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 نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى -1شەھەرلىك تۇرپان 

 ماتېرىيالى يىغىنى قېتىملىق -11دائىمىي كومىتېتى 

 

 شۇ دەرىجىلىكنىڭ مىزتۇرپان شەھىرى يىلى-7102
 تەڭشەش اليىھەسى خامچوتىنى ەمالىي

 توغرىسىدا دوكالت 

 

 يىغىنىدا بېرىلدى -09كومىتېتىنىڭ  دائىمىيىيى خەلق قۇرۇلتنۆۋەتلىك  -0شەھەرلىك كۈنى تۇرپان  -  ئاينىڭ  -0 يىلى-8102 
 دۇخەنۋېيتۇرپان ۋىاليەتلىك مالىيە ئىدارىسىنىڭ باشلىقى   

 

 :ئەزاالرھۆرمەتلىك مۇدىر، مۇئاۋىن مۇدىرالر، باش كاتىپ، 

نىااھ ھاۋاكى اال بىاالە ، اى ىن ااا شااەھەركىك لەكااك ھۆكىمى ىھااازىر مە  

لااامتىتىنل  ەماااكى  ىلىااكشااۇ دىرى  نىھمىزەھىرىشاا ۇرپااا ت اىلاال-7102»

 چىقىشاىىىزالرنل بېارىمە ، ااارا    « تىغرى اىاا دككا     ەسلالاىھ ەڭشەشت

  .سىراامە  تەش ىق   بېرىشىىىزالرنلھەماى 

 اااى ىنىاا-3 ۇرۇك ى لااا ەكااكل ۆۋىتلىااكن-0 ەھەركىكشاا ىكلېشااىاب اىاا 

 ە جامااائ ىت ىكلئاااد نىھىرىمىزەھشاا ىتااى اىلاال پ-7102 ،ن ا ەساا ىق ت

 ،بىكااۇ  ىى ااا ھمىاا 561مىل ااى   524مىل ااارد  3نىشااانل  لىرىمااك لااامتى 

 6% ىناىىنااا ھمىاا 251مىل ااى   752مىل ااارد  3 نەاتااى  اىلىاااىكل-7106

 لكىرىما  لاامتى   ە جاماائ  ىت ىكلئااد  نىاھ ىرى ىلىكد ەھەرشا . ۇرۇك ا ئاش

 565 نەاتاى   اىلىااىكل -7106 ۇ ،بىك ىى ا ھمى 361مىل ى   597نىشانل 

 ەناااىناىاا  كىر  ۇباا. ئىااا  ۇرۇك ا ئاشاا 6%اىن ىىنااا ھمىاا 591مىل ااى  

 ەكااكل ەھەركىكشاا ىھبەركىكاال،ر ىچلااى ك ھپارتكىمنىاا ەھەركىكشاا ۇاااا ،ب

 ەھەركىك، شاااىىتتىلىكىاانازار ىچلااى ك ې نىااھدائىمىااك كىمى  ۋى ۇك ى لرۇااا

 ەكاك ل ۆۋىتلىاك ن-0  ەھەركىكباا  تارمااالىر  شا   -ەماكى  ۋى ۆكىمى لھ ەككل

 ۆرىاااى ،زىااچ چ ناالەرۋىزىپىلنىشااا   ېكىاا ىلنە باى ىنىاااا -3 ۇرۇك ى لااا
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 ەنبەكىرىنال م ەماكى  پ،اىلى ەركەزم ۆتىرۈشنلك ۇاىر ا ىپى ىنلس ەرىاقى ا ت

