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Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1998-жыл
26-марттағы 130-санлы «Социаллық-руўхый орталықты және
де жақсылаў диний фундаментализмниң алдын алыў
илажлары ҳаққында»ғы қарары туўралы
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1998-жыл
26-марттағы 130-санлы «Социаллық-руўхый орталықты және де жақсылаў диний фундаментализмниң алдын алыў
илажлары ҳаққында»ғы қарары туўралы

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1998-жыл
26-марттағы 130-санлы «Социаллық-руўхый орталықты және де жақсылаў диний фундаментализмниң алдын алыў илажлары ҳаққында»ғы
қарары орынлаў ушын басшылыққа алынсын.
2. Республикалық мәмлекетлик мекемелер ҳәм жәмийетлик шөлкемлер тәрепинен ислеп шығылған «Ҳуқықый-демократиялық мәмлекет
тийкарларын беккемлеў, социаллық-руўхый орталықты және де жақсылаў, диний фундаментализмниң алдын алыў бойынша илажлар
бағдарламасы»
1-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.
3. Бағдарламадағы ис илажларын муўапықластырыў ҳәм әмелге асырыўды шөлкемлестириў бойынша комиссия қурамы 2-қосымшаға
муўапық тастыйықлансын.
4. Илажлар бағдарламасы орынлаў ушын ҳәкимият ҳәм басқарыўдың тийисли мәмлекетлик, мәмлекетлик емес ҳәм аймақлық
тармақларына жиберилсин. Бағдарламадағы ўазыйпалардың белгиленген мүддетлерде толық орынланыўын тәмийинлеў тийисли
республикалық шөлкемлер ҳәм мекемелердиң биринши басшыларына, район, қала ҳәкимлерине жүкленсин.
Ҳәкимият ҳәм басқарыўдың мәмлекетлик тармақлары, шөлкемлер бағдарламада көзде тутылған ўазыйпалардың толық ҳәм мүддетинде
орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде ис режелерин ислеп шықсын.
5. Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери, Халық билимлендириў министрликлери, жоқары оқыў орынларының
басшылары. Министрлер Кеңесиниң Орта арнаўлы, кәсиплик билимлендириў басқармасы, Ҳаял-қызлар комитети, Руўхый үгит-нәсият
орайы. «Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикасы кеңеси, «Мәҳәлле» қорларынан республикалық бөлими
ҳәм басқа да тийисли шөлкемлер бағдарламада белгиленген ис илажларын әмелге асырыўды тийисли район қала ҳәкимиятлары менен
биргеликте шөлкемлестирсин.
6. Қарақалпақстан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлиги, Қарақалпақстан Телерадиокомпаниясы, республикалық ғалаба хабар
қураллары бағдарламадағы халқымыз тәбиятына жат болған диний экстремистлик, фундаменталистлик көз-қараслардан қалыс болыўға
қаратылған, мәмлекетимизде дин ҳәм ҳүждан еркинлиги бағдарында әмелге асырылып атырған кең көлемли жумыслардың мазмуны
тәсирли усылларда үгит-нәсиятлаўды тәмийинлесин.
7. Финанс министрлиги (М.Содиков) комиссияның усынысына муўапық Бағдарламада көзде тутылған илажларды әмелге асырыўға
байланыслы жумсалатуғын қаржы дәреклери бойынша Министрлер Кеңесине усыныс киргизип барыў ўазыйпасы жүкленсин.
8. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1998-жыл
26-марттағы 130-санлы «Социаллық-руўхый орталықты және де жақсылаў диний фундаментализмниң алдын алыў илажлары ҳаққында»ғы
қарары туўралы Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 1998-жыл 27-апрельдеги 124/5-санлы қарары өз күшин жойытқан
деп есаплансын.
9. Бул қарардың орынланыўын қадағалаў Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары П.Қаипбеков ҳәм З.Ибрагимоваларға
жүкленсин.

Қарақалпақстан Республикасы
Министрлер Кеңесиниң Баслығы

Б.Янгибаев

№147-санлы қарар
20.06.2011-жыл

Министрлер Кеңесиниң
2011-жыл « 20 » июньдағы
147-санлы қарарына
1-қосымша

Ҳуқықый-демократиялық мәмлекет тийкарларын беккемлеў, социаллық-руўхый орталықты және де жақсылаў, диний
фундаментализмниң алдын алыў бойынша илажлар
БАҒДАРЛАМАСЫ

№
Исленетуғын илажлар
Орынлаўшы уйымлар ҳәм шөлкемлер
1
2
3
1. Нызамшылық
Өзбекстан Республикасының «Ҳүждан
еркинлиги ҳәм диний шөлкемлер ҳаққында»ғы
а)
Әдиллик министрлиги
Нызамын бүгинги күн талаплары тийкарында
қайта қарап шығып, усыныслар таярлап барыў.

