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تهشكىالتىنىڭ نىزامنامىسىئۇيغۇرىستان ئازاتلىق

.باپ1

تهشكىالت ھهققىده ئومۇمى چۈشهنچه

پاراگراف-1

قۇرۇشتىكى ئاساسى مهقسهت : تهشكىالت       

يهككىلىكتىن تهشكىللىنىش، تهشكىللىنىش ئارقىلىق بىرلىشىش ئىنسانىيهت جهمئىيىتىنىڭ ئهنئهنىۋى ئادهتلىرىنىڭ بىرىدۇر.        
مۇددىئاغا قارىتا ئوخشىشىپ كېتىدىغان دۇنيا قاراش ۋه قىممهت قارىشىغا ئىگه بولغان - يهتمهكچى بولغان مهقسهت-تهشكىللىنىش 

مهلۇم بىر ئېقىمدىكى، سىياسى غايه تهرهپتىن ئوخشىشىپ كېتىدىغان خاراكتىرگه ئىگه ئىنسانالرنىڭ بىرلىكى ئاساسىدا روياپقا چىقىدۇ 
ۋام ئېتىدۇ. ۋه شۇ يۆنۈلۈشته دا

- ۋهتهن سىرتىدا پائالىيهت قىلىۋاتقان نۇرغۇن  تهشكىالتالر مهۋجۇت. بۇ تهشكىالتالرنىڭ سىياسى غايىسىده بىر  -كۈنىمىزده        
مىليون 1دهپ ئاتالغان تېرىتورىيهسى » ئۇيغۇرىستان« بىرىنى چهتكه قاقىدىغان ئۆتكۈر زىددىيهتلهر يوق بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھهممىسى 

ئۇيغۇرىستانكۇۋادىرات كىلومېتىر كېلىدىغان بېسىۋېلىنغان بىر دۆلهتنىڭ ئازاتلىقى ئۈچۈن كۈرهش قىلىۋاتىدۇ. 418مىڭ 828
-تهشكىالتلىرى دهۋا جهريانىدا     رايون خاراكتېرلىق سىياسى  زىددىيهتلهرنىڭ، خىتاي  باسمىچىلىرىنىڭ بىزگه قاراتقان ھىله

نىش جهھهتتىكى ئىچكى  نىزالىرىمىزنىڭ سهۋهبىدىن مۇنتىزىم بىر سېستىم ئىچىده ھهرىكهت نهيرهڭلىرىنىڭ ۋه تهشكىللى
زور  زىيانالر كۆرۈلۈۋاتىدۇ. شۇ ۋهجىدىن تهشكىالت ۋه مهركهزى  تهشكىالتلىرىمىز بىر بولسا ئۆز ئالدىلىرىغا قويغان قىاللمىغانلىقتىن

ئارا  - ئارا بۆلۈنۈپ، ياكى ئۆز- ڭ  نوپۇزى، شهخسى  ئارزۇسى  تۈپهيلى ئۆزنىشان، غايه تۈپهيلى ياكى مهلۇم بىر مهۋجۇت كىشىنى
بىرلىشىپ، تۈرلۈك ئۆتكۈنچى ئېقىمالرنى شهكىللهندۈرۈپ كهلمهكته. بهزىده ئاددى بىر ئىشالرمۇ تهشكىالتالرنىڭ بۆلۈنۈشىنى كهلتۈرۈپ 

ھالدا  بىرلىشىپ كېتىدىغان ھادىسىلهرمۇ ئۆزلۈكسىز چىقارغان بولسا، بهزىده بۇ تهشكىالتالر پىالنلىق ياكى ئىستىخىيهلىك 
كۆرۈلمهكته.

تهشكىالتلىرىمىزدا يۈكسهك سىياسى  غايه تهرهپتىن بىرلىك بار بولسىمۇ، كونكىرتنى خىزمهتلهرده ھهر تۈرلۈك     ئىجتىمائى        
رىغا چىقماقتا. خېلى زور نهتىجىلهر ئوتتۇرىغا سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن جىددى  ھهل قىلىش كېرهك بولغان بىر قاتار مهسىلىلهر ئوتتۇ

لىكلهرگه شاھىت بولدى. ئهگهر ئهقىل ۋه ئىدىئولوگىيه كۈرىشى بولۇۋاتقان » ئۆزلۈكسىز « يىل ئهنه شۇنداق 10چىققان ئالدىنقى 
10رىغا قويالمىساق كېيىنكى مۇشۇنداق بىر مۇرهككهپ خهلقئارا ۋهزىيهتته  دهۋرىگه يارىشا ئىسالھات ۋه يېڭىالش تهدبىرلىرىنى ئوتتۇ

يىلمۇ (ھازىرقى دهۋا ئۇسلۇبىنىڭ ئىچكى تهرهققىياتىدىن قارىغاندا) پهرقلىق بىرهر نهتىجه كۆرسهتمهيدىغاندهك قىلىدۇ. ئهكسىچه 
چىقىپ  ئارا زىددىيهتلىشىش ئارقىلىق ۋاقىت، زېھىن ۋه ئىقتىساد ئىسراپچىلىقى كېلىپ -ئوخشىمىغان قۇتۇپالرغا پارچىلىنىپ، ئۆز

تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ.

ئۈچۈن يېڭى قان، يېڭى  مۇستهقىللىقنۆۋهتته تاشقى  ۋه ئىچكى  جهھهتته يانداپ ئۆتۈپ كېتىش قىيىن بولغان بۇ  مهسهلىلهر        
بهلگۈلهپ قهلبته، ئىشتا، ئىددىيهده بىر تهپهككۇر ئاساسىدا زېھنى  كۈچىمىزنى ئۇرغۇتۇپ، زامانىسىغا يارىشا تاكتېكا ۋه سىتىراتېگىيه
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بولۇشنى ھهقىقى رهۋىشته ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى تهلهپ قىلماقتا. خهلقىمىزنىڭ ۋاز كهچمهس مىللى  ئىرادىسىنىڭ مهھسۇلى بولغان 
ىۋى   سېستىمنى بهرپا مۇستهقىللىق كۈرىشىنى قانات يايدۇرۇشقا ئاڭلىق، پىالنلىق ۋه ئىلمى  ئىنكاسنى شهكىللهندۈرىدىغان بىر نهزىرىي

قىلىش تهشكىالتىمىزنىڭ خىزمهت ئوبيېكتىدۇر. يوقۇرقى ئىددىيهنى ئۆلچهم قىلغان ئاممىۋىيلىققا ئىگه  بىرلىكنى ئاساس قىلىپ 
ئارا ھهمكارلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ۋه   -مۇستهقىللىق باسقۇچلىرىنى پارالېل يۆنۈلۈشته قانداق بېسىپ ئۆتۈش، قانداق قىلىپ ئۆز

ىنقىالۋىمىزنىڭ نهزىرىيهسى ۋه سىياسى  پروگراممىسىنى ئىلمى  ۋه نهزىرىيىۋى  جهھهتتىن مۇكهممهل ئوتتۇرغا چىقىرىشتا  بىر قاتار ئ
خىزمهتلهرنى ئىشلهپ،   تهشكىالتالر ۋه مهركىزى  تهشكىالتلىرىمىزنىڭ خىزمهتلىرىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇش، ئۇالرنىڭ خىزمهتلىرىگه 

