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  اتئىزاھ ئاتالغۇالرغا
  

 خىل ۆتت هزگه يوللىنىدىغانهركم :كىرىمى همالىي ئومۇمىي
ــ ــى اجب ــك، يكىرىم ــالىي هرلى ــاد هم ــائ هتتىكىئ ــامچوت  هتجام خ

 ۆزئــنى الرفونــدى خــامچوت كىرىمــى قاتــارلىق ۆكــۈمهتكىرىمــى، ھ
 ۇئالىد هئىچىگ

ــۇمىي ــرىم ئوم ــاد :كى ــائ هتتىكىئ ــى  هتجام ــامچوت كىرىم خ
ــد ۆكــۈمهتھ( ــ)كىرىمــى ىفون ــارد نىــڭهرىجىلىكد ۇقىرى، ي  ىمىي

 ۆتكهپ، يـكىرىمـى ۆزگهرتىشئـ هبىرىشـك هرىز، زايومىنى قىكىرىم
 قۇقالـد ۇرۇلغانئاغـد قاېسـابھ يىلـىئالـدىنقى  هبلهغ،م هنكىرگ

 .  ۇئالىد هئىچىگ ۆزئنى قاتارلىقالر
 ۇلماقوشـ :خىـل بـاج كىرىمـى ۆتتيوللىنىدىغان  هركهزگهم
) ، كارخانــا 100 %( ېجــىب ېمال، ئىســت)50 %( ېجــىب هتقىمــم

نـى ئـۆز )60%( ېجـىب ۋهتتاپـا هخسـلهر، ش)60 %( ېجـىب ۋهتتاپا
 ئىچىگه ئالىدۇ.

ـــادهتتىكى ـــائ ئ ـــا  :خـــامچوت كىرىمـــى هتجام ھـــازىر يولغ
 هبـــويىچ هلگىلىـــمهب ۈزۈلمىســـىدىكىت همـــالىي ۇلۇۋاتقـــانقوي

 ىگه هزىـــنخ هرلىـــكي ،ىلىـــدىغانۈزخامچوتىغـــا كىرگ هرلىكنىـــڭي
ــــۇرۇلىدىغان  ــــته تاپش ــــالىيدائىمبىۋاس ــــق م ــــى كىرىمى هلى ن

 ۋهت، كارخانـا تاپـاېجـىب هتقىمـم ۇلماقوش ېت. كونكركۆرسىتىدۇ
بولىـدىغان  هھـرىمهنب هرلىكي ېجىنىڭب ۋهتتاپا هخسىيى، شېجب

ئاســراش  هھهرشــ ېجــى،بــايلىق ب ېجــى،ب هت، تىجــارقىســمى
 هري ېجـى،ئىشـلىتىش ب هرلىرىنـىبازار ي-هھهرش ېجى،ب ۇرۇلۇشىق
قاتــارلىق بــاج  ېجــىب هشئىگىــل هرنــىي ېرىلغــۇت ېجــى،ب ېتــىخ

ــىكىرىمى ــۇسم ۋه ن ــرىم هخس ــقهمۇرىي، مكى ــىهھ لى ، ق كىرىم
ـــانهج ـــادىرهم - هرىم ـــى، د ۇس ـــارىتى  ۆلهتكىرىم ـــالى تىج كاپىت
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ــى، د ــايلىقى ۆلهتكىرىم ــ( ب ــى ھ )كىۈلم ــقن ئىشــلىتىش  هقلى
كونكرېـت  باجدىن باشقا كىـرىمتارلىق ، باشقا كىرىمى قاكىرىمى

 ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ .
ــاج ــا تايىنىــپۇقسىياســىي ھوق ۆلهتنىــڭد :كىرىمــى ب ، ىغ

ــداقان ــگهنب ۇن ــ هلگىلهن ــويىچه ۆلچهمئ ــورب ــلهرش ۋه ۇن، ئ  دىنهخس
 هزهلـدىن. بـاج ئكىرىمـى همـالىي تۈرلـۈكبىر  دىغانئالى هقسىزھ
ئـــــۇ . هنبهســـــىئاساســـــلىق م ڭكىرىمىنىـــــ همــــالىي ۆلهتد
، ېجــىب ىمــمهتق ۇلما: قوشــۇئالىــد هئىچىــگ ۆزئــ ۆۋهنــدىكىلهرنىت