چىقىااا   ىچەا ىاااپ،ك ۇرۇشااانلجان نا-بىرىك اااىرۈش ،پائااااې اې ىلااااۈرۈ 

 ەساالۇكى ى ىنلم« اىلىاا  ەتلىاك كاپاك ىچكەئاا» ەالالشاا ۇرۇ ،ئ ۇرۇكمى اىنل ا

-لىا ى   ە، مااكى  پاىلىا  ەتلىاك چىقىم رغاا كاپاك   ىلىكۇان  ،ەمەكى لەش ىرۈئ

ساااغ   -ۇاى ماا ھئىق ى ااادىنى شااەھىرىمىز، نىااھ ئاكاااىنل ئېلىااپ  ەتىرىل

 ىت ىكلئاااد نىھەھىرىمىشاا اىلاال-7102. ىرد ئىلنىاار  ساا  نلەرىاقى اااتىت

، بىكاۇ   ىى اا  ھمىا  691مىل اى    602مىل اارد   3لامتى  كىرىمال   ە جامائ

 نىاااھىىنا ھمىااا 561مىل اااى   524ل اااارد مى 3 لاااامتى  ېشااااىكلاىااا  ب

 ېشااىپ،ئ 01.35%اىكىاااىن ەز ىل، ئىلشاااش مئىرۇنلىنىااپ تاال %015.19

 نىھىرىمىزەھشا  ىتاى  پ ؛ىلىنا اكىرى  ئارتۇق  ىى ا ھمى 921مىل ى   332

 ىى اا  ھمى 031مىل ى   246مىل ارد  2لامتى  چىقىمل  ە جامائ ىت ىكلئاد

 ھنىا ىىنا ھمىا  221مىل اى    229رد مىل ا 4 لامتى  ېشىاىكلاى  ب ،بىكۇ 

 0، ېشاىپ ئ 06.27%ن ەز ىلاىكىاىئىلشاش م ېلىپ،تىغرا ك ە  %041.36

 ەھەرشاا .چىقىاا  اىلىنااا   ۆ كاا ىى ااا ھمىاا 611مىل ااى   062مىل ااارد 

 ھمىا  051مىل ى   635 لامتى  كىرىمل ە جامائ ىت ىكلئاد نىھىرى ىلىكد

 ،ېلىااپتااىغرا ك ە  072.2% ھلامتىتنىاا ېشااىاىكل، اىاا  ببىكااۇ  ىى ااا

 ىى ااا ھمىاا 641مىل ااى   069، ېشااىپئ 36.4% ەز ىلاىكىاااىنئىلشاااش م

لاامتى    جامائە  ىت ىكلئاد نىھىرى ىلىكد ەھەركىرى  اىلىنا ؛ ش ئارتۇق

 ېشااىاىكلاىاا  ب ،بىكااۇ  ىى ااا ھمىاا 391مىل ااى   326مىل ااارد  0چىقىماال 

 02% ەز ىلاىكىاااىنئىلشاااش م ،ېلىااپتااىغرا ك ە  035.2% ھلامتىتنىاا

 .چىقى  اىلىنا  ۆ ك ىى ا ھمى 201مىل ى   719، ېشىپئ

 نل اىك ااا كەك ااىرۈش اىكلىشااى ۇاىرىنىااھاشااۇنىھ بىاالە  بىاار ۋااى  ااا،   

 اىلاال شااەھىرىمىز ئېرىشااكە   -7102. ېرىشاا ۇقئ ەتى ىاانەن زكر ەھەتاا ەج

 ،بىكااۇ  ىى ااا ھمىاا 691مىل ااى   636مىل ااارد  5 ى االەبلمااااردى   ىركااى ت

 202 اىنىىنا ا ھمىا  511مىل اى    909مىل ارد  3  اىكل نەاتىئاكاىنقل اىل

 ە جامااائ ەنىااھ، ماكى ېشااىپئ 02.3% ،پى ىااكۆپ ىى ااا ھمىاا 721مىل ااى  
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 مىزنل ئاساساى  ەرىاقى اا  ت ۆتاىرۈ ، ك ۇاىر اا  ەنىماۇ ا نلئىق ىاارى ۇالزىمە م

 .ا ىۇل ىلپ

 ەھەرشا  ۋى ل ۋىزى ى ال كىرىما  ەمااكى   ،راانىااا ەئى را اىلىا  ج  لامتىتنل

 ىرىمىزنىھەھشاا ىتااى پ ە ،ئاساساا ۆكتەرىنەماا ىچلكاا ەماااكى  ىرى ىلىااكد

 ەھۋاك رغاااائ ېىااالا ۆرۈكنە كااا ەرىاقى اتىااااائى  ىماااائىك ت-ئىق ى اااادىك

كە تااىغرا ەڭشەشاات ۇۋاپىااكم نللااامتىتى ەماااكى  لىااكاىل ۇباا ەشاا ىرۈ ،بىرك

 . كەكا 

 لەرەۋەبس لىقئاساس تىكىخامچوتنى تەڭشەش. 1
اقى اا  ۋىزى ى ىنىاھ االشىلىنىشاى ا    شەھىرىمىزنىھ ئىق ى اادىك تەرى ( 0