، شۇ ئارقىلىق قانۇنى ، ئىلمى ، سىياسى  جهھهتتىن مۇكهممهل ئاساسقا ئىگه بىرلىك باراۋهرلىك، قائىده نىزام ۋه ھهمدهمده بولۇش
ئىنتىزام بىلهن دهۋا ئېلىپ بېرىش سېستىمىسىنى بهرپا قىلىش  يهتمهكچى بولغان بۈيۈك نىشانلىرىمىزنىڭ بىرى  سۈپىتىده پارتىيه 

تهشكىالتىمىزنىڭ زىممىسىگه يۈكلهنمهكته.  شهكلىده ئىداره قىلىنىدىغان ئۇشبۇ 

، مۇرهسسهسىز مۇستهقىللىق كېسىل-بىز تهشهببۇس قىلىۋاتقان تهشكىالت سىياسى  جهھهتته كهسكىن، مۇددىئا جهھهتته ئۈزۈل       
الھىده ئهھمىيهت  ئىدىئولوگىيهۋى مهسىلىلهرده ئىلمى ، نهزىرىيىۋى تهرهپلهردىن مۇستهقىللىق تېمىسىغا ئادهۋاسى قىلىدىغان

دهۋاسىنىڭ  مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىدىغان غوللۇق لىنىيهسىگه سىياسى  ۋه نهزىرىيىۋى  جهھهتتىن ئۇيغۇرىستانبېرىدىغان ۋه 
يېتهكچىلىك قىلىدىغان ھوقۇقلۇق بىر ئورگاندۇر. 

ن، مۇستهقىللىق يولىنى باشقا تهشكىالتالرغا تهشكىالت يوقۇرقى جهڭگىۋار خىزمهتلهرنىڭ جاۋاپكارلىقىنى ئۈستىگه ئاالاليدىغا      
ئىددىيه جهھهتتىن ئۈلگه يارىتىدىغان ئهمهلى  قهدهملهر بىلهن بېسىپ ماڭىدىغان،  مۇستهقىللىق دهۋاسىنىڭ بارلىق ئېقىمى بىلهن  ۋه 

مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزگهئۇالرغا يېتهكچىلىك قىلىۋاتقان ھهرقانداق شهخىسلىرى بىلهن مهلۇم بىر سهۋىيهده كېلىشهلهيدىغان، 
پايدىلىق يولالرنى ئېچىشتا باشقا ئېقىمدىكى تهشكىالت شۇنداقال تهشكىالتچىالر بىلهن ئۆزىنىڭ سىياسى  مهۋقهسى ئاساسىدا بىرلىكنى 

ىقنى ئىلگىرى ئارا ئىتتىپاقل-ۋۇجۇتقا چىقىرااليدىغان ۋه ئۆتكۈنچى دهۋرىده ئۇالر بىلهن نىسپى  مۇناسىۋهت ئورنىتااليدىغان، ئۆز
سۈرىدىغان، مهركىزى  تهشكىالتالرغا جۈملىدىن ھهرقانداق بىر   تهشكىالتقا ۋه ھهر قانداق بىر شهخىسكه قارشى ئهمهس ئهكسىچه 

ئىجابى  مۇناسىۋهتته بولۇدىغان، ئهڭ مۇھىمى دهۋايىمىز ئېرىشكهن تهجرىبه ساۋاقالر ئاساسىدا مۇكهممهل بولغان سىياسى ، نهزىرىيىۋى  
قانۇنى   جهھهتتىن دهۋا ئاساسىنى پىششىقالپ ئىشلهپ چىقىدىغان بىر ئۇلۇغۋار قهدهم بىلهن  ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.  ۋه 

پاراگراف-2

تهشكىلى  ئاپارات توغرىسىدا چۈشهنچه

تهشكىالتنىڭ تهشكىلى ئاپاراتلىرى

دائىمى كومىتېت   ئا.

كومىتېتمهسلىھهتچىلهر  ب.
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هئىسلهر رهئىس ۋه مۇ ئاۋىن ر  س.

دىنى  ئىشالر كومىتېتى    د.

تهپتىش كومىتېتى   ئې.

   بۆلۈمىمالىيه   ف.

  كومېتېتى(ئىچكى ئىشالر بۆلىمى، تاشقى ئىشالر بۆلىمى)گ.         ئىستىخبارات 

خ.         ئىجرائىيه كومىتېتى  _   

قاتارلىق  ئورگانالردىن تهركىپ تاپىدۇ. 

پاراگراف-3

امنامىسى  توغرىسىدا چۈشهنچهتهشكىالتنىڭ نىز

ئا.  تهشكىالتنىڭ قۇرۇلۇشى تولۇق پىششىقالپ ئىشلهنگهن نىزامنامىگه ئاساسهن ئىشقا ئاشىدۇ.

ب.  تهشكىالتنىڭ نىزامنامىسى باش رهئىستىن باشالپ ھهربىر ئهزاغىچه بويسۇنۇش بهلگىلىمىسى بولۇپ قوبۇل قىلىنىدۇ.

ھهرىكهت نىزامنامىگه ئويغۇن بولۇشى تهلهپ قىلىنىدۇ.-نداق ئىشس.  تهشكىالت ئىجرا قىلىدىغان ھهر قا

د.  نىزامنامىنىڭ ماددىلىرى ئومۇمى  يىغىندا قاراپ چىقىلىدۇ، ئۆزگهرتىشكه توغرا كهلسه ئاۋازغا قويۇلۇپ  يىغىن قاتناشقۇچىلىرىنىڭ 
ا نىزامنامىگه تۈزۈتۈش كىرگۈزۈش زۆرۈرىيىتى % دىن ئارتۇق ماقۇللىشى بىلهن ئۆزگهرتىلىدۇ، تولۇقلىنىدۇ. خىزمهت جهريانىد50

تۇغۇلۇپ قالسا، دائىمى  كوممىتېتنىڭ  يىغىنى ئېچىلىپ، كۆپ سانلىق ئهزاالرنىڭ ئاۋاز بېرىشى بىلهن ئۆزگهرتىلىدۇ.

  .باپ 2

تهشكىلى ئاپارات  ۋه خادىمالرنىڭ ۋهزىپىلىرى توغرىسىدا چۈشهنچه

پاراگراپ-1

رهئىس      

تتىكى ئهڭ يوقۇرى ھوقۇقلۇق شهخس بولۇپ ھېساپلىنىدۇ. يهنى قهرهلى توشمىغان ئهھۋالدىمۇ دائىمى كومىتېت  رهئىس تهشكىال  
يىغىنى چاقىرىش تهكلىۋىنى بېرهلهيدۇ، ۋهزىپىلىك خادىمالرغا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ئۆز ۋهزىپىسىنى ئۆتهشكه مهجبۇرلىيااليدۇ، ۋهزىپىسىنى 
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نى ئالماشتۇرۇش، بوشۇتۇش تهكلىۋىنى بېرهلهيدۇ، ره ئىس دائىمى  كومىتېت، تهپتىش كومىتېتى، ئادا قىاللمىغان تارماق ۋه خادىمالر
نىڭ خىزمهتلىرىنى بىۋاسته قول  تىقىپ بۆلۈمىۋه مالىيه كومېتېتىئىستىخبارات ، ئىجرائىيه كومىتېتى، دىنى  ئىشالر كومىتېتى

تهكشۈرهلهيدۇ. 

