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世界人权教育方案第三阶段

(2015 至 2019 年)行动计划
ئۈچىنچى اليىھهسى ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا

پىالنى ھهرىكهت باسقۇچ(2019-2015)

دهرىجىلىك يۇقىرى ھوقۇق كىشىلىك تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

دوكالتى ئورنىنىڭ بېجىرىش ئىش مهخسۇس

: مهزمۇن ئاساسىي

بىرلهشكهن ئاساسهن قارارىغا 15/24-نومۇرلۇق مۇدىريىتىنىڭ ھوقۇق كىشىلىك

بېجىرىش ئىش دهرىجىلىك يۇقىرى ئىشلىرى ھوقۇق كىشىلىك تهشكىالتى دۆلهتلهر

مائارىپىنىڭ ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا پهسىللىك بىرىنچى 2014-يىلى ئورنى

پىالنىنىڭ ھهرىكهت (2015يىلدىن~2019يىلىغىچه) باسقۇچلۇق ئۈچىنچى

بىرلهشكهن بولسا اليىھه دهسلهپكى . چىقتى تۈزۈپ نۇسخىسىنى دهسلهپكى

بىرىنچى ھهمده پۈتۈكلىرى ۋه ھۆججهت مۇناسىۋهتلىك تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر

(2010يىلدىن~2014يىلىغىچه) ئىككىنچى ۋه (2005يىلدىن~2009يىلىغىچه)

دهرىجىلىك يۇقىرى ھوقۇق كىشىلىك شۇنداقال پىالنى ھهرىكهت باسقۇچلۇق

باشقا تهشكىالتىنىڭ دۆلهتلهر بىرلهشكهن ۋه ئورنى بېجىرىش ئىش مهخسۇس

. قىلغان ئاساس ماتېرىياللىرىنى چىققان نهشردىن

ھهر اليىھهسى دهسلهپكى پىالنىنىڭ ھهرىكهت ، ئاي بهشىنچى ۋه ئاي تۆتىنچى

دۆلهتلهر بىرلهشكهن بولسا ئۇالر . تاپشۇرۇلىغان تهكشۈرۈشىگه دۆلهتلهرنىڭ قايسى

ئالغان ئىچىگه ئۆز تهشكىالتىنى مهدهنىيهت ئىلىم ، مائارىپى تهشكىالتى



خهلق ۋه ئورگىنى ھوقۇق كىشىلىك دۆلهت تهشكىالت ئارا ھۆكۈمهتلهر

يۇقىرى ھوقۇق كىشىلىك كۈنىگىچه -4 ئاينىڭ -7 قاتارلىقالر ئورگان ئارىسىدىكى

جاۋاب پىكىرگه ئوتتۇزدهك ئورگىنى بېجىرىش ئىش مهخسۇس دهرىجىلىك

باردى. ئىلىپ ئويلىنىش ئۈستىده اليىھه ئاخىرقى .ھهمده قايتۇردى

: مۇندهرىجه

سۆز 1.كىرىش

ئېنىقلىمىسى ۋه كۆرۈنۈشى ئارقا مائارىپىنىڭ ھوقۇق A.كىشىلىك

مهقسىتى اليىھهسىنىڭ مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك B.دۇنيا

نىزامى پائالىيهت مائارىپىنىڭ ھوقۇق كىشىلىك .C

باسقۇچى ئۈچىنچى اليىھهسىنىڭ مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك 2.دۇنيا

بېرىلىش ئىلىپ باسقۇچنىڭ ئىككى :ئالدىنقى (2015-يىلدىن-2019يىلغىچه)

ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس تاراتقۇ ھهمده كۈچهيتىش ئهھۋالىنى

ئىلگىرى پىالنىنى ھهرىكهت تهربىيهلهش ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ

. سۈرۈش

دائىرىسى .A

مهقسىتى B.كونكرېت

ھوقۇق كىشىلىك مائارىپتىكى ئالىي ۋه باشالنغۇچ ئوتتۇرا ، قوللىنىپ C.ھهرىكهت

تهربىيهلهشنى ھوقۇق كىشىلىك كۈچهيتىش ئهھۋالىنى ئهمهلىشىش مائارىپىنىڭ

ۋه خادىملىرى قىلىش ئىجرا قانۇن ، مهمۇر ، خىزمهتچىلىرى مائارىپ ، ئوقۇتقۇچى

. يۈزلهندۈرۈش ھهربىيلهرگه

ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس تاراتقۇ قوللىنىپ ھهرىكهت .D

سۈرۈش ئىلگىرى تهربىيهلىنىشىنى ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ



جهريانى ئهمهلىيلهشتۈرۈش 3.دۆلهتته

باسقۇچى ئهمهلىيلهشتۈرۈش

باھاسى ۋه ماسالشتۇرۇشى 4.دۆلهتنىڭ

قولالش ۋه ھهمكارلىق 5.خهلقئارا

مۇندهرىجه

ئېنىقلىمىسى ۋه كۆرۈنىشى ئارقا مائارىپىنىڭ ھوقۇق كىشىلىك . A

ھوقۇق كىشىلىك : تونۇشى ئورتاق بولغان ئىناق تېخىمۇ جهمئىيهتنىڭ 1.خهلقئارا

. بار رولى مۇھىم ناھايىتى ئهمهلىيلهشتۈرۈشته ھوقۇقنىڭ كىشىلىك مائارىپى

جهمئىيهتنىڭ ۋه رايۇن ھهربىر بولسا مهقسىتى مائارىپىنىڭ ھوقۇق كىشىلىك

مهسئۇلىيهتنى ئورتاق بۇ ئىبارهت ئهمهلىيلهشتۈرۈشتىن ھوقۇقىنىڭ كىشىلىك

ھوقۇق كېلىشلىك ئېيتقاندا ئىلىپ مهنىدىن بۇ . تهربىيهلهش قىلىپ چۈشۈنىدىغان

ئۇزاق توقۇنۇشىنىڭ زوراۋانلىق ۋه قىلىش دهخلى-تهرۇز ھوقۇققا كىشىلىك مائارىپى

سىجىل ۋه باراۋهر قالماستىن بولۇپال ياردىمى ئىلىشقا ئالدىنى مهزگىللىك

كىشىلهرنىڭ تۈزۈم دېموكراتىك ھهمده سۈرۈش ئىلگىرى مۇمكىنلىكىنى تهرهققىيات

. كۈچهيتىدۇ قاتنىشىشنى جهريانىغا تۇرغۇزۇش ھېسسىيات

نۇرغۇن خهلقئارادىكى ئاللىقاچان ماددىالر ئائىت مائارىپىغا ھوقۇق 2.كىشىلىك

ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا » . كىرگۈزۈلدى چهكلهرگه خهت ۋه ھۆججهت

ئېرىقى شهكىلدىكى ھهرقانداق )؛«خهلقئارا »(26-ماددىسى خىتابنامىسى

ئىقتىساد خهلقئارا )؛« ماددا »(يهتتىچى ئهھدىنامىسى قىلىش بىكار كهمسىتىشنى

)؛ ماددىسى ئۈچىنچى »(ئون ئهھدىنامىسى ھوقۇقى مهدهنىيهت ، جهمئىيهت ،

قىلىدىغان ھاقارهت ئادىمىيلىكىگه ياكى مۇئامىله ھايۋانىي ، قىستاق قىيىن «ئېغىر



خهلقئارا )؛« 10-ماددا ) « ئهھدىنامىسى چهكلهش جازانى ۋه مۇئامىله

قىلىش بىكار كهمسىتىشنى شهكىلدىكى قانداق ھهر بولغان قىز-ئايالالرغا

)؛ »(29-ماددا ئهھدىنامىسى ھوقۇق بالىالر » »(10-ماددا)؛ ئهھدىنامىسى

ھوقۇقىنى ئهزالىرىنىڭ ئائىله ئۇالرنىڭ ۋه ئىشچىالر يۆتكىلىشچان بارلىق «خهلقئارا

ئهھدىنامىسى ھوقۇقى «مېيىپالر )؛ »(33-ماددا ئهھدىنامىسى قوغداش

پىروگراممىسى ۋه خىتابنامىسى ۋېنا ماددا)؛« سهككىزىنچى ۋه (تۆتىنچى

ئىككىنچى ؛ بۆلىكى بولغان 34-جىلىدغىچه 33-جىلىددىن قىسىم »(بىرىنچى

ھهرىكهت يىغىنى تهرهققىيات ۋه نوپۇس خهلقئارا » )؛ (78~82بۆلىكى قىسىم

خىتابنامىسى دىبهن » )؛ 7.37-بۆلىكى ۋه »7.3-بۆلىكى پىروگراممىسى

«ھهرىكهت )؛ 95~97-بۆلىكى »(«خىتابنامه» پىروگراممىسى ھهرىكهت ۋه

يىغىنى تهكشۈرۈش نهتىجه دىبهن ۋه ( (129~139-بۆلىكى « پىروگراممىسى

كاتتىباشالر دۇنيا 2005-يىلى ھهمده )؛ 107-بۆلىكى (22-ۋه ھۆججىتى

( (131-بۆلهك ھۆججىتى خۇالسه يىغىنى

ۋه مائارىپى ھوقۇق كىشىلىك دۆلهتلهر «بىرلهشكهن 12-ئاي، 2012-يىلى .3

« «ئهھدىنامه . ئۆتمىدى ماقۇللۇقىدىن قويۇپ ئاۋاز « ئهھدىنامىسى تهربىيهلهش

ئۇالردا تهمىنلهيدۇ بىلهن تېخنىكا ۋه بىلىم كىشىلهرنى مائارىپى ھوقۇق كىشىلىك

كهشلهرده ۋه بىرىدۇ ياردهم شهكىللىنىشىگه قىلمىش توغرا ۋه پوزىتسىيه بولغان توغرا

دهپ قىلىدۇ ئىگه ئىقتىدارىغا قوغداش ھوقۇقنى ۋه بهھرىلىنىش ھوقۇقىدىن ئۆز

ئاساسلىق ھۆكۈمهت ۋه دۆلهت قىلىپ ئېنىق « «ئهھدىنامه . كۆرسهتتى

ئىلگىرى مائارىپىنى ھوقۇق كىشلىك ئاستىدا ئهھۋال مۇۋاپىق ئورنى باشقۇرۇش

، كۆرسهتتى دهپ بار مهجبۇرىيىتى قىلىش كاپالهتلىك تهربىيهلهشكه ۋه سۈرۈش

مۇناسىۋهتلىك ۋه جهمئىيهت خهلقئارا دۆلهت ھهرقايسى باشقا ئۇنىڭدىن



مۇھىت قواليلىق ۋه بىخهتهر تېگىشلىك بېرىلىشىغا ئېلىپ مۇشۇالرنىڭ تهرهپلهرنىڭ

. كۆرسىتىلدى دهپ كېرهك بېرىش يارتىپ

كىشىلىك كېلىشىمىنىڭ سودا جهمئىيهت خهلقئارا ئىچىده ھۆججهتلهرنىڭ 4.مۇشۇ

كىشىلىك ، ئاساسالنغاندا ھۆججهتلهرگه مۇشۇ ، بار ئېنىقلىمىسىمۇ مائارىپ ھوقۇق

، ئۆگىتىش ئورۇنالشتۇرۇشنى مهدهنىيىتى ھوقۇق كىشىلىك مائارىپىنى ھوقۇق

ئىچىگه ئۆز ئۇالرنىڭ ، بولىدۇ دېيىشكه تهشۋىقات ۋه تهربىيهلهش ، مائارىپ

: ئالىدىغىنى

كۈچهيتىش ھۆرمهتلهشنى بولغان ئهركىنلىككه ۋه ھوقۇق كىشىلىك (a)

تهرهققىي تېخىمۇ تۇيغۇسىنى –ھۆرمهت ئىززهت ۋه خاسلىقى (b)ئادهمنىڭ

قىلدۇرۇش

ھۆرمهت خىللىققا كۆپ ، سۈرۈش ئىلگىرى بولۇشنى قورساق كهڭ (c)چۈشىنىش

يهرلىك ، سۈرۈش ئىلگىرى باراۋهرلىكنى مىللىي ۋه باراۋهرلىك جىنسىي ، قىلىش

. سۈرۈش ئىلگىرى دوستلۇقىنى توپتىكىلهرنىڭ سانلىق ئاز ۋه كىشىلهر

ھهرخىل كىشىنىڭ ھهممه جهمئىيهتته قىلىنغان ئىداره بىلىن قانۇن (d)مۇستهقىل

بولۇش قاتنىشىدىغان ئىشلىرىغا جهمئىيهت

. قىلىش بهرپا تىنچلىق ۋه قوغداش (e)تىنچلىقنى

ئىلگىرى ئادىللىقىنى جهمئىيهت ، تهرهققىيات سىجىل قىلغان ئاساس (f)ئادهمنىڭ

سۈرۈش

ئالىدىغىنى ئىچىگه ئۆز مائارىپىنىڭ ھوقۇق 5.كىشىلىك

كىشىلىك ھهمده ئۆگىنىش مېخانىزمنى ھوقۇق كىشىلىك ـ ئىقتىدار ۋه a)بىلىم )

ئىشلىتىش مېخانىزمنى ھوقۇق كىشىلىك ۋه ھوقۇق كىشىلىك تۇرمۇشتا

ئاسراش ھوقۇقنى –كىشىلىك ھهرىكهت ۋه پوزىتسىيه ، قاراش (b)قىممهت



ۋه پوزىتسىيه ئاسراشتىكى ھوقۇقنى كىشىلىك ھهمده يېتىلدۈرۈش قارىشىنى

كۈچهيتىش ھهرىكهتنى

ئىلگىرى ۋه قوغداش ھوقۇقنى كىشىلىك قوللىنىپ ھهرىكهت )ھهرىكهتته- c)

سۈرۈش

ھهر ئۇچۇن رىغبهتلهندۈرۈش مائارىپىنى ھوقۇق كىشىلىك تۈردىكى 6.ھهرىكهت

اليىھهسىنى ھهرىكهت خهلقئارا تۈرلۈك بولغان كونكرېت دۆلهتلهر ئهزا قايسى

ئائىت پائالىيهتلىرىگه تهشۋىقات ھوقۇق كىشىلىك دۇنيا ، مهسىلهن . ماقۇللىدى

(1988-يىلى بهردى ئهھمىيهت تارقىتىشقا ۋه تهھرېرلهش ماتېرىيالالرنى ۋه ئۇچۇر

ھوقۇق كىشىلىك تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن )؛ داۋاملىشىۋاتىدۇ ھازىرغىچه ،

ئۈچۈن بالىلىرى دۇنيا 2004-يىلغىچه) (1995-يىلدىن يىللىقى 10 مائارىپى

-2010 (2001-يىلدىن قۇرۇش يىل 10 تىنچ بولمىغان زوراۋانلىق خهلقئارا

يىل 10 سىجىل تهرهققىياتىنى مائارىپىنىڭ تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن يىلغىچه)

يىلى ئۆگىنىش ھوقۇق كىشىلىك خهلقئارا ؛ (2014~2005) سۈرۈش ئىلگىرى

سۈرىدىغان ئىلگىرى مائارىپىنى ھوقۇق كىشىلىك باشقا ئۇنىڭدىن (2008~2009)؛

مهدهنىيهت خهلقئارا بولغان ئىناق 2022-يىلغىچه 2013-يىلدىن : بولسا پىالنالر

دۆلهتلهر بىرلهشكهن (2000~2015)؛ ھهرىكىتى مائارىپ خهلق پۈتۈن ؛

ھهمده تهشهببۇسى قېتىملىق بىرىنچى مائارىپى دۇنيا كاتىپىنىڭ تهشكىالتى

جهريانى مۇالھىزه تهرهققىيات كىيىنكى 2015-يىلدىن

مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك يىغىن چوڭ ، 10-كۈنى 12-ئاينىڭ 2004-يىلى .7

دۇنيا باشالپ 1-كۈنىدىن 1-ئاينىڭ .2005-يىلى قىلدى ئېالن پىالنىنى

كىشىلىك ئورگانالردا قايسى ھهر دۇنيادىكى پىالنى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك

ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى ئورگانالردا ھهرقايسى دۇنيادىكى پىالنى مائارىپ ھوقۇق



سۈرىدۇ. ئىلگىرى

مهقسىتى پىالنىنىڭ مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك B.دۇنيا

بولسا: مهقسىتى پىالنىنىڭ مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك 8.دۇنيا

سۈرۈش. ئىلگىرى تهرهققىياتنى مهدهنىيىتىنىڭ ھوقۇق (a)كىشىلىك

ئاساسى مائارىپ ھوقۇق ،كىشىلىك قىلغان ئاساس پۈتۈكنى (b)خهلقئارا

سۈرۈش. ئىلگىرى چۈشىنىشىنى بولغان ئۇسۇلغا ۋه پىرىنبسىپى

بېرىشىگه ئهھمىيهت مائارىپقا قاتالمنىڭ ھهرقايسى خهلقئارا ۋه (c)دۆلهت،رايون

. قىلىش كاپالهتلىك

بىلهن قۇرۇلما بىر ئورتاق ئۈچۈن بېرىلىشى ئېلىپ مۇناسىۋهتلهرنىڭ (d)بارلىق

تهمىنلهش.