Мүддети
4

Жуўапкерлер
5

Турақлы түрде Д.Халмуратов

б)

Баспа сөз ҳәм хабар агентлиги, ИИМ,
Диний ҳәм улыўма идеологиялық әдебиятлар,
Мәмлекетлик бажыхана басқармасы,
видео-аудиокассеталардың мазмуны ҳәм
Қарақалпақстан мусылманлары қазияты, Бәрқулла
тарқатылыўын тийисли нызамларда
«Қарақалпақкино» агентлиги, «Ўзбекнаво»
белгиленген тәртипте тексериўден өткериў.
ЭБ Қарақалпақстан бөлими

в)

Диний фундаментализмди, диний жат
иллетлерди таратыўшы видео фильмлердиң
көрсетилиўине қарсы нызам менен
белгиленген тәртипте қатаң шаралар көриў.

Ишки ислер министрлиги, жергиликли
ҳәкимиятлар ҳәм мәкан кеңеслери, Руўхый Бәрқулла
үгит нәсият орайы

П.Палымов
О.Турдаков
Х.Абдиметов
Қ.Алимбетов
Т.Қалимбетов
Ш.Юлдашев
О.Турдаков
Ш.Уснатдинов
Қала, район ҳәкимлери,
жергиликли мәкан кеңес
ақсақаллары

2. Социологиялық изертлеўлер

а)

Диний, идеологиялық, руўхый мәселелер
бойынша сораўлар өткерип барыў (сораў түри
ҳәм мазмуны тастыйықлаў ушын усыныс
Өз ИАның Қаракалпақстан бөлими, жоқары Жылына еки
етилиўи керек) ҳәм олардың нәтийжелери
оқыў орынлары
мәртебе
бойынша тийисли есаплар, мағлыўматлар
таярлаў.

б)

Жаслардың турмыстағы өз орынлары, келешек
ҳаққындағы көз-қараслары, дин, дин ҳәм
сиясат ҳаққындагы пикирлери бойынша
сораўлар өткерип барыў (сораў түри ҳәм
«Камолот» ЖЖҲ, жоқары оқыў орынлары
мазмуны тастыйықлаў ушын усынылыўы тийис)
ҳәм олардың нәтийжелери бойынша тийисли
есаплар, мағлыўматлар таярлаў.

в)

Топлаған тәжирийбе ҳәм де сораўлар
нәтийжелери тийкарында орынларда
қәнийгелер, жәмийет изертлеўшилериниң
қатнасыўында тийисли түсиндириў,
үгит-нәсиятлаў ислерин шөлкемлестириў.

Жылына еки
мәртебе

ӨзИАның Қаракалпақстан бөлими, Руўхый
үгит-нәсият орайы, Қарақалпақстан
Бәрқулла
Мусылманлары қазияты, Жоқары оқыў
орынлары

3. Ғалаба хабар қураллары ҳәм баспа ислери
Мәмлекетлик ҳәм дин темасы: тийкарғы
итибарды бизде тарийхта ҳеш ўақыт диний
Қаракалпақстан мәлимлеме агентлиги,
руханийлардың ҳеш ўақыт мәмлекетти
Телерадиокомпаниясы, ӨзИАның
а)
басқармағанлығына, ҳәкимиятқа даўагерлик Қаракалпақстан бөлими, газета-журналлар
етпегенлигине, мәмлекет түсинигиниң өзи
редакциялары
дүньялық қәдирият екенлигине қаратыў.
Исламның раўажланыўға, илим ҳәм
ағартыўшылықтың көркем-өнердиң өсиўине
унамлы тәсирин көрсетип беретуғын арнаўлы
рубрикалар, көрсетиўлер, еситтириўлер
шөлкемлестириў (Фарғоний, Хоразмий,
Қаракалпақстан мәлимлеме агентлиги,
Улуғбек, Алишер Наўайы, Суўпы Аллияр, Омар Телерадиокомпаниясы, ӨзИАның
б)
Ҳайям, Жийен жыраў, Күнхожа, Бердақ,
Қаракалпақстан бөлими, «Алтын мийрас»
Әжинияз, Өтеш, Аббаз ҳ.т.басқалар
қоры, Қаракалпақстан Мусылманлары
мысалында). Бунда көрсетиў, еситтириўлерде, қазияты, газета-журналлар редакциялары
мақалаларда Қуран аятлар, ҳәдислер,
өтмиштеги белгили дин ўәкиллериниң илим
ҳәм ағартыўшылыққа байланыслы
пикирлеринен өнимли пайдаланыў.
Имам Бухарий, Имам Термизий, Баҳаўатдин
Нақшбандий, Суфы Аллияр, Омар Ҳайям ҳ.б.
тарихий диний ўәкиллердиң өмири, хызмети,
пикирлери арқалы халықта Ўатанды
Қаракалпақстан мәлимлеме агентлиги,
сүйиўшилик, күнделикли мийнет,
Телерадиокомпаниясы, ӨзИАның
в)
илим-билимлендириўди раўажландырыўға
Қаракалпақстан бөлими, газета-журналлар
умтылыў, жаўызлыққа, динниң сиясатқа
редакциялары
араласыўын қаралаўға қарсы қаратылған
темаларда мақалалар, көрсетиў, еситтириўлер
шөлкемлестириў.
Телеведение радио, баспасөзде бүгинги
Қаракалпақстан мәлимлеме агентлиги,
заманагөй илимий-руўхый бағдардағы
Телерадиокомпаниясы, ӨзИАның
раўажландырыўды кеңнен нәсиятлаў, көрсетиў,
г)
Қаракалпақстан бөлими, Руўхый
еситтириў, мақалалардың сапалық дәрежесин,
үгит-нәсият орайы, газета-журналлар
көркемлигин асырыў, қызықлы болыўына
редакциялары
дыққат бөлиў.

