
 

 

 

 

 

Fargʻona viloyat adliya boshqarmasining 2022-yil III va IV choraklarga  

(II yarim yillikka) moʻljallangan 

I SH   R E J A S I* 
 

 

T/R Tadbirlar nomi 
Ijro 

muddati 
Masʼul ijrochilar Asos 

Maqsad  

(kutilayotgan natija) 
Baholash** 

I. ISHLARNI TASHKILLASHTIRISH, HUDUDIY ADLIYA ORGANLARI VA MUASSASALARI  

FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH SOHASIDA 

1. Adliya boshqarmasi va uning 

tizimidagi idoralar tomonidan  

2022-yil 6 oyi davomida amalga 

oshirilgan ishlarni tahlil qilish va 

kelgusidagi vazifalarni belgilash. 

Natijasini muhokama qilish. 

 

iyul A.Tadjibayev  

boshqarma 

tarkibiy 

boʻlinmalari 

Vazirlar Mahkamasining 

2017-yil 19-oktyabrdagi 855-son 

qaroriga koʻra hayʼat majlisi har 

chorakda oʻtkazilib, unda asosiy 

yoʻnalishlariga oid masalalar 

muhokama etiladi va kelgusidagi 

vazifalar belgilanadi. 

Adliya boshqarmasi  

va uning tizimidagi idoralar 

faoliyatini qonuniy amalga 

oshirilishini taʼminlash hamda 

tizimli qonun buzilish 

holatlarini bartaraf qilish. 

1 

2. Fargʻona shahar adliya boʻlimi 

faoliyatini kompleks tekshirish. 

Natijasini muhokama qilish. 

avgust Boshqarma 

boshligʻining 

buyrugʻiga 

muvofiq 

Adliya boʻlimi faoliyati 

boshqarma tomonidan soʻnggi 

uch yil mobaynida kompleks 

tekshirilmagan. 

Adliya boshqarmasi  

va uning tizimidagi idoralar 

faoliyatini qonuniy amalga 

oshirilishini taʼminlash hamda 

tizimli qonun buzilish 

holatlarini bartaraf qilish. 

3 

3. Yozyovon tuman adliya boʻlimi 

faoliyatini kompleks tekshirish. 

Natijasini muhokama qilish. 

sentyabr Boshqarma 

boshligʻining 

buyrugʻiga 

muvofiq 

Adliya boʻlimi faoliyati 

boshqarma tomonidan soʻnggi 

uch yil mobaynida kompleks 

tekshirilmagan. 

Adliya boshqarmasi  

va uning tizimidagi idoralar 

faoliyatini qonuniy amalga 

oshirilishini taʼminlash hamda 

tizimli qonun buzilish 

holatlarini bartaraf qilish. 

3 

Adliya boshqarmasi Hayʼat majlisining 2022-yil 

25-iyuldagi 3/22-son bayoniga 
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4. Adliya boshqarmasi va uning 

tizimidagi idoralar tomonidan 2022-

yil 9 oyi davomida amalga oshirilgan 

ishlarni tahlil qilish va kelgusidagi 

vazifalarni belgilash. 

Natijasini muhokama qilish. 

oktyabr A.Tadjibayev 

boshqarma 

tarkibiy 

boʻlinmalari 

Vazirlar Mahkamasining  

2017-yil 19-oktyabrdagi 855-son 

qaroriga koʻra hayʼat majlisi har 

chorakda oʻtkazilib, unda asosiy 

yoʻnalishlariga oid masalalar 

muhokama etiladi va kelgusidagi 

vazifalar belgilanadi. 

 

Adliya boshqarmasi  

va uning tizimidagi idoralar 

faoliyatini qonuniy amalga 

oshirilishini taʼminlash hamda 

tizimli qonun buzilish 

holatlarini bartaraf qilish. 

1 

5. Margʻilon shahar adliya boʻlimi 

faoliyatini kompleks tekshirish. 

Natijasini muhokama qilish. 

noyabr Boshqarma 

boshligʻining 

buyrugʻiga 

muvofiq 

Adliya boʻlimi faoliyati 

boshqarma tomonidan soʻnggi 

uch yil mobaynida kompleks 

tekshirilmagan. 

Adliya boshqarmasi  

va uning tizimidagi idoralar 

faoliyatini qonuniy amalga 

oshirilishini taʼminlash hamda 

tizimli qonun buzilish 

holatlarini bartaraf qilish. 