ــت ــى ېمالئىس ــاربېج ــى،ب هت، تىج ــا ېج ــا تاپ ــى،ب ۋهتكارخان  ېج
ــا هخســىيش ــ ېجــى،ب ۋهتتاپ ــا ب ېجــى،جــاي ب - ۆيئ  ېجــى،مارك
 هتقىمـم ۇلماقوشـ هري ېجى،ئىشلىتىش ب هرلىرىنىبازار ي-هھهرش
 ېجــىب ېتــىخ هر، يېجــىب هشئىگىــل نــىهريتېرىلغــۇ  ېجــى،ب

 .ۇئالىد هئىچىگ ۆزئقاتارلىقالرنى 
باجــدىن ، ېيتقانــدائ هنىــدىنم هڭك :باجــدىن باشــقا كىــرىم

 ېرىشـكهنئـارقىلىق ئ هرتىـپت ۇنلۇققـان ۆكـۈمهتھ باشقا كىـرىم
 نى كۆرسـىتىدۇ.باشقا بارلىق كىرىم ىنئالمىغاند ېسابقاھ نىباج
ــڭھ ــقا كىرىم ۆكۈمهتنى ــدىن باش ــقباج ــى باش ــى  ۇرۇشن دائىرىس

 -همــۇرىي: مۇئالىــد هئىچىــگ ۆزئــ ۆۋهنــدىكىلهرنىئاساســلىقى ت
ــىپىي ــ هقھ كهس ــۈمهتھ ېلىش،ئ ــد ۆك ــارىيىفون ــائ ه، الت  هتجام

 هقلىـــقئىلكىـــدىكى بـــايلىقنى ھ ۆلهتد ۇلى،پـــ ۋانلىقپـــارا
ــلىتىش كىرىمــى ــقھ ۈلكىنىمــ ۆلهت، دئىش ئىشــلىتىش  هقلى

 ۇسـادىرهم-هرىمانهج ىپايدىسى ىتىكاپىتالى تىجار ۆلهت، دكىرىمى
كىرىمـى،  هقىلىنغان ئىئان ۇلقوب هننامى بىل تۆكۈمهكىرىمى، ھ

 ۆكـۈمهتھئاساسلىق باشقۇرغۇچى تارماقنىڭ مهركهزلىك كىرىمى، 
ــالىي ــىم هم ــۈمىئ هبلىغ ــى ۆس ــارلىق كىرىم ــگه قات ــۆز ئىچى الرنى ئ
 ئالىدۇ.
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 هرزق ۆكۈمهتھ :ىكىرىم ۆزگهرتىشئ هبىرىشك هرىزق نىلهرقهرز
غاننى ئال ىتى بىلهن،ساالھىي هرزدارق ۆكۈمهتھ دېگهنلىك كىرىمى

 هبـلهغم ېرىشـكهنئ بـويىچه پرىنسـىپى ۇرۇشت هۋزىدهل ،قايتۇرۇش
 هيرىــي، غدىكىهكلشــ هقلىــق، بىــر خىــل ھبولــۇپ هنبهســىم

 نى كۆرسىتىدۇ.كىرىمى هدائىملىق مالىي
 هبويىچ ۈزۈلمهت: كىرىم ىدىغاننىڭ ھېسابىغا ئۆتكۈزۈليۇقىرى

 ىنخام چوت كىرىمى ئىچىـد هرىجىلىكد ۇش هزىنىسىدىنخ ۆلهتد
راسـچوت  هبـويىچ ۈزۈلمهتـ،  پۇل ئۆتكۈزۈلىدىغان ۇقىرىغاي بىۋاسته
 همـالىي نىـڭ ھېسـابىغا ئۆتكۈزىـدىغانهرىجىلىكد ۇقىرىي قىلىپ

ـــ ـــل م هرھ ۋه ۇلپ ـــۈرده هخســـۇسخى ـــابىغا ىۇقىري ت ـــڭ ھېس نى
نــى » شۆتكــۈزۈئ ېســابىغاھ يۇقىرىنىــڭ. « ۇلپــ ئۆتكۈزىلىــدىغان