پاراگراف-2

مۇئاۋىن رهئىسلهر

نچى  مۇئاۋىن رهئىسنىڭ قوشۇمچه كونكىرت ۋهزىپىسى بولۇشى ۋه بولماسلىقىدىن قهتئىنهزهر باش رهئىسنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن بىرى     
ۋهياكى باش رهئىس  خىزمهت ئۈستىده بولمىغان، بواللمايدىغان ئهھۋالدا  باش رهئىسنىڭ ۋهزىپىسىنى ئۆتهيدۇ. باشقا مۇئاۋىن رهئىسلهر 

ىشىغا ئاساسهن ئاالھىده ۋهزىپىلهرنى ئۈستىگه ئالىدۇ.تهشكىالتنىڭ ئورۇنالشتۇر

پاراگراف-3

دائىمى كومىتېت      

تهشكىالتنىڭ نىزامنامه، پروگرامما، سايالم قاتارلىق تهشكىلى  ورگىنىدۇر. دائىمى  كومىتېت تهشكىالتنىڭ ئهڭ يوقۇرى ھوقۇقلۇق ئ      
ئائىت قارارالرنى ماقۇلاليدۇ ۋه ئومۇمى  يىغىننىڭ روھىغا ئاساسهن نىزامنامه، خىزمهتلىرىگه مۇناسىۋهتلىك ئومۇمى ئهھۋالالرغا 

پروگراممىالرنى تۈزۈپ چىقىش، ئۆزگهرتىش، بىكار قىلىش، قارار ئېلىش ۋه ماقۇلالش ئىشلىرىنى بېجىرىدۇ.

پاراگراف-4

دىنى  ئىشالر كومىتېتى       

ىزنىڭ دىنى  ئېتىقات مهسىلىلىرىگه ئائىت ئومۇمى  ئىشالرغا يېتهكچىلىك قىلىدۇ. تهشكىالتنىڭ دىنى  ئىشالر كومىتېتى خهلقىم      
تهرغىبات ۋه دىنى  مۇئهمماالرنى يېتهكلهيدۇ ۋه  تهشكىللهيدۇ.  دىنى  ئىشالر كومىتېتى  بارلىق - تهربىيه، تهشۋىقات-دىنى  تهلىم

بۆلۈملهردىن ھۆرمهت جهھهتته  يوقۇرى ئورۇندا تۇرىدۇ.

افپاراگر-5

تهپتىش كومىتېتى      

تهپتىش كومىتېتى باش رهئىسنىڭ خىزمهتلىرىدىن تارتىپ بارلىق مهركهز ۋه خادىمالرنىڭ خىزمهتلىرىگىچه بولغان قانۇنغا ۋه      
نىزامنامىگه مۇناسىۋهتلىك بارلىق مهسىلىلهرنى سۈرۈشته قىلىدۇ ۋه نازارهتچىلىك قىلىدۇ. بولۇپمۇ تهشكىلى،   ئىقتىسادى  

بهلگىلىمه ۋه نىزامنامه روھىغا ئاساسهن قوغداش ۋهزىپىسىنى ئۆتهيدۇ.-ۇناسىۋهتلىرىنى قانۇنم
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پاراگراف-6

مالىيه بۆلۈمى

تهشكىالتنىڭ مالىيه ئىشلىرىنى بېجىرىدۇ. تهشكىالتنىڭ جان تومۇرى بولغان بۇ خىزمهتنى بېجانىدىللىق بىلهن   مالىيه بۆلۈمى     
تهشكىالتنى ماددى  جهھهتتىن مالىيه بۆلۈمىىتىنى نازۇك سىياسى  مهسىله قاتارىدا ئېتىراپ قىلىدۇ. ئورۇناليدۇ، ئۆز مهجبۇرىي

  كۈچلهندۈرۈش يوللىرى ھهققىده ئوبيېكتىپ خىزمهتلهرگه يېتهكچىلىك قىلىدۇ ۋه قول تىقىپ ئىشلهيدۇ. 

  پاراگرافـ7

  ئىستىخبارات كومېتېتى

مۇستهقىللىقن تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ سىياسى ئىستىلىگه مۇناسىۋهتلىك مهسىلىلهرگه، ئالدى بىلهئىستىخبارات كومېتېتى      
ھهرىكهت ئېقىمىدىكى تهشكىالت ۋه خادىمالرنىڭ سىياسى ئىستىلىگه دائىر مهسىلىلهرگه قارايدۇ. ئاندىن ۋهتهن، مىىللهت مهسىلىسىگه 

.   لىدۇوئىشلىرىغا مهسئۇل ب، ئىنتىزامئائىت ئاخبارات، ئۇچۇر، ئاالقه

پاراگراف-8

ئىجرائىيه كومىتېتى

ئىجرائىيه كومىتېتىنىڭ ۋهزىپه دائىرىسى بىر قهدهر كهڭرى بولۇپ، ئۆزىگه قاراشلىق بىر قانچه تهڭ دهرىجىلىك بۆلۈملهرنى ئۆز      
ئىچىگه ئالغان ھالدا  تهشكىالتنىڭ كۈندۈلۈك خىزمهتلىرىنى يۈرگۈزىدۇ.

.باپ3

منامىسىتهشكىالتنىڭ ئومۇمى نىزا

پاراگراف-1

تهشكىالتنىڭ ئومۇمى ئهھۋالىغا ئاالقىدار بهلگىلىمىلهر

دهپ ئاتىلىدۇ.  ئۇيغۇرىستان ئازاتلىقتهشكىالتنىڭ نامى:   .ماددا :1

يېزىقىدۇر، تهشكىالت ئهزالىرى ياشايدىغان جايالردىكى يهرلىك تىلالر - يېزىق ئۇيغۇر تىل-تهشكىالت قوللىنىدىغان تىل.ماددا: 2
يهرلىك رهسمىيهت بېجىرىش ۋه يهرلىك ئاالقه ئىشلىرىدا ئىشلىتىلىدۇ.
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مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىدۇ، تهشكىالت ئىجرا قىلغان ھهر قانداق كېسىل-تهشكىالت  ئانا ۋهتىمىنىمىز نىڭ ئۈزۈل.ماددا :3
نۇن ۋه ئهھدىنامىلهرگه ئويغۇن  ھالدا بىر تهرهپ قىلىدۇ. ھهرىكهتنىڭ جاۋاپكارلىقىنى ئۈستىگه ئالىدۇ، ھهمده مهسىلىلهرنى خهلقئارا قا

ۋهتهننىڭ ئازاتلىقى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان، خهلقىمىزنىڭ مىللى كىملىكىنى، ئىگىلىك ھوقۇقىنى، ۋهتىنىمىزنىڭ زىمىن پۈتۈنلۈكىنى، 
چۈن ئېلىپ بېرىىۋاتقان  ھهرىكهتلىرىنى  يېزىقى ۋه دىنى ئېتىقادى قاتارلىقالرنى قوغداش ئۈ-ماددى ۋه مهنىۋى بايلىقلىرىنى، تىل

قانۇنى ھهرىكهت دهپ تونۇيدۇ ۋه ئۇنى خهلقئارا  سورۇنالردا ھىمايه قىلىدۇ.