 

3 

6. Adliya organlari va 

muassasalarida mavjud 

lavozimlarning kasb standartlari va 

malakaga oid rasmiy talablarni qayta 

koʻrib chiqib, lavozimlarning toifasi 

va xususiyatidan kelib chiqqan holda 

yanada takomillashtirish, yagona 

ichki idoraviy hujjat ishlab chiqish 

boʻyicha vazirlikka taklif kiritish. 

noyabr A.Xamzayev Bugungi kunda, ishga qabul 

qilish boʻyicha tanlovlarda 

ishtirok etish maqsadida bir 

lavozimga turli malaka talablariga 

ega nomzodlar hujjat 

topshirmoqda. Lavozim malaka 

talablariga mos hujjatlarni qabul 

qilish va nomuvofiq hujjatlarni 

rad qilish amaliyotida 

muammolar yuzaga kelmoqda 

 

Adliya organlari va 

muassasalarida mavjud 

lavozimlarga nisbatan aniq va 

qatʼiy malaka talablarini 

belgilash orqali ish sifatini 

yaxshilash. 

4 

7. Dangʻara tuman adliya boʻlimi 

faoliyatini kompleks tekshirish. 

Natijasini muhokama qilish. 

dekabr Boshqarma 

boshligʻining 

buyrugʻiga 

muvofiq 

Adliya boʻlimi faoliyati 

boshqarma tomonidan soʻnggi 

uch yil mobaynida kompleks 

tekshirilmagan. 

Adliya boshqarmasi va 

uning tizimidagi idoralar 

faoliyatini qonuniy amalga 

oshirilishini taʼminlash hamda 

tizimli qonun buzilish 

holatlarini bartaraf qilish. 

 

3 
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II. HUQUQNI QOʻLLASH AMALIYOTINI OʻRGANISH, INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH, DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMI 

SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH VA PREZIDENT HUJJATLARI IJROSINI NAZORAT QILISH SOHASIDA 

8. Fargʻona viloyat bojxona 

boshqarmasi va uning tarkibiy 

tuzilmalari tomonidan: 

qonunchilik hujjatlari va 

topshiriqlarning bajarilishi; 

huquqni qoʻllash amaliyoti; 

davlat boshqaruvi tizimining 

samaradorligi; 

maʼmuriy tartib-taomillarga rioya 

etilishi va davlat xizmati koʻrsatish 

holati; 

norma ijodkorligi faoliyati; 

yuridik xizmat faoliyatini; 

huquqiy targʻibotni amalga 

oshirilishini oʻrganish. 

Natijasi boʻyicha tegishli choralar 

koʻrish. 

iyul I.Abdullayev 

X.Inomov 

A.Aʼzamxonov 

N.Salomov 

S.Marasulov 

O.Axmedov 

A.Yoqubov 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidenti Administratsiyasi 

rahbarining 2021-yil 30-dekabrda 

tasdiqlangan Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidentining 

Farmon, qaror, farmoyish va 

topshiriqlari ijrosini 2022-yil 

davomida manzilli va tematik 

oʻrganishlar boʻyicha dasturi. 

Sohada qonunlar, 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidentining hujjatlari va 

topshiriqlari ijrosini hamda 

huquqni bir xilda va izchil 

qoʻllash amaliyotini 

taʼminlash. 

Aniqlangan huquqbuzarlik-

larni bartaraf qilish. 

2,3 

9. Tadbirkorlik subyektlarining 

koʻchmas mulkka boʻlgan qonuniy 

huquqlariga rioya etilishi, 

shuningdek, xususiylashtirilgan 

noturar koʻchmas mulk obyektlarini 

noqonuniy olib qoʻyilishi holatlarini, 

shuningdek, turar va noturar bino-

inshootlarni egasiz deb topish 

amaliyotini oʻrganish va tahlil 

qilishni oʻz ichiga olgan “Xususiy 

mulk daxlsiz va davlat 

himoyasidadir” aksiyasini oʻtkazish.  

Natijasi boʻyicha tegishli choralar 

koʻrish. 

 

avgust X.Inomov 

A.Yoqubov 

A.Aʼzamxonov  

tuman (shahar) 

adliya boʻlimlari 

Soʻngi vaqtlarda davlat 

organlariga tadbirkorlardan kelib 

tushayotgan murojaatlar tahliliga 

koʻra, hududlarda xususiy mulkni 

himoya qilish va mulkdorlar 

huquqlarining kafolatlarini 

taʼminlashda bir qator tizimli 

muammolar mavjud.  