ئاساسااە ، كىاارى  ئااۆتكە  اىلاىكىاااىن زكر دىرى ىاااى ئاشاا ل، ئەممااا اىاا    

 .بېشىاىكل لامتىت ىن پەرق كۆرۈكا 

اېىاال بااا  ئاااارى  تااىزۈمل تىزۈكمى اال اىك ااا اىاۇك اناااىن كېاا ىن،   ( 7

ە، بۇرۇنقل ئاارىل ا  با  اۇاىرى ا ئۆتكىزۈدى ا  كىرى  اىلىاپ ئاۆز ەر ەچك  

 .كىرى  كۆپەاا 

اىلاااال اااااۇاىر   -7102كااااۆ  تەرىپلىاااامە تىرىشااااى  ئاااااراىلىك،   ( 3

 .دىرى ىلىك ىن ئېرىشكە  ااردى  مەبلى ل ئۆتكە  اىلاىكىاىن كۆپەاا 

اىلاال تىرىشااى  ئاااراىلىك، اەركىااك ھۆكىمەتنىااھ اېىىاااىن    -7102( 5

 كۆپەا ىلنە  زااى  مەبلى ل كىرىمىنل اىك ا كەك ىردۇق

ئى  ىمااائىك تەرىاقى ااا  جەراانىاااا بىاار اى ااى  ز رۈر      ئىق ى ااادىك،( 4

 .چىقىم ر كۆپەا ا ، بۇالرغا ماكى ەدىن مەبلەغ ئىرۇن ش ۇرۇش ز رۈر

-يۇقىرىدىكى ئامىلالرنىڭ تەسىرىدىن، شەھەر دەرىجىلىكنىڭڭ ىىڭرى 
 .چىقى  خامچوتىنى تەڭشەش تەىلىپى بېرىمىز

 رىسىدا تەىلىپچىقىمنى تەڭشەش توغ-شەھەر دەرىجىلىك ىىرى . 2
 ىلىشلتەڭش ھكىرى  ۋى ماكى ە كىچىنى( 0

شاااەھەر دىرى ىلىكنىاااھ . ئاااادىت ىكل جاماااائە  لاااامتى  كىرىمااال( 0)

مىل اى    597ئادىت ىكل جامائە  لامتى  كىرىمل اى  بېشاىاىكل لاامتى    
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مىل اى    050مىھ ااىىننە تەڭشاىلىپ،    051مىل ى   635مىھ اىىناىن  361

 .مىھ اىى  كۆپەا ىلا  221

مىل ااى   724اااۆتكە  كېلىااننە  مەباالەغ اىاا  بېشااىاىكل لااامتى  ( 7)

مىاااھ ااااىى    341مىل اااى   724 ە تەڭشاااىلىپ،   1مىاااھ اىىنااااىن   341

 .كمەا ىلا 

 20مىااھ اىىناااىن،  621مىل ااى   3كىزۈدى ااا  كىاارى  اۇاىرى ااا ئۆت( 3)

مىاااھ ااااىى    731مىل اااى   22مىاااھ ااااىىننە تەڭشاااىلىپ،   911مىل اااى  

 .كۆپەا ىلا 

مىااھ  251مىل ااى   739اااۇاىر  دىرى ىلىكنىااھ ااااردىمل كىرىماال   ( 5)

مىاھ   731 مىل اى   536مىاھ ااىىننە تەڭشاىلىپ،     21مىل ى   626اىىناىن 

 .اىى  كۆپەا ىلا 

اېىىاىن كۆپەا ىلنە  اەركىاك ھۆكاىمە  زاااىمل مەبلى ال كىرىمال       (4)

