
 يىللىق خوتەن قاشتېشى مۇسابىقە كەپتىرى ئاممىۋى كەپتەرخانىسى-2020

 مۇسابىقە قائىدىسى>> خوتەن قاشتېشى لوڭقىسى <<نۆۋەتلىك-6

 

 قاشتېشى مېدال ھەقسىز دانە6              تويوتا ماشىنادانە ھەقسىز  5 

 

 كىلومىتېر ئۇزۇن مۇساپىلىك مەشىق بار 130 مۇسابىقىدىن بۇرۇن يىلالردىكىدەك

 كەپتەرلەرنىڭ مۇسابىقە ھەققى قايتۇرىلىدۇ كىلومىتېردا قەپەسكە چىقمىغان 190

 ھالقىسى كىسىلىپ، بىردەك مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلمايدۇ پۇل تاپشۇرمىغان كەپتەرلەرنىڭ

 بىرىپ بېقىلىدۇ خەلقئارالىق داڭلىق ماركىلىق دان ئاخىرى -باشتىن 

 كىلىشىملىك كەپتەرلەر قۇبۇل قىلىنمايدۇ ھەرقانداق شەكىلدىكى

 ئاممىۋى كەپتەرخانا ساختىلىق قىلىشقا ئامال يوق ئۇچۇق ئاشكارە، توسۇق يوق شارائىتتا بېقىلىدىغان،

بىر-شىنجاڭدىكى بىردىن يىل مۇۋەپپەقىيەتلىك مۇسابىقە ئورۇنالشتۇرغان 6ئۇدا    ئاممىۋى كەپتەرخانا 

 قى ئىشەنچلىك ئاممىۋى كەپتەرخانا، ھەقىيىلدىن بېرى ترېنېر ۋە كەپتەرخانا خوجايىنى ئالمىشىپ باقمىغان6

 

 
 

 !ئۆزگەرمەيدۇكەپتەرخانىمىز ۋەدىسى : مەيلى قانچىلىك كەپتەر يىغىلىشىدىن قەتئىينەزەر، مۇكاپات سوممىسى 

 

 ئويۇشتۇرغۇچى ئورۇن: خوتەن قاشتېشى مۇسابىقە كەپتىرى ئاممىۋى كەپتەرخانىسى

 نازارەت قىلغۇچى ئورۇن : خوتەن ۋىاليەتلىك خەت كەپتىرى جەمئىيىتى

 

 



 : بىرىنچى، مۇسابىقىگە قاتنىشىش شەرتلىرى

سىرتىدىكى بارلىق مۇسابىقە كەپتىرى مەزكۇر مۇسابىقە قائىدىسىنى ئىتىراپ قىلىدىغان دۆلەت ئىچى ۋە .1

 . بولىدۇ قاتناشسا مۇسابقىگە بىردەك  ھەۋەسكارلىرى

كۈنلۈككىچە بولغان ساغالم باچكا كەپتەرلەر بولىشى كېرەك ،مۇسابىقىگە  60-30ئەۋتىدىغان كەپتەرلەر چوقۇم  .2

يىللىق رەسمىي -2020راپ قىلىدىغان قاتنىشىدىغان كەپتەرلەر چوقۇم دۆلەت ۋە يەرلىك خەت كەپتىرى جەمئىيىتى ئىتى

 .ھالقا سېلىنغان بۇلىشى كېرەك، كېسەللىك تارقالغان رايۇنالردىكى كەپتەرلەر بىردەك قۇبۇل قىلىنمايدۇ

ئاممىۋى كەپتەرخانىمىز تاپشۇرۋالغان كەپتەرلەرگە بىر تۇتاش ۋاكسىنا ئەملەيدۇ، ئەگەر كەپتەر ئىگىسى كەپتەر  .3

 . ۋاكسىنا ئەملىگەن بولسا، كەپتەر ئەۋەتكەندە ئىنىق ئەھۋالنى ئەسكەرتىشى كېرەكئەۋەتىشتىن بۇرۇن ئۆزى 

كەپتەرلەر كەپتەرخانىمىزغا كىرگەندىن ۋاقىتتىن باشالپ، مەزكۇر مۇسابىقە قائىدىسى ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىدىكى .4

 .شى كېرەكئەمەل قىلىيىللىق مۇسابىقە قائىدىسىگە -2020توختام بولۇپ شەكىللىنىدۇ، تەرەپلەر چوقۇم 

فامىلىسى بىلەن تىزىملىتىشى ياكى كاتەك نامىغا + -كەپتەر ئىگىسى كەپتەر تاپشۇرغاندا چوقۇم ھەقىقىي ئىسىم .5