Davlat organlari va 

tashkilotlari tomonidan 

tadbirkorlarning koʻchmas 

mulkka boʻlgan huquqlariga 

rioya etilishini taʼminlash. 

2, 3 
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10. Fargʻona viloyat Qurilish 

boshqarmasi hamda uning tarkibiy 

va hududiy tuzilmalari tomonidan:  

huquqni qoʻllash amaliyoti;  

davlat boshqaruvi tizimining 

samaradorligi;  

maʼmuriy tartib-taomillarga rioya 

etilishi va davlat xizmati koʻrsatish 

holati;  

norma ijodkorligi faoliyati;  

yuridik xizmat faoliyatini;  

huquqiy targʻibotni amalga 

oshirilishini oʻrganish.  

Natijasi boʻyicha tegishli taʼsir 

choralarini koʻrish. 

avgust-

sentyabr 

S.Marasulov 

X.Inomov 

A.Aʼzamxonov 

A.Yoqubov 

O.Axmedov 

I.Abdullayev 

tuman (shahar)  

adliya boʻlimlari 

Qurilish sohasida davlat 

xizmatlari koʻrsatilishida 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidentining farmon va 

qarorlari hamda Hukumat 

qarorlarida belgilangan vazifa va 

funksiyalar bajarilmasdan 

qolmoqda. 

Qurilish sohasida davlat 

xizmatlari koʻrsatish faoliyati 

yetarli darajada nazoratga 

olish boʻyicha qonuniylikni 

hamda sifatli davlat 

xizmatlari koʻrsatilishi 

taʼminlash. 

2, 3 

11. Soliq majburiyati boʻyicha daʼvo 

qilish muddatini qisqartirish hamda 

soliq tekshiruvlari natijalari boʻyicha 

qabul qilingan soliq organlarining 

qarorlari ustidan shikoyat berish 

amaliyotini tahlil qilish. 

Natijasi boʻyicha vazirllikka taklif 

kiritish. 

sentyabr X.Inomov Soliq majburiyati boʻyicha 

daʼvo qilish muddati Oʻzbekiston 

qonunchiligiga koʻra, 5 yil, 

Rossiya federatsiyasi va Gruziya 

qonunchiligiga koʻra, 3 yilni 

tashkil qiladi. 

Mazkur pogmaga asoslanib, 

soliq organlari tomonidan 

tadbirkorlik subyektlarining 5 

yillik oldingi faoliyati tekshirilib, 

natijasi boʻyicha aniqlangan 

kamomad 5 yilga koʻpaytirilgan 

holda qoʻshimcha soliqlar 

hisoblanmoqda. 

Ushbu holat, aksariyat 

tadbirkorlik subyektlarini 

iqtisodiy nochor ahvolga tushirib 

qoʻymoqda. 

Shuningdek, soliq organlarining 

Soliq sohasidagi 

qonunchilikni 

takomillashtirish orqali 

tadbirkorlikni rivojlanishi 

uchun yanada qulay 

imkoniyatlar yaratish. 

2, 3 
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qarorlari ustidan shikoyat 

berishning amaldagi tartibi 

amaliyotda turli byurokratik 

toʻsiqlarni yuzaga keltirmoqda. 

 

12. Yer uchastkalariga boʻlgan ijara 

huquqini boshqa shaxsga oʻtkazish 

boʻyicha milliy qonunchilik va 

xorijiy tajribani tahlil qilish. 

Natijasi boʻyicha vazirlikka taklif 

kiritish. 

sentyabr A.Yoqubov 

X.Inomov 

Qonunchilikda qishloq 

xoʻjaligiga moʻljallanmagan yer 

uchastkalariga boʻlgan ijara 

huquqini boshqa shaxsga 

oʻtkazish imkoniyati mavjud 

boʻlmasada, yuridik shaxs 

(masalan, MCHJ) ulushini boshqa 

shaxsga oʻtkazish orqali ijara 

huquqini begonalashtirishi 

mumkin. 

Shu bilan birga, xorijiy 

davlatlarda (xususan, 

Qozogʻiston, Gruziya) yer 

uchastkalariga boʻlgan ijara 

huquqini boshqa shaxsga 

oʻtkazish imkoniyati berilgan. 

