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  نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىیى -1شهھهرلىك تۇرپان 

  ماتېرىیالى یىغىنى-24 نىڭدائىمىي كومىتېتى

  

شۇ دهرىجىلىك  ىيىل–2017شهھىرىمىزنىڭ تۇرپان 
 تالنهق چوتى توغرىسىدا دوكمالىيه 

 
  ىغىنىدا بېرىلدىی- 24 نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىیى دائىمىي كومىتېتىنىڭ  - 1كۈنى شهھهرلىك  - 23  ئاینىڭ  - 7  یىل - 2018

  دۇخهنۋېي   باشلىقى  نىڭتۇرپان شهھهرلىك مالىیه ئىدارىسى
  

  ھۆرمهتلىك مۇدىر، مۇئاۋىن مۇدىرالر، باش كاتىپ، ھهیئهتلهر:  
بــۇ نىــڭ ھاۋالىســى بىــلهن،   شــهھهرلىك خهلــق ھۆكۈمىتى ھــازىر مهن 

مـالىیه   ى شۇ دەرىجىلىـك یىل–2017 هھىرىمىزنىڭشتۇرپان « یىغىنغاقېتىمقى 
ــدە  » چــوتى توغرىســىدا دوكــالت  هقن ــاراپ چىقىشــىڭىزالرنى ھهم ــرىمهن، ق بې

  پىكىر بېرىشىنى سورایمهن.نىڭ ھهیئهتلهر
ــ، یىلــــى–2017 ــ هھهرلىكشــ  ەھبهرلىكىــــدە،ر ۈچلــــۈكك ڭپارتكومنىــ

-4 ۇرۇلتىیىنىـڭ ق هلقخ ۆۋەتلىكن-1 هھهرلىكش ۆكۈمىتىھ هلقخ هھهرلىكش
یلىـق ئېڭـى، یـادرو ئېڭـى،     سىیاسـىي ئـاڭ، ئومومى   ،هبویىچ هلهپیىغىنىدىكى ت

جىنپىڭنىـــڭ یېڭـــى دەۋر  تـــوغرىلىنىش ئېڭىنـــى پۇختـــا تۇرغـــۇزۇپ، شـــى 
 روھىنـى  قـۇرۇلتىیى -19سوتسىیالىزم ئىدىیهسىنى یېتهكچـى قىلىـپ، پـارتىیه    

ــۈك ــۇر ئومۇمىیۈزل ــا  چوڭق ــدەپ،   شئىزچىللشــتۇرۇپ، ب ــچ چۆرى نىشــاننى زى
مۇقىملىق ئاساسدا ئىلگىرىلهش خىزمهت ئومۇمىي رېتىمىدا، یېڭى تهرەققىیـات  

ــات     ــۇرۇپ، تهمىن ــڭ ت ــىدە چى ــك ئىدىیىس ــالھاتنى  تهرەپلى ــق ئىس  قۇرۇلمىلى
مـۇقىم ئاشـۇرۇش، ئىسـالھاتنى    ئاساسـىي لېنىـیه قىلىـپ،     ئىلگىرى سۈرۈشـنى 

-ۇرۇلمىنى تهڭشـهش، خهلىقـقه نهپ یهتكـۈزۈش، خىـیىم    ئىلگىرى سۈرۈش، قـ 
خهتهرنىڭ ئالدىنى ئـېلىش جهھهتتىكـى خىزمهتلهرنـى بىـر تۇتـاش ئىلگىـرى       

یاخشىالپ، شـهھىرىمىزنىڭ   جهھهتتىن سۈرۈپ، خامچوت ئىجراسىنى ئومۇمىي
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ــتهك     ــىلىققا یۈزلىنىشـ ــىدا یاخشـ ــق ئاساسـ ــىدا مۇقىملىـ ــادىي ئایلىنىشـ ئىقتىسـ
هلتـــۈرۈپ، ئىجتىمـــائىي ئومۇمىیلىقنىـــڭ مـــۇقىملىقىنى ۋەزىیهتنـــى بارلىققـــا ك

  ساقلىدۇق.  
جامـــائهت ئـــادەتتىكى  یىللىـــق - 2017 شـــهھىرىمىزنىڭ .1

ــرىم  ــ –خــامچوت كى ــوتى ىچىقىم ــدىن -1(قوشــۇمچه  نهق چ جهدۋەل
  كۆرۈڭ)
  نهق چوتى ىكىرىمخامچوت جامائهت مالىیه ئادەتتىكى ) 1

 3ت خـامچوت كىرىمـى   جامـائه ئـادەتتىكى  مىزنىڭ شـهھىرى یىلى  - 2017
مىــڭ یــۈەن بولــۇپ، یىــل بېشــىدىكى خامچوتنىــڭ  690مىلیــون  617مىلیــارد 

 10.3% ئۆتكهن یىلقـى ئوخشـاش مهزگىلدىكىـدىن   ى ئورۇنلىنىپ،  %104.1
  .كۆپهیدىمىڭ یۈەن  950مىلیون  338، ئېشىپ
  ئادەتتىكى جامائهت خامچوت چىقىمى نهق چوتى )2

 8كى جامــائهت خــامچوت چىقىمــى یىلــى شــهھىرىمىزنىڭ ئــادەتتى -2017
مىــڭ یــۈەن بولــۇپ، یىــل بېشــىدىكى خامچوتنىــڭ  910مىلیــون  859مىلیــارد 

 16.3گه توغرا كېلىپ، ئۆتكهن یىلقى ئوخشاش مهزگىلدىكىـدىن %  %150.4
  مىڭ یۈەن كۆپهیدى.   20مىلیون  239 مىلیارد 1ئېشىپ،
نىـڭ  چىقىمى -جامائهت خامچوت كىرىم  نىڭ ئادەتتىكىمىزشهھىرى) 3
  ئهھۋالى الشتۇرۇلۇشتهڭپۇڭ

ــى  – 2017 ــي  مىزنىڭ شــهھىرىیىل ــۇمىي كىرىمــى جهمئى  9 نهق چــوت ئوم
ــادەتتىكى مىــڭ یــۈەن بولــدى، بۇنىــڭ ئىچىــدە:   350مىلیــون  449مىلیــارد  ئ

ئـاپتونوم  ، مىـڭ یـۈەن   690مىلیـون   617مىلیارد  3جامائهت خامچوت كىرىمى 
 یهرلىـك  ي ،مىڭ یۈەن 580یون مىل 638مىلیارد  4كىرىمى دىمى یار نىڭرایون

 725كىرىمــى ۆزگهرتىشئــ هبىرىشـك  هرىــززایـومىنى ق  ەتتىكىئــاد ۆكۈمهتنىـڭ ھ
مىـڭ   990 مىلیـون  96مىـڭ یـۈەن، ئالـدىنقى یىلـدىكى قالـدۇق       500مىلیون 
ــۈەن،  ــلهغ  ی ــنگهن مهب ــۆتكهپ كېلى ــون  370ی ــۈەن 590مىلی ــدى.  مىــڭ ی بول

ــارد  9 مــىئومــۇمىي چىقى ــ 990مىلیــون  223مىلی ــدى، بۇنىــڭ  مى ــۈەن بول ڭ ی
 910مىلیـون   859مىلیـارد   8ئادەتتىكى جامائهت خهمچـوت چىقىمـى   ئىچىدە : 
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 هبىرىشـــك هرىـــزق زایـــومىنى(یېڭىـــدىن كـــۆپهیگهن ئـــادەتتىكى  ۈەنیـــ ڭمىـــ
 68، یۇقىرىغــا تاپشــۇرۇلغان چىقىــم )مىلیــون یــۈەن 430چىقىمــى  ۆزگهرتىشئــ

ــون  ــلىقالر ج    580مىلی ــاش، ئىختىساس ــۈەن (قاتن ــڭ ی ــتمى ــۇس هھهت ه مهخس
ــۇرۇلغان)  ــا تاپش ــى    یۇقىرىغ ــومى دىرىن ــادەتتىكى زای ــڭ ئ ــك ھۆكۈمهتنى ، یهرلى

مىـــڭ یـــۈەن. كىـــرىم چىقىمنـــى  500مىلیـــون  295 قـــایتۇرۇش چىقىمـــى
مىــڭ   360ن مىلیــو 225 یىــل ئاخىرىــدىكى قالــدۇقئۇدۇللىغانــدىن كېــیىن، 

 -لۇپ، كىرىم) بورىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇتۈ مهخسۇس رایوننىڭیۈەن (ئاپتونوم 
  ئهمهلگه ئاشۇرۇلدى. ىتهڭپۇڭ بولۇش نىڭچىقىم

ــهھىرى) 4 ــدشــ ــۈمهت فونــ ــرىم ىمىزنىڭ ھۆكــ چىقىمىنىــــڭ  -كىــ
  ش ئهھۋالىشتۇرۇلۇتهڭپۇڭال

ــدشــهھىرىیىلــى  – 2017 ــ ىمىزنىڭ ھۆكــۈمهت فون ى نهق چــوت كىرىم
 شـۇ یىللىـق  مىـڭ یـۈەن بولـدى، بۇنىـڭ ئىچىـدە:       940مىلیـون   685 جهمئىي