 . ھەقىقى ئىسىم فامىلىسىنى قوشۇپ تىزىملىتىشى كېرەك

 

 :  مۇسابىقە تۈرى، ۋاقتى، ئارلىقى ۋە ئورنى -ئىككىنچى 

كىلومىتېر( ، تەييارلىق  190كەپتەرخانىمىز بەدەن قىزدۇرۇش مۇسابىقىسى ) بۇ نۆۋەتلىك كۈزلۈك مۇسابىقىدە

كىلومىتېر( ، كىچىك كوللېكتىپ مۇسابىقىسى، چوڭ  485كىلومىتېر( ، ھەل قىلغۇچ مۇسابىقە ) 295مۇسابىقىسى )

ابىقىسى ۋە ، بېكىتىپ ئويناش مۇسھەقسز ماشىنا مۇسابىقىسىكوللېكىپ مۇسابىقىسى، كەپتەر شاھى مۇسابىقىسى، 

 .ماشىنا مۇسابىقىسى قاتارلىق تۈرلىرىنى ئورۇنالشتۇردى

 

 (ئاخىرلىرىئاينىڭ -9يىلى -2020كىلومېتىر، كېرىيە ناھىيەسى )ۋاقتى:  190بىرىنچى ئۆتكەل:  .1

 (باشلىرىنىڭ ئاي-10 يىلى-2020: ۋاقتى)  كىلومېتىر، نىيە ناھىيەسى 295ئىككىنچى ئۆتكەل:  .2

 (ئوتتۇرىئاينىڭ -10يىلى -2020كىلومېتىر، چەرچەن ناھىيەسى )ۋاقتى:  485ئۈچۈنچى ئۆتكەل:  .3

 

يۇقارقى مۇسابىقە ۋاقتىنى كۈرۈپ قويۇشقا بولىدۇ، كونكىرت ۋاقت مۇسابىقە ئورۇنالشتۇرىشى ئېالن قىلىنغان 

ئارلىقتىكى مەشىقلەندۈرۈش قېتىم سانى كىلومىتېر مۇسابىقىغىچە بولغان 190چاغدىكى ئۇقتۇرۇش ئاساس قىلىنىدۇ. 

 . قېتىمدىن كەم بولمايدۇ 15

 

 6كەپتەر بىر گۇرۇپپا قىلىپ تەشكىللىنىدۇ.  6كىچىك كوللېكتىپ مۇسابىقىدە ھەر  -كىچىك كوللىكتىپ مۇسابىقە  .4

قاتنىشىش ساالھىيىتى بولىدۇ ) تاپشۇرغان ئومۇمى كەپتەر  سىگەمۇسابىقى كىچىك كوللېكتىپ كەپتەر تاپشۇرغانالرنىڭ



گە توشمىسىمۇ 6ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق بولۇپ، كەپتەر ئېنىقلىغاندا ئوخشاش بىر كىشى نامىدىكى كەپتەر  6سانى 

نامى دىن ئارتۇق بولسا، ئايرىم گۇرۇپپىغا بۆلۈنىدۇ. گۇرۇپپا  6كىچىك كوللىكتىپقا ئايرىلىدۇ(. تاپشۇرغان كەپتەر

قوشۇپ يېزىلغان شەكىلدە بولىدۇ، ۋە شۇ بويىچە داۋامالشتۇرىلىدۇ. ھەل قىلغۇچ a, b, c  كاتەك نامى كەينىگە

كۆپلۈكىگە قاراپ -كەپتەرنىڭ ئىچىدە مۇكاپاتالنغان كەپتەر سانىنىڭ ئاز 500مۇسابىقىدىكى مۇكاپاتقا ئېرىشكەن 

كەپتەر بولىشى شەرت( ، مۇكاپاتالنغان كەپتەر سانى ئوخشاش  2دەرىجىسى بېكىتىلىدۇ ) بىر گۇرۇپپىدا كەم دېگەندە 

 . بولۇپ قالسا، كەپتىرىنىڭ دەرىجىسى ئالدىدا بولغانلىرى يەڭگەن ھېسابلىنىدۇ

كەپتەر تاپشۇرغانالرنىڭ مۇسابىقىگە قاتنىشىش  18كەپتەر بىر گۇرۇپپا بولىدۇ.  18 -چوڭ كوللىكتىپ مۇسابىقە  .5

ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق بولۇپ، كەپتەر ئېنىقلىغاندا ئوخشاش  18ۇرغان ئومۇمى كەپتەر سانى ساالھىيىتى بولىدۇ )تاپش