 .مىل ى  اىى  كۆپەا ىلا  034مىل ى  اىى  بىكۇ   034

شاەھەر دىرى ىلىاك نۇا ىلىاك     ،ل تەڭشەكنە  تىركەر ە اارى اا اۇاىرىاىك

با  مەنبەسل ئەھۋاكل ۋى نۆۋىت ىكل با  كىرىمىنىھ لەزىنىلىشى  ئەھۋاكى ا 

 0بېشىاىكل لامتى   ئاساسە ، شەھەر دىرى ىلىكنىھ ماكى ە كىرىمىنل اى 

مىاھ   001مىل اى    472مىل اارد   0مىاھ اىىنااىن،    771مىل اى    70مىل ارد 

 .تەكلىپل بېرىمىز .مىھ اىى  كۆپەا ى  291مىل ى   414اىىننە تەڭشە ، 

 چىقىمنىھ تەڭشىلى  ئەھۋاكل( 7

بۇ اى  لەكك تۇرمۇشل چىقىمل ئاشۇرۇكۇ ، ئىلنىار  كېا ىن بىكاۇ     ( 0)

ئااارىپل لىراجى اال كاپاااكى ل، نااامرا  ئااائىلە پەرزىن لىاارىنە  تىكااۇق ئىت ااۇرا ما

اااااردى  بېااارى ، اېزى ردىكااال ااااىش تىللىاااك اەسااالل مائاااارىپل اااااردىمل  

سى اسى ل، اى ىنتىلىقل بار مې ىپ ر ۋى نۇا ىلىك مې ىپ رنىھ اى ىنتىلىقى اا  

 ئىت ۇرى ا اىاۇكاا  ۋى ئى ارا اىلىنىاا ،    ااردى  بېرى  ااتاركىك جەھەت ىكل

 نلىق ىناىلل اى  بېشاىاىكل لامتىت اا ئىرۇن شا ۇرۇكمى ا   -7102 ھەممى ل 

 .كۆپەانە  تىركەردۇر
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  خ، رىپااا ى ، ساااى ، ئەدكىااا ە ااتااااركىك تارماا رنىاااھ اېىىااااىن  ( 7)

كۆپەا ىلنە  ااردى  پاۇكل ۋى اااردىمتل ساااتل اااردى  پاۇكل، كىر اىزۈكنە        

ك مۇئااش پااراۋانلىك تەمىنااتل    ئىق ى اسلىق ر ۋى لادىم رنل اۆتكەش ااتاركى

اىلااااال اىااااا  بېشاااااىاىكل لامتىت اااااا  -7102جەھەت ىكااااال چىقىمااااا ر 

ئىرۇن ش ۇرۇك ا  بىك ىمۇ، لىزمە  ئېھ ى اجىااىن لاامتى  كاۆپەا ىلنە     

 .تىركەردۇر

ھاۋا ااتناش كېنى ەسل اادى  پاۇكل، تەربىا ەكەش مەركىاز ،    ئاارۇدرك  ( 3)

اركىك چىقىماا ر اىاا  بېشااىاىكل  مۇساا ەھكەملەش ااتاا -نااامرات رنل اااۆكەش 

لامتىت اااااا ئىرۇن شااااا ۇرۇكمى ا  اااااااكل تىكاااااۇق سىممى ااااال باااااىاىتە  

 .ئىرۇن ش ۇرۇكمى انلىق ىن، چىقى  زكر دىرى ىاى ئېشىپ كەت ل

ئاپ ىنى  رااىننىاھ مەل اۇت تاىردىكل اااردى  پاۇكىنل بەكنىلەنانە        ( 5)

مائارىاااپ، تاااىركەر ە ئىرۇن شااا ۇرۇ  ئىشااالى ى  جەراانىااااا، ئاساسااالىقل   

كاېتە   -ئى  ىمائىك كاپاكە  ۋى ئىشقا ئىرۇن ش ۇرۇش، تىاۇمىتىلىك، كىا ى  

كەسىپلىرىنل راۋاج ناۇرۇش، اېزا تاش ىې اۇرۇكۇشال، ماۇاىملىقنل اىغاااش    

 .ااتاركىك چىقىم ر

بىرىنتىاااىن، شااەھىرىمىزنىھ ماااكى ە غااا ئاساسااە ، ئامىل ر اۇاىرىاااىكل

شااااەھەر : چىقىمىناااال اەڭشااااەش كااااىچل ئەھۋاكى ااااا ئاساسااااە ، ماااااكى ە 