Н.Аимбетов
А.Матчанов
М.Бердимуратов
О.Атаниязова
Р.Турғанбаев
Б.Қайыпбергенов
Ө.Қосымбетов
З.Ханиязов
А.Матчанов
М.Бердимуратов
О.Атаниязова
Р.Турғанбаев
Б.Қайыпбергенов
Ө.Қосымбетов
Н.Аимбетов
Ш.Уснатдинов
Қ.Алимбетов
А.Матчанов
М.Бердимуратов
О.Атаниязова
Р.Турғанбаев
Б.Қайыпбергенов
Ө.Қосымбетов

Бәрқулла

Е.Байназаров
Ж.Наўрызбаев
Н.Аимбетов
газета-журналлар
редакциялары

Бәрқулла

Е.Байназаров
Ж.Наўрызбаев
Н.Аимбетов
А.Сапарова
Қ.Алимбетов
газета-журнал
редакциялары

Бәрқулла

Е.Байназаров
Ж.Наўрызбаев
Н.Аимбетов
газета-журналлар
редакциялары

Бәрқулла

Е.Байназаров
Ж.Наўрызбаев
Н.Аимбетов
Ш.Уснатдинов
газета-журналлар
редакциялары

д)

е)

Президентимиздиң «Жоқары
мәнеўият-жеңилмес күш» ҳәм басқада
мийнетлери тийкарында мектеплердиң
Телерадиокомпания, Жоқары оқыў
жоқары класс оқыўшылары, жоқары оқыў
орынлары, Орта арнаўлы, кәсиплик
орынлары студентлеринен, жаслардың бүгинги
билимлендириў басқармасы, Халық
турмысы ҳәм келешек ҳаққындағы
билимлендириў министрлиги, «Камолот»
ой-пикирлери, көз-қараслары ҳаққында
ЖЖҲ, орта арнаўлы оқыў орынлары
көрсетиўлер, еситтириўлер шөлкемлестирип
барыў, оған түрли миллет ўәкиллерин
қатнастырыў.

Ҳәр тәреплеме раўажланған әўладты
Қаракалпақстан мәлимлеме агентлиги,
тәрбиялаўға қаратылған «Кадрлар таярлаў
Телерадиокомпания, Орта арнаўлы,
бойынша миллий бағдарлама»ны үгит
кәсиплик билимлендириў басқармасы,
нәсиятлаў. Бағдарламаның әмелге асырылыўы, Жоқары оқыў орынлары, Халық
машқалалар, жетискенликлер, усыныслар.
билимлендириў министрлиги, орта
арнаўлы оқыў орынлары