دىن ئارتۇق بولسا،  20گە توشمىسىمۇ چوڭ كوللىكتىپقا ئايرىلىدۇ(. تاپشۇرغان كەپتەر 18بىر كىشى نامىدىكى كەپتەر 

قوشۇپ يېزىلغان شەكىلدە بولىدۇ، ۋە شۇ  A, B, C ئايرىم گۇرۇپپىغا بۆلۈنىدۇ. گۇرۇپپا نامى كاتەك نامى كەينىگە

بويىچە داۋامالشتۇرىلىدۇ. ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىدىكى مۇكاپاتقا ئېرىشكەن كەپتەرنىڭ ئىچىدە مۇكاپاتالنغان كەپتەر 

كۆپلۈكىگە قاراپ دەرىجىسى بېكىتىلىدۇ ، مۇكاپاتالنغان كەپتەر سانى ئوخشاش بولۇپ قالسا، -سانىنىڭ ئاز

 .سى ئالدىدا بولغانلىرى يەڭگەن ھېسابلىنىدۇكەپتىرىنىڭ دەرىجى

كۈن ئىچىدە ، كەپتەر ئىگىلىرى ئۆز نامىدىكى بارلىق  5كىلومېتىرلىق مەشىقتىن كىيىنكى  50تۇنجى قېتىملىق  .6

كەپتەرلەرنىڭ گۇرۇپپىغا ئايرىش تىزىملىكىنى فاكىس ، رەڭلىك ئۇچۇر ياكى ئۈندىدار ئارقىلىق يولالپ بېرىشى 

مۇددەت ئىچىدە گۇرۇپپىغا ئايرىمىغانالرنى كەپتەرخانىمىز كومپيۇتېر ئارقىلىق ئاپتۇماتىك گۇرۇپپىغا ئايرىيدۇ. كېرەك، 

 .باشقا كەپتەر ئىگىسى نامىدىكى كەپتەرلەرنى بىرلەشتۈرۈپ ياكى ئارالشتۇرۇپ گۇرۇپپىالشقا بولمايدۇ-باشقا

تكەلدىكى ئۇچۇش سۈرىتىنىڭ ئومۇمىي يېغىندىسى ئوخشاش بىر كەپتەرنىڭ ئۈچ ئۆ–كەپتەر شاھى مۇسابىقىسى .7

قوشۇپ ھىسابلىنىپ، ئۇچۇش سۈرئىتى يىغىندىسى يۇقۇرى بولغانلىرى يەڭگەن ھېسابلىنىدۇ . ئەگەر ئۇچۇش 

 . سۈرئىتى ئوخشاش بولۇپ قالسا، كەپتىرىنىڭ دەرىجىسى ئالدىدا بولغانلىرى يەڭگەن ھېسابلىنىدۇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قاتنىشىش ئۇسۇلىمۇسابىقىگە  -ئۈچۈنچى 

يۈەن  2000يۈەن، جەمئىي  300يۈەن ، بېقىش ھەققى  1700ھەر بىر كەپتەرنىڭ مۇسابىقىگە قاتنىشىش ھەققى . 1

 پۇلى زاكالەت يۈەن 2000 چوقۇم ئەزا بىر ھەر ئەۋەتكەندە كەپتەر قېتىم تۇنجى كەپتەرخانىمىزغا  بولىدۇ.

 باشالنغاندا يېغىش ھەق پۇل بۇ بولغانالر بۇنىڭ سىرتىدا () ئالدىن زاكالەت پۇلى تاپشۇرۇپ تاپشۇرىدۇ،

) خەت كەپتىرى مۇسابىقىسىگە قاتنىشىشنىڭ بەلگىلىك ئىقتىسادىي  .ھىسابلىنىدۇ بولۇپ ھەققى مۇسابىقە  ئاپتۇماتىك

 خەتىرى بار، ئۆزىڭىزنىڭ ئىقتىسادى ئەھۋالىغا قاراپ قاتنىشىڭ(

كىلومىتېرلىق بەدەن قىزدۇرۇش مۇسابىقىسىدە قەپەسكە چىقمىسا،  190ھەق تاپشۇرۇپ بولغان مۇسابىقە كەپتىرى . 2

يۈەننى قايتۇرۇپ بېرىدۇ )ھەق قايتۇرۇش ۋاقتى ھەل قىلغۇچ  1700كەپتەرخانىمىز كەپتەرلەرنىڭ مۇسابىقە ھەققى 

 (كۈندىن كىيىن باشلىنىدۇ 5مۇسابىقە ئاخىرلىشىپ 

كىلومىتېرغا مەشىقلەندۈرۈپ قايتقاندىن كىيىن، كەپتەرخانىمىز ئېنىقالش ئېلىپ  50ەر تۇنجى قېتىم كەپتەرل. 3

كۈن ئىچىدە ئەمەلىي بار بولغان كەپتەر سانى بويىچە كەپتەر ئىگىسى ئۆز نامىدىكى  7بارىدۇ، ئىنىقالنغاندىن كىيىن 

بەلگىلەنگەن مۇددەت ئىچىدە بارلىق ھەقلەرنى  كەپتەرلەرنىڭ بارلىق ھەقلىرىنى تولۇق تاپشۇرۇپ بولىشى كېرەك.