مۇناسىۋىتىنى ھهمكارلىق ۋه شېرىكلىك دهرىجىلىكلهرنىڭ ھهرقايسى (e)بارلىق

. كۈچهيتىش

،پىكىر تهكشۈرۈش اليىھهسىنى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك بولغان بار (f)ھازىر

بار ھازىر ھهمده بېرىش ئېنىقلىما ئۇسۇلىغا ،مۇۋاپىقىيهتنىڭ قولالش ۋه يېزىش

اليىھه بىر يېڭى ھهمده ،كېڭهيتىش،قولالش رىغبهتلهندۈرۈش اليىھهنى بولغان

چىقىش. تۈزۈپ

تهربىيهلهش ۋه مائارىپى ھوقۇق كىشىلىك دۆلهتلهر (g)بىرلهشكهن ‹‹

سۈرۈش. ئىلگىرى ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى خىتابنامىسى››

پىرىنسىپى ھهرىكىتىنىڭ مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك .C



بولسا: ھهرىكىتى مائارىپ اليىھهسىدىكى 9.دۇنيا

ئالدىغىنى ئىچىگه سۈرۈش،ئۆز ئىلگىرى ھوقۇقنى كىشىلىك تۈردىكى (a)ھهرقايسى

ئۆز-ئارا ھوقۇقىنىڭ مهدهنىيهت ۋه سىياسهت،ئىقتىساد،جهمئىيهت پۇقراالر

ئومۇمىيلىقنى ۋه ئايرىلماسلىقى مۇناسىۋىتى،بىر-بىرىدىن يېقىنلىقى،ئۆز-ئارا

سۈرۈش. ئىلگىرى

سۈرۈش،ئىرق،جىنس ئىلگىرى ھۇزۇرلىنىشنى خىللىقتىن كۆپ ۋه (b)ھۆرمهتلهش

چۈشهنچه،مىللهت،جهمئىيهت خىل باشقا ياكى ،دىن،سىياسهت ،تىل ئايرىمىسى

كېلىپ سهۋهبلهردىن قاتارلىق قارىش جىنسى ياكى ،مېيىپ چىقىشى كېلىپ

تۇرۇش. قارشى كهمسىتىشلهرگه چىققان

ئاساس تهرهپلهرنى قاتارلىق (c)سىياسهت،جهمئىيهت،ئىقتىساد،تېخنىكا،مۇھىت

يېڭىدىن ۋه مۇددهتلىك ئۇزاق رىغبهتلهندۈرۈش. تهرهققىياتالرنى يېڭى قىلغان

، نامراتلىق بولسا قىلىش،ئۇالر مۇالھىزه مهسلىلىرىنى ھوقۇق كىشىلىك چىققان

ھوقۇققا كىشىلىك مهسىلىلهر بۇ ، مهسىلىلىرى كهمسىتىش ۋه توقۇنۇش زورلۇق

قىلىش تهرهپ بىر ۋه قوللىنىش ئۇسۇل ھالدا ماس قالسا يهتكۈزۈپال تهرۇز دهخلى

تېپىش. ئۇسۇلىنى

ھوقۇقىنى ئۆزىنىڭ بولۇپ ئىگه ئىقتىدارىغا شهخسنىڭ ۋه (d)مهھهلله

ئېرىشىش. ھوقۇققا مۇشۇ ئۇسۇلدا ئۈنۈملۈك ھهمده جهزملهشتۈرۈش

ھهمده سۈرۈش ئىلگىرى ئۈتىشىنى مهجبۇرىيهت ئالغۇچى ئۈستىگه (e)مهسئۇلىيهتنى

ئاشۇرۇش ئىشقا ۋه ئاسراش ھۆرمهتلهش، ھوقۇقىنى كىشىلىك ئهزاالرنىڭ ھهرقايسى

مۇشۇ ئهمهلدارلىرىنىڭ ھۆكۈمهت قىلدۇرۇش؛بولۇپمۇ تهرهققىي ئىقتىدارىنى

ئىقتىدارى.



جارى پىرىنسىپىنى ھوقۇق كىشىلىك ئوخشىمىغان كۈرنىشى ئارقا (f)مهدهنىيهت

مهدهنىيهت تارىخ دۆلهتنىڭ ھهرقايسى ھهمده تۇرغۇزۇش تىرهپ پۇت ۋه قىلدۇرۇش

تۇتۇش. كۆزده ئهھۋالىنى تهرهققىيات

ۋه پۈتۈكلىرى ھوقۇق كىشىلىك خهلقئارا ۋه ،رايون ،دۆلهت (g)يهرلىك

پۈتۈكلهردىن مۇشۇ ھهمده سۈرۈش ئىلگىرى چۈشىنىشنى بولغان مىخانبىزىمغا

قوغداش. ھوقۇقىنى ئۈزىنىڭ پايدىلىنىپ

ئۆز ئۇسۇلىنىڭ خىل قوللىنىش.بۇ ئۇسۇلىنى ئوقۇتۇش شهكىلدىكى (h)قاتنىشىش

كىشىلىك ھهمده مۇالھىزه خاراكتېرىدىكى تهنقىدلهش بىلىم، ئالدىغىنى ئىچىگه

ئۆگهنگۈچىلهرنىڭ ،بۇ بولۇپ ئىقتىدارى ھهرىكهت سۈرىدىغان ئىلگىرى ھوقۇقنى

ئويالشقان. سهۋىيهسىنىمۇ مهدهنىيهت ۋه ياش

ھازىرالش مۇھىتى ئۆگىنىش ۋه ئوقۇتۇش يىراقالشقان ئهندىشىدىن ۋه (i)نامراتلىق

تهرهققىي خاسلىقنى ۋه بولۇشقا بهھىرمان ھوقۇقىدىن كىشىلىك ئارقىلىق شۇ

بېرىش. ئىلھام قىلدۇرۇشقا

، مۇناسىۋهتلىك زىچ بىلهن تۇرمۇشى كۈندىلىك ئۆگهنگۈچىلهرنىڭ (j)ۋه

بىر ھوقۇق كىشىلىك شۇنداقال قاتناشتۇرۇش پىكىرلىشىشكه ئۆگهنگۈچىلهرنى

، ئىقتىساد ، جهمئىيهت بولغان ئهمهلىي تهسۋىردىن قېلىپالشقان ئابىستىراكي

قىلىشقا مۇالھىزه ئايالندۇرۇشقا ئۇسۇلىنى تۈزۈلمىنىڭ سىياسىي ۋه مهدهنىيهت

. يېتهكلهش

باسقۇچ ئۈچىنچى اليىھهسى مائارىپ 2.كىشىلىك

باسقۇچنىڭ ئىككى ئالدىنقى (2015يىلدىن-2019يىلغىچه):

مهخسۇس تاراتقۇچى ھهمده كۈچ ئهھۋالىنى بېرىلىش ئىلىپ

بولغان خىزمهتچىلىرىگه ئاخبارات خهۋهر ۋه خادىملىرى



پىالنى ھهرىكهت سۈرۈشنىڭ ئىلگىرى تهربىيهلهشنى

A.دائىرىسى

2009-يىلغىچه)؛ 2005-يىلدىن باسقۇچ( بىرىنچى اليىھهسى 10.دۇنيا

ئوتتۇرا-باشالنغۇچ مائارىپىنى ھوقۇق كىشىلىك ئارقىلىق كۆرسىتىش تىرىشچانلىق

ھهرىكهت باسقۇچنىڭ بىرىنچى ، كىرگۈزۈش سىستېمىسىغا مهكتهپ

يىغىننىڭ چوڭ ئايدا -7 2005-يىلى (A/59/525/Rev.1)اليىھهسى

. ئۆتتى ماقۇللۇقىدىن

2014-يىلغىچه) (2010-يىلدىن باسقۇچ ئىككىنچى اليىھهسى 11.دۇنيا

مائارىپ ئوقۇتقۇچى، مائارىپىنى ھوقۇق كىشىلىك مائارىپتا ئالىي تهكىتلىنىدىغىنى

كىشىلىك كهسىپلهرنىڭ ۋه قىلغۇچىالر ئىجرا ،قانۇن ،مهمۇرالر خىزمهتچىلىرى

پىالن باسقۇچتىكى ئىككىنچى ، يۈزلىنىش تۇرغۇزۇشقا ئېڭىنى ھوقۇق

مۇدىرىيهت ھوقۇق كىشىلىك 9-ئايدا 2010-يىلى (A/HRC/15/28)بولسا

. ئۆتتى ماقۇللۇقىدىن يىغىنىنىڭ

تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن قارارىدا 15/24-نومۇرلۇق يىغىنىنڭ 12.مۇدىرىيهت

دۇنيا ئورنى مهخسۇس دهرىجىلىك يۇقىرى بېجىرىش ئىش ھوقۇق كىشىلىك

)ھهرىكهت 2019-يىلغىچه (2015-يىلدىن باسقۇچىنىڭ ئۈچىنچى پىالنىنىڭ

بېرىش ئىلىپ باسقۇچنىڭ ئىككى ئالدىنقى تۈزىدۇ.تهكىتلىنىدىغىنى اليىھهسىنى

خىزمهتچىلىرىنىڭ تاراتقۇ ۋه ۋاسىتىلىرى ئاخبارات ۋه كۈچهيتىش ئهھۋالىنى

. كۈچهيتىش تهربىيهلىنىشىنى ھوقۇق كىشىلىك

مهقسىتى كونكرېت .B



قېتىملىق بۇ ، تۇرۇپ قىلىپ چىقىش مهقسىتىنى ئومۇمىي اليىھهسىنىڭ 13.دۇنيا

: ئاشۇرۇش ئهمهلگه مهقسهتنى كونكرېت تۆۋهندىكى پىالندا

ھوقۇق كىشىلىك مائارىپتا ئالىي ۋه سىستېمىسى مائارىپ باشالنغۇچ ئوتتۇرا (a)

تهربىيهلهشنى ھوقۇق كىشىلىك ھهمده كۈچهيتىش ئهمهلىيلىشىشنى مائارىپىنىڭ

خادىمالر قىلغۇچى ئىجرا ،قانۇن مهمۇرالر ، خىزمهتچىلىرى مائارىپ ، ئوقۇتقۇچى

. يۈزلهندۈرۈش تهربىيهلهشكه ۋه

خىزمهتچىلىرى: خهۋهر ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس تاراتقۇ (b)

رولىنى قوغداشتىكى ۋه سۈرۈش ئىلگىرى ھوقۇقىنى كىشىلىك 1.ئۇالرنىڭ

كۈچهيتىش؛

كىشىلىك قارىتا خادىمالرغا كهسپى ۋه ۋاسىتىلىرى ئاخبارات قىلغاندا 2.قانداق

پىالننى دېگهن بولىدۇ بارغىلى ئىلىپ تهربىيهلهش ئۈنۈملۈك تهربىيهلهشته ھوقۇقتا

قىلىش؛ يېتهكچىلىك تۈزۈشكه

، تۈزۈش تاكتىكىسىنى تهربىيهلهش سىجىل مۇددهتلىك ئۇزاق 3.مۇناسىۋهتلىك

؛ قولالش ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى ۋه تهستىقالش

قولالشقا بىخهتهر ھهمده ئاسراش كىشىلهرنى كهسپىي ۋه ۋاسىتىلىرى 4.ئاخبارات

ئىگه كاپالهتكه ۋه ئهسكهرتىش مۇھىملىقىنى بهھىرلىنىشنىڭ مۇھىتتىن ئېرىشكهن

؛ قىلىش

ۋه خىزمهتچىلىرى ئاخبارات تهشكىالتالرنىڭ خهلىقئارا ۋه 5.يهرلىك،دۆلهت،رايۇن

ئىلگىرى قولالشنى تهربىيهلىنىشىنى بىلهن ھوقۇق كىشىلىك خادىمالرنىڭ كهسپى

سۈرۈش

ياكى ھۆكۈمهت دهرىجىلىك ھهر خهلقئارا ۋه ،رايون دۆلهت ، يهرلىك .6

، قىلىپ ھاسىل تورى ئاالقه ئارىسىدا تهشكىالتالر ۋه ئورگانالر ھۆكۈمهتسىز



؛ قولالش بېرىشنى ئىلىپ ھهمكارلىق

مهكتهپنىڭ ئالىي ۋه –باشالنغۇچ ئوتتۇرا قوللىنىپ ھهرىكهت .C

كۈچهيتىش ئهھۋالىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش مائارىپىنى ھوقۇق كىشىلىك

مائارىپ ۋه ئوقۇتقۇچى تهربىيهلىشىنى ھوقۇق كىشىلىك ھهمده

ۋه قىلغۇچىالر ئىجرا قانۇن ، خىزمهتچىلىرى ئهدلىيه ، خىزمهتچىلىرى

يۈزلهندۈرۈش ھهربىيلهرگه

1.ئىستراتېگىيه

تۈر قايسى ھهر ئهمهلىيلهشتۈرۈش مائارىپىنى ھوقۇق كىشىلىك قىسىمدا 14.بۇ

ۋه باسقۇچ بىرىنچى اليىھه دۇنيا . كۈچهيتىش بېرىشنى ئېتىبار ئىستراتېگىيه

- ئوتتۇرا ئۇالر . چېتىلىدۇ ئورگانالرغا ۋه ئوبىيكىت مۇھىم باسقۇچنىڭ ئىككىنچى

مائارىپ ئوقۇتقۇچى ، مائارىپ ئالىي ، سىستېمىسى مائارىپ باشالنغۇچ

. ھهربىيلهر ۋه قىلغۇچىالر ئىجرا قانۇن ، مهمۇرالر ، خىزمهتچىلىرى

قانات ۋه سۈرۈش ئىلگىرى ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى خىزمىتى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك

مۇستهھكهملهش پائالىيهتلهرنى يايدۇرغان

ۋه سۈرۈش ئىلگىرى باسقۇچىنى ئىككى ئالدىنقى اليىھهسىنىڭ 15.دۇنيا

باسقۇچنى ئىككى ئالدىنقى . كۆرسىتىش تىرىشچانلىق ئۈچۈن مۇستهھكهملهش

باھاالش جهريانىنى بېرىش ئېلىپ ۋه ماسالشتۇرۇش ، پىالن يايدۇرۇشتىكى قانات

قاراتمىلىق ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى پىالن دۆلهت مۇناسىۋهتلىك ھهرقانداق ھهمده

يايدۇرۇش قانات قانساق دهرس ئۈچىنچى قىسمىدا تۆۋهنكى . موھتاج باھاالشقا

ھهر يىغىلغان باسقۇچتا قېتىملىق ئىككى ئالدىنقى . بېرىلدى كۆرسهتمه توغرىلىق



بىلهن قواليلىق نهتىجىسىنى قىلىش مۇالھىزه ۋه مهلۇمات سانلىق قانداق

. تهمىنلهش

ھازىرقى ۋه سۈرۈش ئىلگىرى تۈزۈپ ئاساسهن نهتىجىسىگه 16.مۇالھىزه

ئۈچىنچى اليىھهسى دۇنيا بۇ ھهمده بولىدۇ مۇقىمالشتۇرۇشقا ئىستىراتىگىيىنى

ئىچىگه ئۆز مهزمۇنالرنى بۇ . كىرگۈزۈلىدۇ پىالنىغا بېرىلىش ئىلىپ باسقۇچنىڭ

. چهكلهنمهيدۇ بىلهن بۇنىڭلىق بىراق ، ئالىدۇ

سىياسهت قانۇن تۈزۈتىلگهن ۋه (a)يېڭى

ۋه ئهمهلىيهت ، مهزمۇنى ئۆگىنىش ۋه ئوقۇتۇش ، تهربىيهلهش (b)دهرسلىك

مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك قاتارلىق سىياسهت

كۆتۈرۈش يۇقىرى باغلىنىشىنى قىسىملىرىنىڭ قايسى ھهر

تهربىيهلهشتىكى مۇناسىۋهتلىك ۋه دهرسلىك مائارىپىنىڭ ھوقۇق (c)كىشىلىك

كېڭهيتىش مىقدارىنى

تهسىرىنى ۋه سۈپىتى اليىھهسىنىڭ مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك بولغان بار (d)ھازىر