Ҳәр айда

Ҳәр айда

«Миллий кийимлер ҳаял-қызлар көрки,
Ҳаял-қызлар комитети, Қаракалпақстан
кийиниў мәденияты» сыяқлы темаларда
мәлимлеме агентлиги, Телерадиокомпания, Бәрқулла
мақала, сәўбет, еситтириў ҳәм көрсетиўлер
газета-журналлар редакциялары
таярлаў.
Диний темадағы китап, мақала ҳәм басқада
баспа шығармаларын басып шығарыўда динге Баспасөз ҳәм хабар агентлиги, ӨзИА ның
көзсизлик пенен исениўди, динди
Қарақалпақстан бөлими, Қарақалпақстан
ж)
нәсиятлаўдың алдын алыў. Оларды шығарыўда мусылманлары қазияты,
Бәрқулла
тәжирийбели қәнийге-экспертлерден
«Қарақалпақкитап» ЖШЖ,
пайдаланыў. Сатылатуғын диний әдебиятлар газета-журналлар редакциялары
мазмунын қадағалаўға алыў.
Ғәрезсизлик жылларында руўхый тиклениў
Қаракалпақстан мәлимлеме агентлиги,
жолында әмелге асырылған илажларды
Баспасөз ҳәм хабар агентлиги,
а)
сәўлелендирген шығармалар, топламлар
Бәрқулла
Телерадиокомпания, газета-журналлар
басып шығарыў, мақалалар, еситтириў,
редакциялары
көрсетиўлер шөлкемлестриў.
4. Орынларда жаслар арасында алып барылатуғын илажлар
ё)

а)

б)

г)

Ж.Наўрызбаев
А.Матчанов
М.Бердимуратов
О.Атаниязова
Р.Турғанбаев
Б.Қайыпбергенов
Ө.Қосымбетов
Ш.Тлеўниязов
Р.Реймов
З.Ханиязов
Орта арнаўлы оқыў
орынлары директорлары
Е.Байназаров
Ж.Наўрызбаев
Ш.Тлеўниязов
А.Матчанов
М.Бердимуратов
О.Атаниязова
Р.Турғанбаев
Б.Қайыпбергенов
Ө.Қосымбетов
Р.Реймов
Орта арнаўлы оқыў
орынлары директорлары
З.Ибрагимова
Е.Байназаров
Ж.Наўрызбаев
газета-журналлар
редакциялары
П.Палымов
Н.Аимбетов
Қ.Алимбетов
Р.Вахидова
газета-журналлар
редакциялары
Е.Байназаров
П.Палымов
Ж.Наўрызбаев
газета-журналлар
редакциялары

З.Ханиязов
Р.Реймов Д.Халмуратов
Жаслардағы Ўатанды сүйиўшилик сезимлерин,
Э.Янгибаева
олардың демократиялық ҳәм ҳуқықый
А.Матчанов
«Камолот» ЖЖҲ, Халық билимлендириў,
жәмийетти дүзиў барасындағы ой-өрислерин
М.Бердимуратов
Әдиллик министрлиги, Педагогикалық
және де беккемлеў, раўажландырыў, дүньядағы
Турақлы түрде О.Атаниязова
илим изертлеў институтының ҚҚ филиалы,
көз-қарасларын, илимий әдеп-икрамлылық
Р.Турғанбаев
Руўхый үгит-нәсият орайы
дәрежелерин асырыўға байланыслы арнаўлы
Б.Қайыпбергенов
бағдарлама ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў.
Ө.Қосымбетов
Ш.Уснатдинов
Ш.Тлеўниязов
Олар менен ислесетуғын шөлкемлердиң
белсендилериниң дин ҳаққындағы билимлерин
күшейтиў ҳәм булардың айырым
З.Ханиязов
жасларымыздағы терең сиңип қалған
«Камолот» ЖЖҲ, Телерадиокомпания,
Ж.Наўрызбаев
(догматикалық) диний көз қарасларынан,
Ишки ислер министрлиги, Баспа сөз ҳәм Турақлы түрде
О.Турдаков
сондай-ақ вахобийшилердиң жәмийетимизге,
хабар агентлиги
П.Палымов
әсиресе жасларымызға қәўипли екенлигин
түсиндирип бериўши тийисли мағлыўматлар,
әдебиятлар видеокасеталар менен тәмийинлеў.
З.Ханиязов
Н.Каипбергенов
Н.Аимбетов
Қәнигелер, дин ўәкиллери, мәҳәллелердиң
Д.Халмуратов
ақсақаллары менен бирге клублар, жоқары ҳәм «Камолот» ЖЖҲ, «Маҳалла» қоры, ӨзР
Р.Реймов
орта арнаўлы билимлендириў орынларында,
ИАның Қарақалпақстан бөлими, Әдиллик
А.Матчанов
мектеплерде, мәҳәллелерде дин ҳәм оның
ҳәм Халық билимлендириў
Турақлы түрде М.Бердимуратов
тарийхы, динниң заманымыздағы
министрликлери, жоқары ҳәм орта
О.Атаниязова
демократиялық, ҳуқықый жәмийетимиздеги
арнаўлы оқыў орынлары, пуқаралар
Р.Турғанбаев
орны дин ҳәм нызамлылық темасында
жыйынлары
Б.Қайыпбергенов
ушырасыўлар, сәўбетлесиўлер шөлкемлестириў.
Ө.Қосымбетов
Ш.Тлеўниязов