تولۇق تاپشۇرمىغان كەپتەر ئىگىلىرى مۇسابىقىگە قاتنىشىشتىن ۋاز كەچكەن دەپ قارىلىپ، ساالھىيىتى بىكار 

، ھەق تاپشۇرمىغان كەپتەرلەرنى ئۈچۈنچى ەر مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلمايدۇھەق تاپشۇرۇلمىغان كەپتەرل قىلىنىدۇ،

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالر توردا  كەپتەرلەرنى كەپتەرخانىمىز ئۆز ئالدىغا بىتەرەپ قىلىدۇ.  سېتىۋېلىشقا بولمايدۇ،تەرەپ 

 .ئۇچۇق ئاشكارە ئېالن قىلىنىدۇ

ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كەپتەر ئەۋەتمەكچى بولغانالر بىۋاستە ئۈرۈمچى دىۋوپا ئايدۇرۇمىغا ئەۋەتسىڭىز بولىدۇ،  .4

ىز ئىچىدىن كەپتەر ئەۋەتمەكچى بولغانالر كەپتەرلەرنى بىۋاستە خوتەن ئايدۇرۇمى ياكى ھەرقايسى ئاپتونۇم رايونىم

كەپتەر   )كىرا ھەققىنى كەپتەر ئەۋەتكۈچى ئۆزى تۆلەيدۇ(ئۇزۇن يوللۇق قاتناش بېكەتلىرىگە ئەۋەتسىڭىز بولىدۇ.

 .ئەۋەتمەكچى بولغاندا ئالدى بىلەن كەپتەرخانىمىز بىلەن تېلېفۇندا ئاالقىلىشىپ ئۇقتۇرۇپ قويۇڭ

 18197715777            13899470111             0903-2063388ئاالقىلىشىش تېلېفۇنى : 

 كۈنىگىچە-30 ئاينىڭ-6 يىلى-2020  كۈنىدىن-20ئاينىڭ -3يىلى -2020كەپتەر قۇبۇل قىلىش ۋاقتى:  .5

قۇبۇل قىلىش ئاخىرلىشىشتىن بۇرۇن ئەگەر كەپتەرلەردە ۋاكسىنا رىئاكسىيە قىلىدىغان ياكى زەخمىگە ئۇچراش  .6

ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە، كەپتەرخانا بىرىنچى ۋاقىتتا كەپتەر ئىگىسىگە تېلېفۇن ئارقىلىق باشقا كەپتەر تولۇقالپ 

 بىقىدىن ۋازكەچكەن دەپ قارىلىدۇ،پ تاپشۇرۇلمىسا بىردەك مۇساتاپشۇرۇشنى ئۇقتۇرىدۇ. ئەگەر تولۇقال

 .كەپتەرخانىمىز تۆلەم مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئالمايدۇ

 

 

 



 : مۇسابىقە دەرىجىسى ۋە مۇكاپاتالش ئۇسۇلى -تۆتىنچى 

 

 .مۇكاپات لوڭقىسى بېرىلىدۇ ئۈچكەكەپتەر مۇكاپاتلىنىپ، ئالدىنقى  100كىلومېتىردا :  190بىرىنچى ئۆتكەل  .1

 يۈەن 1000  بىرى ھەر: غىچە 100-4    يۈەن 3000 :ئۈچۈنچى    يۈەن 5000 :ئىككىنچى     يۈەن 8000 :بىرىنچى

 

 .مۇكاپات لوڭقىسى بېرىلىدۇ بەشكەكەپتەر مۇكاپاتلىنىپ، ئالدىنقى  100كىلومېتىردا:  295ئىككىنچى ئۆتكەل  .2

 يۈەن 1000  بىرى ھەر: غىچە 100-4     يۈەن 5000 ئۈچۈنچى     يۈەن 8000 ئىككىنچى    يۈەن 10000 :بىرىنچى

 

كەپتەر مۇكاپاتلىنىپ، ئالدىنقى ئونغا مۇكاپات لوڭقىسى بېرىلىدۇ،  500كىلومېتىردا:  485ئۈچۈنچى ئۆتكەل  .3