كىرىمـى  یـاردىمى   یۇقىرى دەرىجىلىكنىڭ ،مىڭ یۈەن 980ون مىلی 514 كىرىم
مىلیـون   140 كىـرىم  ئالـدىنقى یىلـدىكى قالـدۇق    ،مىڭ یۈەن 440مىلیون  30

مىڭ یۈەن بولدى،  390مىلیون  583 جهمئىي ئومۇمىي چىقىم .یۈەنمىڭ  520
یۇقىرىغـا  ، مىـڭ یـۈەن   610مىلیـون   210شـۇ یىللىـق چىقىـم    بۇنىڭ ئىچىدە : 

یـۆتكهپ    ھۆكۈمهت فوندىدىن مىڭ یۈەن، 530مىلیون  5غان چىقىم تاپشۇرۇل
چىقىمنــــى -كىـــرىم  مىـــڭ یـــۈەن.   250مىلیـــون   367 مهبـــلهغ  چىقىلغـــان 

 550مىلیـون   102قالـدۇق   ىكى جوغالنمـا یىل ئاخىرىدئۇدۇللىغاندىن كېیىن، 
ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ)  مهبلىغىنىیاردەم  مهخسۇس رایوننىڭمىڭ یۈەن (ئاپتونوم 

  .چىقىمنىڭ تهڭپۇڭ بولۇشى ئهمهلگه ئاشۇرۇلدى-كىرىم ،بولۇپ
ــرىم چىقىمنىــڭ   ) 5 ــائىي ســۇغۇرتا فونــدى كى شــهھىرىمىزنىڭ ئىجتىم

    تهڭپۇڭالشتۇرۇلۇش ئهھۋالى:
مىـڭ   400مىلیـون   950مىلیـارد   2ئىجتىمائىي سۇغۇرتا فوندى كىرىمـى  

ىلیـون  م 612مىلیـارد   1یۈەن بولدى، بۇنىڭ ئىچىدە: سۇغۇرتا ھهققى كىرىمى 
مىـڭ یـۈەن، مـالىیه قوشـۇمچه      440مىلیون  15مىڭ یۈەن، ئۆسۈم كرىمى  350

ــۇلى كىرىمــى   ــاردەم پ ــون  308ی ــائىي ســۇغۇرتا   240مىلی ــۈەن. ئىجتىم مىــڭ ی
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ــدى چىقىمــى  ــارد  2فون ــون  814مىلی ــدى، بۇنىــڭ   410مىلی ــۈەن بول مىــڭ ی
 340ن مىلیـو  933مىلیـارد   1ئىچىدە: ئىجتىمائىي سۇغۇرتا تهمىنـاتى چىقىمـى   

مىڭ یـۈەن،   310مىلیون   47 مىلیارد 1 مىڭ یۈەن، ئالدىنقى یىلدىكى قالدۇق
مىلیـون   135چىقىمنـى ئۇدۇللىغانـدىن كىیىنكـى قالـدۇق     -شۇ یىللىـق كىـرىم  

 183مىلیـارد   1مىڭ یـۈەن بولـۇپ، یىـل ئاخىرىـدىكى جوغالنمـا قالـدۇق        990
  مىڭ یۈەن.  300مىلیون 
 نهق چـوتى  ىچىقىم –ىرىمدەرىجىلىك كهھىرىمىزنىڭ شۇ ش .2

  جهدۋەلدىن كۆرۈڭ)-2(قوشۇمچه 
  نهق چوتى ىكىرىم جامائهت خامچوتئادەتتىكى  )1
ــى  -2017  ــهھهریىل ــڭ  ش ــادەتتىكى دەرىجىلىكنى ــامچوت  ئ ــائهت خ جام

 360مىلیـون   492خـامچوتتىكى   مىڭ یۈەن بولۇپ، 140مىلیون  634كىرىمى 
ــپ،  128.8ىــــڭ %مىــــڭ یۈەنن ــۆتكهن یىى ئورۇنلىنىــ ــاش ئــ لقــــى ئوخشــ

. كۆپهیـدى مىـڭ یـۈەن    650مىلیـون   169،  ئېشـىپ  36.5% مهزگىلدىكىدىن
ئـۆتكهن  یـۈەن بولـۇپ،    مىـڭ  310 مىلیـون  498 بـاج كىرىمـى   بۇنىڭ ئىچىدە:

مىـڭ   620مىلیـون   158،  ئېشـىپ  46.7% یىلقى ئوخشـاش مهزگىلدىكىـدىن  
كهن ئـۆت  مىڭ یـۈەن بولـۇپ،   830مىلیون  135 باجسىز كىرىم كۆپهیدى؛یۈەن 

مىـڭ یـۈەن    30مىلیـون   11، ئېشـىپ  8.8% یىلقى ئوخشاش مهزگىلدىكىـدىن 
  .كۆپهیدى

  جامائهت خامچوت چىقىمى نهق چوتىئادەتتىكى  )2
ــى  –2017 ــهھهریىل ــڭ  ش ــادەتتىكى دەرىجىلىكنى ــامچوت  ئ ــائهت خ جام

ــارد  1چىقىمــى  ــۇپ،  730مىلیــون  379مىلی ــۈەن بول  یىــل بېشــىدىكى مىــڭ ی
گه تـوغرا   135.1ىڭ %مىڭ یۈەنن 220مىلیون  21د مىلیار 1چىقىمى  خامچوت
ــۆتكهن یىلقــى ئوخشــاش مهزگىلدىكىــدىن ، كېلىــپ  213،  ئېشــىپ 18.3% ئ
  .  كۆپهیدى مىڭ یۈەن 50مىلیون 
ش شـتۇرۇلۇ پۇڭالچىقىمنىـڭ تهڭ –دەرىجىلىك مـالىیه كىـرىم    شهھهر )3
  ئهھۋالى

 1 جهمئىـي  كىرىمـى  هق چوتن هر دەرىجىلىكنىڭ مالىیهشهھیىلى  -2017
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ئــادەتتىكى ، بۇنىــڭ ئىچىــدە : بولــدى مىــڭ یــۈەن 370مىلیــون  459مىلیــارد 
ئــاپتونوم رایــون ، مىــڭ یــۈەن 140مىلیــون  634جامــائهت خــامچوت كىرىمــى 

ــاردىمى  ــى ی ــون  550كىرىم ــۈەن  230مىلی ــڭ ی ــادەتتىكى  ، ھۆكۈمهتمى ــڭ ئ نى
ــوم ــۆزگهرتىش قهرز  نى زای ــۆتكهپ   135كىرىمــى بېرىشــكه ئ ــۈەن، ی مىلیــون ی

مىڭ یـۈەن، تـۆۋەن دەرىجىلىـك تاپشـۇرغان      100مىلیون  7كېلىنگهن مهبلهغ 
مىلیـون   21ئالـدىنقى یىلـدىكى قالـدۇق    مىـڭ یـۈەن،    570مىلیون  111كىرىم 

ــۈەن.  330 ــارد  1 جهمئىــي چىقىــممىــڭ ی ــۈەن  270مىلیــون  427مىلی مىــڭ ی
 379مىلیـارد   1 جامائهت خامچوت چىقىمى ئادەتتىكى ، بۇنىڭ ئىچىدە: بولدى

ــون  ــۈەن  730مىلی ــڭ ی ــادەتتىكى    مى ــۆپهیگهن ئ ــدىن ك ــومنى(یېڭى  هرزق  زای
ھۆكۈمهتنىـڭ ئـادەتتىكى    ،مىلیـون یـۈەن)    110 چىقىمىۆزگهرتىش ئ ېرىشكهب

ــوم قهر ــى  زى زایـ ــایتۇرۇش چىقىمـ ــى قـ ــۈەن  25دىرىنـ ــون یـ ــا  ،مىلیـ یۇقىرىغـ
 ئىختىساســلىقالرمىــڭ یــۈەن (قاتنــاش،  540مىلیــون  22تاپشــۇرۇلغان چىقىــم 

 32، یىــل ئاخىرىــدىكى قالــدۇق جهھهتــته مهخســۇس یۇقىرىغــا تاپشــۇرۇلغان) 
ــاپتونوم ھهممىســى ( مىــڭ یــۈەن 100مىلیــون   )رىتــۈ مهخســۇس رایوننىــڭئ

  چىقىم تهڭپۇڭ بولۇش ئهمهلگه ئاشۇرۇلدى. -بولۇپ، كىرىم
چىقىمىنىڭ  -كىرىم ىخامچوت ىدەرىجىلىك ھۆكۈمهت فوند ھهرشه )4

    ئهھۋالى شتۇرۇلۇشتهڭپۇڭال
 ىــدىكىنهق چوت ىھۆكــۈمهت فونــد هر دەرىجىلىــكشــهھیىلــى  -2017 
شــۇ ، بۇنىــڭ ئىچىــدە : بولــدى مىــڭ یــۈەن 370مىلیــون  30جهمئىــي  كىــرىم