. ياخشىالش

. كۆپهيتىش يايدىسىنى كۈچى مالىيه ۋه كۈچى (e)ئادهم

باھاالشنى ۋه نازارهت بېرىشتىكى ئېلىپ خىزمىتىنى مائارىپ ھوقۇق (f)كىشىلىك

ئىلىپ كۆلهملىك كهڭ ۋه ئۈنۈملۈك

بولغان ئىشهنچلىك جهريانى بېرىش ئىلىپ مۇشۇ ، ئومۇمالشتۇرۇش بېرىشنى

يىغىش مهلۇمات سانلىق ۋه كۆرسهتكۈچ

اليىھه تۈزۈلىۋاتقان ئۆزگهرتىۋاتقان ياخشىالپ ھازىر ھهمده موھتاج مىخانىزىمىغا

بىلهن ماتېرىيال ئهھۋالىنى خىزمهت

. تهمىنلهيدۇ



خىزمهتلهر مۇناسىۋهتلىك باشقا ۋه خىزمىتى مائارىپ ھوقۇق (g)كىشىلىك

مهسىلهن ، كۈچهيتىش باغلىنىشنى ئارىسىدىكى

مائارىپى پۇقراالر ، مهدهنىيهت خاتىرجهم تىنچ ، ھۆرمهتلهش خىللىقنى كۆپ ،

ئىلگىرى مائارىپىنى ھوقۇق پۇقراالر ھهمده

. تىرىشىش ئۈچۈن سۈرۈش

كىشىلىك بولغان سىجىل ۋه ئهال ئارقىلىق ئورۇنداش مهزمۇنالرنى (h)يۇقىرىقى

ئهمهلگه تهربىيهلهشنى ۋه مائارىپى ھوقۇق

. ئاشۇرۇش

خىزمهتلهرنى تامامالنغان ھهمده سۈرۈش ئىلگىرى ئاشۇرۇشنى ئىشقا .17

قانات مائارىپىنى فاڭجېن ھوقۇقنىڭ كىشىلىك داۋاملىق مۇستهھكهملهشته

تۆۋهندىكىچه: مهزمۇنى ئۆگىنىشنىڭ ۋه كىرگۈزۈش يايدۇرۇشقا

، ماتېرىيال دهرسلىك : « ئۆگىنىش ھوقۇقنى كىشىلىك ئارقىلىق «مائارىپ (a)

ۋه قىسمى تهركىبى مائارىپ بارلىق ئالغان ئىچىگه ئۆز تهربىيهلهشنى ۋه ئۇسۇل

. قىلىش كاپالهتلىك بولۇشقا پايدىلىق ھوقۇققا كىشىلىك جهريانى بېرىلىش ئىلىپ

بارلىق مۇھىتىدا خىزمهت ۋه ئۆگىنىش : « ھوقۇق كىشىلىك (b)«مائارىپتىكى

ئىشقا ھوقۇقنىڭ كىشىلىك ھهمده ھوقۇقى كىشىلىك تهرهپنىڭ قىلغۇچى ئىش

. قىلىش كاپالهتلىك ھهمده ھۆرمهتلهش ئېشىشىنى

شۇغۇلالنغۇچى بىلهن مائارىپ تهربىيهلىنىۋاتقان ۋه بولمىغان مۇنتىزىم ۋه مۇنتىزىم

بىلهن مائارىپى ياشالر ۋه بالىالر بولۇپمۇ ، نىسبهتهن خىزمهتچىلهرگه

تهربىيهلهش ۋه مائارىپى ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلهرنى مائارىپ شۇغۇللىنىۋاتقان

تهمىنلهش بىلهن



كىشىلىك ئىككىلىسى ھهر باسقۇچى ئىككىنچى ۋه بىرىنچى اليىھهسىنىڭ دۇنيا .18

يۈزلهندۈرۈشنىڭ خىزمهتچىلىرىگه مائارىپ تهربىيهلهشنى ۋه مائارىپى ھوقۇق

مۇنتىزىم كۆرسىتىدىغىنى خىزمهتچىلىرىنىڭ مائارىپ . تهكىتلىنىدۇ مهنىسى مۇھىم

ۋه ئهمهلىيلهشتۈرۈش ۋه تۈزۈش ، اليىھهلهش مۇھىتتىكى بولمىغان مۇنتىزىم ۋه

ئىككىنچى ۋه بىرىنچى . شۇغۇللىنۋاتقانالر بىلهن خىزمهتلهر قاتارلىق باھاالش

مائارىپدىكى ئالىي ، ئوقۇتقۇچى تهكىتلهيدىغىنى پىالنىنىڭ ھهرىكهت باسقۇچنىڭ

قىممهت ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرى مائارىپ باشقا ۋه خادىملىرى ئوقۇتۇش

ئۇسۇل ۋه كۈچ ،ھهرىكهتلهندۈرگۈچ ئىقتىدارى ، پوزىتسىيهسى ، قارشى

كهسپىي بۇنىڭدا ، بار ۋهزىپىسى مۇھىم جهھهتلهرده قاتارلىق يهتكۈزۈش

باشقا ئۇنىڭدىن ، شۇنداق ھهم بولۇشنىمۇ ئۈلگه ۋه ئورۇنداش مهجبۇرىيهتنى

كۆزلهيدىغىنى ؛ يايدۇرۇش قانات مائارىپنى ھوقۇق كىشىلىك توپقا كهسپىي مۇشۇ

ھهمده ۋهدىسى ۋه چۈشهنچىسى بولغان ھوقۇققا كىشىلىك ئۇالرنىڭ بولسا

سىستېمىسىدىكى مائارىپ مۇنتىزىم كۈچنى ھهرىكهتلهندۈرگۈچ مۇناسىۋهتلىك

تهقلىدى اليىھهسىنى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك ھهرقانداق

بىر بۇ بولغاندا شۇنداق بۇ ، ئىستراتېگىيهسى ئاۋۋالقى ئهڭ خىزمىتىنىڭ تۈزۈش

خىزمهتچىلهرنىڭ ئۆتهۋاتقان خىزمىتى مائارىپ مۇھىتتا باشقا ئىستراتېگىيه

ئۆسمۈرلهر ۋه بالىالر قالغان ئوقۇشسىز مۇھىمى ئهڭ . ماسلىشىدۇ ئىقتىدارىغىمۇ

. ئاتا-ئانىالر شۇنداقال خىزمهتچىلهر شۇغۇللىنۋاتقان بىلهن خىزمىتى مائارىپ

ۋه خىزمهتچىلىرى مائارىپ شۇغۇللىنۋاتقان بىلهن مائارىپى ھوقۇق 19.كىشىلىك

ئومۇميۈزلۈك تۈرلۈك بىر : ئالىدىغىنى ئىچىگه ئۆز ئىستراتېگىيهسىنىڭ تهربىيهلهش

ۋه ھوقۇق كىشىلىك ، يۈرگۈزۈش سىياسىتى تهربىيهلهش ھوقۇق كىشىلىك بولغان



تهربىيهلهش ئۆلچهملهر ۋه قائىده تهرهپلهردىكى مائارىپى ھوقۇق كىشىلىك

ئارقىلىق باھاالش ۋه ئىشلىتىپ ئۇسۇلنى مۇۋاپىق ، كىرگۈزۈش دهرسلىكىگه

. ئېچىىش بايلىقالرنى بولغان مۇناسىۋهتلىك ھهمده سۈرۈش ئىلگىرى تهرهققىياتنى

سىياسىتىنى تهربىيهلهش ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ مائارىپ تۈرلۈك 20.بىر

: ئالىدىغىنى ئىچىگه ئۆز يۈرگۈزۈشنىڭ

كېلىشىمنىڭ خهلقئارا تهربىيهلهش ۋه مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك ۋه (a)ئىزاھالش

باسقۇچىنى ئىقتىدار بېرىش بىلىم ئارقىلىق مۇشۇ ھهمده ئىشلىتىش ئېنىقلىمىسىنى

ئىلگىرى ھهرىكىتىنى ۋه پوزىتسىيهسى ، ئىقتىدارى ھوقۇق كىشىلىك ھهمده

. قوغداش ۋه سۈرۈش

بولغان ئاالھىده ھهمده بولغان مۇۋاپىق خىزمهتچىلىرىگه مائارىپ (b)بارلىق

باھا بولغان كېرهكلىك مهشىق ھهمده تهجرىبه ۋه مائارىپ ، مهدهنىيهت

بىلهن تهربىيهلهش كهسىپته ۋه تهربىيهلهش بۇرۇنقى كهسىپتىن ئاساسىدا

. تهمىنلهش

كهسىپكه بولۇپمۇ ، تهربىيهلهش ئوقۇتقۇچىالرنى ئىگه ساالھىتىگه (c)ئوقۇتقۇچى

قاتارلىق تهربىيهلهش تۇرۇپ كهسىپته ۋه تهربىيهلهش ئاۋۋالقى چۈشۈشتىن

تهجرىبىلىك مول ۋه الياقهتلىك ئۇالرنى ھهمده تهربىيهلهش جهھهتلهردىكى

ئۆگهنگۈچىلهرنىڭ ھهمده يېتىلدۈرۈش خىزمهتچىلهرنى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك

. ئهتتۈرۈش ئهكس خىللىقىنى كۆپ

ئىبارهت ئۆگهتكۈچىلهردىن خىزمهتچىلهرنى مائارىپ ھوقۇق (d)كىشىلىك

. ئېرىشىش تهرهققىياتىغا ئۆلچهملىك كهسپىي ۋه ئېتىراپ پايدىلىنىپ بايلىقتىن

باشقا ھهمده ئۇيۇشما ئارىسىدىكى خهلق ھهمده تهشكىالتالر (e)ھۆكۈمهتسىز

يايدۇرۇپ قانات مائارىپنى ھوقۇق كىشىلىك



قولالش ۋه قىلىش ئېتىراپ بېرىشنى ئېلىپ خىزمىتىنى تهربىيهلهش ئورگانالرنىڭ

ئهھۋالىنىڭ بىرلىش ئىلىپ ئۇنىڭ ھهمده اليىھهسىنى تهربىيهلهش ۋه (f)باھاالش

مۇكهممهللهشتۈرۈش ئۆلچىمىنى ۋه نىزام

خىزمهت ۋه ئۆگىتىش بولغان قواليلىق خىزمهتچىلىرىگه مائارىپ تۇتۇپ (g)قول

كىشىلىك چۈنكى . قىلىش تهرهپ بىر مهسىلىسىنى بېرىش يارىتىپ مۇھىتى

ھهقىقىي ئۆگىنىشنى ھوقۇق كىشىلىك ئاندىن مۇھىتتا بېرىلغان ئىلىپ ھوقۇق

قانات

. بولىدۇ يايدۇرغىلى

خارهكتىردىكى رىغبهتلهندۈرۈش قارىتا ئۈگهنهۈچىلهرگه بهلگىلهپ ۋاقىت (h)

بېرىش. ئېلىپ باھاالش بولمىغان رهسمى ياكى رهسمى

ئۆز دهرسلىكى تهربىيهلهش ھوقۇق كىشىلىك بولغان خىزمهتچىلىرىگه 21.مائارىپ

ئامىل: ئالدىغان ئىچىگه

ھوقۇق كىشىلىك ۋه ھوقۇق كىشىلىك ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز نىشانى (a)ئۆگىنىش

ھهرىكهت. ۋه ،پوزىتسىيه بىلىم،ئىقتىدار تهرهپلهردىكى مائارىپى

ۋه خىزمهتچىلىرى مائارىپ ھهمده ئۆلچىمى ۋه قائىده ھوقۇق (b)كىشىلىك

تهرهپ بىر مهسىلىسى ھوقۇق كىشىلىك رايوندىكى تۇرۇۋاتقان ئۆزى ئۆگهنگۈچىلهر

تۆھپه. ۋه ھوقۇق تهرهپدىكى ھوقۇق بىخهتهرلىك ئالدىغىنى ئىچىگه ،ئۆز قىلىش

كىشىلىك رايۇندىكى ياشاۋاتقان ئۈگهنگۈچنىڭ ۋه خىزمهتچىسى (c)مائارىپ

تهرهپدىكى مهسلىلىرى قىلىش،بىخهتهرلىك تهرهپ بىر مهسلىلىرىنى ھوقۇق ھوقۇق

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز تۆھپىسىنى ۋه ھوقۇق

مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك قىلىنغان بايان تۈرده ئې بۆلهك بىرىنچى (d)يۇقىرىقى

قائىدىسى. ھهرىكىتىنىڭ



قاتنىشىش بولسا تهدبىر ،بۇ تهسىرى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك بولغان (e)مۇۋاپىق

كهچۈرۈش باشتىن تۈرده ،ھهقىقىي قىلغان مهركهز شهكىلدىكى،ئۆگهنگۈچىلهرنى

كېرهك. ئويلىشىش تۇلۇق ئامىلىنىمۇ مهدهنىيهت بولۇپ قاتارلىقالر

ھوقۇق كىشىلىك ھهمده بۇلۇش دېموكراتىك خىزمهتچىلىرى (f)مائارىپ

. بۇلۇش ئىگه ئۇسۇلىغا يېتهكلهش ۋه ئىقتىدارى جهمئىيهت قائىدىسىنىڭ

ماتېرىيالىغا ئۆگىنىش ۋه ئوقۇتۇش بولغان ھازىر مائارىپى ھوقۇق (g)كىشىلىك

تېخنىكىسىنىڭ ئاالقه ۋه ئۇچۇر ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز ماتېرىيالالرنى مۇناسىۋهتلىك

قۇرۇش تېمىسى تهتقىقات ئارقىلىق ماتېرىيالالر ،مۇشۇ ماتېرىياللىرى مۇناسىۋهتلىك

بۇلۇش. ئىقتىدارى ئېلىش ماتېرىيالالرنى يېڭى تېخىمۇ بىلهن شۇنىڭ تالالش ۋه

بولمىغان مۇنتىزىم ۋه مۇنتىزىم ئۆگهنگۈچىلهرگه بهلگىلهپ (h)ۋاقىت

بېرىش. ئېلىپ باھاالش شهكىلدىكى رىغبهتلهندۈرۈش

تهدبىرنىڭ تهربىيهلهش ئىشلىتىدىغان تهربىيهلهشته خىزمهتچىلىرىنى 22.مائارىپ

مهركهز ،ئۆگهنگۈچىنى ئۆگىنىش شهكىلدىكى قاتنىشىش ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز

بېرىش ئهھمىيهت ئىشلهشكه سېلىپ قول ۋه قىلىش ھېس سېلىپ قول ئۆزى قىلىپ

تهرهققىيات ھېسسىياتنىڭ ۋه كۈچ،ئىززهت-ھۆرمهت ھهرىكهتلهندۈرگۈچ ھهمده

ۋه تونۇشى سهزگۈرلۈك بولغان ھوقۇققا كىشىلىك ،ھهمده قىلىش ھهل مهسىلىسىنى

تهربىيهلهش بارلىق باھاالشنى يېتىلدۈرۈش.خىزمهت ھهرىكىتىنى مۇناسىۋهتلىك

سىڭدۈرۈش. باسقۇچىغا تهرهققىيات

بېرىش،ياخشى ئېلىپ تهكشۈرۈش ئومۇميۈزلۈك ۋه تهتقىقات مۇناسىۋهتلىك

ھهرىكهت ھهمده ئېلىش بهھر ئورتاق ساۋاقالردىن تهجرىبه ۋه تهدبىر بولغان

بېرىش. ئېلىپ ئالماشتۇرۇش ئوتتۇرىسىدا تهرهپلهر بارغۇچى ئېلىپ



بولغان تهتقىقاتىغا تهدبىرلهرنىڭ ۋه ماتېرىيال،اليىھه بولغان بار 23.ھازىر

نهتىجىلهرنى بولغان مۇناسىۋهتلىك ھهمده كۆپهيتىش ۋه يۈرۈشتۈرۈش

،كىيىنكى پايدىلىنىش ئورتاق ماتېرىيالالردىن يىغىلغان بهلگىلهپ باھاالش،ۋاقىت

. تهمىنلهش بىلهن ئاساس ئۈچۈن خىزمىتى تۈزۈش اليىھهلهرنى

تهربىيهلهش ۋه مائارىپ ئورگانالر دهرىجىلىك ھهر خهلقئارا ۋه 24.يهرلىك،دۆلهت

ساۋاق تهجرىبه قىلغان الزىم.قوبۇل ئېلىش بهھر ئورتاق ماتېرىيالدىن ۋه بايلىق

الزىم. قائىدىلهشتۈرۈش مۇكهممهللهشتۈرۈپ ئۇسۇلالرنى ھهمده

باھا توختىماستىن ھهمده كۈچهيتىش ئىشلىتىشنى تهدبىرنى بولغان ياخشى

مۇكهممهللهشتۈرۈش تهدبىرىنى مائارىپ ئارقىلىق بېرىش

بۇلۇش ئۈنۈملۈك مائارىپنىڭ بىر ھهرقانداق بولسا تهدبىر بولغان 25.مۇكهممهل

مائارىپى ھوقۇق كىشىلىك بولغان .ئۈنۈملۈك ھالقىسى بىر مۇھىم بولماسلىقىنىڭ

ھهمده خاراكتېرىدىكى بېقىش قىلىپ ھېس ،ئۆزى شهكىلدىكى قاتنىشىش بولسا

ئهھمىيهت ھهرىكهتكه ئىش ئهمهلىي ھهمده قىلغان مهركهز ئۆگهنگۈچىلهرنى

مائارىپى. ھوقۇق كىشىلىك ئويالشقان كۈرىنىشىنى ئارقا مهدهنىيهت ھهمده بهرگهن

تهربىيهلهش ۋه مائارىپى ھوقۇق كىسىلىك بىر ھهرقانداق بولسا 26.باھاالش

ئېلىپ ئۈچۈن مائارىپى ھوقۇق قىسمى.كىشىلىك تهركىبى مۇھىم پائالىيىتىنىڭ

مائارىپ .كۆرسىتىدىغىنى خىزمهت سىستېمىلىق تۈرلۈك بىر بولسا باھاالش ئېيتقاندا

مۇۋاپىق دېگىنىمىز تهسىرى ،مائارىپ توپالش ماتېرىيالالرنى ئائىت كهسىرىگه

مائارىپ مهھهللىلهر ئۇنىڭدىكى ھهمده تهشكىالتالر ئۆگهتكۈچى ئۆگهنگۈچى بولغان

بولغان قواليلىق ھۆرمهتلهشكه ھوقۇقنى كىشىلىك چىقارغان كۈچ ئۈچۈن ھهرىكىتى

،كىشىلىك جهريانى ئۆزگهرتىش توختىماستىن بىر ئۇ بولسا .باھاالش پائالىيهتلهر

ئاخىرغىچه باشتىن ئىزچىلالشتۇرۇش ئىزچىلالشتۇرۇش اليىھهنى مائارىپنى ھوقۇق



قولالش قىلغۇچ ھهل ئۆزگهرتىشكه قانداق ئۈنۈمىنى اليىھهنىڭ ھهمده چېتىلىدۇ

ئۇ باھاالش دهرىسلىكنى تهربىيهلهش ھوقۇق كىشىلىك ،مهسىلهن تهمىنلهش بىلهن

تولدۇرۇش قهغىزىنى باھاالش كىيىن تۈگىگهندىن دهرس قاتناشقۇچىالرنىڭ بىر

باشالش مهزگىلىدىال تۈزۈش پىالننى تهربىيهلهش چوقۇم ،باھاالش ئهمهس

تهربىيهلهش ھهمده بېرىش ئېلىپ باھاالش كېسىل ئۈزۈل نىسبهتهن ،ئېھتىياجغا

داۋامالشتۇرۇش. مۇددهت ئۇزاق كېيىنمۇ ئاخىرالشقاندىن دهرسلىكى

ئىلگىرى سۆھبهتنى ئارىسىدىكى تهرهپلهر مهنپهئهتلهنگۈچى مۇناسىۋهتلىك

بهھرىلىنىش ئورتاق ئۇچۇرالردىن ۋه ئاالقه تور ،ھهمكارلىق سۈرۈش

ھوقۇق ،دۆلهت ئورگانلىرى ھۆكۈمهت قايسى ھهر مائارىپ ھوقۇق 27.كىشىلىك

بولغان زىچ ئوتتۇرىسىدا ۋه ئىچىده تهشكىالتالر ئارىسىدىكى خهلق ۋه ئورگانلىرى

تۆۋهندىكى ئۈچۈن كۈچهيتىش مۇناسىۋىتىنى ھهمراھلىق ۋه ھهمكارلىق

ساھهسىدىكى ھوقۇق كىشىلىك بولسا بولىدۇ،مهقسىتى قوللىنىشقا ھهرىكهتلهرنى

ھهرىكىتىنى تونۇش ؛ قىلىش بهرپا ئاالقه ئارىسىدا مهنپهئهتلهنگۈچىلهر ھهرقايسى

،<<ئهمهلىيهت ئۆتكۈزۈش يىغىن يهرلىك ۋه ،دۆلهت كۆتۈرۈش يۇقىرى

قاتارلىق گۇرۇپلىرى مۇالھىزه توردىكى ۋه ،توربۇت ئاالقه ئالماشتۇرۇش>>

ئېلىپ ئالماشتۇرۇش خىزمهتچىلهر ھهمده سۇپا ئېلېكتىرونلۇق باشقا ئۇنىڭدىن

بولغان ياخشى ۋه تهجرىبىسى بىلىم،تهربىيهلهش تهرهپلهرنىڭ ھهر بېرىش

مۇھهررىرلهش ژۇرنال ۋه گۇرۇپپا .كهسپى قولالش ئالماشتۇرۇشنى تهدبىرلىرىنى

سۈرۈش. ئىلگىرى ئالماشتۇرۇشنى ئىلىمى سىجىل ئارقىلىق قۇرۇش تۈزۈلمىسى

تهربىيهلهشنى ۋه مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك ئىلگىرىلهپ قهدهم بىر يهنىمۇ

كىرگۈزۈش دهرسلىكىگه تهربىيهلهش ۋه مهكتهپ

ئىستىراگىيهسى كىرگۈزۈش دهرسلىكىگه مهكتهپ مائارىپنى ھوقۇق 28.كىشىلىك



قوشۇمچه پىالنىنىڭ ھهرىكهت باسقۇچلۇق بىرىنچى اليىھه پىالن دۇنيا

5(e)بۈلهك) ) كىرگۈزۈلگهن مۇندهرىجىسىگه

بهلگىلىنىدۇ.يهنى نهتىجىسى تهرهققىيات ساھهدىكى بىر مۇشۇ باسقۇچىدا ئۈچىنچى

تۆۋهندىكى مائارىپىنىڭ ھوقۇق كىشىلىك ئاساستا ئىلگىرىلىگهن تىرىشىپ تېخىمۇ

كۈتۈرىلىدۇ. يۇقىرى سالمىقىنى ساھهلهردىكى

ئۆلچىمى ئومۇمى مائارىپنىڭ ۋه دهرسلىك مهملىكىتتىكى (a)پۈتۈن

قىالمدۇ ئاساس دهرسنى بىرال ھوقۇق كىشىلىك يهنى دهرس دهرسلىك (b)بارلىق

چوقۇم شۇنداقال ئېنىقالشتۇرۇش دېگهنلهرنى دهرىسلىكنىمۇ پۈتۈن ياكى ۋه

مۇقىمالشتۇرۇش. دېگهنلهرنىمۇ دهرسمۇ تالالنما ياكى دهرسمۇ تېگىشلىك ئۆگىنىشكه

باسقۇچى تهرهققىيات ئۆگىنىش ۋه (c)ئوقۇتۇش

ماتېرىيالى ئۆگىنىش ۋه ئوقۇتۇش ھهمده كىتاب (d)دهرسلىك

مۇھىتى (e)ئۆگىنىش

تهربىيهلهش. ۋه مائارىپ (f)كهسپى

ئىجرا ،مهمۇرالرغا،قانۇن خىزمهتچىلىرىگه مائارىپ مائارىپنى ھوقۇق 29.كىشىلىك

ئىستىراگىيىسى دهرسنىڭ تهربىيهلهش يۈزلهندۈرۈشدىكى ھهربىيلهر ۋه قىلغۇچى

بۆلهك) (a)33) كىرگۈزۈش پىالنىغا ھهرىكهت باسقۇچ ئىككىنچى اليىھهسىنىڭ دۇنيا

ئېرىشىشته تهرهققىياتقا ساھهلهرده مۇشۇ بولسا باسقۇچ ئۈچىنچى

مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك تىرىشىپ يهنىمۇ يهنه باشقا بهلگىلىنىدۇ.ئۇنىڭدىن

ئاشۇرۇش؛ سالمىقىنى ساھهلهردىكى تۆۋهندىكى

سۈرۈپ ئىلگىرى مائارىپىنى ھوقۇق كىشىلىك باسقۇچدا 30.ئۈچىنچى

بولسا: ۋهزىپىسى مۇھىم ئېلىشنىڭ ئۈستىگه ئهمهلىلهشتۈرۈپ

دهرجىلىك ئوخشاش ياكى مىنىستىرلىكى مائارىپ مائارىپىدا باشالنغۇچ (a)ئوتتۇرا



ئالىدۇ. ئۈستىگه ئورگانالر

ياكى كومتىتى ئىشلىرى مائارىپ ياكى امهسئۇل مائارىپق مائارىپتا (b)ئالىي

مۇناسىۋهتلىك ۋه ئورگىنى مائارىپ ئالى ھهمده ئورگانالر دهرىجىلىك ئوخساس

تىزگىنلهش ئۈزىنىڭ ئورگانالر قايسى ئالىدۇ.ھهر ئۈستىگه فاكولتىتلىرى تهربىيهلهش

ئالىدۇ. ئۈستىگه مهسئۇلىيهتنى بولمىغان ئوخشاش ئاساسهن ئىقتىدارىغا

مهمۇرالرغا تهربىلهشته تهرهىپتىكى ھهربىلهر ۋه قىلغۇچى ئىجرا قانۇن (c)مهمۇرالر

ئۈستىگه تهرهپ بولغان مهسئۇل ئىشالرغا ھهربىي ۋه قىلغۇچىالرغا ئىجرا قانۇن

ئۇمۇمى ئاساسهن،مهمۇرىيهتنى ئۇرۇنالشتۇرىشىغا ئهمهلىي ئالىدۇ.دۆلهتنىڭ

مۇداپىيه دۆلهت ياكى ئوررگىنى ئهدهلىيه ، مىنىستىرلىك ئورنى،ئىچكى باشقۇرۇش

بۇلۇۋىرىدۇ. بولسىمۇ ئورگىنى

باشقا قاتارلىق مىنىستىرلىكى مالىيه ۋه تهرهپ قىلغۇچى ھهرىكهت 31.بارلىق

قانات خىزمهتلهرنى بىرلىكته ھۆكۈمهت يهرلىك ۋه ئورگان مۇناسىۋهتلىك

پىالنى(4-قىسىم،28دىن ھهرىكهت باسقۇچ بىرىنچى اليىھه پىالن يايدۇرۇش.دۇنيا

(3.3قىسىم،34دىن36نچى پىالنى ھهرىكهت باسقۇچ ئىككىنچى ۋه بۆلهك) 30نىچى

بۆلهكتىكى ئىككىنچى ھالدا ئايرىم بۆلهك) 4.3قىسىم46دىن48نچى بۆلهك،ھهمده

مىسالغا پىالنىنى ھهرىكهت كونكرېت مىنىستىرلىكلهرنىڭ ھهرقايسى چېتىلىدىغان

ئالدى.

4-بۆلهك

ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس قاراڭغۇ قوللىنىپ ھهرىكهت

سۈرۈش ئىلگىرى تهربىيهلهشنى بولغان خىزمهتچىلىرىگه

كۈرنىشى 1.ئارقا

<<ئومۇميۈزلۈك بېرىشىده خهۋهر كومىتېتى مۇالزىمهت ھوقۇق 32.كىشىلىك



ئۇنىڭدا ئىقتىدارى خىزمهت كۈنلۈك بىر بولغان ئورتاق قىلغۇچىالرنىڭ ھهرىكهت

كۆپهيتىپ ھهمده يازغۇچىالر قىلغۇچى، تهھلىل ۋه ئهزالىرى ئاالقىلىشىش مهخسۇس

ھهرخىل قاتنىشىشى تارالغۇچىالرنىڭ باشقا ياكى توردا ئارقىلىق بېسىش

مۇنداق يىغىن چوڭ بېرىلدى. ئېنىقلىما دهپ چىقارغان>> نهشرىدىن شهكىلدىكى

تۇرۇشى ئۆزگىرىپ قىلىپ تهرهققىي توختىماستىن خىزمهتچىلىرى قارايدۇ<<ئاخبارات

سۆز ۋه ئىپادىلهش قاراشنى ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز مهنبهسىنى كېلىش ،ئۇچۇرنىڭ

ۋه ئۇچۇر تۈردىكى ،ھهرخىل ئىزدىنىش سىرتىدا تور ۋه ئهركىنلىكىنى،توردا قىلىش

ھهرخىل شۇنداقال شهخسى ۋه ئورگانلىرى ئاخبارات ئىگه پىكىرگه ئۆزگىچه

قىلىش. قوبۇل تهشكىالتالرنى

ئاالقه تور ھهمده ئارقىلىق تور ياكى ئۇسۇل ئهنئهنىۋى ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز بۇالر

دۆلهت بهھرىلىنىش،تارتقۇچىالر ئۇچۇرلىرىدىن ئاخبارات جهمئىيهت ۋه تېخنىكىسى

ئورگىنى ئاخبارات ھهمده بولىدۇ بولسىمۇ ئىگىلىك شهخسى ياكى ئىگىلىكىدىكى

بىلهن خىزمهت خهۋهر ئاخبارات بىراق ئىشلهتمىگهن قىلىپ تهكلىپ مهخسۇس

شهخس. شۇغۇلالنغان

خادىمى>> مهخسۇس ئۈچۈن،<<ئاخبارات مهقسىتى پىالنىنىڭ ھهرىكهت 33.مۇشۇ

بولسا ،ئۇالر خادىم قولاليدىغان خىزمىتىنى تهشكىالت ئاخبارات كۆرسىتىدىغىنى

قاتارلىق خادىمى مهمۇرىيهت ۋه خادىمى تېخنىكا قىلغۇچى،يهنه تهھلىل ۋه مۇخبىر

32 كۆرسىتىدىغىنى خىزمهتچىسى>> <<ئاخبارات خادىمالر خىزمهتچى باشقا

جهمئىيهت ۋه ماتېرىيالى ئاخبارات مىقداردا كۆپ بهرگىنىدهك ئېنىقلىما ئابزاستىن

كۆرسىتىدۇ. ياسىغۇچىنى تاراتقۇچىنى

كىشىلىك بولغان خىزمهتچىلىرىنىڭ ئاخبارات خادىملىرى مهخسۇس 34.تاراتقۇ

ۋه خهت ھوقۇق كىشىلىك خهلقئارا پىالنىدا ھهرىكهت مۇشۇ تهربىيهلهشته ھوقۇق



ھوقۇق كىشىلىك <<دۇنيا بولسا ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز ھۆججهتلهرنىڭ

يوقىتىش كهمسىتىش ئېرىق شهكىلدىكى خىتابنامىسى>>،<<ھهرقانداق

ئهھدىنامىسى>>ھهمده ھوقۇق سىياسىي ۋه ھوقۇق ئهھدىنامىسى>>،<<پۇقراالر

ۋه ماددىسى:يهشمه توققۇزىنچى ئوتتۇز كومىتېتى بېجىرىش ئىش ھوقۇق كىشىلىك

(2011-يىلى)؛ پىكرى ئادىتى نومۇرلۇق 34نچى ئهركىنلىك سۆز

<<بالىالر ئهھدىنامىسى>>؛ ھوقۇق خهلقئارا <<ئىقتىساد،جهمئىيهت،مهدهنىيهت

پىروگراممىسى>>؛ ھهرىكهت ۋه خىتاپنامىسى <<ۋىنىيا ئهھدىنامىسى>>؛ ھوقۇق

كىشىلهر يهرلىك دۆلهتلهر <<بىرلهشكهن ئهھدىنامىسى>>؛ ھوقۇق <<مېيىپالر

ۋه مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك دۆلهتلهر <<بىرلهشكهن خىتابنامىسى>>؛ ھوقۇق

ئاخبارات <<كهڭ گۇرۇپپىسى دهرسلىك مائارىپ ئهھدىنامىسى>>؛ تهربىيهلهش

ھوقۇق سۈرۈش،كىشىلىك ئىلگىرى چۈشىنىش ئارا خهلق ۋه تىنچلىق ۋاستىللىرى

ئۇرۇشقا ھهمده ئايرىمچىلىق تۇرۇش،ئىرقى قارشى سۈرۈش،ئېرىقچىلىققا ئىلگىرى

ئاساسى تۆھپىسىنىڭ چىقارغان جهھهتلهرده قاتارلىق تۇرۇش قارشى كۈچكۈرتىشكه

كهڭ >> گۇرۇپپىسى مهدهنىيهت دهرسلىك ئوقۇتۇش ئهھدىنامىسى>>؛ پىرىنسىپ

توغرىلىق سۈرۈش ئىلگىرى ۋه قاتنىشىش تۇرمۇشىغا مهدهنىيهت ئاممىسى خهلق

باشقا گۇرۇپپىسىنىڭ مهدهنىيهت دهرسلىك ئوقۇتۇش ھهمده پىكىر>>

ئىشلىرى ھوقۇق كىشىلىك ۋه يىغىن چوڭ يهنه پىالنى ھهرىكهت ھۆججهتلىرى،بۇ

. قىلغان ئۆرنهك قارارلىرىنى بولغان مۇناسىۋهتلىك تۇرغۇن يىغىنىنىڭ

ئاالھىده مهسىلىسىده قوغداش ۋه سۈرىش ئىلگىرى ئهركىنلىكىنى سۆز ۋه پىكىر

دۆلهت ۋه دوكالت تېمىلىق مهخسۇس بهلگىلهپ ۋاقىت يهنى بهرگۈچى مهلۇمات

ھوقۇق كىشىلىك ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز ئىچىده بۇنىڭ دوكالت ئايرىمىسى