 .بىرىنچى،ئىككىنچى،ئۈچۈنچى بولغان كەپتەرگە بىردىن خوتەن قاشتېشى مېدالى بېرىلىدۇ

  يۈەن 100000 :ئۈچۈنچىگە         يۈەن 150000 :ئىككىنچىگە         يۈەن 250000 :بىرىنچىگە

 يۈەن 12000  :گىچە 500-101      يۈەن 15000  :گىچە 100-11      يۈەن30000  غىچە:4-10  

 

ئالدىنقى ئونغا مۇكاپات لوڭقىسى كوللېكتىپ مۇكاپاتلىنىپ،  10كىلومىتېرلىق كىچىك كوللېكتىپ مۇسابىقىدە :  485 .4

 تارقىتىپ بېرىلىدۇ، بىرىنچى بولغان كوللېكتىپقا بىر دانە خوتەن قاشتېشى مېدالى بېرىلىدۇ

 يۈەن10000  ھەربىرى: 10-4      يۈەن15000:  ئۈچۈنچى      يۈەن25000 :  ئىككىنچى      يۈەن30000 :بىرىنچى

 

مۇكاپات لوڭقىسى  بەشكەكوللېكتىپ مۇكاپاتلىنىپ، ئالدىنقى  5كىلومىتېرلىق چوڭ كوللېكتىپ مۇسابىقىدە :  485 .5

 بېرىلىدۇ، بىرىنچى بولغان كوللېكتىپقا بىر دانە خوتەن قاشتېشى مېدالى بېرىلىدۇ

 يۈەن 10000  ھەربىرى: 5-4     يۈەن 15000: ئۈچۈنچى      يۈەن 25000 : ئىككىنچى       يۈەن 35000: بىرىنچى

 

كەپتەر مۇكاپاتلىنىپ، ئالدىنقى ئونغا مۇكاپات لوڭقىسى تارقىتىپ بېرىلىدۇ،  10كەپتەر شاھى مۇسابىقىسىدە :  .6

 بىرىنچى بولغان كەپتەر شاھىغا بىر دانە خوتەن قاشتېشى مېدالى بېرىلىدۇ

 يۈەن10000  ھەربىرى: 10-4       يۈەن 15000 :ئۈچۈنچى        يۈەن 25000 :ئىككىنچى        يۈەن 40000 :بىرىنچى

 

 

 

 

 



 ھەقسىز ماشىنا مۇكاپاتى

 

يىلدىن بېرى كەپتەرخانىمىزنى قولالپ كېلىۋاتقان كەپتەر ھەۋەسكارلىرى دوستالرغا رەھمەت  6ئاممىۋى كەپتەر خانىمىز 

دانە تويوتا ماشىنىسىنى ھەقسىز مۇكاپات قىلىپ  5ئېيتىش يۈزسىدىن، بۇ پەسىللىك ھەلقىلغۇچ مۇسابىقىدە 

 .تارقىتىشنى قارار قىلدى

 
دەرىجىگە ئېرىشكەنلەر ھەر بىرى بىردىن ھەقسىز ماشىنىغا  416  ،316  ،216  ،116  ، 16ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىدە

 ئېرىشىدۇ . 

يۈەن زاكالەت پۇلىنى تاپشۇرغان  2000كۈنىدىن بۇرۇن -1ئاينىڭ -6يىلى -2020ھەقسىز ماشىنا مۇكاپاتىغا ئېرىشىش شەرتى : 

 .گە توشقان بۇلىشى كېرەك6ھەمدە تاپشۇرغان كەپتەر سانى 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : بانكا ھىساۋات نومۇرى -بەشىنچى 

 ئىگىلىك بانكىسى-جوڭگۇ يېزا

 كارتا ئىگىسى ئىسمى : ئابدۇقاھار ئەخمەتتوختى               6230523700000407478

 

 سانائەت بانكىسى-جوڭگۇ سودا

 كارتا ئىگىسى ئىسمى : ئابدۇقاھار ئەخمەتتوختى                6222033015000837719

 

 جوڭگۇ قۇرۇلۇش بانكىسى

 كارتا ئىگىسى ئىسمى : ئابدۇقاھار ئەخمەتتوختى               6217004670001300417

 

 گۇ پوچتا ئامانەت بانكىسىجوڭ

 كارتا ئىگىسى ئىسمى : ئابدۇقاھار ئەخمەتتوختى               6217998800041187536

 

 يېزا ئامانەت قەرىز كوپراتىۋى

 كارتا ئىگىسى ئىسمى : ئابدۇقاھار ئەخمەتتوختى                  6212872075990146

 