ــاردىمى  یۇقىرىنىــڭ ،مىــڭ یــۈەن 760مىلیــون  8 كىــرىم یىللىــق  2كىرىمــى ی
مىـڭ   730مىلیـون   18ئالـدىنقى یىلـدىكى قالـدۇق     ،مىـڭ یـۈەن   880مىلیون 

 مىڭ یـۈەن  520مىلیون  8 ھۆكۈمهت فوندى خامچوت چىقىمى جهمئىي .یۈەن
 یۆتكهپ ،مىڭ یۈەن 760مىلیون  4بولدى، بۇنىڭ ئىچىدە: شۇ یىللىق چىقىم 

ــتىلگهن ــلهغ كې ــون 3 مهب ــڭ 760 مىلی ــۈەن.  مى ــرىم ی ــى  –كى چىقىمن
مىـڭ یـۈەن    850مىلیـون   21یىل ئاخىرىدىكى قالدۇق  ىغاندىن كېیىن،ئۇدۇلل

 -كىـرىم  ) بولـۇپ، یاردىمىنى ئۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ   مهخسۇس رایوننىڭ(ئاپتونوم 
  چىقىم تهڭپۇڭ بولۇش ئهمهلگه ئاشۇرۇلدى.
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 ڭشــــهھهر دەرىجىلىــــك ئىجتىمــــائىي ســــۇغۇرتا فونــــدىنى     )5
  ئهھۋالى تهڭپۇڭالشتۇرۇش

ائىي ســـۇغۇرتا فوندىـــدا شـــهھهر دەرىجىلىـــك شـــهھىرىمىزنىڭ ئىجتىمـــ
ــۈش      ــڭ كۈتۈنـ ــدە كارخانىالرنىـ ــڭ ئىچىـ ــان (بۇنىـ ــا قویۇلغـ ــلهش یولغـ غهمـ
سۇغۇرتىســى فوندىــدا ئــۆلكه دەرىجىلىــك غهمــلهش یولغــا قویۇلغــان)، رایــون،  
نــاھىیه ۋە  شــهھهر دەرىجىلىــك ئىجتىمــائىي ســۇغۇرتا فونــدىنى بېجىرگــۈچى  

ــۈك   ــورۇنالر یىغىــپ تاپشــۇرغان تۈرل ــدئ نىــڭ ھهممىســى شــهھهر  كىرىمى فون
یىغىلىـپ، شـهھهر دەرىجىلىـك مـالىیه      دەرىجىلىك مالىیه مهخسۇس سـىچوتىغا 

ــایمۇ  ــىچوتىدىن ئ ــڭ   -مهخســۇس س ــۇغۇرتا ئاپپاراتلىرىنى ــائىي س ــاي ئىجتىم ئ
ــرىلگهچكه   ــۇیرۇپ بې ــىغا ب ــات تارقىتىش ــد   ،تهمىن ــڭ فون شــهھهر دەرىجىلىكنى

  كىللهندۈرۈلمىدى.چىقىم جهدىۋىلى ئایرىم شه-خانچوت كىرىم
  خامچوتىنىڭ ئىجراسى   نى باشقۇرۇشدۆلهت كاپىتال) 6

بولــــۇپ،  16تۇرپــــان شــــهھىرىمىزدىكى دۆلهت ئىلكىــــدىكى كارخانــــا 
 نىــڭ یىلــدىكى تىجــارەت ئهھۋالىغــا ئاساســهن،  یهرلىك -2017كارخانىالرنىــڭ 

دۆلهت كاپىتالنى باشقۇرۇش خامچوتىنى تۈزۈش تهلىپىگه ئۇیغۇن كېلىـدىغان  
 ۈلكىگهمـ  ۆلهتد ۋىالیهتلىـك  تۇرپـان یهنـى   ،هر دەرىجىلىـك كارخانـا بىـر   شـهھ 

یــل -2017.  شــىركىتىمهســئۇلىیهت  هكلىــكچ ۇرۇشباشــق ېلىشــنىس هبــلهغم
 827مىلیـارد   6مۈلـۈك ئومـۇمىي سوممىسـى    -ئاخىرىغىچه بـۇ شـىركهتنىڭ مـال   

 500مىلیـون   976مىلیارد  5مىڭ یۈەن، قهرز ئومۇمىي سوممىسى  620مىلیون 
مىـڭ یـۈەن،    112مىلیـون   851مهنپهئهتـى  -ڭ یـۈەن، ئىگىـدارنىڭ ھوقـۇق   مى

  مىڭ یۈەن. 990مىلیون  8ساپ پایدىسى مىنۇس 
   ئهھۋالى نورمىسىھۆكۈمهت قهرز . 3

  قهرز نورمىسى ھۆكۈمهت  1)
نىڭ ىرىمىزشـهھ  بېكىـتكهن  تهكشـۈرۈپ  ئـاپتونوم رایـون    یىلـى 2017- 

یـۈەن  مىلیـون   30مىلیـارد   5 ھۆكـۈمهت قهرز نورمىسـى   یېڭىدىن كـۆپهیگهن  
 73نورمىسـى   قهرزمهخسـۇس  ، مىلیـون یـۈەن  430 ئـادەتتىكى قهرز نورمىسـى   (

 قهرز نىــڭشــهھهر دەرىجىلىــك ھۆكۈمهت  مىلیــون یــۈەن)، بۇنىــڭ ئىچىــدە:   
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ئىـدىقۇت  نورمىسـى)؛   قهرز ىكىمىلیون یۈەن ( ھهممىسى ئـادەتت  110 نورمىسى
مىلیـون   31نورمىسـى   قهرز شـقى  تا( مىڭ یۈەن 151نورمىسى  قهرز نىڭنىرایو

 قهرزتاشـقى  ( یـۈەن مىلیـون   108 نورمىسـى  قهرز نىڭسـى پىچان ناھىیه یۈەن).
مىلیـون   134نورمىسى  هرزق ناھىیهسىنىڭتوقسۇن  مىلیون یۈەن)؛ 8نورمىسى 

  .)ۈەنمىلیون ی 34نورمىسى  هرز(تاشقى ق ۈەنی
ــى  – 2017 ــاخىرىغىچه، ئاینىــڭ – 12یىل ــان  ئ  نىڭ ىرىمىزشــهھتۇرپ

 بۇنىــڭ ،یــۈەنمىلیــون  509مىلیــارد  6ھۆكــۈمهت قهرز نورمىســى  یهرلىــك
 قهرزمهخسـۇس  ، مىلیون یۈەن 59مىلیارد  6دەتتىكى قهرز نورمىسى ئىچىدە: ئا
نىـڭ یهرلىـك   شـهھهر دەرىجىلىك  بۇنىڭ ئىچىـدە: ن. مىلیون یۈە 450نورمىسى 

 491مىســىنور قهرز ىكىمىلیــون یــۈەن (ئــادەتت 491 نورمىســى قهرزھۆكــۈمهت 
 یهرلىـك  نىـڭ نىئىـدىقۇت رایو ؛ )یـوق  نورمىسـى  هرزق مهخسـۇس  ،ۈەنمىلیون ی

ئـادەتتىكى  ( یـۈەن مىـڭ   500مىلیـون   109مىلیارد  2نورمىسى  قهرز ۆكۈمهتھ
 237نورمىســى  قهرزمىلیــون یــۈەن، مهخســۇس  872مىلیــارد  1نورمىســى  قهرز

ــون ــڭ 500مىلی ــۈەن). مى ــان ناھىیه ی ــىپىچ ــك نىڭس ــۈمهتھ یهرلى  قهرز ۆك
مىلیـارد   2نورمىسـى   قهرز(ئـادەتتىكى   یـۈەن مىلیـون   346مىلیـارد   2نورمىسى 

توقســۇن  مىلیــون یــۈەن)؛ 90نورمىســى  قهرزمىلیــون یــۈەن، مهخســۇس  256
 500مىلیـون   562مىلیـارد   1نورمىسـى   هرزق ۆكـۈمهت ھ هرلىكی ھىیهسىنىڭنا

 هخسـۇس م ن،ۈەمىلیون یـ  440مىلیارد  1نورمىسى  هرزق ەتتىكى(ئاد ۈەنیمىڭ 
  .)ۈەنیمىڭ  500مىلیون  122نورمىسى  هرزق

  قالدۇقى  قهرز  ھۆكۈمهت 2)
ــاخىرىغىچه، یىلنىـــڭ–2017 ــهھ ئـ ــۈمهت قهر نىڭىرىمىزشـ  زى ھۆكـ

دەتتىكى قهرز ئــا  (،یــۈەن  400مىــڭ 218 مىلیــون 399مىلیــارد  5قالــدۇقى 
ــدۇقى   قهرزمهخســۇس یــۈەن،   500مىــڭ 932 مىلیــون 995مىلیــارد  4 قال

شــهھهر  بۇنىــڭ ئىچىــدە:ن). یــۈە 900 مىــڭ 285 مىلیــون  403قى قالــدۇ
 ۈەنیـ  800 ڭمىـ  722مىلیون  457 قالدۇقى زى قهرھۆكۈمهت نىڭ دەرىجىلىك