Yer uchastkalariga boʻlgan 

ijara huquqini boshqa shaxsga 

oʻtkazish orqali tadbirkorlikni 

rivojlantirish. 

2 

13. Fuqarolarning axborot olish 

erkinligi va kafolatlari boʻyicha 

soʻrovlariga davlat organlari va 

tashkilotlari tomonidan javob 

berilganligi hamda davlat organlari 

va tashkilotlari tomonidan rasmiy 

veb-saytlarga va Ochiq 

maʼlumotlar portaliga axborot 

materiallari joylashtirilganligi 

holatini oʻrganish.  

Natijasi boʻyicha tegishli choralar 

koʻrish. 

 

sentyabr-

oktyabr 

A.Yoqubov 

A.Aʼzamxonov 

Davlat byudjeti mablagʻlarining 

sarflanayotganligi, oʻz faoliyatiga 

oid maʼlumotlar bilan tanishish 

imkoniyati yaratilmaganligi, 

Davlat dasturlarida koʻrsatilgan 

vazifalar va qilinadigan ishlarning 

holati hamda qabul qilingan 

idoraviy normativ hujjatlarning 

oshkoraligi bilan bogʻliq 

masalalar yuzasidan koʻplab 

murojaatlar kelib tushmoqda. 

Fuqarolarning davlat 

organlarining faoliyatiga oid 

axborot olish huquqi 

kafolatlarini taʼminlash. 

2, 3 
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14. Suvni hisobga olish priborlari 

boʻlmagan koʻchadagi umumiy 

foydalanadigan ichimlik suvi 

kolonkasidan tashib ichuvchilardan 

yetkazib berilgan ichimlik suvi 

uchun xizmat haqi undirish ahvolini 

oʻrganish.  

Natijasi boʻyicha vazirlikka taklif 

kiritish. 

sentyabr-

oktyabr 

X.Inomov 

tuman (shahar)  

adliya boʻlimlari 

Qonunchilikka muvofiq suvni 

hisobga olish asbobi bilan 

taʼminlanmagan I guruh 

isteʼmolchilariga kiruvchi 

koʻchadagi umumiy 

foydalanadigan ichimlik suvi 

kolonkasidan tashib ichuvchilar 

tomonidan sarflangan ichimlik 

suv miqdori sutkasiga kishi 

boshiga 50 litr qilib belgilangan.  

Shuningdek, ushbu 

isteʼmolchilardan suv taʼminoti 

xizmatlari uchun belgilangan 

tariflarga nisbatan 1,5 

koeffitsiyent oshirgan holda haq 

undirilmoqda 

Suvni hisobga olish 

priborlari boʻlmagan 

koʻchadagi umumiy 

foydalanadigan ichimlik suvi 

kolonkasidan tashib 

ichuvchilardan yetkazib 

berilgan ichimlik suvi uchun 

xizmat haqi undirishda 

huquqni qoʻllash amaliyotini 

izchil va bir xilda taʼminlash. 

2, 3 

15. Fargʻona viloyat Monopoliyaga 

qarshi kurashish boshqarmasi hamda 

uning tarkibiy tuzilmalari 

tomonidan:  

qonunchilik hujjatlari va 

topshiriqlarning bajarilishi;  

huquqni qoʻllash amaliyoti;  

davlat boshqaruvi tizimining 

samaradorligi;  

maʼmuriy tartib-taomillarga rioya 

etilishi va davlat xizmati koʻrsatish 

holati;  

norma ijodkorligi faoliyati;  

yuridik xizmat faoliyatini;  

huquqiy targʻibotni amalga 

oshirilishini oʻrganish.  

Natijasi boʻyicha tegishli choralar 

koʻrish. 

oktyabr I.Abdullayev 

X.Inomov 

A.Aʼzamxonov 

N.Salomov 

S.Marasulov 

O.Axmedov 

A.Yoqubov 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidenti Administratsiyasi 

rahbarining 2021-yil 30-dekabrda 

tasdiqlangan Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidentining 

Farmon, qaror, farmoyish va 

topshiriqlari ijrosini 2022-yil 

davomida manzilli va tematik 

oʻrganishlar boʻyicha dasturi. 

Sohada qonunlar, 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidentining hujjatlari va 

topshiriqlari ijrosini hamda 

huquqni bir xilda va izchil 

qoʻllash amaliyotini 

taʼminlash. 