ئىگىلىرى ھەق تاپشۇرۇپ بولغاندىن كىيىن چوقۇم كەپتەرخانا بىلەن بانكا كارتىسى ئارقىلىق ھەق تاپشۇرغان كەپتەر 

ىلىپ ئەۋەتىپ بېرىشى ھەمدە تاپشۇرۇلغان نى ئۈندىدار ياكى رەڭلىك ئۇچۇر قئاالقىلىشىپ، پۇل تاپشۇرغان تالون

مىز بىلەن ھەقنىڭ تاپشۇرۇپ ئىلىنغانلىقىنى جەزىملەشتۈرىشى كېرەك، پۇل تاپشۇرغاندىن كىيىن ۋاقتىدا كەپتەرخانى

ئاالقىلىشىپ جەزىملەشتۈرمىگەنلەر كېلىپ چىققان ئاقىۋەتكە ئۆزلىرى مەسئۇل بولىدۇ. پۇل تاپشۇرغان تالوننى ياخشى 

 .ساقالڭ، پۇل تاپشۇرۇش تالونى مۇكاپات تارقاتقاندا ئىسپات قىلىنىدۇ

 

 

 مۇسابىقە تۈزۈملىرى -ئالتىنچى 

›› مۇسابىقە ئىشلىرى بىردەك جۇڭگو پوچتا كەپتەر جەمئىيىتىنىڭ كەپتەرخانىنىڭ بارلىق مەشىقلەندۈرۈش ۋە  .1

 .( بويىچە ئېلىپ بېرىلىدۇ2015‹‹ )مۇسابىقە كەپتەرلىرىنى مۇسابىقىلەشتۈرۈش ۋە رېپېرلىق قىلىش تۈزۈمى 

ھەر قېتىملىق مۇسابىقىگە خوتەن ۋىاليەتلىك خەت كەپتىرى جەمئىيىتى، رېپىرالر گۇرۇپپىسى ۋە كەپتەر . 2

 .سكارلىرى ۋەكىللىرى بىرلىكتە نازارەتچىلىك قىلىدۇھەۋە



مۇسابىقە ۋاقتىدا كەپتەرلەر تېخى ئۇۋىغا قايتماي تۇرۇپ، كومپيۇتېر ياكى باشقا ئېلىكتىرونلۇق ئۈسكىنىلەردە  .3

 .نىدۇكاشىال كۈرۈلسە، مۇسابىقە توختىتىلىدۇ، مۇكاپات سوممىسى قەپەزگە ئېلىنغان بارلىق كەپتەرلەرگە تەڭ تەقسىملى

ئەگەر كەپتەرلەر ئۇۋىغا قايتىۋاتقان، كەپتەرخانىغا كىرىۋاتقان ۋاقىتتا، كومپيۇتېر ياكى باشقا ئېلىكتىرونلۇق . 4

ئۈسكىنىلەردە كاشىال كۈرۈلسە، مۇسابىقە توختىتىلىدۇ، كاشىال كۈرۈلىشتىن بۇرۇن ئۇۋىغا قايتقان كەپتەرلەرنىڭ 

ەقلەشتۈرىلىدۇ، قېلىپ قالغان دەرىجىلەرنىڭ مۇكاپاتى، مۇكاپات ئېلىپ دەرىجىسى ئىناۋەتلىك بولىدۇ ۋە مۇكاپاتى ن

 .بولغان كەپتەرلەردىن باشقا قەپەسكە چىققان كەپتەرلەرگە تەڭ تەقسىملىنىدۇ

بەدەن قىزدۇرۇش مۇسابىقىسى ۋە تەييارلىق مۇسابىقىسىنىڭ ئۈنۈملۈك تىزىمغا ئالدۇرۇش ۋاقتى مۇسابىقە كۈنى  .5

يىنكى يېرىم سائەتكىچە بولىدۇ، ئەگەر شۇ كۈنى دەرىجە توشمىسا، ئۇۋىغا قايتقان كەپتەرلەرنىڭ قۇياش پاتقاندىن كى

دەرىجىسى ئىناۋەتلىك بولىدۇ ۋە مۇكاپاتى نەقلەشتۈرىلىدۇ، قېلىپ قالغان دەرىجىلەرنىڭ مۇكاپاتى، مۇكاپات ئېلىپ 

 .لىنىدۇبولغان كەپتەرلەردىن باشقا قەپەسكە چىققان كەپتەرلەرگە تەڭ تەقسىم

ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى ئۈنۈملۈك تىزىمغا ئالدۇرۇش ۋاقتى ئىككى كۈن بولىدۇ، يەنى قەپەس ئېچىلغان كۈننىڭ  .6