قالـدۇقى    زى قهر ۆكـۈمهت ھ نىڭنىئىدىقۇت رایو ؛) قهرز ىكى(ھهممىسى ئادەتت
 1قالــدۇقى  قهرزئــادەتتىكى (یــۈەن   300مىــڭ 864 مىلیــون 706مىلیــارد  1
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 237قالـدۇقى   قهرز، مهخسـۇس  یـۈەن   300مىـڭ  364 مىلیـون  469رد مىلیـا 
 2زى قالـدۇقى  قهر ۆكـۈمهت ھ نىڭسـى پىچان ناھىیه ؛یۈەن) مىڭ 500ن مىلیو

مىلیـارد   2قالدۇقى  قهرز(ئادەتتىكى  یۈەن 500 مىڭ715 مىلیون  323مىلیارد 
 مىلیـون یـۈەن)؛   9قالدۇقى  قهرزمهخسۇس  ،یۈەن 700 مىڭ715 مىلیون  233

 مىـڭ  915 مىلیـون   910 زى قالـدۇقى  هرق ۆكـۈمهت ھ ھىیهسىنىڭناوقسۇن ت
 ۈەن،یـ  700 مىـڭ  129 مىلیـون   835نورمىسـى   هرزق ەتتىكى(ئـاد  یـۈەن  600

ــ 900 مىــڭ 785 مىلیــون  75نورمىســى  هرزق هخســۇسم  پۈتــۈن ،)ۈەنی
 نورمىسـى  قهرزى ھۆكـۈمهت   قالـدۇقى  قهرزى ھۆكـۈمهت  شـهھىرىمىزنىڭ 

 لىندى.  قى كونتىرول ئىچىدە
  زایومىنى قهرز بېرىشكه ئۆزگهرتىش ئهھۋالى    ھۆكۈمهت 3)

 شهھىرىمىزنىڭ ئۆزگهرتكهن بېرىشكه قهرز رایون ئاپتونوم یىلى2017–
یۈەن، كونكرېت: یېڭىـدىن   مىڭ 500 مىلیون 725 زایومى دەرىجىلىك شهھهر

ى یـۈەن، ئالماشـتۇرۇلغان ئـادەتتىك    مىلیون 430 كۆپهیتىلگهن ئادەتتىكى زایوم
 مىلیـون  21 یـۆتكهپ ئالماشـتۇرغان زایـوم   یۈەن،  مىڭ 500 مىلیون 274 زایوم

 یـۈەن  مىلیـون  135 یۈەن. بۇنىڭ ئىچىدە: شهھهر دەرىجىلىككه قالدۇرۇلغىنى
یـۈەن، یېڭىـدىن كـۆپهیتىلگهن ھۆكـۈمهت      مىلیـون  25ئالماشتۇرۇلغان زایوم (

 یـۈەن مىڭ  550ن مىلیو 229 رایونىنىڭ ئىدىقۇت یۈەن)؛ مىلیون 110زایومى 
یـۈەن، یېڭىـدىن كـۆپهیتىلگهن    مىـڭ   550 مىلیـون  88ئالماشتۇرۇلغان زایوم (

مىلیـون   21زایـوم   ۇرغانئالماشت یۆتكهپ ،یۈەن مىلیون 120ھۆكۈمهت زایومى 
ئالماشـتۇرۇلغان  ( یـۈەن مىـڭ   420 مىلیـون  233 ناھىیهسـىنىڭ  پىچان )؛ۈەنی

یۈەن، یېڭىدىن كـۆپهیتىلگهن ھۆكـۈمهت زایـومى    مىڭ  420 مىلیون133زایوم 
 یـۈەن  مىـڭ  530مىلیـون  127 ناھىیهسـىنىڭ  توقسـۇن  یـۈەن)؛  مىلیـون 100

یـۈەن، یېڭىـدىن كـۆپهیتىلگهن     مىـڭ  530 مىلیـون  27 ئالماشتۇرۇلغان زایوم(
 .یۈەن) مىلیون 100ھۆكۈمهت زایومى 

  ئېھتىمالىي قهرزدارلىق ئهھۋالى    4)
ىچه، شــهھىرىمىزدىكى ھۆكۈمهتلهرنىــڭ ئــاخىرىغ یىــل یىلــى 2017–

 700مىـڭ   430 مىلیـون  507 كېپىللىـك مهسـئۇلىیىتى بولغـان قهرز قالـدۇقى    
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 یـۈەن؛  مىـڭ   30مىلیـون  182 یۈەن، بۇنىڭ ئىچىـدە: شـهھهر دەرىجىلىكنىـڭ   
  ناھىیهسـىنىڭ  پىچـان  یۈەن؛ 700 مىڭ 344 مىلیون 41 رایونىنىڭ ئىدىقۇت

یـۈەن.   مىـڭ  56 مىلیـون  229 نىڭناھىیهسـى  توقسـۇن  یـۈەن؛  مىلیـون  55
 ئۈسـتىگه  مهسـئۇلىیىتىنى  قۇتقۇزۇش بهلگىلىك ھۆكۈمهتلهر شهھىرىمىزدىكى

یـۈەن، بۇنىـڭ ئىچىـدە:     900 مىـڭ  156 مىلیـون  96 قالـدۇقى  قهرز ئالىـدىغان 
 900 مىـڭ  360 مىلیـون 95 شهھهر دەرىجىلىكنىڭ ھۆكـۈمهت قهرز قالـدۇقى   

 . یۈەن مىڭ 796یۈەن، ئىدىقۇت رایونىنىڭ 
ئىزاھات: ئادەتتىكى قهرز ئادەتتىكى جامائهت خـامچوت كىرىمىـدىن   
قایتۇرۇلىدۇ، مهخسـۇس قهرز ھۆكـۈمهت خـاراكتېردىكى فونـد كىرىمىـدىن      

  قایتۇرۇلىدۇ.  
  ئهھۋالىلىق مالىیه خىزمىتى یىل-2017. 4

پارتكوم، تۇرپان شهھهرلىك پارتكومنىڭ  رایونلۇق ئاپتونوم ىیىل -2017
ــتۇ  ــر ئورۇنلش ــق   تهدبى ــهھهرلىك خهل ــتۇرۇپ، ش ــي ئىزچىلالش رمىلىرىنى قهتئى

ــتىقالنغان   ــدىكى تهلهپ ۋە تهس ــدار یىغىنلىرى ــڭ ئاالقى ــامچوت قۇرۇلتىیىنى  خ
ــۇرۇپ،       ــى ئاش ــپ، كىرىمن ــنى كۈچهیتى ــویىچه باشقۇرۇش ــامچوت ب ــویىچه، خ ب
چىقىمنـى تېجهشـنى بوشاشـتۇرماي چىـڭ تۇتـۇپ، نـامراتلرنى یـۆلهش، خهلـق         

 ســالمىقىنى كاپالهتلهنــدۈرۈش ســاھهلهرنى ىلىــقنۇقت تۇرمۇشــى قاتــارلىق
ئاشۇرۇپ، مالىیهنىڭ فۇنكسىیهلىك رولىنى تولۇق جـارىي قىلـدۇردۇق. پۈتـۈن    
شهھىرىمىز بویىچه خامچوتنىڭ ئىجـرا قىلىنىشـى ئومـۇمىي جهھهتـتىن مـۇقىم      

 چىقىـم نىشـانى ۋە خىـزمهت ۋەزىپىـرى خېلـى     -بولـۇپ، مـالىیه كىـرىم    یاخشـى 
مـالىیه كىـرىم   تـۈن شـهھىرىمىز ۋە شـهھهر دەرىجىلىـك     ئورۇنلىنىپ، پۈ یاخشى

چىقىمىنى تهڭپۇڭالشـتۇرۇپ، ئىقتىسـادىي ۋە ئىجتىمـائىي ئىشـلرنىڭ سـىجىل      
 ساغالم تهرەقىي قىلىشىنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈردۇق.  

مالىیه ۋە بـاج مهنبهلىرىنـى پـۇختىالپ، تهرەقىیـات ئومۇمىیلىقىغـا       1)
  خىزمهت قىلدۇق.  