تۈرگه ئايرىپ قوبۇل قىلىدۇ:3تهشكىالت  ۋهتىنىمىزدىكى ئاھالىلهرنى مۇنداق . ماددا :4

ئادهت، -غۇرالر ۋه  ئۇيغۇرالر  بىلهن   تىل، ئېتىقات، ئۆرپىيهنى  ۋهتىنىمىزده  ئهزهلدىن ياشاپ كهلگهن ئۇي-) يهرلىك خهلىقلهر1
ماكان قاتارلىق جهھهتلهرده ئوخشاشلىقى بولغان ۋه ئۇيغۇرالر بىلهن ئورتاق سىياسى  جۇغراپىيىلىكئورتاق مىللى  مهنپهئهت، ئورتاق  

هر.دهپ ئاتاشقا شهرتى توشىدىغان بارلىق ئېتنىك خهلقل» يهرلىكلهر « تهقدىرگه ئىگه  

يهنى ۋهتىنىمىزگه تۈرلۈك سهۋهپلهر بىلهن قانۇنلۇق ھالدا كىرىپ ئولتۇراقلىشىپ قالغان، خىتايالرنىڭ  تاجاۋۇزچىلىق - ) مۇھاجىرالر2
.چهتئهللىكلهريوق بولغان شېرىكچىلىكىجىنايىتى بىلهن 

ق كۈچلهر ۋه ئۇالرنىڭ مهجبۇرى يۆتكهپ كېلىپ يهنى ۋهتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن باسمىچى قوراللى-) قانۇنسىز كۆچمهنلهر3
تاراج قىلىش ئۈچۈن ئولتۇراقلىشىپ قالغان ۋه تاجاۋۇزچىالرغا ھهمتاۋاق -ئورۇنالشتۇرىشى بىلهن، ۋهتىنىمىزنىڭ بايلىقلىرىنى تاالن

بولغان ھهرقانداق كىشىلهر.   

پراق ئۆلچىمى مهسىلىسىنى  شۇ ھهقتىكى خهلقئارا ئهھدىنامىلهر تهشكىالتىمىز قوشنا ئهللهر بىلهن بولغان ۋهتىنىمىزنىڭ تۇ.ماددا :5
يولى بىلهن ھهل قىلىشنى تهشهببۇس قىلىدۇ.دىپلوماتىيهئاساسىدا تېنچلىق ۋه 

قانۇن بىلهن تهشكىالتىمىز يېقىن كهلگۈسىدىكى ئازات ۋهتىنىمىزده  دېموكراتىك جۇمھۇرىيهت تۈزۈمىنى بهرپا قىلىشنى، .ماددا : 6
ىدىغان مۇستهقىل دۆلهت بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ.باشقۇرۇل

تهشكىالتىمىز يېقىن كهلگۈسىدىكى مۇستهقىل دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيا تېنچلىقىغا، رايون تېنچلىقىغا، ئىنسانىيهت تېنچلىقىغا .ماددا : 7
ىقىغا، قوشنا ئهللهرگه تۆھپه قوشىدىغانلىقىنى خهلقئارا جامائهتكه ئوچۇق جاكااليدۇ ھهم قوشنا ئهللهرگه بېقىنمايدىغانل

كېڭهيمىچىلىك قىلمايدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. 

پاراگراف.2

تهشكىالتنىڭ  ئاساسى قۇرۇلما ۋه خىزمهتلىرىگه ئاالقىدار بهلگىلىمىلهر

ىن تهشكىالتنىڭ  خىزمىتى تهشكىالت رهسمى سايالم ئۆتكۈزۈپ، رهھبهرلىك ئاپاراتلىرىنى تهسىس قىلىپ چىققاندىن كېي.ماددا : 8
ئاشكاره، دېموكراتىك ئۇسۇل بىلهن ئېلىپ بېرىلىدۇ. جهريانى ۋه سايلىمىباشلىنىدۇ. تهشكىالتنىڭ قۇرۇلۇش 

تهشكىالت: .ماددا :9
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ئا. دائىمى كومىتېت 

كومىتېىتى مهسلىھهتچىلهرب. 

س. رهئىس ۋه مۇئاۋىن رهئىسلهر 

د. تهپتىش كومىتېتى  

ئې. دىنى  ئىشالر كومىتېتى 

   ىيه بۆلۈمىمالف.  

  ئىستىخبارات كومېتېتىگ. 

خ.  ئىجرائىيه كومىتېتى  _  قاتارلىق كومىتېت دهرىجىلىك ئورۇنالردىن تهركىپ تاپىدۇ.

پاراگراف.3

تهشكىالتنىڭ ئومۇمى خىزمهتلىرىگه  ئاالقىدار بهلگىلىمىلهر

باش رهئىسنىڭ خىزمهت ئهھۋالى:. ماددا :10

ڭ يوقۇرى ھوقۇقلۇق خادىم بولۇپ، ئومۇمىي يىغىن ۋه دائىمى  كومىتېت يىغىنىدا ئېلىنغان قارارالرغا ) باش رهئىس تهشكىالتتىكى ئه1
ئاساسهن ھهر قايسى ئاپاراتالرغا  ۋهزىپه تاپشۇرىدۇ.

ۇ، ) باش رهئىس ھهر قايسى تارماقالرنى ئۆز ۋهزىپىلىرىنى ئۆتهشكه مهجبۇراليدۇ، ۋهزىپىسىنى ياخشى ئۆتىگهنلهرنى تهقدىرلهيد2
ۋهزىپىسىده پاسسىپ بولغانالرنى تهنقىتلهيدۇ ۋه ئاگاھالندۇرىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا ۋهزىپىلىك خادىمالرنى ۋاقىتلىق ئىشتىن 

توختىتااليدۇ.

) باش رهئىس چهت ئهللىكلهرگه بايانات بېرىدۇ، ئۇالر بىلهن ئۆز ئالدىغا مۇناسىۋهت ئورنىتااليدۇ، لېكىن ھهرقانداق بىر بايانات 3
نىزاملىرىغا خىالپلىق قىلماسلىقى، ئاالھىده جىددى -ىشته ياكى ئاالقه ئورنۇتۇشتا تهشكىالتنىڭ  سىياسى پىرىنسىپلىرى ۋه قائىدهبېر

مهسىلىلهر كۆرۈلگهنده  باش رهئىس مهسلهھهتچىلىرى ھهيئىتىنىڭ مۇزاكىرىسىدىن ئۆتكۈزۈشى كېرهك.