Aniqlangan 

huquqbuzarliklarni bartaraf 

qilish. 

2, 3 
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16. Byudjetdan tashqari Pensiya 

jamgʻarmasi Fargʻona viloyat 

boshqarmasi va uning tarkibiy va 

hududiy tuzilmalari tomonidan:  

huquqni qoʻllash amaliyoti;  

davlat boshqaruvi tizimining 

samaradorligi;  

maʼmuriy tartib-taomillarga rioya 

etilishi va davlat xizmati koʻrsatish 

holati;  

yuridik xizmat faoliyatini;  

huquqiy targʻibotni amalga 

oshirilishini oʻrganish.  

Natijasi boʻyicha tegishli taʼsir 

choralari koʻrish. 

 

oktyabr-

noyabr 

A.Yoqubov 

X.Inomov 

I.Abdullayev 

O.Axmedov 

N.Salomov 

S.Marasulov 

A.Aʼzamxonov 

tuman (shahar)  

adliya boʻlimlari 

Fuqarolarning pensiya 

masalasida 2021-yilda 500 dan 

ortiq, joriy yilning I yarim 

yilligida 150 dan ortiq 

murojaatlar kelib tushgan boʻlib, 

kelib tushgan boʻlib, aholining 

haqli eʼtirozlariga sabab 

boʻlmoqda. 

Mazkur sohada vazirlik 

tomonidan oxirgi uch yillikda 

oʻrganish va monitoring 

oʻtkazilmagan. 

Sohada huquqni qoʻllash 

amaliyotini izchil va bir xilda 

taʼminlash, pensiyalarni 

tayinlash, hamda pensiya 

taʼminotida ortiqcha 

hujjatlarni talab qilinishini 

bartaraf qilish. 

2, 3 

17. Ichki ishlar boshqarmasi va uning 

tizimida yoʻl harakati xavfsizligi 

sohasiga oid:  

qonunchilik hujjatlari va 

topshiriqlarning bajarilishi;  

huquqni qoʻllash amaliyoti;  

davlat boshqaruvi tizimining 

samaradorligi;  

maʼmuriy tartib-taomillarga rioya 

etilishi va davlat xizmati koʻrsatish 

holati;  

norma ijodkorligi faoliyati;  

yuridik xizmat faoliyatini;  

huquqiy targʻibotni amalga 

oshirilishini oʻrganish.  

Natijasi boʻyicha tegishli choralar 

koʻrish. 

 

dekabr I.Abdullayev 

X.Inomov 

A.Aʼzamxonov 

S.Marasulov 

N.Salomov 

O.Axmedov 

A.Yoqubov 

tuman (shahar)  

adliya boʻlimlari 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidenti Administratsiyasi 

rahbarining 2021-yil 30-dekabrda 

tasdiqlangan Oʻzbekiston 

Respublikasi Prezidentining 

Farmon, qaror, farmoyish va 

topshiriqlari ijrosini 2022-yil 

davomida manzilli va tematik 

oʻrganishlar boʻyicha dasturi. 

Sohada qonunlar, 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Prezidentining hujjatlari va 

topshiriqlari ijrosini hamda 

huquqni bir xilda va izchil 

qoʻllash amaliyotini 

taʼminlash. 

Aniqlangan 

huquqbuzarliklarni bartaraf 

qilish. 

2, 3 
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III. HUQUQIY XIZMAT KOʻRSATISHNI TARTIBGA SOLISH, NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLAR VA HUQUQIY TARGʻIBOT  

SOHASIDA 

18. “Konstitutsiyaning yagona manbai 

va muallifi – xalqdir” shiori ostida 

aholining referendum qonunchiligiga 

oid huquqiy savodxonligini oshirish 

tizimini yangi bosqichga koʻtarish.  

Amalga oshirilgan ishlar boʻyicha 

vazirlikka axborot kiritish. 

iyul-

sentyabr 

A.Aʼzamxonov 

tuman (shahar)  

adliya boʻlimlari 

2022-yilda Konstitutsiyaviy 

islohotlarni umumxalq 

referendumi oʻtkazishi 

rejalashtirilganligi sababli 

fuqarolarni mazkur yoʻnalishda 

huquqiy axborot bilan yanada 

koʻproq taʼminlash va ularning 

bilimlarini oshirish zarurati 

mavjud. 