شــهھهرلىك خهلــق قــۇرۇلتىیى یىغىنىــدا    شــىدا  یىــل بېبىرىنچىــدىن، 
بېكىتىلگهن پۈتۈن یىللىق مالىیه كىرىمى نىشانىنى زىچ چۆرىـدەپ، كىرىمنـى   
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ئۈنـۈمىنى نىشـانلىق   -تهشكىللهش مهسئۇلىیهت تۈزۈمىنى كۈچهیتىپ، نهتىـجه 
، مـــالىیه كىرىمىنـــى ھهرىكهتچـــان مۇكهممهللهشـــتۈرۈپباھـــاالش چارىســـىنى 

چهیتىــپ، مــالىیه كىرىمىنــى قهرەللىــك ئومــۇمىي  باشــقۇرۇش مېخــانىزمىنى كۈ
بـاج  ئۇقتۇرۇش قىلىش، ھهرىكهرچـان باھـاالش مېخـانىزمىنى یولغـا قویـدۇق؛      

مهنبهلىرىنـــى نـــازارەت قىلىـــپ تىزگىنلهشـــنى كۈچهیتىـــپ، نۇقتىلىـــق بـــاج  
ــویىچه     ــانۇن ب ــاجنى ق ــۇپ، ب مهنبهلىرىنــى یىغىــش، باشقۇرۇشــنى یاخشــى تۇت

لىقى ۋە تــوغرىلىقىنى كۈچهیتىــپ، مــالىیه   یىغىــپ، بــاج یىغىشــنىڭ قــاراتمى   
كىرىمىنىڭ سۈپهتلىك، سىجىل، مـۇقىم ئېشىشـغا تـۈرتكه بولـۇپ، مـالىیه، بـاج       

یىلـى  -2017مهنبهلىرىنى پۇختىالپ، یىغىشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق یىغدۇق. 
 617مىلیـارد   3شهھىرىمىزنىڭ ئادەتتىكى جامـائهت مـالىیه خـامچوت كىرىمـى     

ەن بولـۇپ، ئـۆتكهن یىلقـى ئوخشـاش مهزگىلدىكىـدىن      مىـڭ یـۈ   690مىلیون 
ئاشــتى. شــۇنىڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا، یــۇقىرى دەرىجىلىكــتىن پائــال    %10.3

گه مهبلهغنى قولغا كهلتۈرۈپ، مهركهز ۋە ئاپتونوم رایوننىڭ سىیاسهت یۆنىلىشى
یــۇقىرى دەرىجىلىكــكه دوكــالت قىلىــش ۋە خىزمهتنــى تــوغرا ھۆكــۈم قىلىــپ، 

نى قـــاراتمىلىق یاخشـــى ئىشـــلهپ، نـــامراتالرنى یـــۆلهش     جىپسىالشتۇرۇشـــ
مهبلهغلىرىنى ئهمهلىیلهشتۈرۈپ، مهركهز ۋە ئـاپتونوم رایوننىـڭ شـهھىرىمىزگه    
یــۆتكىمه چىقىــم یــاردىمىنى كۆپهیتىــپ بېرىشــىنى یهنىمــۇ قولغــا كهلتــۈردۇق.  

ل مهخسـۇس  یىلى یۇقىرى دەرىجىلىكـتىن قوغـا كهلتـۈرۈلگهن ھهر خىـ    -2017
 دۆلهتنىــڭمىــڭ یــۈەن. ئىككىنچىــدىن،  80مىلیــون،  364یــارد مىل 5مهبــلهغ 

ــۈكت ــارئ ۈرل ــرىشب ېتىب ــ ې ــۈكئوم هتلىرىنىسىیاس ــتۈرئ ۇمیۈزل . دۇقهمهلىیلهش
ــ   ــرو كارخانىالرنىـ ــك، مىكـ ــاتىنىت ڭكىچىـ ــولالش، كارخانىالر هرەققىیـ ــاقـ  غـ

ئـــۇل ئهســلىھه سېلىنمىســـىنى  ، شیاخشــىال  ۇھىتىنىمـــقىلىــش   ۇالزىمهتمــ 
قاتـارلىق   شهرخىلالشـتۇرۇ س ۇھىتىنىمـ  تهرەقىیـاتى  بـاج  – همـالىی  ئاشۇرۇش،

، پېزىـ ق هنبىـل  ۈچكـ  ۈنتـ ۈپ نۇقتىالرنى شتىكىۇرۇكىرىمىنى ئاش هھهتلهردەج
، كىیىم  ۇمىچىلىقیىللىق توق - 2017. اچتۇقپائال ئ هنبهسىنىباج م ېیىنكىك

 اقاتارلىق كارخانـ  هڭشهشت ۇرۇلماق غاكارخانىلىرى هت، سانائىهسىپك ېچهكـ ك
مىــڭ یــۈەن  910مىلیــون  590مىلیــارد  1دىن هبلىغىــم ۇقلىمــاتول - كاپــاتۇم
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مىلیـون   21 كىرىمىـدىن  بـاج  ۈرلـۈك ت نىـڭ هرلىكیىلدا ی پۈتۈن؛ یاردەم بهردۇق
، ۇرۇلۇشـــىكاپـــالىتى ئىقتىـــدارى ق ۇرۇم؛ ئـــایرودنى كهچـــۈرۈم قىلـــدۇقۈەنیـــ
 530مىلیـون   70دىن هبلىغىـ م هخسـۇس م ۇقلىمىسـى توللېنىیهسى  ۋىیاتسىیهئا

ــۈەن ئاجىرىتىــپ  ــمىــڭ ی ــاتىنىت ڭ،  كارخانىالرنى ــ هرەققىی  ۈرۈشئىلگىــرى س
 كارخانىالرنىـڭ ، هپهمىـنل ت هنبىل ۈچك هرىكهتلهندۈرگۈچھ ېتهرلىكی ۈچۈنئ
زایوم  ۆكۈمهت، ھ ۈچىنچىدىن. ئ یهنىمۇ ئاشۇردۇق ۈچىنىزاپاس ك هرەققىیاتت
 - 2017 .چىــڭ تۇتتــۇق نىهمهلىیلهشتۈرۈشــئئىلتىمــاس قىلىــش،  هبلىغىنــىم

ــوم م ۆكــۈمهتیىلــى ھ ــزای ــۈەننى 500مىلــیڭن  725دىن هبلىغى قولغــا  مىــڭ ی
 هرىـز زایومىنى ق ەتتىكىئاد تىلگهنۆپهیك ېڭىدىنی :ەئىچىد ۇنىڭ، بدۇقهلتۈرك

زایـومىنى   لغانۇرۇ، ئالماشـت  ۈەنیـ مىلیـون   430كىرىمـى   ۆزگهرتىشئ شكهبىرى
، بولــۇپ ۈەنیــ مىــڭ 500مىلیــون  295كىرىمــى  ۆزگهرتىشئــ هبىرىشــك هرىــزق

نـى  دىرى هرزنىـڭ توشـقاندا ق  هرەلـى ق ۋەچىقىمى  لىرىۈرت ۋانلىقئاساسلىقى پارا
ــقا ئىشــلىتىپ   ۇرۇشقــایت هرزق ۋە ېلىشســ هبــلهغم ۆكۈمهتنىــڭ، ھقایتۇرۇش

ــىمىنىب ــدەزور د ېسـ ــپی ەرىجىـ ــ ېنىكلىتىـ ــقن هھىرىمىزنىڭ، شـ ــ ۇقتىلىـ  ۈرتـ
.  دۇققىلـــ هتلىـــككاپال ۈرۈلۈشـــىگهئىلگىـــرى س ڭۇشـــلۇقئو ۇرۇلۇشـــىنىڭق
 PPP ڭئىجتىمائىي كاپىتالنى هنبىل ۆكۈمهتھ هدەساھ ۋى، ئاممىدىنۆتىنچىت
 یىلـى ئامبارغـا   - 2017. تـۇق ېڭهیتك هنبىـل  ۈچزور كـ  هندىزىسىئ همكارلىقھ 

 13 : كېلىشـىم ئىمزاالنغـان تـۈر   ەئىچىـد  ۇنىـڭ ، ب15 ۈرىت PPP كىرگۈزۈلگهن
 ۈرتــ 1؛  مىلیــون یــۈەن 64مىلیــارد  4 هبــلهغم ۇمىيئومــســېلىنىدىغان ، ۇپبولــ

 962ســېلىنىدىغان ئومــۇمىي مهبــلهغ ، ش باســقۇچىغا كىــردىتوختــام ئىمــزاال
 1جهمئىـي  ، غا كىـردى ۇچىباسـق  ېتىۋېلىشس هرنىۈرلبىر ت ۈرت 1؛ مىلیۇن یۈەن

   . ېلىنىدۇس هبلهغم ۈەنیمىلیون  961مىلیارد 
 ۈتـۈن پ ۇرمۇشـىغا ت هلـق ، خۇپبول هھرىمهنئورتاق ب ) تهرەققىیاتتىن2

  .  دۇققىل هتلىككاپال هنبىل ۈچىمىزك
ــالھات، ت  ــاممىنى ئىس ــاتئ ــدىنن هرەققىی ــرىمهن   هتىجىلىرى ــاق بهھ ئورت

ــپ، ــ قىلى ــتب ڭئاممىنى ــىت هخ ــىش، ئۇیغۇس ــىت ېرىش ــائۇیغۇس  هتلىنىش، قان
 ەتتىكىئـاد  ىرىمىزنىڭهھشـ  ،ىلـ یى - 2017. اشـۇردۇق ئ ۈزلۈكسىزئ نىۇیغۇسىت
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، بولـۇپ  ۈەنیـ مىـڭ   910مىلیـون   859مىلیـاد   8خـامچوتى چىقىمـى    هتجامائ
: ەئىچىـد  ۇنىـڭ ئاشـتى، ب  16.3% دىندىكىـ هزگىلئوخشـاش م ئـۆتكهن یىلقـى   