دائىمى  كومىتېتنىڭ ئومۇمى ئهھۋالى::. ماددا11

ۇمى سايالم يىغىنىدىن بىر دهرىجه تۆۋهن دائىمى كومىتېت تهشكىالتتىكى ئهڭ يوقۇرى ھوقۇقلۇق ئورگان بولۇپ، تهشكىالتنىڭ ئوم
تۇرىدىغان، قارار ماقۇلاليدىغان، بهلگىلىمىلهرنى قاراپ چىقىدىغان، تهشكىالتنىڭ نىزامنامىلىرىنى، پىرىنسىپ ۋه پروگراممىلىرىنى 

زىنىڭ  مهسلهھهتچىلىرى ئۆئۆزگهرتىپ، يېڭىالپ، تولۇقالپ بېكىتىدىغان   ھوقۇقالرغا ئىگهدۇر. دائىمى كومىتېت ئىچىده باش رهئىس 
تهسىس قىلىدۇ.ھهيئىتىنى
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مالىيه بۆلۈمىدائىمى كومىتېت ئهزالىرى: تهشكىالتنىڭ باش رهئىسى، دائىمى كومىتېت رهئىسى، ئىجرائىيه كومىتېتى رهئىسى، .ماددا :12
شكىالتتا  ۋهزىپىسى بولمىغان مهسۇلى ۋه دىنى ئىشالر كومىتېتى رهئىسى قاتارلىق خادىمالر ( شهرتسىز بولغان) دىن سىرت  ته

قابىليهتلىك، ئاكتىپ ئهزاالردىنمۇ تهشكىللهنسه بولىدۇ. دائىمى كومىتېت ئهزالىرى تهشكىالتنىڭ ئومۇمى سايالم يىغىنىدا نامزات 
قا ئىھتىياج كېيىنكى ۋاقىتالردا دائىمى كومىتېتىغا كېڭهيتىپ  ئهزا قوبۇل قىلىش- كۆرسۈتۈلۈپ سايالپ چىقىلىدۇ. سايالمدىن ئىلگىرى

%دىن يوقۇرى ئاۋازى بىلهن تولۇقالپ سايالنسا بولىدۇ. ئهزااللىرىنىڭ سانى 50تۇغۇلغاندا، مهۋجۇت دائىمى كومىتېت ئهزالىرىنىڭ 
كىشىدىن كام 9كۆپلىكىگه قاراپ كۆپهيتىلىشى مۈمكىن، ئهڭ ئاز بولغاندا -تهشكىالتنىڭ ئومۇمى ئهزالىرىنىڭ سانىنىڭ ئاز

ك.بولماسلىقى كېره

ھهيئىتى دائىمى مهسلىھهتچىلهرھهيئىتى دائىمى كومىتېت ئهزالىرىدىن تاللىنىپ بېكىتىلىدۇ. مهسلىھهتچىلهرباش رهئىس . ماددا :13
ھهيئىتىنىڭ ماقۇللىغىسىز بىرهر بايانات ئېالن قىلغان مهسلىھهتچىلهركومىتېت ئهزالىرىغا ئاشكارا ئۇختۇرىلىدۇ. ئهگهر باش رهئىس 

تاشقى مۇناسىۋهتته بىرهر ئاالقه ئورناتقان بولسا، سهلبى ئاقىۋىتىگه ئۆزى جاۋاپكار بولىدۇ.بولسا، ياكى

ھهرىكهت سېپىده ئاكتىپ رول ئېلىۋاتقان  شهخسلهر، تهشكىالتچىالر ۋه دىنى مۇستهقىللىقمهسله ھهتچىلهر كومىتېىتى:  .ماددا :14
رىدا تهكلىپ ۋه مهسلهھهتلهرنى بېرىدۇ.   شۇ ئارقىلىق دهۋا يېتهكچىلىرىنىڭ زاتالردىن تهركىپ تاپىدۇ. تهشكىالتنىڭ سىياسى ئىشلى

تهشكىالتىمىزنى نازارهت قىلىشىغا، خىزمهتلىرىمىزگه يېتهكچىلىك قىلىشىغا  ۋه تهشكىالتالرنىڭ تهشكىالتىمىز ئارقىلىق مۇستهقىللىق 
ر ئارا ھهمكارلىق ۋه بۈيۈك بىرلىكنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا ئائىت يېڭى چۈشهنچىلهرگه ئىگه بولۇپ، تهشكىالتالئىدېئولوگىيىسىگه

قواليلىق يارىتىدۇ.  

دىنى ئىشالر كومىتېتىنىڭ خىزمهت ئهھۋالى تۆۋهندىكىدهك تهرتىپ بىلهن ئېلىپ بېرىلىدۇ : . ماددا :15

بالىالر -ۆلۈمى، تهتقىقات بۆلۈمى، ئانا) خهلقىمىزنىڭ دىنى ئىتىقات ئىشلىرىغا يېتهكچىلىك قىلىدۇ. تهشۋىقات بۆلۈمى،  تهشكىالت ب1
تهرغىبات ئىشلىرىنى ئېلىپ بارىدۇ. -تهربىيه، تهشۋىقات-بۆلۈمى قاتارلىق بۆلۈملهرنىڭ ھهمكارلىشىشى بىلهن دهۋا سېپىمىزده دىنى تهلىم

) تهشكىالتىمىزنىڭ مۇسۇلمان ئهللهر بىلهن بولىدىغان مۇناسىۋهتلىرىنى بېجىرىدۇ،2

للىتىمىزنىڭ ئارىسىدىكى ئايرىلماس بىرلىكنى، دىن بىلهن ۋهتىنىمىز ئوتتۇرسىدىكى باغلىنىشالرنى، ئىسالم بىلهن ) دىن بىلهن مى3
غهيرى ئىسالم ئارىسىدىكى ئىنسانى مۇناسىۋهتلهرنى خهلقىمىزگه ئهڭ توغرا رهۋىشته چۈشهندۈرۈش خىزمىتىنى ئۆتهيدۇ، 

ياقلىغان ھالدا، خىزمهتلىرىنىڭ تېخىمۇ ئۆنۈم بېرىشى ئۈچۈن ئايرىم پائالىيهت نىزامى ) تهشكىالتنىڭ ئومۇمى نىزام ۋه پىرىنسىپلىرىنى4
تۈزۈپ چىقىپ، دائىمى كومىتېتقا تهسقىتلىتىپ  خىزمهت بېجىرسه بولىدۇ.