  ۇ .دهپ چۈشىنىشكه بولىد» يۇقىرىغا تاپشۇرۇش«
ــۇتلهق ــم م ــكد هرھ :چىقى ــۈمهتھ هرىجىلى ــككاپال ۆك  هتلى

، ئاساسـىي خـادىمالر چىقىمـى ۈملىـدىن. جچىقىم زۆرۈر  قىلىش
 هھىيهســـ ۋاالش، مائارىـــپ چىقىمـــى، داچىقىمـــى يۈرۈشـــتۈرۈش

قوغـداش  ۇقىملىقنىچىقىمـى، مـ هت، ئىجتىمائىي كاپالچىقىمى
 ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.چىقىمى قاتارلىقالرنى 

 »چىقىمــى ۇرمۇشــىت هلــقخ«  :چىقىمــى ۇرمۇشــىت خهلــق
ــائ ــىمالىي هتجام ــۇمهم نىڭهس ــق ل ــا قوي ۇچتىكىباس ــۇۇيولغ  شل
 همـالىي هت، جامـائبولـۇپ هكلىش شـىنىياكى ئىپـادىل سىهئىدىي

 هلهرگهئاالقىـدار سـاھ ۇرمۇشـىغات هلـقخ نىڭۇرۇلمىسىق ىچىقىم
 ۇرمۇشــىت هلــقخ« ېيتقانــدا،قىلىــپ ئ ېــت. كونكرمايىلىشىشــى

، ۇنالشتۇرۇلۇشـىدائور ڭچىقىمىنى همالىي پۈتكۈل هنىي» چىقىمى
ئىشقا  هھىيه،س ،، مائارىپۇنالشتۇرۇپئور ىقۇۋاپئارقىلىق م ۈزۈمت

ـــــال ۇنالشـــــتۇرۇش،ئور ـــــانچىلىقد هت،ئىجتىمـــــائىي كاپ ، ېھق
، قوغـداش ۇھىتنىمـ ېكولوگىيىلىـك، ئۇچىلىق، سئورمانچىلىق
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ـــۇت ـــارلىق خ ۇرالغ ـــالىتى قات ـــقكاپ ـــىت هل ـــىق ۇرمۇش غا ۇرۇلۇش
 هققــانىيلىقنىھ ۋهئىجتىمــائىي ئــادىللىق  ئىشــلىتىلىدىغان،

ـــدىغان ـــڭخ ،يېتهكلهي ـــۇشت هلقنى ـــۇقىرى هۋىيىســـىنىس ۇرم  ي
 .رسىتىدۇۆكۆتۈرۈشنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدىغان چىقىمنى ك

 هتتىكىئـاد: ۇئالىـد هئىچىـگ ۆزئـ ۇنۇالرنىچىقىم م ئومۇمىي
ـــد ۆكـــۈمهتھ(خـــامچوت چىقىمـــى  هتجامـــائ ، )چىقىمـــى ىفون

ــ ــايت ڭزايومىنى ــى ق ــى ۇرۇشدىرىن ــۇس، مچىقىم ــاي هخس  ۇقىرىغ
 ۆۋهنگهتـ ،هبلىغـىم ڭشـهشهت نـىچىقىمچىقىم،  ۇرۇلىدىغانتاپش
  . چىقىم ېرىلگهنب هميارد

ا قـخـام چوت هرلىـكي :خامچوت چىقىمـى هتجامائ ئادهتتىكى
ــۈزۈلگهن ــالىي كىرگ ــق م ــى هدائىملى ــىتىدۇك چىقىمىن ــۇ ، ۆرس ئ

 هتجامــائ ۇداپىئهســى،م ۆلهت، دىتىۇالزىممــ هتجامــائ هتتىكىئــاد
 هنتهربىـيهت-هدهنىـيهتم ېخنىكا،ت - هنمائارىپ، پ هتهرلىكى،بىخ
ـــارقىتىش  ۋه ـــى،ت ـــائىيئ ۋاسىتىس ـــال ىجتىم ـــقا  ۋه هتكاپ ئىش
ئاســراش،  ۇھىــتســاقلىق ســاقالش، م-ۋاالشدا ۇنالشــتۇرۇش،ئور
 ۇ، س، ئورمانچىلىقېھقانچىلىق، دئىشلىرى هھهللهم اېزي-هھهرش

