش سىستمسنى باشقۇرۇش ۋە قىلىش مۇالزىمەت ئاممىغا نۇپۇستكى كۆچمە مىللەت ئىنسانلىق

 ياخشى خىزمەتلەرنى تۈردىكى بۇ. نۇقتا قىيىن ۋە مۇھىم ىخىزمىتىدىك مىللەت شەھەر ھازىرقى

 ئۈنۈمنى ھەقىقىي ئاشۇرۇش، ئەمەلگە تۇتۇپ چىڭ كۈچەيتىش، رەھبەرلىكىنى ئەمەلىي ئىشلەش،

 خىزمەتلەرنى مىخانىكلىك ئاساسلىق چىقىشتا قۇرۇپ رايونالرنى سىناق كېرەك قىلىش تەلەپ ئەمەلىي

 تەڭشەش تەشكىللەش مۇناسىۋەتلىك بۆلمى خىزمىتى مىللەت قىلىش، رەھبەرلىك تۇتۇپ چىڭ

 سىناق بۆلمى خىزمىتى مىللەت دەرىجىلىك بولۇش؛ئۆلكە مەسئۇل ئىشلەشكە ياخشى خىزمىتىنى

 قىينچىلقالرنى جەرياندىكى خىزمەت كېرەك كۈچەيتىش ئىشلىرىنى يېتەكلەش ۋە قولالش شەھەرلەرنى

 بىرلەشتۈرۈپ، ئەمەلىي يەرلىكنىڭ چوقۇم خىزمەت سىناق كېرەك؛ تەڭشىشى قىلىپ بىرتەرەپ

 توپالشقا تەجرىبىلەرنى مۇۋەپپىقيەتلىك ئىزدىنىپ، ھالدا يۈرەكلىك قىلىپ، چىقىش ئاالھىدىلىكىنى

 تۇتۇش چىڭ يۈرگۈزۈشنى الھيسنى خىزمەت بەلگىلەنگەن رايونالر سىناق. كېرەك بېرىش ئەھمىيەت

 . كېرەك بېرىشى يولالپ مىزغاكومتت بۇرۇن كۈندىن-31 ئاينىڭ-11 ھەمدە

 .پۇلى ياردەم ۋە خىراجىتى سىناق. 5

 ھەمدە ئورۇنالشتۇردى، پۇلى خىراجەت ياردەم يۈەن مىڭ 111 شەھەرلەرگە سىناق بىر ھەر كومتتمىز

 پىكىر چىقىش، قۇرۇپ مېخانىزمنى ئاالقلىشىش بۆلۈمى خىزمىتى مىللەت رايوندىكى سىناق

 باھاالش، ئەھۋالنى تەرەققىيات خىزمىتىنڭ سىناق ھالدا قەرەللىك كۈچەيتىپ، ئالماشتۇرۇشنى

 كۈچەيتىش، قابىليتىنى چىقىش قۇرۇپ يېتەكلەش، يايدۇرۇشنى قانات خىزمەتلەرنى ئاالقىدار

 ۋە تەجرىبىلەرنى مۇۋەپپقيەتلىك رايونالرنىڭ سىناق. كېرەك ئىشلەش ياخشى خىزمەتنى مۇالزىمەت

 ئومۇمالشتۇرۇش تېخىمۇ مىسالالرنى ئۈلگىلىك نەمۇنىلىك يىغىنچاقالپ، ۋاقتىدا چارىنى-ئۇسۇل

 .كېرەك



 ئۇقتۇرۇش ئاالھىدە       

 نازارىتى ئىشلىرى خەلق دۆلەتلىك                                 

 . كۈنى-13 ئاينىڭ-11 يىلى-2111                                 

 