 

Fuqarolarning 

Konstitutsiyaviy islohotlar 

boʻyicha daxldorlik hissini 

oshirish va mazkur 

islohotlarda fuqarolarning 

malakali ishtirok etishiga 

koʻmaklashish. 

4 

19. “Sogʻlom avlod uchun” Hukumatga 

qarashli boʻlmagan xalqaro xayriya 

fondining Fargʻona viloyat hududiy 

filiali faoliyatini oʻrganish. 

iyul-

noyabr  

X.Umarov  

 

Qonunchilikka koʻra, rejali 

oʻrganishda nodavlat notijorat 

tashkilotini ish rejaga qoʻshish 

uchun asos uni oxirgi oʻrganish 

oʻtkazilganidan uch yil oʻtganligi 

hisoblanadi. Mazkur tashkilotlar 

faoliyati oxirgi 3 yilda 

oʻrganilmagan. 

 

Nodavlat notijorat 

tashkilotlar faoliyatini qonun 

hujjatlariga muvofiqlashtirish. 

Kelgusida qonunbuzilish 

holatlarini oldini olish. 

3 

20. “Adliya organlarining bir kuni” 

nomli lavhalar, reportajlar, 

videoroliklar tayyorlash va tarqatish. 

avgust-

sentabr 

E. Eksanov Aholini adliya organlari 

faoliyati haqida maʼlumotlarni 

yetarli darajada bilmasliklari 

ularning Adliya organlari 

tomonidan koʻrsatilishi mumkin 

boʻlgan huquqiy yordamlardan 

toʻlaqonli foydalanmasligiga olib 

kelmoqda. 

Adliya organlari 

tomonidan amalga 

oshirilayotgan ishlar 

toʻgʻrisida targʻibot qilish 

orqali olib borilayotgan 

islohotlarni mazmun-

mohiyatini misollar 

yordamida keng 

jamoatchilikka etkazish 

hamda shaxslarning 

huquqlarini himoya qilinishini 

taʼminlashga koʻmaklashish. 

4 
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21. Oltiariq tumanida xususiy 

notarial faoliyat bilan 

shugʻullanuvchi notarius 

X.Nishonov; 

Fargʻona shahrida xususiy 

notarial faoliyat bilan 

shugʻullanuvchi notarius 

D.Abdujalilova; 

Margʻilon shahrida xususiy 

notarial faoliyat bilan 

shugʻullanuvchi notarius B.Siddikov 

va Qoʻqon shahrida xususiy notarial 

faoliyat bilan shugʻullanuvchi 

notarius  X.Nuriyev; 

Qoʻqon shahrida xususiy 

notarial faoliyat bilan 

shugʻullanuvchi notarius 

M.Meliboyeva va  Quva tumanida 

xususiy notarial faoliyat bilan 

shugʻullanuvchi notarius 

B.Akbaraliyev; 

Dangʻara tumanida xususiy 

notarial faoliyat bilan 

shugʻullanuvchi notarius I.Karimova 

va  Qoʻshtepa tumanida xususiy 

notarial faoliyat bilan 

shugʻullanuvchi notarius 

O.Boʻtayevlar faoliyatida litsenziya 

talablari va shartlariga, notariat 

toʻgʻrisidagi qonun hujjatlariga, 

notarial harakatlarning maxfiyligiga 

va notarius qasamyodiga rioya 

qilinishi ahvolini oʻrganish. 

Natijasi boʻyicha taklif kiritish. 

avgust 

 

 

 

 

sentyabr 

 

 

 

oktyabr 

 

 

 

 

noyabr 

 

 

 

 

 

 

dekabr 

O.Axmedov 

 

Xususiy amaliyot bilan 

shugʻullanuvchi notariuslar 

faoliyatini tashkil etish tartibi 

toʻgʻrisida nizomning (roʻyxat 

raqami 156, 16.03.2020-yil) 41-

bandiga koʻra notarius ish 

faoliyatini dastlabki tekshirish u 

ish faoliyatini boshlaganidan bir 

yil oʻtgandan soʻng amalga 

oshiriladi. 

Xususiy amaliyot bilan 

shugʻullanuvchi notariuslar 

faoliyatini qonuniy amalga 

oshirilishini taʼminlash hamda 

tizimli qonun buzilish 

holatlarini bartaraf qilish. 