ئىككىنچى كۈنى قۇياش پاتقاندىن كىيىنكى يېرىم سائەتكىچە بولىدۇ، ئەگەر شۇ كۈنى دەرىجە توشمىسا، ئىككىنچى 

لۈك تىزىمغا ئالدۇرۇش مۇددىتى ئىچىدە دەرىجە يەنىال توشمىسا، كۈنى داۋاملىق دەرىجە ھىسابلىنىدۇ، ئەگەر ئۈنۈم

ئىناۋەتلىك دەرىجىگە ئېرىشكەنلەرنىڭ مۇكاپاتى نەقلەشتۈرىلىدۇ، قېلىپ قالغان دەرىجىلەرنىڭ مۇكاپاتى، مۇكاپات 

ىقىدە ئاسان ئېلىپ بولغان كەپتەرلەردىن باشقا قەپەسكە چىققان كەپتەرلەرگە تەڭ تەقسىملىنىدۇ. ھەل قىلغۇچ مۇساب

پارچىلىنىدىغان، بىر قېتىم ئىشلىتىلىدىغان ھىمالش چاپلىقى ئىشلىتىلىدۇ، ئۇۋىغا قايتقان كەپتەرلەرنىڭ بىر قېتىم 

ئىشلىتىلىدىغان ھىمالش چاپلىقى مۇكەممەل بولغانلىرىنىڭ دەرىجىسى ئىناۋەتلىك بولىدۇ، ئەگەر ھىمالش چاپلىقى 

 .بولسا نەتىجىسى ئىناۋەتسىز بولۇپ ھىسابلىنىدۇيىرتىلغان، ئاجراپ كەتكەن، بۇزۇلغان 

 

 مۇسابىقە كەپتەرلىرىنى مەشىقلەندۈرۈش، باشقۇرۇش چارىسى -يەتتىنچى 

ھەر قېتىملىق مۇسابىقە ئاخىرالشقاندىن كىيىن، كەپتەرلەرنىڭ ياخشى مۇسابىقە ھالىتىنى ساقلىشى ئۈچۈن،  .1

شىقى ۋە يول مەشىقى ئورۇنالشتۇرىدۇ، بۇ جەرياندا كەپتەرلەر يۈتۈپ ئاممىۋى كەپتەرخانىمىز مۇۋاپىق مىقتاردا ئۆگزە مە

كەتسە، لەيلەپ كەتسە ياكى زەخمىلەنسە ، تەبىئىي شالالنغان بولۇپ ھىسابلىنىدۇ، كەپتەرخانىمىز تۆلەم 

 .مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئالمايدۇ

پ، كۈزىتىش رايونىدا ئايرىم بېقىلىپ، باچكىالر كەپتەرخانىمىزغا يىتىپ كەلگەندىن كىيىن دىزىنفىكسىيەلىنى .2

ۋاكسىنا ئەملىگەندىن كىيىن چوڭ توپقا يۆتكىلىدۇ. ئەگەر بۇ جەرياندا كەپتەرلەرنىڭ ساغالم ئەمەسلىكى بايقالسا، 

 .كەپتەر ئىگىسىگە ئۇقتۇرۇش قىلىنىپ، كەپتەرلەر قايتۇرۇلىدۇ

كەپتەرلەردىكى ئېلىكتىرونلۇق ھالقا نورمال ئىشلىمىسە، ئۆگزە مەشىقى، يول مەشىقى ياكى مۇسابىقە مەزگىلىدە  .3

 .كەپتەرخانىمىز ۋاقتىدا ئالماشتۇرۇش ئېلىپ بارىدۇ ۋە توردا ئۇقتۇرۇش قىلىدۇ



 مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ۋە كېچىكىپ قايتقان كەپتەرلەرنى بىتەرەپ قىلىش چارىسى -سەككىزىنچى 

ھۋالغا قاراپ مۇكاپاتالش يېغىنى ۋە كىمئارتۇق يېغىنى ۋاقتى ھەل قىلغۇچ مۇسابىقە ئاخىرالشقاندىن كىيىن، ئە .1

 .بېكىتىلىدۇ

ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىدە دەرىجىگە ئېرىشكەن بارلىق كەپتەرلەر كىمئارتۇق يېغىنىغا قاتناشتۇرۇلىدۇ، بىرىنچى  .2

مىڭ يۈەن، 30سى مىڭ يۈەن،ئىككىنچى بولغان كەپتەرنىڭ باشلىنىش باھا 50بولغان كەپتەرنىڭ باشلىنشى باھاسى 

 5000دەرىجىگىچە باشلىنىش باھاسى  10-4مىڭ يۈەن بولىدۇ، 20ئۈچۈنچى بولغان كەپتەرلەرنىڭ باشلىنىش باھاسى 

دەرىجىگىچە باشلىنىش باھاسى  500-101 يۈەن بولىدۇ.2500دەرىجىگىچە باشلىنىش باھاسى  100-11يۈەن بولىدۇ. 