ســاقلىق ســاقالش  - ۋاالشدا هت،ئىگىلىكــى، ئىجتىمــائىي كاپــال ېــزای ،مائارىــپ
 650مىلیـون   205مىلیـارد   6گهن چىقىـم  ئىشـلىتىل  ۇرمۇشـىغا ت هلققاتارلىق خ

 ۇشـ  ى شهھىرىمىزنىڭیىل -2017ى . نى ئىگىلىد 70.04%، بولۇپ ۈەنی مىڭ
 730مىلیـون   379مىلیارد  1خامچوت چىقىمى  هتجامائ ەتتىكىئاد ەرىجىلىكد

ــمىــڭ  ــپی ۈەنگهی ــۆتكهن، ېتى ــى ئوخشــاش م  ئ ــدىنیىلق  18.3%  هزگىلدىكى
 نىڭىرىمىزهھ، شــكۆپهیتىلىــپ ۈەنیــمىــڭ  50مىلیــون  213، چىقىــم  ېشــىپئ
ــاتىئىشـــلىرى ت ۈرلـــۈكت بىـــلهن  كاپـــالىتى  هبـــلهغم مۇســـتهھكهم نىهرەققىیـ

پ هرجایىغــا ســ ەلد مــالىیه مهبلىغىنــى هكلىــك، چدىن. بىرىنچىــتهمىنلىــدۇق
 غـا چىقىمى ۇرمۇشـى ت هلـق ، خمـۇتلهق چىقىمغـا، نۇقتىلىـق چىقىمغـا    . «دۇققىل

غا چىقىمى پىرىنسـىپى » چىقىمالرنى قىسقارتىش ەتتىكىقىلىش، ئاد هتلىككاپال
» مــــۇتلهق چىقىــــم« ۈرلــــۈكت كىدىیىلــــ - 2017،  قــــاتتىق ئهمهل قىلىــــپ

 هیــداپ ەقهمماســلىق، قىزىــل رۇرقالد ۇق، یوچــىــپقىل هتلىــككاپال غــاېھتىیاجىئ
چىقىمــى  ۇرمۇشــىت هلــق، خدىنچىــ. ئىككىنقىلماســلىقنى ئهمهلــگه ئاشــۇردۇق

ــا ــۈچىمىزبىلهن  ئېھتىیاجىغـ ــۈن كـ ــككاپال پۈتـ ــ هتلىـ ــى -2017. دۇققىلـ یىلـ
 880مىلیـون   832ىقىمـى  چ ۇرمۇشـى ت هلـق خ ەرىجىلىـك د ۇشـ  شهھىرىمىزنىڭ

، ۈەنیـ  ڭمىـ  680مىلیـون   126مائارىـپ چىقىمـى    :ەئىچىـد  ۇنىڭ، بۈەنیمىڭ 
 640مىلیـون   128 چىقىمـى  ۋاسـىتىلىرى تارقىتىش  ۋە هنتهربىیه، ت هدەنىیهتم

، ئىجتىمـائىي   ۈەنیـ  ڭمى 470مىلیون  10چىقىمى  ېخنىكات - هن، پۈەنی مىڭ
، ۈەنیــمىــڭ  760مىلیــون  122ى چىقىمــ ۇنالشــتۇرۇشئىشــقا ئور ۋە هتكاپــال

 600مىلیــون  101چىقىمــى  ۇغــۇتپىالنلىــق ت ۋەســاقلىق ســاقالش  - ۋاالشدا
مىــڭ  470مىلیـون   61ئىشـلىرى چىقىمـى    هھهلهم ېـزا ی - هھهر، شـ ۈەنیـ مىـڭ  

 ونمىلیـ  58ئىشـلىرى چىقىمـى    ۇچىلىق، ئورمـانچىلىق، سـ  ېھقانچىلىق، دۈەنی
،  ۈەنیـ مىـڭ   690مىلیـون   47مـى  تىرانسپورت چىقى -، قاتناش ۈەنی ڭمى 60
 هھهرلىك، شــبولــۇپ ۈەنیــ ڭمىــ 280مىلیــون  44كاپــالىتى چىقىمــى  ۇرالغــۇت

 هلـق خ ۇقتىلىـق ن هنكېكىتب ېشىدایىل ب خهلق ھۆكۈمىتى هھهرلىكش ،پارتكوم
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، دىنۈچىنچىـ بولـدى . ئ  هئىگ هتكهكاپال هقىقىيھ هبلىغىم ۇرۇلۇشق ۇرمۇشىت
 هنبىــل ۈچم قىلىــش خىزمىتىنــى زور كــۇجــۇھ ۆتكىلىگهئــ ۆلهشنــامراتالرنى یــ

ــ هتقىـــقت هكشـــۈرۈپ. تۇققوللىـــد ــل نىقىلىشـ ــىدا،   شهیاخشـــى ئىشـ ئاساسـ
 ۇســـتهھكهملهشقىلىـــش م ۇجـــۇمھ ۆتكىلىگهئـــ ۇتۇلـــدۇرۇشنـــامراتلىقتىن ق

، نـــامراتلىقتىن ۇنالشـــتۇرۇپئور ۈەنمىلیـــون یـــ 13 دىنهبلىغىـــم هخســـۇسم
 نىتامامالشـ  ۇمیۈزلـۈك مئو ۋەزىپىسىنى ئۆتكىلىگه ھۇجۇم قىلىش ۇتۇلدۇرۇشق
 ۈچىنىك ه، مالىیدىنۆتىنچى. تىتى بىلهن تهمىنلىدۇقتلىكاپال هبلهغم ۈچلۈكك
 هھهرلىكپـارتكوم ، شـ   هھهرلىكشـ  قىلـدۇق.  ئىشالرنى ڭچو هركهزلهشتۈرۈپم

ــۈمىتى  ــق ھۆك ــگهنب خهل ــدىكى 15 هلگىلى ــۈكت 64 خىل ــقخ ۈرل  ۇرمۇشــىت هل
» قـوش تىـل  «یىلـى  -2017.  گه ئالدىن كاپالهتلىك قىلدۇقهبلىغىم ۇرۇلۇشق

 ۇرائوتتـ  ۇقتولـ  ،هبلىغـى م هتمائـارىپى قـوش تىـل كاپـال     یهسـلى  ېزا، یمائارىپى
ــالىتى خىراجىتــى   ــارىپى كاپ ــائىل ۋەمائ ــامرات ئ ــارد هرزەنتــىپ هن ــا ی  ەممائارىپىغ

ــم ــون  28 دىنهبلىغى ــ 320مىلی ــ ڭمى ــۈەنی ــزای-هھهر، ش ــ ې ــۇشت ۆۋەنت  ۇرم
ــ  ــالىتى، قىیىنچىلىق ــارالركاپ ــر دېئ ۋە ى ب ــدىكىغى ــاېیىپالرم ەرىجى ــارد الرغ  ەمی

 ۆيئـ  ۇرىنـ  ۇیـاش ق«ېیىـپالر ، نـامرات م ۈەنی مىڭ 751مىلیون  9دىن هبلىغىم
بـازار  -ېـزا ، یۈەنیـ  500مىـڭ   442مىلیون  1ىدىن هبلهغم  یانداش» ۇرۇلۇشىق

مىلیــون  2 دىنهبلىغىــم ەمیــارد ۇرۇلۇشــىق ۆلچهملهشــتۈرۈشئ نىشىپاخانىســى
مىلیـون   7دىن هبلىغىـ م ەمیـارد  ۇرۇلۇشـى ق هنتك-ېزای ۈزەل، گۈەنی ڭمى 700
ــ مىـــڭ 886 ــ ېـــزای - هھهر، شـــۈەنیـ ئاساســـىي  ۋە ۋالىـــنىشدا ڭئاھالىلىرىنىـ

 ڭمىــ 960مىلیــون  5 دىنهبلىغىــم ەمیــارد ۇغۇرتىســىس ۈتۈنــۈشیاشــانغاندا ك
 ۆمـۈر ك ۇلتۇز، قىزىل یۋۇتىسانائىتى باش زا هخىمىی چىچان هسلىدىكى، ئۈەنی
ئىجتىمـائىي   نىـڭ چىلىقى بار، تاقىلىپ قالغـان كارخانىالر قاتارلىق قىیىن ېنىك

ــ ــ ۇغۇرتاس ــ اردەمی ــم ۇلىپ ــون  2 دىنهبلىغى ــ 990مىلی ــ ڭمى ــۇیرۇپ ۈەنی نى ب
ــىنچى. ببهردۇق ــدىنهشـ ــد  ۈرگه، تـ ــپ جانالنـ ــالىی ۇرۇپئایرىـ ــاقالنما  ه، مـ سـ