دىرى ىلىكنىااھ اەركىااك ئااادىت ىكل زجامااائە  لااامتى  چىقىمىنىااھ اىاا      

 326مىل اارد   0مىھ اىىناىن  771مىل ى   70مىل ارد  0بېشىاىكل لامتى  

مىھ اىى  كاۆپەا ى ؛   691مىل ى   546مىھ اىىننە تەڭشە ،  391مىل ى  

مىل ى  ااىى  بىكاۇ ،    74 لچىقىم ەبلى لم ۇرۇشزااىمىنل ئاكماش  ھۆكىمە 

مىل ى  اىى  كۆپەا ى ؛ ااۇاىر  دىرى ىلىكاكە ئۆتكىزۈكىااى ا  چىقىا       74

مىھ ااىى  كاۆپەا ى ؛    441مىل ى   77مىھ اىى  بىكۇپپ،  441مىل ى   77

مىااھ اااىى   401مىل ااى   010تااۆۋى  دىرى ىلىكااكە ااااردى  بەر ە  چىقىاا   

اىاا  ئىككىنتىاااىن، . مىااھ اااىى  كااۆپەا ى    401مىل ااى   010بىكااۇ ، 

اى  بېشىاىكل لامتىت اا ئىرۇن شا ۇرۇكۇ    . بېشىاىكل لامتىتنل تەڭشەش
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ئى را اىلىنمى ا ، بىر اې ىماى  ئى را اىلىنىپ تى ىمىنە  تاىركەر ااكااۇال   

ئاااپ ىنى  رااىننىااھ ئااادىت ىكل چىقىم رناال اى ااقارتى  كۆرسااەتكىچل     ى ۋ

ى ، شاااەھىرىمىزنىھ مىاااھ ااااى  209مىل اااى   054باااىاىتە اى اااقارتىل ا   

 .  نۇا ىلىك تىركەر چىقىمى ا تەڭشە  ئىشلى ى

اۇاىرىاااىكل تەڭشااەش الاىھەسااىنل اى ىنتاالى اناااا، تەڭشااەكنەناىن     

چىقىمىناال ئۇدۇكلى اناااىن كې ىنكاال  -اىللىااك ماااكى ە كىاارى  -7102كېاا ىن 

 .مىھ اىى  كې ىنكل اىل ا ااكاۇرۇكۇ  ئىشلى ىلىاۇ 661مىل ى   0ااكاۇق 

 .ەھۋاكلئ ىلى ەڭشت ھلامتىتنى ەڭشەشت نلەرزا( 5 

 ەكنىلىمىاالەر ەب دائىاار ەزااااىمنل ئىشلى ىشااك  كااۆپەا ىلنە  ېىىاااىنا 

 ۇالزىمە ماا ەمااۇرى ە ماىن لامتىتىاا ەڭشااەشت ەرزناالاىاا  ا ۇباا ە ،ئاساساا

 ەغناالەبلمىل ااى  م 01 تااىرىنە ئىشلى ىلىشااكە ئىرۇن شاا ۇرۇك ا   ەركىااز م

 ھمىا  331 ل اى  مى 9بۇنىىااىن  نمى اچقا، تامام  سىرئە  بىاىتە ىرت ەزكۇرم

تاىرىنە   ۆكتەشئا - ەكشاىرۈ ت بىاىتە ىتتىلىكلنازار ېخنىكات-ىپە س ىىننلا

ئىشااخانا بىناساال  ۆكااىمە باشااقا ھ 7101399» ەناالا ،ئىشاالى ى  تەڭشااە 

 نلىرىتااا« ئاپپاااارات ر ئىشااالىر  چىقىمااال ۇناساااىۋىتلىكم ۋى( ئىشخانى ااال)

 ئاۆكتەش - ەكشاىرۈ ت ۋى لىتتىلىكارنااز  ېخنىكاا ت-ىپە باشقا سا  7100299»

 .ىمىزل بېرەكلىپت ۆز ەرتى غا ئ«ئىشلىر  چىقىمل

  ھۆىۈمەت فوندى خامچوتىنى تەڭشەش .3
 .ش ئەھۋاكلەەڭشكىرىمىنل ت نىھىرى ىلىكد ەھەرش (0

فىنااا  لااامتى    ۆكااىمە ھ نىااھىرى ىلىكد ەھەراىلاال شاا -7102 ( 0)