3 
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22. Fargʻona shahridagi “Fargʻona 

qilich qalqoni” advokatlik firmasi, 

“HIMOYAGA KAFOLAT 

GAROVI” hamda “YURICOM” 

advokatlik byurolari, Fargʻona 

shahridagi “HIMOYA KUCH” 

advokatlik firmasi; “YUSTINA” va 

“DIYOR HIMOYA” advokatlik 

byurolari; 

Qoʻqon shahridagi “Grand 

advokat”  va “Himoya” advokatlik 

firmasi, “Adolat mezoni”  advokatlik 

byurosi; 

Furqat tumanidagi 

“BESHARIQ HUQUQIY 

HIMOYA”  advokatlik byurosi; 

Dangʻara tumanidagi “Adolat 

barqarorlik omili” va Oʻzbekiston 

tumanidagi “Madad himoya” 

advokatlik byurosi; 

Bagʻdod  tumanidagi “Himoya 

qudrati” firmasi; Rishton tumanidagi 

“Adolat koʻzgusi”  advokatlik 

byurosi, Oltiariq tumanidagi 

“Samarali himoya sari” advokatlik 

byurosi;   

Quvasoy shahridagi “Adolat 

himoya yogʻdusi” advokatlik 

byurosi, Quva tumanidagi “LEGIST 

SUPER” advokatlik byurosi;  

Fargʻona shahar “GARANTIYA 

ZAKONNOSTI”  advokatlik byurosi  

Oʻzbekiston Respublikasi 

Advokatlar palatasining Fargʻona 

avgust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentyabr 

 

 

 

oktyabr 

 

 

 

 

 

 

noyabr  

 

 

 

 

 

 

dekabr 

O.Axmedov 

 

Oʻzbekiston Respublikasi 

Advokatlar palatasining Fargʻona 

viloyat hududiy boshqarmasi 

bilan hamkorlikda advokatura 

faoliyatini tartibga soluvchi 

normativ-huquqiy hujjatlarga, 

advokatlik tuzilmalari tomonidan 

taʼsis hujjatlariga, ustavdagi 

faoliyatga, qayta tashkil qilish va 

tugatish tartibiga rioya etilishini 

advokatlik tuzilmalarining 

roʻyxatdan oʻtkazuvchi organ 

sifatida nazorat qilish lozim. 

Advokatlik tuzilmalari 

faoliyatini qonuniy amalga 

oshirilishini taʼminlash hamda 

tizimli qonun buzilish 

holatlarini bartaraf qilish. 

2,3 
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viloyat hududiy boshqarmasi bilan 

hamkorlikda advokatura faoliyatini 

tartibga soluvchi normativ-huquqiy 

hujjatlarga rioya qilinishini 

oʻrganish. 

23. Yuridik xizmat koʻrsatish 

markazlarining faoliyatini baholash 

boʻyicha joriy etilgan KPI dasturini 

samaradorligini oʻrganish.  

Natijasiga koʻra, ushbu dasturni 

takomillashtirish. 

sentyabr O. Axmedov 

 

Markazlar faoliyatini KPI tizimi 

asosida baholashda 3 ta 

yoʻnalishda berilgan ballar bir-

biriga nomutanosib 

boʻlayotganligi sababli, 

beriladigan ballarni xodimlar 

samaradorligi boʻyicha qayta 

koʻrib chiqish zarurati mavjud. 

Yuridik xizmat koʻrsatish 

markazlarining faoliyati 

samaradorligini oshirish, 

ularga yuklangan vazifa va 

funksiyalarni lozim darajada 

bajarilishini nazorat qilish. 

3 

24. Fargʻona tumanidagi  “Hoʻja 

Ahmad Vali”, “Xuvaydo”, “Hazrat 

Ali”, “Damkoʻl”, “Qalbi chin ota”, 

“Ermatboy”, “Yunusxon Eshon”, 

"Sirli", “Abu Bakr Siddiq”, 

“Yoʻldoshhoji”, “Hazrati Umar”, 

“Hoʻja Abdullo”, “Oxun Hoji”, 

“Toʻronxon-Hoji”, “Mulla 

Mirzajon” nomli diniy tashkilotlar  

faoliyatini oʻrganish. 

Natijasiga koʻra taklif kiritish. 

sentyabr  X.Umarov  

 

Mazkur diniy tashkilot oxirgi 

uch yilda oʻrganilmagan. 