ئاممىۋى  پۇلى% 30 ،قايتۇرۇلىدۇ ئىگىسىگە كەپتەر پۇلى% 60 سوممىسىنىڭ سېتىش  يۈەن بولىدۇ.2000

 .تەشكىللەش چىقىمىغا ئىشلىتىلىدۇ پۇلى% 10 كەپتەرخانىغا قالىدۇ، 

كىم ئارتۇق سودىسىدا باشلىنىش باھاسىدا قالغان كەپتەرلەرنى، كىم ئارتۇق سودىسى ئاخىرلىشىپ بىر ھەپتە  .3

 .% سوممىسىنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ كەتسە بولىدۇ40ئىچىدە كەپتەر ئىگىسى باشلىنىش باھاسىنىڭ 

مۇسابىقىدە نەتىجىگە ئېرىشەلمىگەن ياكى كىچىكىپ كەلگەن كەپتەرلەرنى، كىم ئارتۇق سودىسى يېغىنىدىن  .4

ئىچىدە، كەپتەر ئىگىسى پۇل تاپشۇرغان تالون ياكى كىملىكىنى تەمىنلەپ كەپتەرنى ھەقسىز ئېلىپ  ھەپتەكىيىنكى 

كەپتەر ئىگىلىرى كەپتەرلىرىنى بەلگىلەنگەن ۋاقىت ئىچىدە ئېلىپ كەتمىسە، كەپتەرلەر بىردەك كەتسە بولىدۇ. 

 .ئىگىسىز ھىسابلىنىپ، كەپتەرخانا تەرىپىدىن بىرتەرەپ قىلىنىدۇ

 

 باشقا چۈشەندۈرۈشلەر -توققۇزىنچى 

كەپتەرخانىنىڭ مۇناسىۋەتلىك كەپتەرخانىنىڭ ئۇچۇق ، ئاشكارە ، ئادىل بولۇش ئۆلچىمىگە ئاساسەن ،  .1

 .خادىملىرى مۇسابىقىگە قاتناشسا بولمايدۇ

مۇكاپاتقا ئېرىشكەن كەپتەرلەرنىڭ مۇكاپات سوممىسى ۋە كىمئارتۇق قىلىپ سېتىلغان پۇلىنىڭ ئاالقىدار باجلىرىنى . 2

 .كەپتەر ئىگىسى ئۆز ئۈستىگە ئالىدۇ

چە بولغان ئارلىقتا دۆلەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك قانۇن تۈزۈملىرى كەپتەر يىغىلغاندىن باشالپ مۇسابىقە ئاخىرالشقۇ .3

ياكى باشقا تاقابىل تۇرغىلى بولمايدىغان كېسەللىك، ئاپەت قاتارلىق ئەھۋالالرغا دۇچ كېلىپ قېلىپ، مۇسابىقىنى 

ىش ھەققى ئۆتكۈزۈشكە ئامال بولمىسا، مۇسابىقە تەشكىللىگۈچى ئورۇن مۇسابىقىنى بىكار قىلىپ، مۇسابىقىگە قاتنىش

 .يۈەن بېقىش ھەققى قايتۇرۇلمايدۇ 300يۈەن قايتۇرۇپ بېرىدۇ، شەكىللىنىپ بولغان  1700

مەزكۇر مۇسابىقە قائىدىسنىڭ بارلىق چۈشەندۈرۈش ھوقۇقى خوتەن شەھەر خوتەن قاشتېشى مۇسابىقە كەپتىرى  .4

 . ئاممىۋى كەپتەرخانىسىغا تەۋە

 

 



 

 ئاالقىلىشىش ئۇسۇلى -ئونىنچى 

 0903 - 2063388كەپتەرخانا تېلېفۇن نومۇرى : 

 13899470111          18197715777  كەپتەر تاپشۇرىۋېلىش تېلېفۇن نومۇرى :

 www.kaptirim.com :  توربېكەت ئادرېسىمىز

 كەپتەرخانا ئادرېسى : خوتەن شەھەر ئىلچى يېزا ئاقتېرەك كەنتى

 ( كەپتەرخانىسىخوتەن قاشتېشى مۇسابىقە كەپتىرى ئاممىۋى )

 

 

 خوتەن قاشتېشى مۇسابىقە كەپتىرى ئاممىۋى كەپتەرخانىسى

 

 