تهشكىالتى دۆلهتلهر ،بىرلهشكهن يىشىلمىسى ۋه مۇالھىزىسى ئۆلچىمىنىڭ



مىخانىزىمالرنىمۇ ۋه ھۆججهت رايونالردىكى ھهرقايسى باشقا سىستېمىسىدىن

تهمىنلىگهن. بىلهن يېتهكلهش مۇناسىۋهتلىك

ۋه پۈتۈك خهلقئارا ئومۇمالشتۇرغاندا تهسۋىرلىگىنى ھۆججهتته 35.يۇقىرىقى

ۋه تهكىتلىگهن دۆلهتلهر ئهزا دۆلهتلهرگه بىرلهشكهن قىلىپ مۇھىم ھۆججهتلهر

بولسا مهسىله كۆرسىتىدۇ.بىرىنچى مهسىلىلهرنى نۇرغۇن مۇناسىۋهتلىك ئاخبارات

ھوقۇقنى كىشىلىك بولۇپمۇ رۇلى تاراتقۇالرنىڭ جهمئىيهتتىكى دېموكراتىك

رۇلى. جهھهتتىكى سۈرۈش ئىلگىرى تهرهققىياتنى ۋه دىمكوراتىيه ،تىنچلىق

توققۇزىنچى (ئون ئهھدىنامىسى>> خهلقئارا ھوقۇق سىياسىي ۋه ھوقۇق <<پۇقراالر

ۋاسىتىسى ئاخبارات ،ھهرقانداق ئهركىنلىكى سۆز بهلگىلىمىسىنىڭ ماددىسى)

ئالىدۇ.بۇ ئىچىگه ئۆز ئهركىنلىكى يهتكۈزۈشنىڭ ئۇچۇر ۋه ئىزدهش،يىغىش ئارقىلىق

ئىشقا سۈرۈشتۈرۈشنى مهسئۇلىيهت ۋه بۇلۇش ئاشكارا قاتنىشىش،ئۇچۇق بولسا

ئىلگىرى ھوقۇقنىڭ كىشىلىك بولسا كهينىدىكىسى شهرتى. مۇھىم ئاشۇرۇشنىڭ

بولسا كهم ئېيتقاندا ئىلىپ ئۈچۈن خىزمىتى قوغداش ۋه سۈرۈش

ئىلىپ ئۈچۈن مهسىلىسى جهمئىيهت بىر ھهرقانداق باشقا بولمايدۇ.ئۇنىڭدىن

خهۋهرلهر ئاخبارات قىلىش كاپالهتلىك ئهركىنلىكىگه ۋه ئهركىنلىكىگه سۆز ئېيتقاندا

ھوقۇق مۇھىم.<<بالىالر ناھايىتى ئۇچرىماسلىقى توسقۇنلۇققا ۋه تهكشۈرۈشكه

ۋه جهمئىيهتته ۋاسىتىلىرى ئاخبارات تهكىتلهيدىغىنى ئهھدىنامىسى>>نىڭ

تارقىتىش ماتېرىيالالر ۋه ئۇچۇر بولغان پايدىلىق بالىالرغا تهرهپته مهدهنىيهت

ئىنتىلىشكه جهھهتتىكى تىل بالىالرنىڭ ۋه يهرلىك توپتىكى سانلىق ئاز ھهمده

)ئوقۇتۇش (17-ماددا مهسئۇلىيىتى. ۋه رۇلى قىلىشتىكى دىققهت مۇۋاپىق

ۋاستىلىلىرى ئاخبارات <<ئهھدىنامىسى>> گۇرۇپىسىي مهدهنىيهت دهرسلىك

مائارىپتا ھوقۇق كىشىلىك بولغان ياشالرغا بولۇپمۇ مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك



،ئېرىقچىلىق جېڭى <<تاجاۋۇزچىلىق ،ھهمده كۆرسهتتى دهپ ئوينايدۇ رول مۇھىم

چىققان كېلىپ تۈپهيلى نادانلىق ۋه قاراش تهرهپلىمه بىر ۋه ئايرىمىچىلىقى ،ئېرىقى

ياردهم تۇرۇشقا قارشى غا قىلمىشى>> قىلىش تهرۇز دهخلى ھوقۇققا كىشىلىك باشقا

كهمسىتىش ئېرىقى شهكىلدىكى <<ھهرقانداق .( ماددا (2) (ئۈچىنچى قىلىش

ئوقۇتۇش ،مائارىپ قىلىش ئېتىراپ << ئهھدىنامىسى خهلقئارا يوقىتىش

بىر ۋه كهمسىتىش ئىرقى تهدبىرلهر ئۈنۈملۈك ساھهلىرىدىكى ئۇچۇر ۋه ،مهدهنىيهت

بولىدۇ. بهرگىلى زهربه تهرهپلىمىلىككه

ۋاسىتىسىنىڭ ئاخبارات خىلدىكى كۆپ دۆلهتلهر ئهزا دۆلهتلهرگه 36.بىرلهشكهن

،دهرسلىك جهزملهشتۈردى.ئوقۇتۇش رولىنى ئاشۇرۇشتىكى ئىشقا ھوقۇقى مهدهنىيهت

تۇرمۇشىغا مهدهنىيهت ئاممىسىنىڭ خهلق كهڭ >> گۇرۇپپىسى ،مهدهنىيهت

چوڭ قىلىپ نۇقتىلىق ده پىكىر>> توغرىلىق سۈرۈش ئىلگىرى ۋه قاتنىشىش

رولىنى بۇلۇش قۇرال>> بېيىتىش <<مهدهنىيهت ۋاسىتىلىرىنى ئاخبارات

بار ئۆزىده خۇسۇسىيهتنى بىر مۇشۇنداق ۋاستىللىرى ئاخبارات تهكىتلىدى.چوڭ

شهكىلدىكى ئهنئهنىۋى ۋه ساقالش مهدهنىيهتنى ئۇ سهۋهبلهر مهلۇم بولغاچقا

ۋه ئالماشتۇرۇش كوللېكتىپ <<ئۆزىنى ھهمده كىڭهيتهلهيدۇ مهدهنىيهتنى

قىلىپ ۋاسىته سۈرىدىغان ئىلگىرى قاتنىشىشىنى بىۋاسىته كىشىلهرنىڭ

ھوقۇق كىشىلهر يهرلىك تهشكىالتى دۆلهتلهر <<بىرلهشكهن ئۆزگهرتهلهيدۇ>>.

ۋاسىتىلىرى ئاخبارات تىلىدا ئۆزىنىڭ توپى كىشىلهر يهرلىك خىتابنامىسى>>

ۋاسىتىسى ئاخبارات ئىگىلىكىدىكى دۆلهت قىلىدۇ. ئېتىراپ ھهقلىقىنى قۇرۇشقا

دۆلهت ئهتتۈرۈش،ھهرقايسى ئهكىش خىللىقىنى كۆپ مهدهنىيهتنىڭ يهرلىك

ئهتتۈرۈشكه ئهكىس نوتىقىنى مۇشۇ ھالدا مۇۋاپىق ۋاستىلىرىنىڭ ئاخبارات شهخسى

رىغبهتلهندۈرۈش(16-ماددا).



مهنه يهنى ماتېرىياللىرى مۇناسىۋهتلىك تهشكىالتى دۆلهتلهر 37.بىرلهشكهن

ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس ۋاسىتىسى ئاخبارات بهلگىلىدى. مۇنۇالرنى

ھوقۇقىغا كىشىلىك جهريانىدا ئۆتهش مهسئۇلىيىتىنى ئۆزىنىڭ خىزمهتچىلىرى ئۇچۇر

ئهركىنلىك سۆز قانۇنى ھوقۇق كىشىلىك .خهلقئارا كېرهك قىلىش ھۆرمهت

مهجبۇرىيهتنى ۋه مهسئۇلىيهت بولغان ئاالھىده چوقۇم بهھرىلهنگهنده ھوقۇقىدىن

دېگهننى ئۇچرايدۇ چهكلىمىگه بولغان ئاالھىده ھهمده كېرهك ئېلىش ئۈستىگه

قانۇنلۇق ئۈچۈن قالماسلىق قارلىنىپ ۋه بىخهتهرلىك قىلىدۇ،مهسىلهن ئېتىراپ

ۋه ھوقۇقى شهخسىيهت ھهمده ئۆتىشى تهكشۈرۈشتىن قاتتىق بولغان زۆرۈر بولغان

ھوقۇقىنى ئهركىنلىك سۆز ئاساسهن بهلگىلىمىلهرگه قاتارلىق چهكلهش ئۆچمهنلىك

كهڭ مهسىلىلهرگه مۇشۇ كومىتېتى ئىشالر ھوقۇق بولىدۇ.كىشىلىك چهكلهشكه

يېتهكچىلىك تهمىنلهپ بىلهن كۆرسهتمىلهر نوپۇزلۇق ۋه مىسالى دېلو كۆلهمده

قىلدى.

جهمئىيهت خهلقئارا بولسا قوغداش بىخهتهرلىكىنى خىزمهتچىلىرىنىڭ 38.ئاخبارات

سوراق قىلىش تهرهپ بىر سىرتىدا .قانۇن مهسىله تۈرلۈك بىر بۆلىدىغان كۆڭۈل

قىلىپ مۇھىم خادىمى دوكالت ئاالھىده مهسىلىلىرىده قىلىش تهرهپ بىر قىلىپ

كۆرسهتتى قىيىنچىلىقالرنى خىل كۆپ ئۇچرايدىغان خىزمهتچىلىرى ئاخبارات

ھوقۇقىغا كىشىلىك ياكى كۆرسىتىش كۈچ ۋه قىلىش نامايىش كوچىدا مهسىلهن

خهۋهر مهسىلىلهرنى بار ئۆتكۈرلىكى سىياسىي قاتارلىق قىلىش دهخلى-تهرۇز

شارائىت قوغدىغۇچى ھوقۇق .كىشىلىك ئهۋارچىلىقالر ئۇچرايدىغان قىلىدىغان

شارائىت خهتهرلىك قىسىم بىر مهلۇم خادىمى دوكالت ئاالھىده مهسلىلسى

ئۈز خىزمهتچىلىرىنى ئۇچۇر-خهۋهر خىزمهتچىلىرى توپ،ئاخبارات قوغدىغۇچى

تهمىنلىدى. بىلهن تهكلىپ تۈرلۈك كۆپ مۇالھىزه ئۇالرغا ئالغان ئىچىگه



توقۇنۇشتا قوراللىق جايلىرىدىكى ھهرقايسى دۇنيانىڭ كېڭىشى خهۋپسىزلىك

مۇناسىۋهتلىك شۇنىڭغا ۋه خادىملىرى مهخسۇس خىزمهتچىلىرى ئاخبارات

ۋه ئهيىبلىرى قاتتىق بهرگهنلهرنى زهربه ۋه قىلغان تاجاۋۇز زوراۋانالرچه كىشىلهرگه

قىلدى.خهۋپسىزلىك ھېسداشلىق خىزمهتچىلىرىگه ئاخبارات ئۇچرىغان ھۇجۇمغا

قارارلىرىدا نۇرغۇنلىغان كېڭىشى ھوقۇق كىشىلىك ۋه يىغىن ،چوڭ كېڭىشى

بارلىق ھهمده ئهيىبلىدى قاتتىق قىلغانالرنى تاجاۋۇز خىزمهتچىلىرىگه ئاخبارات

بولسىمۇ چاقىردى.جىنايهت قوغداشقا خىزمهتچىلىرىنى ئاخبارات دۆلهتلهرنى ئهزا

ئهيىبلهشكه كىشىنى مهسئۇل ھهمده توختىتىش ئهھۋالالرنى جازالىمايدىغان

خىزمهتچىلىرى ئاخبارات ئاساسهن قانۇنىغا ئىنسانپهرۋهرلىك چاقىردى.خهلقئارا

ئىگه. ھوقۇقىغا قوغدىنىش مهخسۇس رايوندا بېرىۋاتقان يۈز توقۇنۇش

2.ئىستىراگىيه

ئاخبارات ۋه خادىمى مهخسۇس ئاخبارات ئېيتىلغىنىدهك 39.يۇقىرىدا

مۇھىم ناھايىتى قوغداشتا ۋه سۈرۈش ئىلگىرى ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرى

كىشىلىك ئۇالرنىڭ تهربىلىشى ھوقۇق كىشىلىك بولغان بار.ئۈنۈملۈك رولى

ھوقۇق كۈچ.كىشىلىك ھهكهتلهندۈرگۈچ قىلىش چۈشىنىش،ئهمهل ھوقۇقىنى

بولغان مۇھىم خىزمىتى ئاخبارات ۋه ئىپادىسى كهسپى ئۇالرنىڭ پىرىنسىپى

ۋه ئهركىنلىكى سۆز يولى ئېرىشىش ئۇچۇرغا تهمىنلىدى،پهقهت بىلهن يېتهكلهش

ئۇالر ئاستىدا مۇھىت خاراكتېرلىك يۆلهش ۋه قوغداش مهسىلىسى بىخهتهرلىك

قىلىدۇ. خىزمهت نورمال ئاندىن تاپىدۇ،ئاخبارات ئىپادىسىنى كهسپى ئاندىن

بولغان ئادىل بولغان تېگىشلىك چوقۇم خىزمهتچىلىرى ئاخبارات 40.بارلىق

ھوقۇققا كېرهك.كىشىلىك بۇلۇش ئىگه پۇرسىتىگه تهربىيهلهش ھوقۇق كىشىلىك

مۇنتىزىم قارىشى قىممهت ۋه مهزمۇن مۇناسىۋهتلىك ئهھۋال تهپسىلىي ياتىدىغان



كهسپى توختىماستىن يهنه ئايلىنىشى. قىسىمىغا بىر تهربىيهلهشنىڭ بولغان

خىزمهتچىلىرىده ئاخبارات بارلىق .گهرچه كېرهك يهتكۈزۈشى پۇرسىتى تهرهققىيات

ئۇالرغا يهنىال بىراق بولسىمۇ ساپاسى ھوقۇق كىشىلىك بولغان ئاساسى ئهڭ

دهرسلىكى. دوكالت ھوقۇق كىشىلىك تهمىنلهش،مهسىلهن بىلهن تهربىيه ئاالھىده

بولغان خىزمهتچىلىرىگه ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس 41.ئاخبارات

ئۆز دائىرىنى ئۈچ تۆۋهندىكى ئۇسۇلى تهربىيهلهش ھوقۇق كىشىلىك ئومۇميۈزلۈك

ئالىدۇ؛ ئىچىگه

تهدبىرى ئهمهلىيلهشتۈرۈش مۇناسىۋهتلىك ۋه سىياسهت

كۆرسىتهلىسه تهسىر كۆڭۈلدىكىدهك جهھهتته ئىپاده كهسپى تهربىيهلهش 42.ئهگهر

چېتىش قائىده ۋه سىياسهت مۇناسىۋهتلىك قىلىدىغان كهسىپكه پۈتكۈل ۋه ،چوقۇم

ئۈچۈن بۇنىڭ . ئورنىتىش مۇناسىۋهت ۋه قولالش بولغان ئېنىق ئۇنىڭغا ھهمده

تۆۋهندىكى خىزمهتچىلىرى ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس ئاخبارات

قوللىنىش: ئىستىراگىيهلهرنى

ئىچىگه چىقىش،ئۆز قاراپ سىياسىتى تهربىيهلهش ۋه مائارىپ بولغان بار (a)ھازىر

قىلىش; كاپالهتلىك مهزمۇنىغا تهربىيه ھوقۇق كىشىلىك ئالىدىغان

سىياسىتى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك بولغان خادىملىرىغا مهخسۇس (b)ئاخبارات

ئالىدۇ: ئىچىگه ئۆز سىياسهتلهرنى مۇستهھكهملهش،تۆۋهندىكى

ۋه ئورگانلىرىغا مائارىپ مۇنتىزىم دهرسلىكى دهسلهپكى ھوقۇق كىشىلىك (1)

مائارىپىغا رايون ئاساسى ياكى ئوقۇتۇش توردىكى خىزمهتچىلىرىگه ئاخبارات

ۋه بۇرۇن كهسىپتىن خادىملىرىغا مهخسۇس ئاخبارات بىلهن ،شۇنىڭ كىرگۈزۈش

ۋه تهھرىر بولسا ئوبيېكتلىرى تهربىيلهنگۈچى بېرىش ئېلىپ تهربىيهلهش كهسىپته

خادىمالر؛ كهسپى چىقارغۇچى قارار باشقا ئالغان ئىچىگه ۋاسىتىلىرىنى ئاخبارات



ۋه قىلىش ئېرىشىش،يېتهكچىلىك ساالھىيهتكه مائارىپى ھوقۇق كىشىلىك (2)

قىلىش. ئۆلچىمى بىر تهرهققىياتنىڭ كهسپى

ئاخبارات بولۇپمۇ قولالش ۋه قىلىش ئېتىراپ جهمئىيهتتىكى ئارىسىدىكى (3)خهلق

قانات پائالىيىتى تهربىيهلهش ھوقۇق كىشىلىك ۋاقىتتا ،بىرال بىرلهشمىسى

يايدۇرۇش

ئىشلىتىش. تۈزۈلمىسى ۋه ئۆلچىمى الھىيىسنىڭ تهربىيهلهش ھوقۇق (4)كىشىلىك

خىزمهتچىللىرنى خهۋهر ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس (c)ئاخبارات

ۋه بىلىم بىلهن خىزمهتداشلىرى ئايالندۇرۇش،ئۇالرنى ئۆگهتكۈچىگه تهربىيهلهپ

قىلىشقا تهسىر كۆلهملىك كهڭ ساھهسىگه ئاخبارات ئورتاقلىشىپ ئىقتىدارنى

قىلىدىغانالرنى خهۋهر توپتىكىلهرنى ئاجىز تۈرده مۇھىم ھهمده قىلىش كاپالهتلىك

چىقىش. تالالپ

تهربىيهلهش تهسۋىرلهنگهن 44-ئابزاستا پىالنى تهربىيهلهش مهسلىھهت ئوقۇتقۇچى

تهربىيه اليىھهلهش يهنه قالماستىن ئېلىپال ئىچىگه ئۆز دهرىسلىكنى ئۇسۇلى

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز مهزمۇنىنى دهرسلىكىنىڭ تهربىيهلهش ۋه ماتېرىيالى

ئاجىز بولۇپمۇ قوللىنىش تهدبىرىنى ئىلھامالندۇرۇش خىزمهتچىلىرىگه (d)ئاخبارات

اليىھهسىگه تهربىيهلهش ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرىنى ئاخبارات كهلگهن توپتىن

تهشۋىق كۆلهمده كهڭ خهۋهرلىرىنى ئۇالرنىڭ ھهمده ئىلھامالندۇرۇش قاتنىشىشقا

قىلىش.