д)

е)

З.Ханиязов
Қ.Турдиев
Р.Реймов Ш.Тлеўниязов
Әсиресе диний көз-қараслардың терең сиңип
«Камолот» ЖЖҲ, Мәденият ҳәм спорт
К.Каримов
қалған орынларында, мәканларында жасларды ислери министрлиги, Халық
И.Қосназаров
миллий әдебият, музыка, сондай-ақ миллий
билимлендириў министрлиги, Орта
А.Матчанов
Турақлы түрде
эстрада менен байланыслы илажларға
арнаўлы, кәсиплик билимлендириў
М.Бердимуратов
тартылыўын (қызығыўшылықларын) күшейтиў. басқармасы, Жазыўшылар аўқамы,
О.Атаниязова
жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынлары,
Р.Турғанбаев
пуқаралар жыйынлары баслықлары
Б.Қайыпбергенов
Ө.Қосымбетов

Зейинли жаслардың ерискен
жетискенликлерин, дөретиўшилик уқыпларын
кеңнен жәриялаў, үгит-нәсият жумысларын
алып барыў. Илимий, мәдений, кәсипке
бағдарлаўшы дөгереклер, клублар, көрик
таңлаўлар шөлкемлестириў арқалы жаслардың
ойлаў қәбилетлерин, күш-ғайратын ҳәм бос
ўақытларын заманагөй пайдалы шынығыўлар
менен бәнт етиў жумысларын алып барыў.

Мәденият ҳәм спорт ислери, Халық
билимлендириў министрликлери,
Жазыўшылар аўқамы, «Камолот» ЖЖҲ,
пуқаралар жыйынлары басшылары

Турақлы түрде

З.Ханиязов, пуқаралар
жыйынлары басшылары

Қала ҳәм районлар
ҳәкимлери, З.Ханиязов
Р.Реймов
Қала ҳәм районлар ҳәкимликлери,
Ш.Тлеўниязов
Орынларда компьютер орайларын ашыў,
«Камолот» ЖЖҲ, Халық билимлендириў
А.Матчанов
оларды халық аралық бағдарламалар (мәселен,
ё)
министрлиги, жоқары, орта арнаўлы оқыў Турақлы түрде М.Бердимуратов
«Интернет» тараўы) менен байланыстырыў ҳәм
орынлары, пуқаралар жыйынлары
О.Атаниязова Р.Турғанбаев
жасларды тартыў.
басшылары
Б.Қайыпбергенов
Ө.Қосымбетов
Пуқаралар жыйынлары
басшылары
А.Искандерова
З.Ханиязов
Р.Реймов
«Өзбектуризм» МКның Қарақалпақстан
Мәмлекетимиздеги тарийхый ҳәм мәдений
Ш.Тлеўниязов
Саяхат ҳәм экскурсиялар бюросы,
естеликлер, ғәрезсизлик жылларында бой
А.Матчанов
«Камолот» ЖЖҲ, Халық билимлендириў
ж)
көтерген имаратлар менен жасларды жақыннан
Турақлы түрде М.Бердимуратов
министрлиги, жоқары ҳәм орта арнаўлы
таныстырыў мақсетинде жаслардың саяхат етиў
О.Атаниязова Р.Турғанбаев
оқыў орынлары, пуқаралар жыйынлары
маршрутларын шөлкемлестириў.
Б.Қайыпбергенов
басшылары
Ө.Қосымбетов
Пуқаралар жыйынлары
басшылары
Мәҳәллелерде ўақытша жумыссыз жүрген
«Камолот» ЖЖҲ, «Маҳалла» қоры,
З.Ханиязов
жаслардың есабын алыў, жумыс орынлары
Мийнет ҳәм халықты социаллық қорғаў
Н.Каипбергенов
з)
Турақлы түрде
ярмаркаларын шөлкемлестириў, мекеме,
министрлиги, пуқаралар жыйынлары
Р.Аллабергенов
кәрханалар арқалы оларды жумыс пенен
басшылары
Мәҳәлле басшылары
тәмийинлеў.
Қәўендер мәкемелердиң (спонсорлар)
«Камолот» ЖЖҲ, қала ҳәм районлар
қатнасында ишки имканиятлар есабынан
З.Ханиязов
и)
ҳәкимликлери, пуқаралар жыйынлары
Турақлы түрде
жасларды раўажланған мәмлекетлерге
Мәҳәлле, ҳәкимлер
басшылары, қәўендерлер
мақсетли түрде (оқыўға) жибериў.
Бағдарламаның «Ғалаба хабар қураллары ҳәм
баспа ислери» бәнтиндеги талаплары
2011 жыл
З.Ханиязов
к)
«Камолот» ЖЖҲ, жаслар газеталары
тийкарында «Камолот» ЖЖҲниң басып
ноябрь
И.Қосназаров
шығарыў жумысларын қайта көрип шығыў.
Ҳаял-қызлар арасында «Заманагөй
З.Ибрагимова
ҳаял-қызлар», «Ҳаял-қызлар ҳәм руўхыйлық»
л)
«Камолот» ЖЖҲ, Ҳаял-қызлар комитети Турақлы түрде З.Ханиязов
темаларында ушырасыўлар, сәўбетлесиўлер
шөлкемлестириў.
З.Ханиязов
Ш.Тлеўниязов
Жаслар, миллетлер ҳәм динлер арасындағы
А.Матчанов
қатнаслардың мәдениятын, улыўма инсанлық
«Камолот» ЖЖҲ, жоқары, орта арнаўлы
М.Бердимуратов
м)
(улыўма халықлық) қәдириятларымызға
оқыў орынлары, Халық билимлендириў
Турақлы түрде
О.Атаниязова Р.Турғанбаев
ҳүрметти қәлиплестириўге байланыслы
министрлиги
Б.Қайыпбергенов
илажларды және де жетилистириў, күшейтиў.
Ө.Қосымбетов
Р.Реймов
Қ.Турдиев
Жаслардың актив (исшең) қатнасыўында,
Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги,
З.Ханиязов
н)
әсиресе қала, районларда, орынларда ҳәр түрли «Камолот» ЖЖҲ, пуқаралар жыйынлары Турақлы түрде
пуқаралар жыйынлары
спорт жарысларын шөлкемлестириў.
басшылары
басшылары
5. Мәҳәллелерде, шаңарақта, кәрханалар, шөлкемлерде ҳаял-қызлар арасында алып барылатуғын илажлар