ڭ خىزمهت تهپتىش كومىتېتى: تهشكىالتنىڭ تهپتىش كومىتېتى  باش  رهئىسنىڭ بۇيرۇقىغا بېنائهن ھهرقايسى تارماقالرنى:.ماددا16
ئهھۋالى، دائىمى كومىتېت ئهزالىرىدىن كۆرۈلگهن غهيرى نورمال ھادېسىلهر، شۇنىڭدهك بارلىق ئهزاالرنىڭ ئۈستىدىنمۇ تهكشۈرۈش 
ئېلىپ بارىدۇ، ئىگىلىگهن مهلۇماتالرنى پهقهت باش رهئىسكه تاپشۇرىدۇ، باش رهئىسنىڭ بۇيرۇقىسىز ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن  ھېچ 

بواللمايدۇ. ناۋادا باش رهئىستىن خاتالىق سادىر بولغاندا، دائىمى كومىتېت تهرىپىدىن قارار چىقىرىلىپ تهپتىشنىڭ قۇالق- كىمگه كۆز
.تاپشۇرۇلىدۇ، باش رهئىسنىڭ ئۈستىدىن ئىگىلىگهن مهلۇمات مهزكۇر دائىمى كومىتېتقا تاپشۇرۇلىدۇئېنىقلىشىغا 

تهشكىالتنىڭ ۋه تهشكىلى پائالىيهتنىڭ جان تۇمۇرىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ   ۆلۈمىمالىيه ب: تهشكىالتنىڭ مالىيه بۆلۈمى.ماددا :17
تهشكىالتنىڭ مالىيه مهسىلىسىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن مالىيه بۆلۈمىتارماقنىڭ خىزمىتىگه پهۋقۇالدده ئهھمىيهت بېرىلىشى كېرهك. 
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) تهشكىالت   2زالىرىدىن قهرهللىك بهدهل پۇلى يىغىدۇ، ) تهشكىالت ئه1تهدبىرلهرنى ئىشقا ئاشۇرۇشى الزىم: -تۆۋهندىكىدهك چاره
نىزام ۋه پىرىنسىپلىرىغا خىالپ بولمىغان ھالدا تىجارهت -) تهشكىالتنىڭ سىياسى 3سىرىتىدىن ئىئانه توپالش پائالىيتى ئېلىپ بارىدۇ، 

يوللىرىنى ئېچىپ، تهشكىالتنىڭ مالىيه ئىشلىرىنى جانالندۇرىدۇ.

:بارات كومېتېتىئىستىخ  .ماددا :18

ھهرىكهتمۇستهقىللقئالدى بىلهن تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ سىياسى ئىستىلىگه مۇناسىۋهتلىك مهسىلىلهرگه،ئىستىخبارات كومېتېتى)  1
ئېقىمىدىكى تهشكىالت ۋه خادىمالرنىڭ سىياسى ئىستىلىگه دائىر مهسىلىلهرگه قارايدۇ. ئاندىن ۋهتهن، مىىللهت مهسىلىسىگه ئائىت 

ئاالقه ئىشلىرىغا مهسئۇل بولۇدۇ.ئىنتىزام،خبارات، ئۇچۇر،ئا

يوقلىقىنى ئىگىلهيدۇ. -) ھهر قايسى مهركهزلهر ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋهزىپىلهرنىڭ مىللى مهنپهتىمىزگه زىيانلىق ئاقىۋىتىنىڭ بار2

ىتاي مهنبهلىك، ياكى خىتايغا ھهمكارلىشىدىغان ) تهشكىالتىمىزغا پهۋقۇالدده كېلىدىغان، تۇيۇقسىز ياردهملهرنىڭ مهنبهسىنى، يهنى خ3
غبولمىغانلىقىنى ئىگىلهيدۇ. -دۆلهت، تهشكالت مهنبهلىك بولۇپ

) خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ خهلقىمىزگه سېلىۋاتقان زۇلۇم ئهھۋالىنىڭ پاكىتلىرىنى ئىگىلهيدۇ.4

) خىتاينىڭ ستراتېگىيهسى، تاكتېكىسى ئۈستىده ئىزدىنىش ئېلىپ بارىدۇ.5

) خىتاينىڭ بىزگه ياردهمچى بولىۋاتقان دۆلهت ۋه خهلقئارا تهشكىالتالرغا قايسى ئۇسۇلدا تاقابىل تۇرۇش پىالنلىرىنى ئىگىلهشكه 6
تىرىشىدۇ. 

ئهلدىكى ھهرىكهتلىرىمىزگه  سۇقۇنۇپ كىرىپ، بۇزغۇنچىلىق قىلىشىغا ئورۇنۇشلىرىنى ئىگىلهيدۇ. -) خىتاينىڭ گوماشتىلىرىنىڭ چهت7

ھهرىكىتىمىزگه كېرهكلىك بولغان ھهر تۈرلۈك ئۇچۇرالرنى توپالش، تهتقىق قىلىش   مۇستهقىللىقسىرىتىدىنهتهن ئىچى ۋه ) ۋ8
ئىشلىرىنى بېجىرىدۇ. توپلىغان بارلىق مهلۇماتالر تهشكىالتنىڭ باش رهئىسىگه تاپشۇرۇلىدۇ.

گه مهسۇل بولىدۇ. بۇ ئورۇن دائىمى كومىتېت يىغىنلىرىدىن تۆۋهن ئىجرائىيه كومىتېتى تهشكىالتنىڭ كۈندۈلۈك خىزمهتلىرى. ماددا :19
دهرىجىلىك بارلىق يىغىنالرنى چاقىرىدۇ.  باش رهئىسنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن  تهشكىالتنىڭ ئومۇمى  سايالم يىغىنىنىڭ كۈنتهرتىپلىرىنى 

ىقىدىكى ھهر قايسى تهڭ دهرىجىلىك بۆلۈملهرنىڭ بېكىتىدۇ. ئاممىۋىي پائالىيهتلهرنى تهشكىللهيدۇ، يېتهكچىلىك قىلىدۇ.   قارم
خىزمهتلىرىگه قواليلىق يارىتىدۇ ۋه ھهمكارلىشىدۇ.

ئىجرائىيه كومىتېت قارمىقىدا تارماق بۆلۈملهر تهسىس قىلىنىدۇ: . ماددا:20

)تهشۋىقات بۆلۈمى  1

) تهشكىالت بۆلۈمى  2

بالىالر بۆلۈمى  -) ئانا3

  ) كاتىبات بۆلۈمى4
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جىمه ـ تهتقىقات بۆلۈمى... زورۈر تهپىلغاندا يهنه بهزى بۆلۈملهر تهسىس قىلىنىدۇ.)  تهر5

ئىجرائىيه كومىتېت قارمىقىدىكى تارماقالرنىڭ خىزمهت ئهھۋاللىرى: . ماددا : 21

رگان ماتىرياللىرىنى تنى ، سىياسى ۋه ئاخبارات ئىشلىرىنى تهشۋىق قىلىدۇ، تهشكىالتنىڭ ئوىھهرىكمۇستهقىللىق:بۆلۈمىتهشۋىقات ) 1
نهشىر قىلىپ تارقىتىدۇ، تهشكىالت خىزمهتلىرىگه ئائىت تۈرلۈك  سىياسى، ئىجتىمائى خهۋهر، ئۇچۇر ۋه ماتىريالالرنى ھازىرالشقا مهسۇل 

تېلۋىزىيهسى ۋه گېزىت قاتارلىقالرنىڭ خىزمهتلىرىنى بېجىرىدۇ. -بولىدۇ. ئىنتېرنېت سهھىپىسى، ئىنتېرنېت رادىئو