ۋه ساقالش نىزامىنى ئهخالق ئارقىلىق قوللىشى تهرهپلهرنىڭ (e)مۇناسىۋهتلىك

ئورگانالرنى قاتارلىق قۇرۇش كېڭىشى ئاخبارات ھهمده رامكىسى تىزگىنلهش ئۆزىنى

. قىلىش مۇالھىزه ئۆلچىمىنى ۋه مهسىلىسى تهربىيهلهش

،مۇشۇ چىقىش قاراپ تۈزۈملهرنى قانۇن چېتىلىدىغان خىزمهتچىلىرىگه (f)ئاخبارات



ھهمده قىلىش كاپالهتلىك كېلىشىگه ماس ئۆلچىمىگه ھوقۇق كىشىلىك قانۇنالرنىڭ

ئىلگىرى تۆھپىىنى خادىمالرنىڭ شۇغۇللىنىدىغان بىلهن كهسىپ مۇشۇ ھالدا ئېنىق

سۈرۈش.

قۇرالى ۋه جهريانى تهربىيهلهش

تۆۋهندىكى دهرسلىكى ھوقۇق كىشىلىك يۈزلهنگهن خىزمهتچىلىرىگه 43.ئاخبارات

ئالىدۇ: ئىچىگه ئۆز بۆلهكلهرنى

ئىچىگه ئۆز مهزمۇنالرنى تۆۋهندىكى تونۇشتۇرۇش ئاساس ھوقۇق (a)كىشىلىك

ئالىدۇ؛

قوغداشتىكى ۋه سۈرۈش ئىلگىرى ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرى ئاخبارات (1)

رۇلى؛

ئاجىز ئۆلچىمى ۋه ھۆججهت ھوقۇق كىشىلىك دۆلهتنىڭ ۋه رايون (2)خهلقئارا

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز ئۆلچىمىنى قوغداش توپتىكىلهرنى

سۈرىدىغان ئىلگىرى قوغداپ ھوقۇقنى كىشىلىك دۆلهت ۋه رايون (3)خهلقئارا

ھوقۇق كىشىلىك دۆلهت .مهسىلهن تهشكىالتالر باشقا ۋه ئورگانلىرى ھۆكۈمهت

ئورگىنى.

باشقا ۋه قوغدىغۇچىالر ھوقۇق كىشىلىك ھهرقايسى دۆلهت ۋه (4)خهلقئارا،رايون

تهشكىالتالر. ئارىسىدىكى خهلق

تۆۋهندىكى ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ ۋه خادىملىرى (b)ئاخبارات

ئالىدۇ: ئىچىگه ئۆز ماتېرىيالالرنى

ئاخبارات ھهمده چېتىلىدىغان ئهركىنلىكىگه سۆز دۆلهت ۋه ،رايون (1)خهلقئارا

ئۆلچىمى بىخهتهرلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ

ئاخبارات ھهمده چېتىلىدىغان ئهركىنلىكىگه سۆز دۆلهت ۋه (2)خهلقئارا،رايون



تهرتىپى. ۋه تۈزۈلمىسى بىخهتهرلىك خىزمهتچىلىرى ۋه خادىملىرى

ئالدىغىنى: ئىچىگه ئۆز ھۆرمهتلهشنى ھوقۇقنى كىشىلىك (c)ئاخباراتقا

باراۋهرلىك ئالدىغىنى؛ ئىچىگه ئۆز نىزامىنىڭ ھوقۇق كىشىلىك قىلىشنى خهۋهر (1)

مهسئۇلىيهت ۋه بۇلۇش ئاشكارا كهمسىتمهسلىك،قاتنىشىش،ئوچۇق ۋه

سۈرۈشتۈرۈش.

چهكلهش بۇيىچه قانۇن ئهركىنلىكى سۆز دۆلهت ۋه ،رايون (2)خهلقئارا

ئۆلچهم ۋه ھۆججهت توغرىسىدىكى

تونۇش. سهزگۈر بولغان مهسىلىلىرىگه (3)جىنىس

ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز مهنبهسىىنى ئۇچۇر بولغان ئىگه خاراكتېرىگه (4)ۋهكىل

خهۋهرنىڭ ئىشلىتىپ ئۇچۇرالرنى كهلگهن مهنبهلهردىن ئوخشىمىغان ھهرخىل

. قىلىش كاپالهتلىك تهڭپۇڭلۇقىغا

، مهسىلىسى ھوقۇق كىشىلىك ھهمده بهھرىلىنىش ۋه يىغىش (5)ئۇچۇرالرنى

خهۋهر قىلمىشلىرىنى ھوقۇق كىشىلىك ۋه بېرىش ئهھمىيهت ھوقۇققا كىشىلىك

<<زىيانكهشلىك بولۇپمۇ پىرىنسىپى ھوقۇق كىشىلىك خىزمىتىنىڭ قىلىش

كىشىلىك ھهمده پىرىنسىپى ساقالش ،مهخپىيهتلىك پىرىنسىپى << قىلماسلىق

ۋه ئۇچرىغۇچى زىيانكهشلىككه مهنبهسى ئۇچۇر قىلىشتىكى تهرۇز دهخلى ھوقۇقىغا

قوغداش گۇۋاھچىنى

چېتىلىدىغان قىلىشقا زىيارهت توپتىكىلهرنى ئاجىز ۋه ئۇچرىغان زىيانكهشلىككه (6)

ئىچىگه ئۆز ،ئۇالرنىڭ تېخنىكا مۇناسىۋهتلىك ۋه ئۆلچىمى ھوقۇق كىشىلىك

ۋه قوغداش بىخهتهرلىكنى ۋه ،مهخپىيىتى ھۆرمىتى ئىززهت ئۇالرنىڭ ئالدىغىنى

قارشى بۇرۇن ئاشكارىالشتىن خهۋهرنىڭ قىلىپ قانداق ھهمده قىلىش ھۆرمهت

ئېرىشىش. ماقۇللۇقىغا تهرهپنىڭ



ئاخبارات << كىشىلهر يالالنما <<يهرلىك ئىشلهتكهن جهريانىدا بېرىش (7)خهۋهر

كىشىلىك ياردهمچىلهرنىڭ ۋه ،تهرجىمان مۇخبىر ،سهيياره تهمىنلىگۈچى بىلهن

،مۇشۇ مهسىلىلهر چېتىلىدىغان ئىقتىدارغا مۇناسىۋهتلىك ۋه ئۆلچىمى ھوقۇق

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز بىخهتهرلىكى كىشىلهرنىڭ

قوغداش ھوقۇقىنى كىشىلىك قىلغۇچىالرنىڭ مهلۇم ۋه مهنبهسى ئۇچۇر خهۋهر (8)

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز قوغداشنى قانداق سىپىرالرنى سان بار ،سهزگۈرلۈكى

كىشىلىك ئارقىلىق خىزمهتچىلىرى ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس (d)ئاخبارات

قوغداش ھوقۇقنى كىشىلىك ئاخباراتنىڭ ۋاقىتتا ،بىرال سۈرۈش ئىلگىرى ھوقۇقنى

ۋه .<<ئادىللىق باھاالش تۆھپىسىنى جهھهتتىكى سۈرۈش ئىلگىرى ۋه

يوقىتىش زوراۋانلىقنى ۋه قاراش دۇنيا بۆلۈپ باسقۇچقا مهسىلىسى كهمسىتمهسلىك

ئىلگىرى قۇيۇشنى يول ئارا ،ئۆز ھۆرمهتلهش ۋه قىلىش تهشهببۇس خىللىقنى كۆپ

ۋه سۈرۈش ئىلگىرى چۈشىنىشنى ئوتتۇرىسىدىكى دىن ۋه ،مهدهنىيهت سۈرۈش

بولغان ھوقۇققا كىشىلىك كۆپچىلىكنىڭ ،ھهمده كىرىش سىڭىپ جهمئىيهتكه

يۇقىرى تونۇشنى بولغان باغلىنىشقا ئارا ئۆز ۋه ،ئايرىاللماسلىق ئورتاقلىق

كۆتۈرۈش.

ئالدىغىنى: ئىچىگه ئۆز بايلىقالنىڭ بولغان (f)بار

تهربىيهلهش بولغان بار ھازىر ھوقۇق كىشىلىك سۆزلهنگهن پىراگىراپتا (1)ئالدىنقى

تالالشنى بايلىقى ماتېرىيال ۋه تهتقىقات ئوقۇتقۇچىالر ئاساسىدا بايلىقنىڭ

ئېچىش. ئىقتىدارىنى بايلىقى ماتېرىيال يېڭى ھهمده كۈچهيتىش

ئىچىگه ،ئۆز ئۇچۇر مۇناسىۋهتلىك ماتېرىيالىنىڭ ئۆگىنىش (2)ئۆزلۈكىدىن

سۆزلۈكى ھوقۇق كىشىلىك ۋه سۇپا ،كۆرسهتكۈچ،نىزام،توردىكى قولالنما ئالدىغىنى

ۋه خادىملىرى مهخسۇس ئاخبارات ئېيتقاندا ئېلىپ نۇقتىسىدىن 44.تهدبىر



ۋه قىلىش كاپالهتلىك تهربىلىنىشىگه ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ ئاخبارات

ئالىدۇ: ئىچىگه ئۆز تۆۋهندىكىلهرنى ئىستىراگىيىسى ئۈنۈمنىڭ ھازىرلىغان دهرسلىك

بىۋاسىته چوقۇم :تهربىيهلهش نىسبهتهن ئاممىغا ئېرىشىدىغان نهپكه (a)ئهمهلىي

قانات ئۇسۇلدا مۇۋاپىق ھهمده بۇلۇش قارىتا خادىملىرىغا مهخسۇس ئاخبارات

ھهمده بېرىش ئېلىپ تهربىيهلهش خاراكتېردىكى ،مهسلهتلىشىش يايدۇرۇش

كهسپى ۋه ئۆگهنگۈچى ئۈچۈن بولسۇن باھاالش،ئوڭاي

كىشىلىك ھهمده تهلپۈنۈشى ۋه كۈرنىشى ئارقا مهسئۇلىيهت،تهجرىبه،شهخسنىڭ

بولغان ،كونكرېت بېرىش ئېلىپ مۇالھىزه ئېلىپ سهۋىيهسىگه بىلىم ھوقۇق

كىيىن تهربىيهلهشتىن ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز تۈزۈمىنى نىشانى ئۆگىنىش

تهرهپتىن ھهرىكهت ئهمهلىي ۋه ،پوزىتسىيه ،ئىقتىدار بىلىم قاتناشقۇچىنىڭ

بولۇپمۇ تۈزۈش ئىستىراگىيىسىنى ئېرىشىش.باھاالش نهتىجىسىگه ئويلىغاندىن

باشقا ھهمده ئۆلچهش ئهھۋالنى يىتىش نىشانىغا ئۆگىنىشنىڭ قىلغاندا قانداق

باھاالش. پائالىيهتلهرنى ئهمهلىيلهشكهن

ئۆگىنىش: كهسىپته (b)ئوخشاش

ئۇسۇلىنى تهربىيهلهش كهسىپته ئوخشاش خىزمهتچىلىرىنىڭ ئاخبارات ئهگهر

كۆپ تېخىمۇ ئهندىزىسىده بولماسلىق ئوقۇغۇچى ئوقۇتقۇچى ھهمده ئىشلهتكهنده

بولىدۇ. ئېرىشكىلى نهتىجىلهرگه بولغان

كهسىپتىكى مهلۇم ئۆگهتكۈچى تهربىلهنگهنده كهسىپته ئوخشاش

كهپالهتلىك ئېرىشىشىگه مهدهنىيهتكه كهسپى بولغان ئاالھىده ئىرىشتۈرگىچىلهرنىڭ

ئۈگهتكۈچىلهرده خىللىقى كۆپ ئۆگهنگۈچىلهرنىڭ باشقا بولىدۇ.ئۇنىڭدىن قىلغىلى

ئالدىغاننى ئىچىگه ئۆز خىزمهتچىلىرىنى ئاخبارات بولمىغان ئېتىدۇ.ئوخشاش ئهكس

يهنه ۋاسىتىلهر خىل كۆپ ۋه ۋاسىتىلهر تۈردىكى ئالدىغىنى ئىچىگه بىلدۈرىدۇ.ئۆز



ئالىدۇ.كىشىلىك ئىچىگه ئۆز خىزمهتچىلىرىنى ئاخبارات توپتىكى بولمىغان ئوخشاش

ئۆگهنگۈچىلهرگه شۇغۇلالنغۇچى بىلهن ئاخبارات مۇتهخهسسىسلىرى ھوقۇق

ئۆلچىمىگه ھوقۇق كىشىلىك ئارقىلىق شۇ تهمىنلهش بىلهن قولالش كىشىلىك

ئهكىش بۇلىشى باغلىنىشلىق ۋه تۇلۇق تېخىمۇ باسقۇچىدا قهدهم تهربىيهلهش

قىلىش. كاپالهتلىك ئهتتۈرىشىگه

ئۆگهنگۈچىنى ۋه شهكىلدىكى قاتنىشىش بولۇپمۇ ئۇسۇلى ئۆگىنىش (c)چوڭالرنىڭ

قىلىش تهرهپ بىر ياخشى كۈچنى ھهرىكهتلهندۈرگۈچ ئۆگىنىشته قىلغان ئاساس

تونۇش ھوقۇق .كىشىلىك مهسىلىسى تهرهققىيات ھېسسىيات ۋه ھۆرمهت ،ئىززهت

ئىلگىرى تهدبىرىنى ھهرىكهت ئۆگىنىش ھوقۇق كىشىلىك ۋه قوغداش يېتىلدۈرۈش

سۈرۈش.

ئۇسۇلى ئۆتكۈزۈش بېشىدىن بولغان خىزمهتچىلىرىگه ئاخبارات (d)مهخسۇس

ۋه ئاخبارات بولغان ياخشى ھهمده ۋاسىتىلهرنى مهزگىلىده تهربىيهلهش ،مهسىلهن

. قىلىش ئۆرنهك مىسالىنى ئاخبارات بولمىغان مۇۋاپىق

ۋه بايلىقى تهربىيهلهش ۋه مائارىپ ئالغان ئىچىگه ئۆز ۋاسىتىنى 45.تۈردىكى

پىرىنسىپى تهدبىرنىڭ ۋه تۈر ھهرقايسى دېيىلگهن مهزمۇندا ئالدىنقى ماتېرىيالالر

قاتالملىرى ھهرقايسى خهلقئارا ۋه ،رايون كېرهك.يهرلىك،دۆلهت تهكىتلىشى

ۋه ئهمهلىيىتى ئۇسۇلنىڭ بولغان مۇكهممهل شۇنداق مهنبه ۋه ماتېرىيال يۇقىرىدىكى

كېرهك. پايدىلىنىشى ئورتاق ۋه چىقىشى تۈزۈپ قىلىپ مىسال سىنىقى تهجرىبه

،يىغىلىش ئامبىرى ،سانلىق مهركىزى ۋاسىته،مهنبه ئېلېكتىرونلۇق يوللىرى تارقىتىش

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز ئۇسۇلالرنى باشقا ۋه

ئورتاق نهتىجىدىن ھهمده بېرىش ئېلىپ باھاالش باشقا ۋه 46.تهتقىقات

كىشىلىك ھهمده پايدىلىق ئۆگىنىشكه تهجرىبه ۋه ،ئهمهلىيهتتىن بهھرىلىنىش



ئۆزگهرتىشكه ۋه قولالش خىزمىتىگه تۈزهش اليىھهسىنى تهربىيهلهش ھوقۇق

پايدىلىق.