а)

б)

в)

г)

Пуқаралар жыйынлары басшыларына ҳәм
ағзалығына ҳадал, абройлы, билимли,
мәмлекетлик сиясатты түсинетуғын
«Мәҳәлле» қоры, жергиликли
ўәкиллердиң сайланыўын қатан қадағалаўға
ҳәкимиятлар
алыў.
Жаңа мешитлер қурылысына арналған
қәрежетлерди мәҳәллеге зәрүр, халыққа хызмет
көрсетиў объектлери, мектеп, бақша қурылысы,
«Мәҳәлле» қоры, ҚР Мусылманлары
китапханаларды толтырыў, спорт
қазияты
майданшаларын қурыў, мүтәжлерге ғамхорлық
қылыў сыяқлы илажларды жеделлестириўге
жумсаўға бағдарлаўға ерисиў.
Пуқаралар жыйынлары қасында ҳаял-қызлар
бөлими жумысларын көрилип атырған мәселе «Мәҳәлле» қоры, Ҳаял-қызлар комитети
бойынша жеделлестириў.
Миллий ҳәм заманагөй тойлар өткериўди
үгит-нәсиятлаў, диний той мәресимлерин
өткериўдиң алдын алыў.

«Мәҳәлле» қоры, ҚР Мусылманлары
қазияты, Қарақалпақстан мәлимлеме
агентлиги Телерадиокомпания

Орынларда руўхый мәденият ҳәм
ағартыўшылық бағдарындағы үгит-нәсиятлаў
ҳәм түсиндириў илажларын әмелге асырыўда
Руўхый үгит-нәсият орайы,
д)
бир неше әсирлер бурынғы диний бағдардағы
Телерадиокомпания, Баспасөз ҳәм хабар
руўхыйлықтың қуллығына айланбаў. Керисинше агентлиги
руўхый мийрасқа заманагөй көз-қараста баҳа
бериў.
Заманагөй турмыс дәрежеси, пүткил дүнья
раўажланыўы, ҳәр қандай жәмийеттиң
раўажланыўында илим пән, ағартыўшылықтың Руўхый үгит-нәсият орайы, «Мәҳәлле»
е)
тутқан шешиўши роли ҳаққында тарыйхымыз, қоры, Ҳаял-қызлар комитети
раўажланған мәмлекетлер мысалында
түсиндириў жумысларын алып барыў.
6. Мешитлер хызметлерине байланыслы илажлар
а)

Мешитлерде, орынларда жеке диний тәлим
ҚР Мусылманлары қазияты, қала ҳәм
бериў менен шуғылланыўға қатаң тыйым салыў. районлар ҳәкимликлери