: ئهزا قوبۇل قىلىش، ئهزالىقتىن بىكار قىلىش ئىشلىرىنى بېجىرىدۇ. ىالت بۆلۈمىتهشك) 2

  ئىنسانىيبالىالر بۆلۈمى :  ۋهتهننىڭ ئازاتلىقى ئهمهلگه ئاشقىچه بولغان ئۆتكۈنچى دهۋىرده  ئانىلىرىمىز ۋه بالىلىرىمىزنىڭ -) ئانا3
ى ئهنهنىلىرىمىز ئاساسىدا قوغداش ئۈچۈن ئهمهلى پائالىيهتلهرنى ئېلىپ ھوقۇقلىرىنى خهلقئارا قانۇن ۋه ئهھدىنامىلهر ۋه مىلل-ھهق

- ئادهت، ئهدهبىيات-يېزىق، دىنى ئېتىقات، ئۆرپى-ئۆسمۈرلهرگه تىل- بالىالر خىزمىتىگه مهسۇل بولىدۇ، چهتئهلدىكى ياش-بارىدۇ. ئانا
يدۇرىدۇ. تهربىيه ئىشلىرىنى قانات يا-جۇغراپىيه ساھهسىده تهلىم-هت، تارىخئسهن

ئائىت مهسهلىلهرنى تهتقىق قىلىدۇ، پىششىقالپ ئىشلهيدۇ، ئىچكى ۋه مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزگه) تهرجىمه ۋهتهتقىقات بۆلۈمى: 4
تاشقى سىياسى ۋهزىيهت ئۈستىده ئىزدىنىش ئېلىپ بارىدۇ. بىز ئۈچۈن پايدىلىق بولغان ئۇيغۇرچه مۇھىم ماتېرىيالالرنى چهتئهلچىگه، 

  مۇھىم ماتېرىيالالرنى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىش ئىشلىرىنى بېجىرىدۇ.چهتئهلچه

) كاتىبات بۆلۈمى تهشكىالتنىڭ پۈتۈك ئىشلىرىنى بېجىرىدۇ. ئۇختۇرۇش، ئىلتىماس، چاقىرىق ئىشلىرىنى بېجىرىدۇ. ئىچكى _ تهشكىلى 5
ئاالقه ئىشلىرىنى بېجىرىدۇ.

ئهھلىلىرى تهكلىپ قىلىنىدۇ.  پىالن، تاكتېكا ۋه ستراتېگىيه تۈزۈش ئىشلىرى ئاالھىده تهشكىالتقا  قابىلىيهتلىك كهسىپ. ماددا :22
كۈن تهرتىپكه قويۇلۇپ مۇزاكىره قىلىنىدۇ، قول تىقىپ ئىشلىنىدۇ. بۇ تهشكىالتىمىزنىڭ ئهڭ زۆرۈر خىزمهتلىرىنىڭ بىرىدۇر.

قوغدايدۇ، لېكىن تهشكىالتنىڭ ئابرويىنى ئۆستۈرۈش مهقسىدىده تهشكىالتىمىز نوپۇزلۇق زاتلىرىمىزنى ھىمايه قىلىدۇ،:. مادد ا23
نوپۇز قوغالشمايدۇ، ئهكسىچه خىزمهت قىلىش، نهتىجه قازىنىش ئارقىلىق نوپۇز يارىتىشقا تىرىشىدۇ.

ڭ تۈپ تهشكىالت رهسمى ئىشقا كىرىشكهندىن كېيىن  ھهرقايسى بۆلۈملهر خىزمهت ئىھتىياجىغا قاراپ، تهشكىالتنى. ماددا :24
نىزامنامىسىگه ئويغۇن ھالدا قوشۇمچه، ۋاقىتلىق بهلگىلىمه تۈزۈپ چىقىپ، دائىمى كومىتېتقا  تهستىقلىتىپ خىزمهت بېجىرسه بولىدۇ. 
دائىمى كومىتېتقا تهستىقالتماي، ئۆز ئالدىغا، ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن بېجىرگهن ھهرقانداق شهكىلدىكى خىزمهتلىرى قانۇنسىز بولۇپ 

دۇ، بۇنداق ھادىسىنى سادىر قىلغان خادىم ياكى بۆلۈم ئۆزىنى تهكشۈرىدۇ ۋه ئىنتىزام جازاسىغا تارتىلىدۇ.  ھېساپلىنى

. باپ4

تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ ھوقۇق ۋه مهجبۇرىيهتلىرىگه ئاالقىدار بهلگىلىمىلهر

پاراگراف.1
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تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ ھوقۇقلىرى

كىرگهن ھهرقانداق بىر كىشى: تهشكىالتقا ئهزا بولۇپ   :. ماددا25

) تهشكىالتتىن سهۋهپسىز چىقىرىۋېتىلمهيدۇ. 1

) ئاالھىده گۇمانلىق ئهھۋال كۆرۈلمىگىچه ئۈستىدىن تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىشقا بولمايدۇ.2

كۆرسۈتۈش، باشقىالرنى )ھهربىر ئهزانىڭ سايالمغا قاتنىشىش، ئۆزى خالىغان بىرىگه ئهۋاز بېرىش، ئۆزىنى الياقهتلىك ئورۇنغا نامزات3
تهرۈزگه ئۇچرىمايدۇ.-نامزات كۆرسۈتۈش ئهركىنلىكى دهخلى

) باشقىالرنى تهشكىالتقا ئهزا بولۇشقا ئۈندىيهلهيدۇ. 4

) ھهربىر ئهزا ۋهزىپىلىك كىشىلهرنىڭ ئۈستىدىن نازارهت قىالاليدۇ، تهشكىالتنىڭ نىزامنامىسىگه خىالپ يولسىزلىق قىلمىشلىرىنى 5
ھامان شىكايهتلىرىنى باش رهئىسكه يهتكۈزهلهيدۇ.بايقىغان

) تهشكىالتنىڭ ۋهزىپىلىرى ، پائالىيهتلىرى سهۋهپلىك ياشاش، ئىشلهش ھوقۇقلىرى، روھى ئهركىنلىكلىرى، جىسمانى قوغدىنىشلىرى 6
تهرۈزگه ئۇچرىمايدۇ.-دهخلى

پاراگراف.2

تهشكىالت ئهزالىرىنىڭ مهجبۇرىيهتلىرى

تقا ئهزا بولۇپ كىرگهن ھهر قانداق بىر كىشى :تهشكىال. ماددا :26

) ئهزالىق بهدهل پۇلىنى شهرتسىز ئۆتهيدۇ. 1

) قهرهلسىز توپلىنىدىغان ئىئانىگه ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇدۇ. 2

) تهشكىالت ئويۇشتۇرغان تۈرلۈك پائالىيهتلهرگه ئاكتىپ قاتنىشىدۇ. 3

) تهشكىالتنىڭ نوپۇزىنى شهرتسىز ھىمايه قىلىدۇ. 4

نهپسىنى قوغداشتا چىڭ تۇرىدۇ. - ئارا ھوقۇق ۋه ئىززهت- ) ئهزاالرنىڭ ئۆز5

) ۋهتىنىمىزنىڭ نامىنى، مىللىتىمىزنىڭ نامىنى ئۆزلىرى ياشايدىغان جايالردا تولۇق ۋه توغرا ئاتاپ تونۇشتۇرىدۇ.6