ئالماشتۇرۇش پىكىر ۋه تهربىيهلهش خهلقئارا خادىملىرىدا مهخسۇس 47.ئاخبارات

قىلىش. تهشهببۇس بېرىشنى ئېلىپ پائالىيىتى

مۇھىت خاراكتېرلىك يۆلهش

ئاندىن مۇھىتىدا بېرىش ئېلىپ ھوقۇق كىشىلىك خاراكتېرلىك يۆلهش 48.پهقهت

بولىدۇ.شۇنىڭ يايدۇرغىلى قانات ئۆگىنىش ھوقۇق كىشىلىك بولغان ئۈنۈملۈك

بىخهتهر خىزمهتچىلىرىنىڭ ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس ئاخبارات ئۈچۈن

ئىنتايىن قىلىش كاپالهتلىك قىلىشتا ئادا مهسئۇلىيىتىنى كهسپى ھالدا ئۈنۈملۈك

ئىگه. مهنىگه مۇھىم

بولىدۇ. ئىشلهتسه ئىستىراگىدىيهنى تۆۋهندىكى ئېيتقاندا تهرهپتىن 49.بۇ

ئهركىنلىك چۈشىنىش ۋه قوغداش ئهركىنلىكنى سۆز ھهمده ئهركىنلىكى (a)ئۇچۇر

قوغداش. ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى ۋه قىلىش ئېالن سىياسىي ۋه قانۇن

ئۆچمهنلىككه ۋه تۈزهش،ئۆچمهنلىك مېخانىزمنى قىلىش ئىجرا ۋه (b)قانۇن

بېرىش. زهربه ھهرىكهتلىرىگه قۇترۇتۇش

ئۇچۇر قىلغۇچىالرغا ئىجرا قانۇن ۋه ھهربى بولۇپمۇ تهربىيهلهش (c)مهمۇرالرنى

ئۇچۇر خهۋهر ۋه قىلغۇچى مهلۇم ھهمده ئاشكارا،بۇلۇش ئوچۇق ئهركىنلىكى

خىزمهتچىلىرىگه ئاخبارات توقۇنۇشالردا قوراللىق ئالغان ئىچىگه ئۆز مهنبهسىنى

چۈشهندۈرۈش. سۆزلهپ الزىملىقىنى قوغداش ئۆلچىمىنى ھوقۇق كىشىلىك

مهزگىل ئۇزاق توپنىڭ سانلىق ئاز ۋه ئهتراپدىكى چىقىش.توپ تۈزهپ (d)تهدبىر

ۋه ئىقتىساد ھهمده قىلىش كاپالهتلىك قاتنىشىشىغا خىزمىتىگه قىلىش خهۋهر

ئاخبارات بولغان ،الياقهتلىك قوللىنىش تهدبىرىنى رىغبهتلهندۈرۈش تهشكىللهشته



قىلىش. كاپالهتلىك چىقىشقا ئورنىغا باشقۇرۇش ۋه رهھبهرلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ

بىلهن مهبلهغ ئهمهلى تاراتقۇالرغا قىلىدىغان مۇالزىمهت ئومۇمغا ۋه (e)رايون

تهربىيهلهشكه خادىم ۋه ئىشلىرىغا مۇئهسسهسه ئاساس ئۇنى ھهمده تهمىنلهش

قىلىش،بولۇپمۇ ئىگه كاپالهتكه دائىرىسىنى مۇالزىمهت ئهمهلى .بۇ ئىشلىتىش

يهتكۈزۈش. مهنپهئهت يهرلىكتىكىلهرگه ۋه توپتىكىلهر سانلىق يىزىالر،ئاز

مۇناسىۋهتلىك ھهمده قىلىش تهسىس تۈرلىرىنى ،مۇكاپات ئۇيۇشتۇرۇش (f)مۇسابىقه

قىلىش ئېتىراپ مۇۋهپپهقىيهتلهرنى ھوقۇق كىشىلىك قىلىشتىكى خهۋهر تهرهپلهرنىڭ

قىلىش. تهشهببۇس ۋه

تهرهپ قىلغۇچى 3.ھهرىكهت

ھهرخىل ئهھۋالى مۇرهككهپ،ئهمهلى تۈزۈلمىسى تهربىيهلهش 50.چۈنكى

مۇۋاپىق خىزمهتچىلىرىنىڭ ئاخبارات ۋه خادىملىرىغا مهخسۇس ئاخبارات شۇڭىالشقا

ۋه ئاشۇرۇش ئىشقا ۋه تۈزهش ئىستىراگىيىسى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك بولغان

تهرهپ قىلغۇچى ھهرىكهت كۆپلىگهن مهسئۇلىيهتنى بۇ ئىبارهت ئىزچىلالشتۇرۇشتىن

ئالدىغىنى: ئىچىگه ئالىدۇ.ئۆز ئۈستىگه ئورتاق

كىشىلىك ھهمده مهكتهپ ئالى ياكى ئورگىنى ئاسپىرانىت ۋه كۇرۇس (a)مهخسۇس

ھوقۇق كىشىلىك تهشكىلى مهدهنىيهت دهرسلىك ئوقۇتۇش ۋه ئورگىنى ھوقۇق

خىزمهتچىلىرى؛ ئوقۇتقۇچى مائارىپ

ئىشچىالر خىزمهتچىلىرىنىڭ ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس (b)ئاخبارات

تهشكىل. قىلىنغان ئېتىراپ ۋه كهسپى ھهمده ئۇيۇشمىسى

كىشىلهر مهسئۇل ھهمده شىركهتلىرى ئاخبارات ئىگىلىكىده دۆلهت ۋه (c)شهخسى

. تۈزگىچىلهر ئومۇمى ۋه ئهزالىرى مۇدىرىيهت شىركهتنىڭ بولۇپمۇ

باشقا ۋه ھوقۇق ،كىشىلىك ئورگانلىرى تۈزهش قانۇن بولغان (d)مۇناسىۋهتلىك



ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز گۇرۇپالرنى كىچىك بهرگۈچى مهسلىھهت ۋه كومىتېتى يىغىن

كىشىلىك ۋه خادىم تهكشۈرگۈچى ،مهسىلهن ئورگىنى ھوقۇق كىشىلىك (e)دۆلهت

كومىتېتى ھوقۇق

تۈرى. ئاخبارات خهلقئارا ۋه ،رايون (f)دۆلهت

ئورگىنى. تهتقىقات تهتقىقاتىنىڭ ئاخبارات ۋه (g)خهۋهر

مهركىزى. تهربىيهلهش ۋه بايلىقى ھوقۇق كىشىلىك يهرلىكىنىڭ ۋه (h)دۆلهت

ھهرىكهت جهمئىيهت ئارىسىدىكى خهلق باشقا ۋه تهشكىالت i)ھۆكۈمهتسىز )

تهرهپ. قىلغۇچى

تهشكىالت. ئارا ھۆكۈمهت رايون ۋه (j)خهلقئارا

ھهرقايسى تهسۋىرلهنگهن يۇقىرىقى ئهمهلىيلهشتۈرۈشته پىالنىنى ھهرىكهت 51.مۇشۇ

كېرهك. ھهمكارلىشىشى زىچ تهرهپ قىلغۇچى ھهرىكهت

مۇناسىۋهتلىك ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز تهرهپ مهنپهئهتلهنگۈچى 52.باشقا

ياشالر ۋه ئهدلىيه،ئايالالر پاراۋانلىق،ئهمگهك، .مهسىلهن،خهۋهر مىنىستىرلىق

تۈزهش قانۇن ۋه ئهدلىيه مىنىستىرلىق.ھۆكۈمهتنىڭ مهسئۇل خىزمىتىگه

تهشكىالتى دائىرىلىرى؛ياشالر رايون ۋه .مهدهنىيهت،جهمئىيهت،دىن ئورگىنى

تارمىقى. سانائهت سودا ھهمده توپتىكىلهر سانلىق ئاز ۋه كىشىلهر ،يهرلىك

مهخسۇس ئاخبارات ئارقىلىق تۈزهش قانۇن ھۈكمهتلىرىنىڭ دۆلهت 53.ھهرقايسى

پىكىر ۋه سۆز ھهمده بار مهسئۇلىيىتى قوغداش خىزمهتچىلىرىنىڭ ۋه خادىملىرى

مهخسۇس ئاخبارات يهنه قىلىش ئىگه كاپالهتكه يۈرگۈزىلىشىنى ئهركىنلىكى

ئىگه كاپالهتكه بىخهتهرلىكنى ۋه ئاسراش خىزمهتچىلىرى ئاخبارات ۋه خادىملىرى

چوڭ ھهمده ئېرىشىشى ئۇچۇرغا ۋاستىلىرىنىڭ ئاخبارات كىچىك . قىلىش

قوغداش. خىللىقنى كۆپ ۋه ئۇچرىماسلىقى كهمسىتىشكه ۋاستىللىرىدا ئاخبارات



مۇساپىسى ئاشۇرۇش ئىشقا 3.دۆلهتنىڭ

ئالى ۋه سىستېمىسى مائارىپ باشالنغۇچ ئوتتۇرا مائارىپى ھوقۇق 54.كىشىلىك

ئىجرا خىزمهتچىلىرى،مهمۇرالر،قانۇن مائارىپ ھهمده كىرگۈزۈش مائارىپقا

ھوقۇق كىشىلىك بولغان خادىملىرىغا ئاخبارات شۇنداقال ھهربىيلهر ۋه قىلغۇچىالر

ھازىر ۋه ،ئىقتىدار تۈرلهر بارىدىغان ئېلىپ ،ئالدىنى ئهھۋالى دۆلهت تهربىيهلهشته

مۇشۇ دۆلهتلهر الزىم.ئهزا ماسالشتۇرۇش ئىستىراگىىيىسى ئومۇمى خىزمهتنىڭ بولغان

تهرهپلهر مهنپهئهتلهنگۈچى مۇناسىۋهتلىك چوقۇم ئاشۇرۇشتا ئىشقا ئىستىراگىدىيهنى

مهملىكهتلىك سىرتىدا ئىچى ئورگانلىرىنىڭ كېرهك.ھۆكۈمهت ھهمكارلىشىشى زىچ

ئىشلهشتىن قايتا ھهمده ئىشلىتىش ئۈنۈملۈك ئهڭ ،بايلىقنى قۇرۇش بىرلهشمه

ساقلىنىش

تۈزۈش پىالن ئاساسهن جهريانىغا يايدۇرۇش قانات پىالنىنى مۇشۇ 55.دۆلهتنىڭ

قهدهم باھاالش.ئۈچ جهريانى بېرىلىش ئېلىپ ھهرىكهتنىڭ ،ئهمهلىيلهشتۈرۈش

ۋه بىرىنچى پىالنىنىڭ مائارىپى ھوقۇق كىشىلىك كۆرسهتتى.دۇنيا باسقۇچنى

بىردهك. كۆرسهتكىنى پىالنى ھهرىكهت باسقۇچ ئىككىنچى

باسقۇچى قهدهم ئهمهلىلهشتۇرۈش

ۋه ،ئهمهلىيلهشتۈرۈش سۈرۈش ئىلگىرى پىالنى دۆلهت تهسۋىرلهنگىنى 56.تۆۋهنده

يايدۇرغاندا قانات باسقۇچالرنى قهدهم باسقۇچلىرى.مۇشۇ خىزمىتىنىڭ باھاالش

(ئالدىنقى كهلتۈرۈش قولغا قاتنىشى تهرتىپىنىڭ دۆلهت مۇناسىۋهتلىك چوقۇم

د.3بۆلهك) ۋه س2بۆلهك دهرس ئىككى ئابزاسنىڭ

ئىككىنچى ۋه بىرىنچى پىالنىنىڭ اليىھه باسقۇچ:دۇنيا 1-قهدهم .57

قىلىش. تهتقىق ۋه باھاالش داۋاملىق ۋه سۈرىلىش ئىلگىرى باسقۇچلىرىنىڭ

تهتقىقات تهسۋىرلهنگىنىگه يۇقىرىدا مىنىستىرلىكى ماسالشتۇرۇش ھۆكمهت پۈتكۈل



تهرهپ قاتناشقۇچى بولغان مۇناسىۋهتلىك ياكى بولىدۇ شۇغۇلالنسىمۇ بىلهن

مهملىكهت بولىدۇ.پۈتۈن يۈرگۈزسىمۇ تهتقىقات ئايرىم تهرهپلهرده ھهرقايسى

ئالدىغىنى: ئىچىگه ئۆز ھهرىكهت قىلىش.مۇناسىۋهتلىك ئېالن نهتىجىسى تهتقىقات

ھازىرقى بېرىلىشى ئېلىپ باسقۇچ ئىككىنچى ۋه باسقۇچ بىرىنچى پىالنى (a)دۇنيا

مۇالھىزىسى: ئهھۋالنىڭ

ئېلىنغان تىلغا تارماقتا س پاراگىراف ئىككىنچى قىسىمدىكى (1)ئالدىنقى

مائارىپ ھهمده مائارىپ سىستېمىسى،ئالى مهكتهپ باشالنغۇچ

كىشىلىك ھهربىيلهرگه ۋه قىلغۇچىالر ئىجرا خىزمهتچىلىرىگه،مهمۇرالرغا،قانۇن

مهسىلىلهرگه تۇتۇش،تۆۋهندىكى چىڭ ئېسىده ئىستىراگىيىسىنى مائارىپ ھوقۇق

قىلىش: مۇالھىزه ھهمده توپالش ئۇچۇرالرنى بولغان

ھازىرقى مائارىپنىڭ ھوقۇق كىشىلىك مائارىپتىكى ئالى ۋه باشالنغۇچ .ئوتتۇرا
ۋه قىلغۇچى ئىجرا قانۇن ۋه خىزمهتچىلىرى،مهمۇرالر مائارىپ ھهمده ئهھۋالى

دۇنيا بولۇپمۇ ئهھۋالى ھازىرقى تهربىيهلهشنىڭ ھوقۇق كىشىلىك ھهربىيلهرنىڭ

ھهمده تهدبىر قولالنغان باسقۇچىدا ئىككىنچى ۋه بىرىنچى پىالنى ھهرىكهت

قىلغۇچى ھهرىكهت توسالغۇالر بېرىشدىكى ئېلىپ ۋه يېتهرسىزلىكى ئۇالرنىڭ

چېتىلىدىغان؛ تهرهپكه

قانۇن؛ ۋه سىياسهت يۈرگىزىلىۋاتقان .ھازىرقى

قۇرالالر. ۋه بايلىق .ئىشلهتكهن

ساۋاق. ۋه تهدبىر باسقۇچتىكى ئىككىنچى ۋه .بىرىنچى

ۋه مهلۇمات سانلىق ھهرقانداق توپالنغان باسقۇچ ئىككىنچى ۋه .بىرىنچى



ئىلگىرىلهش ئارقىلىق شۇ سېلىشتۇرۇش ئۇچۇرى قىلغان مۇالھىزه ۋه يىغىلغان

ئۇقۇمالشتۇرۇش. ئېرىشىنى

ياكى يېتهرلىك تهدبىرىنىڭ مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك بولغان بار (2)ھازىر

ئۇسۇل بولغان ياخشى ھهمده باھاالش ئهمهسلىكى ياكى ئهمهسلىكى،ئۈنۈملۈك

چىقىش. ئىزدهپ

قىلىش قوبۇل ساۋاق تهجرىبه ۋه تهدبىر بولغان ياخشى قىلغاندا (3)قانداق

ۋه يېتهرسىزلىكى قۇللىنىپ تهدبىرلهرنى قايسى ھهمده ئىزدىنىش توغرىلىق

ئويلىنىش توغرىلىق قىلىش بىرتهرهپ توسالغۇالرنى

كىشىلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس (b)ئاخبارات

مۇالھىزىسى: ئهھۋالنىڭ ھازىرقى تهربىيهلهشتىن ھوقۇق

(1)

ھوقۇق كىشىلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ ئاخبارات ۋه خادىملىرى مهخسۇس .ئاخبارات
ئۇنىڭ ھهمده ئهھۋالى تهدبىر بولغان بار ،ھازىر ئهھۋال ھازىرقى تهربىيهلهشكه

ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز توسالغۇالرنى بىرىشدىكى ئېلىپ ۋه يېتهرسىزلىكى

تهسىر كۈرىنىشى ئارقا مهدهنىيهت ۋه تارىخى تهربىيهلهشنىڭ تۈردىكى .مۇشۇ
كېرهك. كۆرسىتىش

؛ قانۇن ۋه سىياسهت بولغان بار .ھازىر

بولغان بار ھازىر دهرىجىلىكلهرنىڭ ھهر خهلقئارا ۋه .يهرلىك،دۆلهت،رايون
قۇرالى. ۋه بايلىق تهجرىبه

ئاخبارات ئالدىغىنى ئىچىگه ئۆز تهرهپنىڭ قىلغۇچى ھهرىكهت .ھازىرچه



ھوقۇق كىشىلىك ئورگىنى،ھۆكۈمهت،دۆلهت مائارىپ ئۇيۇشمىسى،ئالى

ئارىسىدىكى خهلق باشقا ۋه تهشكىالت ئورگىنى،ھۆكۈمهتسىز ئورگىنى،تهتقىقات

تهرهپ. قىلغۇچى ھهرىكهت

توقۇنۇش رايون ۋه ئهخالق ئاخبارات خىزمهت.مهسىلهن خاراكتېرلىك .تۇلۇقالش
مائارىپ. ئالى ۋه اليىھهسى تهربىيهلهش خىزمىتىنىڭ ئاخبارات توغرىلىق

قىلىپ سىپىر سان ئاساسى دۆلهت ئۇچۇرالرنى قىلىنغان مۇالھىزه ۋه يىغىلغان

ئىشلىتىش.