 2اىن ىىنااا ھمىاا 941مىل ااى   3 ىكللااامتىت  ېشااىاىكلاىاا  ب ناالكىرىمى

 .مىىك اىى  كۆپەا ى  201مىل ى   5مىھ اىىننە تەڭشە ،  261مىل ى  

مىااھ اااىى   221مىل ااى   6ااۇاىر  دىرى ىلىكنىااھ ااااردى  مەبلى اال  ( 7)

 .مىھ اىى  كۆپەا ى  221مىل ى   6بىكۇ ، 

ھااازىرال ھۆكااىمە  فىنااا  لااامتى  كىرىماال ئەھۋاكى ااا ئاساسااە ،       

مىاھ ااىى     421مىل اى    00ئىماۇمىك كىرىمىنال   ھۆكەمە  فىنا  لامتىتل 
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 .كۆپەا ى 

 . ەڭشەشچىقىمنل ت ىرى ىلىكد ەھەرش( 7

فىنااا  لااامتى    ۆكااىمە ھ ە ،ئاساساا ەھۋاكى ااااىللىااك كىاارى  ئ  ۇباا

مىل اى    2اىىنااىن   ھمىا  941مىل ى   3 اى  بېشىاىكل لامتى  چىقىمىنل

 3ر ە  چىقىاا  ناااھى ە، رااىن رغااا ااااردى  بە )ش ەڭشااەت ىىننەااا مىااھ 651

 .(مىھ اىىننل ئۆز ئىتىنە ئاكىاۇ 221مىل ى  

 :، تەكلىپىمىااازئىمۇم شااا ۇرغاناااۇاىرىااااىكل تەڭشاااەش الاىھەساااىنل  

 ىى اا  ھمىا  431مىل اى    04 ل ئىماۇمىك كىرىمال  فىناا  لاامتىت   ۆكىمە ھ

فىناا  لاامتى     ۆكاىمە  ھمىھ اىى  كاۆپەا ى ؛   421مىل ى   00بىكۇ ، 

مىااھ اااىى    691مىل ااى   3بىكااۇ ،  ىى ااا ھىاام 651مىل ااى   2چىقىماال 

 291مىل اى    6چىقىمنل ئۇدۇكلى اناىن كې ىنكل ااكاۇق -كۆپەا ى ؛ كىرى 

كې ىنكل اىل ا ااكاۇرۇ ، ھۆكىمە  فىنا  كىرىمىنە مۇناساىپ   مىھ اىىننل

  .چىقىم رغا ئىشلى ى 

 دۆلەت ىاپىتالى تىجارىتى خامچوتى تەڭشەلمەيدۇ .4
 رتا فوندى خامچوتى تەڭشەلمەيدۇئىجتىمائىي سۇغۇ. 5

 ەھەركىكبىااز شاا  :ەااالەتلەرباااش كاتىاا ، ھ  ۇدىرالر،ماا ۇئاااۋىنم مااۇدىر،

دائىمىاااك  ۋى ۇرۇك ى لاااا ەكاااكل ەھەركىكشااا ىھبەركىكىااااى،ر ھپارتكىمنىااا

اارى ىااپ،  ېىىلىااكا ېتىااپاااىې ئ ۋاملىااكدا ىتتىلىكىاااى،نازار ې نىااھكىمى 

 ە كېكىا  ب ۇرۇك ى لاا  ەكاك ل ەھەركىكشا  ە ،ئىشال  ەمەكىاك ئ ۇتاۇ  ت ھەاىقل

 ەاىللىاك مااكى    ىتاى  پ ەمەكى لەشا ىرۈ ، جااى اا ئ  نەق ۋىزىپىلىرىنل ە لىزم

 ەرىاقىااكاالشاال ت نىااھەماكى   ،ۇناااائىر ۇقتىكاا ۋىزىپى ااىنلچىقىاا  -كىاارى 

 ئى  ىماااائىك-ئىق  اااىادىك مىزەھىرىشااا ۇرپاااا ت ،اىلىشااى ا تاااىرتكە بىكاااۇ  

 .ىمىزرئىلنىر  سى ەرىاقى اتنلت اھاكقىم ئىشلىرىنىھ

 

 .ەراارا  چىققاا ىزك ى ىا ،ت دكك تى 