 هڭئ ۈنـۈمىنى ش ئلىئىشـلىتى  ڭهبلىغىنىـ م همالىی پ،قىلى هرەپبىر ت هبلىغىنىم
 ۈرلــۈكت ەرىجىلىــكد هھهریىلــدا شــ ۈتــۈن. پدۇقۇرجــارى قىلــد دەەرىجىــزور د
ــالىی ــاق هم ــم النماس ــون 23دىن هبلىغى ــۈەننى  750مىلی ــڭ ی ــد مى ، ۇرۇپجانالن
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ــ ــارتكوم ب هھهرلىكش ــتكهنپ ــقخ ېكى ــىت هل ــى  ۇرمۇش ــ ۋەچىقىم ــ هھهرش  ۇلئ
غـا بىـر تۇتـاش    ېھتىیاجىئ هبلهغم ۈرلهرنىڭت ڭقاتارلىق چو ۇرۇلۇشىق هسلىھهئ

، لـۇش ئـارقىلىق  ۇسىیاسىتىنى یولغا قوی ۇرمۇشىت هلقخ ۇقىرىقى. ی ئىشلهتتۇق
 ېلىـپ ئ هرەققىیـات ئىقتىسـادىي ت  ىغـا ئامم ۋەكـادىرالر   مىزدىكىهھىرىشـ  ۇرپانت
 ۋاقىتتابىر  هنبىل ۇنىڭ، شدۇردۇققىل ېسھ ۋاسىتهىنى بهپن همهلىيئ هلگهنك

ــاتنى، تهتكــۈزۈشی هپن قههلقــخ« نىــڭپارتكوم هھهرلىكشــ ىــرى ئىلگ هرەققىی
ــ ــارەت » ۈرۈشس ــن ئىب ــ تى ــرت ۇھىمم ــتۇرمىلىرىنىئور  هدبى ــجایى ەلد ۇنالش ا غ
  دۇق.همهلىیلهشتۈرئ

بــاج ئىســالھاتىنى  - ه، مــالىیۇرۇشــنى قېلىپالشــتۇرۇپباشق همــالىی) 3
  .  ڭقۇرالشتۇردۇقچو

، ۇكهممهلهشــتۈرۈپم ۈزۈمىنىتــ ۇرۇشباشــق نىخــامچوت دىن،بىرىنچىــ
 »خــام چــوت ۆتتــ«، بېكىتىلىــپ ۇرۇشباشــق بــویىچه خــامچوت ۈلــۈكۇمىیئوم

فونــد خــام چــوتى،  ېرلىــكخاراكت ۆكــۈمهت، ھىخــامچوت هتجامــائ ئــادەتتىكى(
فونـــدى  ۇغۇرتاخـــام چـــوتى، ئىجتىمـــائىي ســـ ۇرۇشكاپىتـــالنى باشـــق ۆلهتد

ــامچوتى ــۈزۈپ،   )خـ ــۇكهممهل تـ ــدەھنـــى مـ ــ هلـــقخ همـ ــدا  ۇرۇلتىیىقـ یىغىنىـ
ــت ــۇرۇپهكشۈرۈش ــق، خكه تاپش ــ هل ــي كومىتۇرۇلق ــاېتىیى دائىمى ــكی تىغ  هرلى
 ۈنــۈمىنى؛ خــامچوت ئســۇندۇق هكلىــپت اتوغرىســىد قهرز نورمىســى ۆكــۈمهتھ

، خـامچوتنى  ۇشنىشان بول ۈزۈشتهخامچوت ت« ،ۈرۈپئىلگىرى س ۇرۇشنىباشق
ــىئىجرا ــازارس ــ     ەتنى ن ــاالش، باھ ــدا باھ ــامچوتنى تاماملىغان ــش، خ  االشقىلى

» پایـدىلىنىش  دىنهتىجىسـى ن قایتۇرغان پىكىـر ، ۇرۇشقایت پىكىر هتىجىسىگهن
 ۈتـۈن ؛ پتهدىرىجى ئورنـاتتۇق  هندىزىسىنىئ ۇرۇشباشق ۈنۈمىنىئ-هتىجهن تهك
چــوتى،  هقن-خــامچوت ڭچــوتنى، تارماقالرنىــ هقن-ىرىمىزنىڭ خــامچوتهھشــ
ــ ــل ھ ۈچئ ــۈمهتخى ــى ۆك ــامچوت خىراجىت ــوتى-خ ــۇرلىرىنىئ نهقچ ــوردا  ۇچ ت

ــا قویــۇپ   ئاشكار ــق یولغ ــنى داۋاملى ــامچوت، ىالش ــۇرىنىئ خ ىالش ئاشــكار ۇچ
ــالمىقىنى  ــۇ سـ ــیهنىمـ ــال ئىنكـــاس  هدىققىـــتىگ همئىیهتنىـــڭ، جۇرۇپئاشـ پائـ

ــایت ــائىي نازار ،پۇرۇقـ ــكئىجتىمـ ــانىزمىنىم ەتچىلىـ ــ ېخـ ــق، خۈزۈپكىرگـ  هلـ
 ۆلهت، ددىن. ئىككىنچىـ دۇققىلـ  ۇلئاكتىپ قوبـ  ەتچىلىكىنازار ۇرۇلتىیىنىڭق
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ــىخ ــاشبىرت دىنهزىنىســـ ــم ق ۇتـــ ــ ىلىـــــشچىقىـــ ــالھاتىنى  ۈزۈمىتـــ ئىســـ
 ېسـاباتىنى ھ هخسـۇس م همـالىی  ۋە ۇلىپـ  ىسىهزىنخ ۆلهت، دتۈرۈپۇكهممهلهشم

 ەتنــازار هھــۋالىنىئ ۈرۈشــۈشی نىــڭهبلىغىم ه، مــالىینى چىڭىتىــپۇرۇشــباشق
ــۇقىرى   قىلىشــ ــۈمىنى ی ــالىیه مهبلىغىنىــڭ ئىشــلىتىلىش ئۈن نى كۈچهیتىــپ، م

. تـۇق ۈچهیتك ۇرۇشىنىباشق قىلىپ ەتنازار نىه، مالىیدىنۈچىنچى. ئكۆتۈردۇق
 ئهمهلىـي  ىشـى هشكىللت نـى ، كىرىم»ئـایلىنىش  قـۇرۇق ، قىلىپ كىرىم مهۋھۇم«

 ېــزا، یېلىپالشماســلىقق ۇرۇشقــایت هزىــنىگهكىرىمــى خ هبولماســلىق، مــالىی 
ــىنى  ــ ۋەمالىیىسـ ــامراتالرنى یـ ــىم ۆلهشنـ ــق هبلىغىنـ ــارلىق ۇرۇشباشـ  الرنىقاتـ

كىــرىم قىلىــپ،  مهۋھــۇم« ،»ىــشقىل هزلىكســاختىپ«، پهكشــۈرۈت هخســۇسم
لىرىنىڭ قهتئىـي  قىلمىش »ۋېلىش، ئىشلىتىۋېلىشئىگىلى« ، »لىنىشئای ۇرۇقق

ــپ،  ــپ ۋە تۈزىتى ــدىنى ئېلى ــالىی ئال ــپ هتىرىخ – هۋپخ هم ــى تۈگىتى ــالىیه  ،ن م
كىرىمــى   همــالىی  مهبلىغىنىــڭ ئىشــلىتىلىش ئۈنــۈمىنى یــۇقىرى كۆتــۈرۈپ،    

 هقىقىـــيھ ۈپىتىنىســـ ڭكىرىمىنىـــ ه، مـــالىیپقىلىـــ هتلىـــكچىنلىقىغـــا كاپال
ئىـز   هبلىغىنىم همالىی لگهنېرىب ئاجرىتىپ ه،بىرگ هنبىل ۇنىڭ. ش دۇقۆستۈرئ

ــوغ ــۈرۈت الپقـ ــازارپ هكشـ ــش م ەتنـ ــانىزمىنىقىلىـ ــتۈرۈپم ېخـ ، ۇكهممهلهشـ
ــلىتىش ئ نىـــڭهبلهغم ــۋالىنىئىشـ ــۈنپ هھـ ــاپىلىكم ۈتـ ــازار ۇسـ قىلىـــپ  ەتنـ

.  یــۇقىرى كۆتــۈردۇق نىمىزهۋىیهســئومــۇمىي  ۇرۇشباشــق ه، مــالىیپۇرۇباشــق
. نى كۈچهیتتــۇقاشقۇرۇشــب ىنــىهرزق ۆكۈمهتلهرنىــڭھ رلىــكه، یتۆتىنچىــدىن

ــڭگو ــكی« ۋۇیۈەننىـ ــۈمهتھ هرلىـ ــىق ۆكـ ــنىباشق هرزىنـ ــ ۇرۇشـ  ۈچهیتىشكـ
ــر  ــىدىكى پىكى ــالىی ۋە ى»توغرىس ــتىرلىكىنى هم ــكی« ڭمىنىس ــۈمهتھ هرلى  ۆك

 ۋە» پىكىــرى ۇشتوغرىســىدىكى یولغــا قویــ ۇرۇشباشــققویــۇپ  هكچ هرزىــگهق
 هرزق ۆكۈمهتھ نىڭهھرىش ۇرپانت«، هنئاساس هلگىلىمىلهرگهب ۇناسىۋەتلىكم
، نـــى تـــۈزۈپ»هســـىقىلىـــش الیىھ هرەپجىـــددىي بىـــر ت هتىرىنـــىخ - هۋپخ
قىلىـــش خىزمىتـــى  هرەپجىـــددىي بىـــر ت هتىرىنـــىخ-هۋپخ هرزق ۆكـــۈمهتھ
، ۇرۇشباشـق  ۇپقوی هكچ نىهرزىق ۆكۈمهتھ یهرلىك.  اتتۇقئورن ېخانىزمىنىم