دېيىشى مهنئى قىلىنىدۇ. » مهن خىتايلىق « ) ھهرقانداق ۋهزىيهت ئاستىدا ئۆزىنى 7

ئارا، ياكى ئائىله ئىچىده خىتايچه سۆزلهشمهيدۇ، ئاتالغۇالرنى خىتايچه قولالنماسلىققا ئاالھىده كۈچ چىقىرىدۇ. -ئۆز)8
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ئاتالغۇالرنى ئۆزلىرى ياشايدىغان جايالردىكى يهرلىك تىل بىلهن ئاتىماستىن ئانا تىلىمىز سۆيۈملۈك ئۇيغۇر تىلى بىلهن ئاتاشقا -) سۆز9
تۈدۇ.تىرىشچانلىق كۆرسۈ

ئادهتلىرىگه ھۆرمهت قىلىشقا تىرىشىدۇ ۋه -) ئۆزلىرى ياشايدىغان جايالرنىڭ تىلىنى ياخشى ئۆگۈنۈشكه، يهرلىك خهلقنىڭ ئۆرپى10
ئۆزلىرى ياشاۋاتقان دۆلهتلهرنىڭ ئاساسى قانۇن ۋه يهرلىك سىياسهتلىرىگه رىئايه قىلىدۇ. 

» يهرلهشتۈرۈش « گهن شهرت ئاستىدا ئۆزلىرى ياشايدىغان دۆلهتلهردىكى ) ئۆز ئهقىده ۋه مىللى كىملىكلىرىنى مۇقهددهس بىل11
قانۇنلىرىغا ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇدۇ.

تهشكىالت خىزمهتلىرى ھهققىده قوشۇمچه بهلگىلىمىلهر

: ھهرقانداق بىر ئهزا: . ماددا27

)  ئهزالىق بهدهل پۇلى ئۆتىمىسه، 1

خىالپ قهستهن جىنايهت ئىشلىسه، )  ئۆزى ياشايدىغان دۆلهتنىڭ قانۇنلىرىغا2

ھهرىكهتلىرىمىزنىڭ مهخپىيهتلىكىنى دۈشمهنگه ئاشكارىلىسا، مۇستهقىللىق) تهشكىالتنىڭ ۋه 3

) ئۆز بېشىمچىلىقى بىلهن ھهرىكهت قىلىپ تهشكىالتقا، مىللىتىمىزگه تۈرلۈك شهكىلده ھاقارهت ۋه زىيان كهلتۈرسه، 4

ئورۇنسا، ) تهشكىالتنىڭ نوپۇزىنى تۆكۈشكه5

قايتا ئىدىيه خىزمىتى ئىشلهنسىمۇ پاسسىپلىق مهۋقىئهسىده چىڭ تۇرسا _ ئهزالىقتىن قوغالپ چىقىرىلىش توغرىسىدا ئهيىپنامه -) قايتا6
هن تۇرغۇزۇلۇپ مۇزاكىره قىلىنىدۇ ھهمده تهشكىالتنىڭ ئىجرائىيه كومىتېتى دائىرىسىده  ھهر قايسى بۆلۈم باشلىقلىرىنىڭ قاتنىشىشى بىل

جىددى يىغىن چاقىرىلىپ، تهشكىالتتىن چىقىرىلغانلىقى ئېالن قىلىنىدۇ.  تهشكىالتتىن چىقىرىۋېتىلگهن سابىق ئهزا نارازىلىق ئهرزىنى 
ھهپته ئىچىده دائىمى  كومىتېتقا تاپشۇرۇپ، مهسىلىگه قايتىدىن قاراپ چىقىشنى ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ. 5

ئاكتىپ ئهزاالر : :. ماددا28

) ماددى بۇيۇمالر بىلهن تهقدىرلىنىدۇ، 1

) مهنىۋى جهھهتتىن روھى ئۆستۈرۈلۈپ شهرهپ گۇۋانامىسىغا نائىل بولىدۇ، 2

) تهشكىالتتىكى ۋهزىپىلهرگه تهيىنلىنىدۇ.3

) دهۋادا قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرى رويىخهتكه ئېلىنىدۇ. 4

.باپ5
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لگىلىمىلهرتهشكىالتنىڭ ئىچكى تهرتىپلىرىگه  ئاالقىدار به

پاراگراف-1

ئومۇمى سايالم توغرىسىدىكى بهلگىلىمىلهر

يىلدا بىر قېتىم چاقىرىلىدۇ. 4تهشكىالتنىڭ ئومۇمى سايالم يىغىنى :. ماددا29

مهسلىھهتچىلهردائىمى كومىتېتنىڭ يىغىنلىرى  يىلدا  بىر قېتىم، پهۋقۇالدده ئهھۋال ئاستىدا قهرهلسىز چاقىرىلىدۇ. : . ماددا30
كومىتېتى ئهزالىرى دائىمى كومىتېتنىڭ يىغىنلىرىغا قاتنىشااليدۇ.   دائىمى كومىتېت يىغىنىغا تهپتىش كۈزهتكۈچى بولۇپ قاتنىشىدۇ، 

لېكىن ئاۋاز بېرىش ھوقۇقى بولمايدۇ.

چاقىرىلىدۇ. ئىجرائىيه كومىتېتى ئىجرائىيه كومىتېتى يىغىنى ھهر پهسىلده  بىر قېتىم، پهۋقۇالدده ئهھۋال ئاستىدا قهرهلسىز :. ماددا31
يىغىنىنى دائىمى كومىتېت ئهزالىرىدىن بهلگىلىك كىشىلهر كۈزىتىدۇ.

دائىمى كومىتېتنىڭ سىرىتىدىكى باشقا كومىتېت ۋه ھهر قايسى بۆلۈملهر يىغىنى، خىزمهت ئهھۋالىغا قاراپ قهرهلسىز :  .ماددا32
چاقىرىلسا بولىدۇ. 

تنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا توغرا كهلسه، تهشكىالتنىڭ ئومۇمى يىغىنى چاقىرىلىپ    ئهزاالرىنىڭ كۆپلۈك ئهگهر  تهشكىال:. ماددا33
  ئاۋاز  بىلهن ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ. 

نىزامنامه سىناق اليىھه نۇسخىسى
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ىزامنامه تۈزۈش ھهيئىتى:ن

  ئابدۇرهھىمجان  ئابدۇرهشىد

ئوسمانجان تۇرسۇن 

ئالىمجان مهمهت  

نجان ئاالۋۇدۇنتۇرغۇ

  نجان قاسىم هسھه

.لۇقلىنىدۇنىڭ ماددىلىرى كېڭهيتىلىدۇ ۋه تۇپىكىر تهكلىپلهر قۇبۇل قىلىنىپ، نىزامنامى: ئهسكهرتىش
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