. چىقىش تېپىپ ساۋاق تهجرىبه ۋه تهدبىر (2)ياخشى

ئامىل. چهكلهنگۈچى ۋه مۇقىمالشتۇرۇش (3)پۇرسهتنى

جهھهتته يىغىش ساۋىقىنى تهجرىبه ۋه ئارتۇقچىلىقى قىلىپ (4)قانداق

قانداق ۋاقىتتا پايدىلىنىش،ئوخشاش پۇرسهتتىن قىلىپ قانداق ئويلىنىش،ھهمده

توغرىلىق قىلىش تهرهپ بىر توسالغۇنى ۋه يېتهرسىزلىكلهرنى قوللىنىپ تهدبىرلهرنى

ئويلىنىش.

باسقۇچ ئىككىنچى ۋه بىرىنچى اليىھه دۇنيا تۈرلۈك :بىر باسقۇچى 2-قهدهم .58

، تۈزۈش ئىستراتېگىيهسى كۈچهيتىش بىر كۈچهيتىش تهلىپىنى بېرىش ئىلىپ

كىشىلىك خىزمهتچىلىرىنىڭ ئاخبارات ۋه خىزمهتچىلىرى مهخسۇس ئاخبارات

ئاساسىدا باسقۇچنىڭ بىرىنچى ، سۈرۈش ئىلگىرى تهربىيهلىشىنى ھوقۇق

قاتنىشىشىنى ئۇالرنىڭ تهمىنلىگۈچى بىلهن سودا مهنپهئهتلهنگۈچى مۇناسىۋهتلىك

ئالىدۇ: ئىچىگه ئۆز تۆۋهندىكىلهرنى قىلىش تهلهپ

. مۇقۇمالشتۇرۇش مهقسىتىنى ئاساسىي هئهمهلىيلهشتۈرۈشنىڭ (a)خىزمىتىنىڭ

. مۇقىمالشتۇرۇش تۈرلىرىنى خىزمهت قىلىپ مىسال پىالنىنى (b)ھهرىكهت

قىلىش تهسىس تۈرىنى بېرىش ئىلىپ ئالدىن ئاساسىدا نهتىجىسى (c)تهتقىقات



. پۇرسهت بولىدىغان ئىشلىنىشقا ئېھتىياج الزىملىق ئهڭ ئويلىنىش ئوخشاش ھهمده

كۆڭۈل تهدبىرلىرىگه قىلىش تهرهپ بىر ئىشالرنى قىلىدىغان پهيدا (d)تهسىر

دىققهت تهدبىرىگه ئۆزگىرىش سىجىل پائالىيىتىنىڭ مهخسۇس بىلهن .ئالدى بۆلۈش

. قىلىش

بهرپا ئاالقه ئارىسىدا تهرهپلهرنىڭ قىلغۇچى ھهرىكهت بولمىغان (e)ئوخشاش

. قىلدۇرۇش جارى رولىنى ماسلىشىش ھهمده رىغبهتلهندۈرۈش قىلىشقا

: (f)مۇقىمالشتۇرۇش

بايلىقىنىڭ ۋاقىت ۋه مالىيه ، كۈچى ئادهم بولىدىغان -ئىشلهتكىلى سېلىنما (1)

. تهقسملىنىشى

. كۆرسهتكۈچ ۋه چهكلىمىسى ،ۋاقىت مهسئۇلىيهت -ۋهزىپه، پائالىيهت (2)

؛ مېخانىزمى ماسالشتۇرۇش ئىستراتېگىيهسىنىڭ دۆلهت (3)

ماتېرىيالى ،مائارىپ نىزامى ،ھهرىكهت قانۇنى ،مهسىللهن (4)ھاسىلىت

. سىياسىتى كهمسىتمهسلىك ۋه اليىھهسى ،تهربىيهلهش

. نهتىجه ئېرىشىدىغان (5)

باھا ئىستراتېگىيهلىك دۆلهت ،ۋه :ئهمهلىيلهشتۈرۈش باسقۇچ قهدهم 59.ئۈچىنچى

: ئالىدىغىنى ئىچىگه ئۆز ھهرىكهت مۇناسىۋهتلىك . بېرىش

دكلهت ئوتتۇرسىدا تهرهپلهر مهنپهئهتلهنگۈچى ۋه ئورگان (a)مۇناسىۋهتلىك

ھهرقايسى پىالننىڭ ئهمهي\ليلهشتۈرۈش ھهمده ، تارقىتىش ئىستىرهتىگىيىسنى

. ئىشلهش بىرلىشىپ پائالىيهتلهرنى تۈرلهردىكى

تهكشۈرۈش ئهھۋالىنى بىررىلىش ئىلىپ ۋه ئۆلچهش تۈرلهرنىڭ قايسى (b)ھهر

قىلىش ئېالن دوكالتى يايدۇرۇش قانات ھهمده قىلىش ئۈلگه ھهمده

ۋه ئۇسۇلى باھاالش مهخسۇس شهكىلدىكى قاتنىشىش ۋه باھاالش (c)ئۆزنى



مۇناسىۋهتلىك ھهمده تهكشۈرۈش ئهھۋالىنى ،ئهمهلىيلىشىش قوللىنىش مېخانىزمىنى

. قىلىش ئۇسۇل خىل بىر كۈچهيتىشتىكى ۋه ئۆزگهرتىش پائالىيهتلهرنى

. قىلىش دىققهت نهتىجىلهرگه ئېرىشكهن ۋه تارقىتىش ، قىلىش (d)ئىتىراپ

باھالىشى ۋه ماسالشتۇرۇشى 4.دۆلهتنىڭ
ئورگىنى ماسالشتۇرۇش بىردىن ئورگانالردا مۇناسىۋهتلىك دۆلهت قايسى 60.ھهر

تهرهپلهرنىڭ قىلغۇچى ھهرىكهت دۆلهت باشقا ۋه ئورۇن مۇناسىۋهتلىك ، بهلگىلهش

ئورگىنى ھوقۇق كىشىلىك دۆلهت بولۇپمۇ . بولىدۇ مهسئۇل ھهمكارلىشىشىغا زىچ

ئىستراتېگىيهسىنى ،دۆلهت ھهمكارلىقى زىچ جهمئىيهتنىڭ ئارىسىدا خهلق ۋه

. ماسالشتۇرۇش خىزمهتلىرىنى بېرىش باھا ۋه ،ئۆلچهش ئاشۇرۇش ،ئىشقا تۈزۈش

دۆلهت مهزگىلده باسقۇچى ئىككىنچى ياكى بىرىنچى اليىھهسىنىڭ دۇنيا ئهگهر

ماسالشتۇرىدىغان مائارىپىنى ھوقۇق كىشىلىك ئىچىده ئۆز ئاللىقاچان ھۆكۈمىتى

. كېرهك ئويلىنىشى باسقۇچتا ئۈچىنچى پىالننى بۇ بولسا بولغان قۇرۇپ ئورگان

قىلىش ،تهتقىق مهركىزى بايلىقى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك دۆلهت يهنه

مۇناسىۋهتلىك تارقىتىشقا يهنه بېرىدىغان ماتېرىيال ۋه بولغان مهسئۇل خىزمىتىگه

. قولالش ۋه رىغبهتلهندۈرۈش مۇقۇمالشتۇرمىغانالرنى ماتېرىيالالرنى ۋه تهجرىبه

اليىھه بولۇپ مهسئۇل دوكالتىغا دۆلهت ھهرخىل ئورنى ماسالشتۇرۇش 61.دۆلهت

رايون ۋه خهلقئارا باشقا ۋه تاپشۇرۇش تهشكىالتىغا دۆلهتلهر بىرلهشكهن تۈرىنى

دوكالتنىڭ ئارقىلىق شۇ ، بېرىش ئىلىپ ھهمكارلىق ئارىسىدا ئورگانالر ھۆكۈمهت

ئىرىشىىشكه ئىلگىرىلهشكه يايدۇرۇشقا قانات پىالنى ھهرىكهت بويىچه مهزمۇنى

بېرىلىش ئىلىپ دۆلهت يهنه ئورگىنى ماسالشتۇرۇش ،دۆلهت قىلىش كاپالهتلىك

ھهمده ئاالقىلىشىشى بىلهن بېجىرىش ئىش ئالىي ھوقۇق كىشىلىك ئهھۋالىنى

. كېرهك ئورتاقلىشىشى ئۇچۇرنى



مهزگىللىك ئوتتۇرا 2017-يىلى ئورنى بېجىرىش ئىش ھوقۇق 62.كىشىلىك

ئېرىشكهن پىالنىدا ھهرىكهت دۆلهتلهر قايسى ھهر ئهزا . بارىدۇ ئىلىپ باھاالش

. تاپشۇرىدۇ ئورنىغا بېجىرىش ئىش ئالىي ھوقۇق كىشىلىك ماتىريالالرنى

قايسى ھهر . ئاخىرلىشىدۇ باسقۇچ ئۈچىنچى بارغاندا بېشىغا 2020-يىلنىڭ

ئۇنى ھهمده باھااليدۇ پىالننى تۈردىكى قايسى ھهر دۆلىتىنىڭ ئۆز دۆلهتلهر

، تاپشۇرىدۇ باھانى ئاخىرقى ئهڭ ئورنىغا بېجىرىش ئىش ئالىي ھوقۇق كىشىلىك

ئۇنى ئورنى بىجىرىش ئىش ئالىي ھوقۇق كىشىلىك ئاساسىدا باھاالرنىڭ مۇشۇ

دوكالتنى كومىتېتىغا ئىشلىرى ھوقۇق كىشىلىك 2020-يىلى يېزىپ تۈزهپ

. يولاليدۇ

قولالش ۋه ھهمكارلىق 5.خهلقئارا

مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك دۆلهتلهر ھهرقايسى ياردهم ۋه ھهمكارلىق 63.خهلقئارا

خهۋهر بهزى ، ئىستراتېگىيهسى قولالش ئىقيىدارنى تهربىيهلهش ۋه يايدۇرۇش قانات

دهرىجىلىك قايسى ھهر خهلقئارا ۋه رايون ھالقىغاچقا چېگرا پائالىيهتلىرى قىلىش

. يايدۇرۇش قانات خىزمهتلهرنى ئورگانالر

كىشىلىك ئۆزىنىڭ ھهرقايسىسى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن 64.خهلقئارا

ئۆز دۆلهت قايسى ھهر ، ئاساسهن ۋهزىپىگه كونكىرىت ياكى مېخانىزمى ھوقۇق

قولالش يايدۇرۇشقا قانات خىزمىتىنى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك ئاساسهن ئهھۋالىغا

ھهرقايسى تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن . كېرهك تهمىنلىشى بىلهن

ۋه تهكشۈرۈپ مۇشۇالرنى تاپشۇرغاندا ئهھدىنامه تهكشۈرۈپ شهرتنامىلهرنى

پىكىر ئهھۋالىغا بېرىش ئىلىپ ماددىلىرىغا مۇناسىۋهتلىك مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك

دۆلهت ۋه مهخسۇس مىنىستىرلىكىنىڭ ئىشلىرى ھوقۇق كىشىلىك . بولىدۇ بهرسه

دائىرىده ۋهزىپىسى ئهھۋالى ئهمهلىي ئۆزىنىڭ باسقۇچالر ئاالھىده ئايرىمىسى



، بولىدۇ بهرسه پىكىر ۋه يايدۇرسا قانات خىزمىتىنى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك

ئهھۋالىنى خىزمىتى مائارىپ ھوقۇق كىشىلىك بهلگىلهپ ۋاقىت ئومۇميۈزلۈك يهنه

. بولىدۇ تهكشۈرسه

تهشكىللىسه تهرهپلهر ھهرقايسى تۆۋهندىكى ياردهم ۋه ھهمكارلىق خهلقئارا .65

بولىدۇ:

ۋه ئورگان مهخسۇس ، سىستېمىسى تهشكىالتى دۆلهتلهر (a)بىرلهشكهن

. ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز مهكتىپىنى ئالىي تهشكىالتى دۆلهتلهر بىرلهشكهن

مهسىلهن ، ئورگانلىرى تهربىيهلهش قوشۇمچه تهشكىالتىغا دۆلهتلهر (b)بىرلهشكهن

پاراۋانلىقى :جهمئىيهت ئورگانالر چېتىلىدىغان خىزمهتلهرگه تۆۋهندىكى ،

ئالدىنى ئهتكهسچىلىكنىڭ ۋه زهھهر ۋه مۇالزىمىتى ساقالش ساقلىقنى ۋه ،داۋاالش

ئالدىنى توقۇنۇشنىڭ ، بىخهتهرلىكى چېگرا ۋه يۆتكىلىش ، مۇساپىرالر ، ئىلىش

. تهرتىپى ئىشالر جىنايى ، قىلىش بهرپا تىنچلىق ۋه ئىلىش

. مهكتهپ ئالىي تىنچ قۇرغان بېرىپ ھوقۇق دۆلهتلهر (c)بىرلهشكهن

. تهشكىالت ئارا ھۆكۈمهت خهلقئارا (d)باشقا

. تهشكىالت ئارا ھۆكۈمهت (e)رايون

ئىشچىالر ۋه ئۇيۇشما ، تورى كهسىپ رايون ۋه خهلقئارا (f)مۇناسىۋهتلىك

. بىرلهشمىسى

. تورى ئورگان مائارىپ ئالىي رايوننىڭ ۋه خهلقئارا (g)

. تهشكىالتى ھۆكۈمهتسىز رايوننىڭ ۋه خهلقئارا (h)

مهركىزى ھۆججهت ۋه بايلىقى ھوقۇق كىشىلىك رايوننىڭ ۋه (i)خهلقئارا

تهرهققىيات تهرهپلىك قوش ھهمده ئورگىنى ئىقتىساد رايوننىڭ ۋه خهلقئارا (j)

. ئورگىنى



. ئورگىنى تهرهققىيات تهرهپلىك قوش ۋه تهرهپلىك (k)كۆپ

مۇشۇنداق ، ھهمكارلىشىشى زىچ چوقۇم تهرهپلهر قىلغۇچى ھهرىكهت 66.مۇشۇ

خىزمهتنىڭ ئىشلىتىش ئۈنۈملۈك بايلىقىنى دهرىجىده يۇقىرى ئهڭ ئارقىلىق قىلىش

باغلىنىشلىقىغا خىزمىتىنىڭ اليىھهسى ھهرىكهت ھهمده كېرهك ساقلىنىش قايتىلىشىنى

. قىلىش كاپالهتلىك

: بولىدۇ ئورگانالر تهشكىالت 67.يۇقىرىدىكى

ۋه بېرىش ئىلىپ قولالش اليىھه تهقلىدى ھۆكۈمهت دۆلهت قايسى (a)ھهر

. خىزمىتى ئىستراتېگىيهلىك دۆلهت ئۆلچهش

يهرلىكنىڭ ۋه دۆلهت بولۇپمۇ بارغۇچىالرغا ئىلىپ ھهرىكهت دۆلهت (b)باشقا

دۆلهت ، ئورگانلىرى مائارىپ ئالىي ، ئۇيۇشما كهسپىي ، ئورگان ھۆكۈمهتسىز

. قوللىشى ئورگانالرنىڭ ئارىسىدىكى كىشىلهر باشقا ۋه ئورگىنى ھوقۇق كىشىلىك

مۇناسىۋهتلىك ۋه توپالش بولغان قىممىتى ئىشلىتىش ۋه تهدبىر بولغان (c)ياخشى

ۋه ئامبىرى مهلۇمات سانلىق ھهمده يىغىش ئۇچۇرلىرىنى اليىھه ئورگانالرنىڭ

قايسى ھهر ئارقىلىق مۇشۇ ، تارقىتىش ئارقىلىق ئۇسۇلالر قاتارلىق تۈرلىرى مۇكاپات

. بهھرىلىنىش ئۇچۇرالردىن دهرىجىلىك

ھازىر تهرهپنىڭ قىلغۇچى ھهرىكهت تهربىيهلهش مائارىپ ۋه ھوقۇق (d)كىشىلىك

قۇرۇلۇشىنى تورى يېڭى دهرىجىلىك ھهرقايسى ھهمده قولالش تۈرىنى بولغان

. سۈرۈش ئىلگىرى

قولالش يايدۇرۇشنى قانات تهربىيهلهشنى ھوقۇق كىشىلىك بولغان (e)ئۈنۈملۈك

ھوقۇق كىشىلىك ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ۋه خىزمهتچىلىرىگه مائارىپ بولۇپمۇ

رهتلهت ماتېرىيالالرنى مۇناسىۋهتلىك ئۇسۇل بولغان ياخشى ھهمده تهربىيهلىشىنى

قىلىش. كاپالهتلىك يېزىشقا