 ۆكـۈمهت ھ یهلىك ڭنىهھىرىمىزش ،ویۇپنى یولغا قۇرۇشباشقبویىچه خام چوت 
 ۆكۈمهتلهرنىـڭ ھ هرلىكی؛ دۇقېلىپالشتۇرق ۇمیۈزلۈكئوم ۇرۇشنىباشق هرزىنىق
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 نىۈزىتىشـ ت هسىلىسـىنى م ۆزىدىكىئ ۋە هكشۈرۈشت ۆزىنىئ-ۆزئ ىگه قارىتاهرزق
 ىســــىۇپس ۈشۈرۈشــــتۈری هبــــلهغم ۆكــــۈمهت، ھۇرۇپپائــــال قانــــات یایــــد

 ۆزىتىش، تارماق ھالقىـپ بىرلىشـىپ كـ   ۈچهیتىپك ۇرۇشنىباشق هتلىرىنىشىرك
 ۇرۇنیوشـ  ۆكـۈمهت ، ھئورنىتىـپ  ېخـانىزمى م هشتىـزگىنل -ېلىشئالدىنى ئـ  ۋە
رایـــون  ا ۋەېم، سىســـتۈگىتىـــپت ۇنىئـــ ۋەســـاقلىنىپ  ۈنۈملـــۈكئ ىـــدىنهرزق

ــكخاراكت ــ ېرلى ــامىلهم ۇلپ ــي    هتىرىخ-هۋپخ ۇئ ــىنى قهتئى ــدا بولۇش ــڭ پهی نى
  توسىدۇق.

 هنـدىن یىـل كىرگ  ۇبـ  ،هیئهتلهركاتىپ، ھ باش ۇدىرالر،م ۇئاۋىنم مۇدىر،
ئاساسـىدا   ۇقىملىـق م یۈرۈشىشـى داۋامملىـق   نىڭئىقتىسـادى  هھىرىمىزبویان، ش
، پلۈهشـتۈرۈ یلهمهلىئ ۈنۈملۈكئ هتلىرىباج سىیاس-همالىی ۈرلۈك، تپیاخشىلىنى

 ۇرۇشباشـق  ه، مـالىی پلۈۈرۈئىلگىرى سـ  ۇختائىسالھاتىنى پ هۈزۈلمباج ت-همالىی
ــۇهنىی هۋىیهســىس ــۈپ  م ــۇقىرى كۆتۈرۈل ــالىیی ــل ئېشــىپ، كىرىمــى  ه، م  ئىزچى
-1یىلـى  -2018.  ېرىشـتى ئ هتكهیاخشـى كاپـال   هتهننىسـب  رچىقىمـال  ۇقتىلىقن

 1ت خـامچوت كىرىمـى   هجامـائ  ەتتىكىئـاد  ىرىمىزنىڭهھ، شئایغىچه-6ئایدى، 
ــارد  ــمىــڭ  850مىلیــون  991مىلی ــېتىــپی ۈەنگهی ــىیىل ۆتكهن، ئ ئوخشــاش  ق

ئاشـتى .    33.2％ كۆپىیىـپ،  ۈەنیـ مىـڭ   920مىلیـون   495 هزگىلدىكىدىنم
خـامچوت كىرىمـى    هتجامـائ  ەتتىكىئاد نىڭەرىجىلىكد هھهرش :ەئىچىد ۇنىڭب

 هزگىلدىكىـدىن ئوخشاش م قىیىل ۆتكهنئ، بولۇپ ۈەنیمىڭ  320مىلیون  65
ــون  294 ــۈەن  430مىلیـ ــڭ یـ ــ مىـ ــپ ۈەنیـ ــدى  81.8％،  كېمىیىـ ؛ تۆۋەنلىـ
 230مىلیــون  707مىلیــارد  5 ىمــىام چــوت چىقخــ ەتتىكىئــاد ىرىمىزنىڭهھشــ

 793مىلیـارد   1 هزگىلدىكىـدىن یىلقـى ئوخشـاش م   ئۆتكهن، بولۇپ ۈەنیمىڭ 
 هھهرشـ  ەئىچىـد  ۇنىـڭ ئاشـتى، ب   ％45.8، كۆپىیىـپ  ۈەنیـ  مىڭ 700مىلیون 

 مىـڭ  240مىلیون  557 خامچوتى چىقىمى هتجامائ ەتتىكىئاد نىڭەرىجىلىكد
 مىـڭ  950 مىلیون 57 هزگىلدىكىدىنوخشاش میىلقى ئ ئۆتكهن، بولۇپ ۈەنی
 همهلىــيئ ەتتىجـار  ىالرنىـڭ كارخان ۆۋەتتهئاشـتى. نـ   11.6％كۆپىیىـپ،   ۈەنیـ 
 نىڭ ئېشىشـى بایلىق تىپىـدىكى ئىقتىسـاد   ېزىلماق ۇپمۇ، بولهنئاساس هھۋالىغائ
 ڭكاپىتالنىـــ هلئـــارا، ئ ئاســـتىالش ىدەهســـىرت ىنىـــڭئامىل ېتهكچـــىی اۇرۇلمـــق
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مــۆلچهرىمىزچه ، لــۇش قاتــارلىق مهســىلىلهر ســهۋەبىدىنى تــۆۋەن بوجانلىنىشــ
 هبلىغــــىم همــــالىی مــــالىیه كىرىمــــى كېمىیىــــپ،یىلــــدا  ېــــرىمی ېیىنكــــىك

چىقىمىنـى   -كىـرىم   همالىی ېیىنكى، كئېشىپ ىقلچىقىیىن تىكىۇنالشتۇرۇشئور
یىللىـق خـامچوت پىـالن     ۈتـۈن ، پكۈچىیىدۇ هنىالی ېسىمىب هڭپۇڭالشتۇرۇشت

 ۆرسىتىشـىمىزگه تىرىشـچانلىق ك اشۇرۇش ئۈچۈن جاپـالىق  ئهمهلگه ئنىشانىنى 
   . ېلىدۇتوغرا ك

 مۇدىر، مۇئاۋىن مۇدىرالر، باش كاتىپ، ھهیئهتلهر:
 هركىزىــيم هپــارتىی ۇقىــدىكىیادرول ڭیولــداش شــى جىنپىــ چوقــۇم بىــز

 ەۋرد ېڭـى ی ڭنىـڭ ، شـى جىنپى ۇیۇشـۇپ زىـچ ئ تېخىمـۇ   هتراپىغائ ېتىنىڭكومىت
-19 هقىلىـــپ، پـــارتىی   ېتهكچـــى ی هســـىنى دىیسوتســـىیالىزم ئى  ۇڭگـــوچه ج
ــڭق ــى ئوم ۇرۇلتىیىنى ــۈكروھىن ــت ۇمیۈزل ــاپتونۇرۇپئىزچىلالش ــ ۇم، ئ  ۇقرایونل

 هھهرلىك، شــەھبهرلىكىـدە تـوغرا ر  ڭپارتكومنىــ هھهرلىكشـ  ۇرپـان ، تكومپـارتى 
ــ هلــقخ ــازار ېتىنىــڭدائىمىــي كومىت ۇرۇلتىیىق  ىنــىېتهكچىلىكی ى ۋەەتچىلىكن
 هتئىـي ق نـى قاراپ چىقىـش پىكرى  ڭیىغىننى ېتىمقىق ۇب پ،قىلى ۇلقوب ڭلىقئا
 هسـتایىدىل ئ هلگىلىمىلهرنـى دىكـى ب » ۇنىخـام چـوت قـان   «، هشتۈرۈپلىیلهمهئ

 همهلىـي ، ئهپئىشـل  ۇختـا خىزمىتىنـى پ  ۇرۇش، خام چوت باشقۇرۇپئىزچىلالشت
ــزهرىكىتىھ ــ مى ــارقىلىق، ش ــائىي ئىشــلىرىنىڭئىقتىســاد ىرىمىزهھئ  ىي، ئىجتىم

ــ ،ئىنــاق  غــا مــۇالزىمهت قىلىــپ ۋە ئــۇنى ئىلگىــرى ســۈرۈپ،  ەققىیاتىهرت ۇقىمم
ىنـى قولغـا   هلىبغ ۇچقىلغـ  هلچىقىشتا ھ ۇرۇپق همئىیهتھاللىق ج ۇمیۈزلۈكئوم

 ېخىمـۇ ت ھهم ېڭـى ی ۈچۈنئقۇرۇش  ۇرپانت ېڭىی ۈپهتتهس ۇقىرى، یكهلتۈرۈش
   ! ىلهرنى قوشىمىزۆھپزور ت

  
  بۇ دوكالتنى قاراپ چىققایسىزلهر. 