Имамларды аттестациядан өткериў, олардың
диний ҳәм дүньялық билимлер тараўындағы
билимлерин 1-1,5 айлық курсларда турақлы
жетилистирип барыўды әмелге асырыў.
Мешитлерде, диний мерекелерди
мусылманларды тыныш татыўлыққа, ишки ҳәм
сыртқы сиясатымызды қоллап қуўатлаўға,
в)
илим-руўхыйлық, кәсип-өнер, жаңалыққа
умтылыўға, басқа дин ҳәм мәдениятларға
ҳүрмет пенен қараўға үгит-нәсиятлаў.
Ислам дининен басқа динлерге исениўши
пуқаралар санын анықлаў, олар арасында алып
г)
барып атырған миссионерлер хызметин
үйрениў, тийисли илажлар қолланыўдың
арнаўлы режесин ислеп шығыў.
7. Мәдений, дөретиўшилик шөлкемлер тәрепинен
б)

Бәрқулла

Н.Каипбергенов қала ҳәм
районлар ҳәкимлери

Бәрқулла

Н.Каипбергенов
Қ.Алимбетов

Бәрқулла

Бәрқулла

Н.Каипбергенов
Қ.Алимбетов
Е.Байназаров
Ж.Наўрызбаев

Бәрқулла

Ш.Уснатдинов
Ж.Наўрызбаев
П.Палымов

Бәрқулла

2011-жыл
май-июнь

Ш.Уснатдинов
Н.Каипбергенов
З.Ибрагимова

Қ.Алимбетов
қала ҳәм районлар
ҳәкимлери

ҚР Мусылманлары қазияты, қала ҳәм
районлар ҳәкимликлери

Қ.Алимбетов
2011-жыл июль,
қала ҳәм районлар
Бәрқулла
ҳәкимлери

ҚР Мусылманлары қазияты

Бәрқулла

Дин ислери бойынша ўәкил, Ишки ислер
министрлиги

2011-жыл июнь

Қ.Алимбетов

Н.Жамалов
О.Турдаков

әмелге асырылатуғын илажлар.

а)

Дөретиўшилик шөлкемлер, дөретиўшилик
Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги,
пенен шуғылланатуғын адамлардың қатнасында ӨзКӨАның Қарақалпақстан бөлими,
«Диний дүнья қарас ҳәм көркем дөретиўшилик» дөретиўшилик аўқамлар, Руўхый
Турақлы түрде
темасында ушырасыў, сәўбет, кешелер өткерип үгит-нәсият орайы, ҚР Мусылманлары
барыў.
қазияты

б)

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик
музыкалы театрында «Ҳүждан еркинлиги ҳәм
диний билимлендириў хызметиниң мазмуны»
темасында жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў
орынлары студентлери,
профессор-оқытыўшылары, көркем-өнер
ғайраткерлери, илимпазлардың қатнасында
илимий әмелий конференция өткериў.

Республикалық «Сүўретлеў айнасы» бөлими:
ислам дининиң раўажланыў, тынышлық, илимв)
билимге хызмет ететуғынын көргизбели түрде
сәўлелендириў.
8. Илимий иззертлеўлер
Исламтаныўға байланыслы иззертлеўлерди
заманагөй илимий объектив тийкарларда
шөлкемлестириў:

Н.Каипбергенов
З.Ибрагимова

Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги,
Ҳәр жылы
жоқары оқыў орынлары, Орта арнаўлы
сентябрь
кәсиплик билимлендириў басқармасы,
айында
ӨзИА Қарақалпақстан бөлими

Өзбекстан Республикасы «Тасвирий
ойина» дөретиўшилик аўқамының
Қарақалпақстан Республикалық
«Сүўретлеў айнасы» бөлими

Бәрқулла

Қ.Турдиев
Р.Асқаров
К.Каримов
Н.Мухаммединов
Ш.Уснатдинов
Қ.Алимбетов
Қ.Турдиев
А.Матчанов
М.Бердимуратов
О.Атаниязова
Р.Турғанбаев
Б.Қайыпбергенов
Ө.Қосымбетов
Н.Аимбетов
Ш.Тлеўниязов
Т.Оразбаев

а)

Диний темаларда иззертлеўлердиң тийкарғы
илимий усыллары; ислам диний тарийхы; диний
түсиниклер, ағымлар ҳәм олардың өз-ара
байланысы; ислам дининиң басқа динлер менен
байланысы; мәмлекет ҳәм дин мәселесине
исламның қатнасы; заманагөй мусылман
дүньясындағы диний мағанадағы мәселелер;
халықаралық диний экстремистлик ағымлар,
сондай-ақ вахобийшилер ағымының
белсендилиги ҳәм мақсетлериниң анализи.