ــلىرى ــپورتئىش ــاش ترانس ــارالش، قاتن ــايلىق چ ــر، ئ، ب  ېلېكتى
قاتـارلىق  ىتىۇالزىممـ قاتارلىق ئىشالر، سـودا  ۇچۇر، ئئېنېرگىيه

قاتـارلىق  ۇرۇشقىلىـپ باشـق هتنـازار ۇئـامىلىنىم ۇل، پـئىشالر
ــى ئىشــالر  ــدىن ك هۋرهشت هر، يچىقىم ــىئاپىتى  هســلىگهئ ېيىنك

ــۈرۈشك ــهلت ــا ق ــاېمىنــىز ۆلهت، دچىقىمــى ۇرۇش، قايت  ۋارايى، ھ
مــاددىي  ئاشــلىق، مــايلىتى چىقىمــى، كاپــا ۇرالغــۇ، تئىشــلىرى

ـــاس ســـاقالش هشـــياالرنىئ ـــاس ئىشـــلىرى شـــقۇرۇشبا-زاپ ، زاپ
 ۋهچىقىمـى  شۇرۇقـايت ۆسۈمىنىئۋه دىرىنى  نىڭزايوم ،هتخىراج

 بـۇ مهبلهغنىـڭ مهنبىيـى. ۇئالىـد هئىچىـگ ۆزباشقا چىقىمالرنى ئ
 ۈچىكــ هبولىــدىغان مــالىي هئىشلىتىشــك نىــڭهرلىكيىلــى ي ۇشــ



5 
 

 ۇق،ئالــدىنقى يىللىــق قالــد ،چىقىــم ۇنالشــتۇرۇلغانئور هنبىــل
 ىمىچىقىــم يــارد ۆتكىمهيــ هركهزم ۋه هبــلهغم پ كېلىــنگهنۆتكهيــ

 هكىللهنگهنشـ هبلىغىـدىنم هميـارد ۇمچهقوشـ هخسۇسم شۇنداقال
 نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ .چىقىمى همالىي

ــد ھۆكــۈمهت ــج ۆلهتد :كىرىمــى ىفون ــ تىنهمئىيهت  ىشېلئ
تـارقىتىش قاتـارلىق  ېلىتـىب ه، التارىييهرنى سېتىش ۇنىڭدهكش
  ى كۆرسىتىدۇ.نكىرىم ېرىشكهنئارقىلىق ئ ۇسۇلالرئ

ــۈمهت ــد ھۆك ــورنى  :چىقىمــى ىفون ــدىنى ئىشــلىتىش ئ فون
 ۈرگهتـ هبىر قـانچتۆۋهندىكى  نىچىقىمى ىفوند ۆكۈمهت، ھهبويىچ

ـــد ـــقا بولى ـــق )1: ۇئايرىش ـــاش ئ ـــلىھهئ ۇلاتن ـــىق هس غا ۇرۇلۇش
 هھهرشـ )3.  غا ئىشـلىتىشۇرۇلۇشـىق قچىلىۇس )2 ئىشلىتىش.
ــراش ق ــىئاس ــپ )4.  شئىشــلىتى غاۇرۇلۇش ــيهت، ممائارى  -هدىنى

غــــا هرهققىياتىت قاتــــارلىق ئىجتىمــــائىي ئىشــــالر هنتهربىــــيهت
 هتئىجتىمـائىي كاپـال ۋه ۆچۈرۈشك ىلهرنىئاھال )5.  ئىشلىتىش

غا ۇرۇلۇشـىق ۇھىتملىك ېكولوگىيهئ )6.  ئىشلىرىغا ئىشلىتىش
 ش .ئىشلىتى هھهتلهرگهباشقا ج )7.  ئىشلىتىش

ــــائىي ــــدى كىرىمــــى ۇغۇرتاســــ ئىجتىم ــــۈمهتھ :فون  ۆك
 ۋه ۇنالرئـور هسـپىي، كهمـۇرىي، ماكارخانـئاساسلىقى  غانىدىۇرباشق