ӨзИАның Қарақалпақстан бөлими, Дин
ислери бойынша ўәкили,
ҚР Мусылманлары қазияты, жоқары оқыў
орынлары, Орта арнаўлы, кәсиплик
билимлендириў басқармасы

2011 жыл
үшинши
шеректен
баслап

б)

Мәмлекетте ҳәм шегара аймақларда диний
идеялогиялық жағдайлардың қәлиплесиўинде
исламнан басқа динлердиң орны: христианлық,
иудаизм, буддизм ҳәм басқа динлердиң
жәмийетимизде, Орайлық Азия
территориясында өз-ара қатнасықлары ҳәм
сыртқы байланыслары мәселеси.

ӨзИАның Қарақалпақстан бөлими, Дин
ислери бойынша ўәкили,
ҚР Мусылманлары қазияты, Әдиллик
министрлиги, Ишки ислер министрлиги

2011 жыл
үшинши
шеректен
баслап

Н.Аимбетов
М.Қарлыбаев
Н.Жамалов
Қ.Алимбетов
М.Бердимуратов
О.Атаниязова
Р.Турғанбаев
Б.Қайыпбергенов
Ө.Қосымбетов
А.Матчанов
Ш.Тлеўниязов
Н.Аимбетов
М.Қарлыбаев
Н.Жамалов
Қ.Алимбетов
Д.Халмуратов
О.Турдаков

Еслетпе: Бағдарламада белгиленген ўазыйпалар толық түрде әмелге асырылып барылыўы, исленген ислер бойынша үзликсиз қадағалаў
жүргизилиўи ҳәм есаплар берип турылыўы зәрүр. Бағдарламадағы ўазыйпалар жуўапкершилиги көрсетилген лаўазымлы басшылардан
тысқары орынлардағы барлық буўындағы уйымлар басшыларына, қала, район ҳәкимлерине жүкленеди.

Министрлер Кеңесиниң
2011-жыл « 20 » июньдағы
147-санлы қарарына
2-қосымша

«Ҳуқықый демократиялық мәмлекет тийкарларын беккемлеў, социаллық-руўхый орталықты және де жақсылаў, диний
фундаментализмниң алдын алыў бойынша илажлар бағдарламасы»н әмелге асырыўды муўапықластырыў ҳәм
шөлкемлестириў бойынша комиссия
ҚУРАМЫ

М. Алеуов

-

Б. Нурабуллаев

-

Н. Жамалов

-

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары, комиссия
баслығы
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы, комиссия
баслығының орынбасары (келисими менен)
Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Ислер басқармасының дин ислери
бойынша референти,
комиссия хаткери

Комиссия ағзалары:
З. Ибрагимова

-

Ш. Аяпов
М. Содиков
Қ. Нағметов
Н. Айымбетов
Ш. Аюбов
К. Елмуратов
М. Айтниязов
Ж. Садыков
Д. Қурбаниязов
С. Турманов
Ш. Баўатдинов

-

Б. Досымбетов

-

Д. Отарбаев
П. Палымов
Е. Байназаров

-

А. Данияров

-

Ж. Идиятуллаев

-

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары, Ҳаял-қызлар
комитети баслығы
Қарақалпақстан Республикасы Руўхый-үгит нәсият орайы баслығы
ҚР Финанс министри
ҚР Телерадиокомпания директоры ў.ў.а.
Өзбекстан Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими баслығы
ҚР Ишки ислер министриниң орынбасары
«Мәҳәлле» қорының ҚР бөлими баслығы
ҚР Мәденият ҳәм спорт ислери министри
Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министри ў.ў.а.
ҚР Миллий кәўипсизлик хызмети қәнигеси (келисими менен)
ҚР Жоқарғы Кеңеси Аппаратының баспа сөз хаткери (келисими менен)
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы (келисими менен)
Қарақалпақстан Республикасы Мусулманлары қазыяты қазысы
Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Жәмийетлик шөлкемлери ҳәм диний
шөлкемлер менен байланыслар бойынша секретариаты баслығы
Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министри
Қарақалпақстан Баспа сөз ҳәм хабар агентлиги директоры
Қарақалпақстан хабар агентлиги директоры
«Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикасы Кеңесиниң
баслығы ў.ў.а.
Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мобилизациялық таярлық, ҳуқық
қорғаў ҳәм айрықша жағдайлар мәселелери бойынша бөлими баслығы

Ескертиў: Комиссия ағзалары басқа жумысқа өткен жағдайда оның қурамына
сол лаўазымға жаңадан тайынланған шахс киргизиледи.

Ko'rib chiqildi:
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Statistik va
tahliliy ma'lumotlar
Vazirliklar va idoralar Shahar
va tuman hokimliklari
Hujjatlar Respublika
mehmonlariga Elektron
hukumat Interaktiv davlat
xizmatlar
Vazirlar Kengashi