 پ غهملهيـــــدىغانۇرۇتاپشـــــ هقھ هتچىلهرخىـــــزم -ئىشـــــچى 
كىرىمـى  ۇرۇشتاپش هقھ دىكىۇنىڭ، ئپىالنى هتائىي كاپالئىجتىم

 ېلىمىزنىـڭئ ۆۋهتته. نـ دۇركىرىمىـ همـالىي ۇھىمم ۆكۈمهتنىڭھ
، غانـدائايرى ۈرلهرگهتـ هفوندى كىرىمى بـويىچ ۇغۇرتائىجتىمائىي س

، ئىشســىزلىق كىرىمــى فونــدى ۇغۇرتىســىس ۈتۈنــۈشئاساســىي ك
 ۇغۇرتىسـىس ۋالىـنىش، ئاساسـىي داىفونـدى كىرىمـ ۇغۇرتىسىس

 ۋهفوندى كىرىمى  ىسىۇغۇرت، ئىشتا يارىلىنىش سفوندى كىرىمى
 گه ئايرىلىدۇ.فوندى كىرىمى ىسىۇغۇرتس ۇغۇتت
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 ۆكۈمهتنىـــڭھ :فونـــدى چىقىمـــى ۇغۇرتاســـ ئىجتىمـــائىي
ــ ــائىي س ــم قىل ۇغۇرتائىجتىم ــدىن چىقى ــس فوندى ــانلىقى ئهكى غ

 رتىسىۇغۇس ۈتۈنۈشئاساسىي ك ۈملىدىن، جئهتتۈرۈلگهن چىقىمالر
ــدى چىقىمــى ۇغۇرتىســى، ئىشســىزلىق سفونــدى چىقىمــى ، فون

ــىي دا ــنىشئاساس ــى ۇغۇرتىســىس ۋالى ــدى چىقىمىن ــتا، ئىفون  ش
ــارىلىنىش س ــدى چىقىمــى ىســىۇغۇرتي  ىســىۇغۇرتس ۇغــۇت، تفون

 نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.فوندى چىقىمى قاتارلىقالر
 ۋه ۇنئـــور ۇرغۇچىتاپشـــ هقھ :كىرىمـــى هققـــىھ ســـۇغۇرتا

 هنىسـبىتى بـويىچ هلۇمم ڭسانىنى ۈپت هققىھ ۇغۇرتاس رهخسلهش
، هققــىھ ۇغۇرتىســىس ۈتۈنــۈشك ۇرغانتاپشــ ئــايرىم -ئــايرىم 

 هققـىھ ىسىۇغۇرتس ۋالىنىشدا هققى،ھ ىسىۇغۇرتئىشسىزلىق س
 نى كۆرسىتىدۇ.هرقاتارلىق كىرىمل

ـــى دۆلهت ـــارىتى كىرىم ـــالى تىج ـــالى  ۆلهتد :كاپىت كاپىت
 ۆتۈنـــۈپ، ئكاپىتــالى تىجـــارىتى ۆلهتد---تىجــارىتى كىرىمـــى

 همـالىي هكىللهنگهنش ندىقاتارلىقالر ېنىقالشئ ېساباتھ ېرىش،ب
 ۆلهت، دكارخـــانىلىرى ۆلهت، دنـــى كۆرســـىتىدۇخـــامچوت كىرىمى

 ېيىنكـىباجدىن ك غانۇرتاپش هبويىچ قانۇنشىركىتى  ېرىكسىزش
قىلغــان، پــاي قوشــقان كــونترول  ېيىــىپ ۆلهتد ىســى،ســاپ پايد

 پېيـى پايدىسـى ھهمـده ۆلهتد قىلغـان هقسـىماتت ڭكارخانىالرنى
كىرىمـى  ېـرىشب ۆتۈنـۈپئ ۇقىنىھوق ۈلكىم ۆلهتد ڭكارخانىالرنى

 هنهگـكت ۆلهتـكهد هراسچوت ساپ پايدىسـى ئىچىـد ڭكارخانىنى ۋه
 دىن باشـقاباجـ ڭنىـۆكۈمهتھئـۇ ، نى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇقىسمى

 . قىسمى هركىبىيت ۇھىمم ڭكىرىمىنى