Diniy tashkilot  faoliyatini 

qonuniy amalga oshirilishini 

taʼminlash hamda tizimli 

qonun buzilish holatlarini 

bartaraf qilish. 

3 

25. “E-qaror” elektron tizimi orqali 

mahalliy davlat hokimiyati organlari 

tomonidan qabul qilingan hujjatlarni 

eʼlon qilishning (ochiq va yopiq) 

asosliligini monitoring qilish. 

Natijasi boʻyicha tegishli choralar 

koʻrish. 

oktyabr O. Axmedov 

tuman (shahar)  

adliya boʻlimlari 

“E-qaror” elektron tizimi orqali 

hozirga qadar 25 mingga yaqin 

yopiq turdagi qarorlar qabul 

qilingan. Shuningdek, ayrim 

hollarda hokimliklar tomonidan 

qonunchilikka koʻra yopiq holda 

qabul qilinishi lozim boʻlgan 

qarorlar ochiq holatda qabul 

qilish holatlari mavjud. 

 

Hokimliklar tomonidan 

qabul qilingan hujjatlarni 

eʼlon qilishda asossiz 

ravishda yashirish yoki ochiq 

holatda eʼlon qilish holatlarini 

bartaraf qilish. 

3 
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26. Qoʻqon shahar “Vozrojdeniye” 

Yevangel Xristianlari cherkovi 

faoliyatini oʻrganish. 

Natijasiga koʻra taklif kiritish. 

noyabr  X.Umarov  

 

Mazkur diniy tashkilot oxirgi 

uch yilda oʻrganilmagan. 

Diniy tashkilot  faoliyatini 

qonuniy amalga oshirilishini 

taʼminlash hamda tizimli 

qonun buzilish holatlarini 

bartaraf qilish. 

3 

IV. DAVLAT XIZMATLARINI KOʻRSATISH, FHDY HAMDA INTELEKTUAL MULK SOHASIDA 

27. Chet el fuqarolari oʻrtasida nikoh 

tuzish va nikohdan ajratishda 

undirilayotgan toʻlovlarning 

qonuniyligini oʻrganish.  

Natijasi boʻyicha tegishli taʼsir 

choralarini koʻrish. 

avgust S.Yuldashev Tahlil natijasiga koʻra, 2021-

2022-yillar davomida ayrim 

FHDY boʻlimlari tomonidan chet 

el fuqarolari oʻrtasida nikoh 

tuzish va nikohdan ajratish 

jarayonida davlat bojlarini 

ortiqcha yoki kam undirish 

holatlariga yoʻl qoʻyilgan.  

FHDY boʻlimlari 

tomonidan davlat bojlarini 

undirish jarayonida 

qonuniylikni taʼminlash, bu 

borada boʻlim xodimlari 

orasida korrupsion holatlarini 

oldini olish. 

3 

28. Mahalla va nuroniylarni qoʻllab-

quvvatlash boshqarmasi bilan 

hamkorlikda oilaviy ajrimlarni oldini 

olish yuzasidan mahalla fuqarolar 

yigʻinlari qoshida tashkil etilgan 

oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash 

komissiyasi  faoliyatini oʻrganish. 

Bunda,  

ajrimlarning kelib chiqish 

sabablarini tahlil qilish; 

ajrimlarning oldini olish yuzasidan 

huquqiy targʻibot va tushuntirish 

ishlarini olib borish; 

ajrimdan soʻng ayollar va 

bolalarning taqdirini tahlil qilish, 

mavjud tizimli muammolarni 

aniqlash; 

Natijasi boʻyicha boshqarmaga 

tahliliy maʼlumotnoma va taklif 

kiritish. 

avgust-

sentyabr 

S.Yuldashev 

tuman (shahar)  

adliya boʻlimlari  

Ajrimlarning soni ortib borishi, 

er-xotin oʻrtada voyaga etmagan 

farzandlarning keyingi hayoti 

mavhumligicha (jamiyatda) 

qolmoqda. 

 

Jamiyatda oilaviy ajrimlar 

soni kamaytirish hamda 

oilada ulgʻayayotgan bolalar 

oʻz ota-onasi qaramogʻida  

tarbiya topishini taʼminlash 

3 
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29. “Fargʻona suv taʼminoti” MChJ 

va uning tuman (shahar) filiallarida 

tezkor va sifatli davlat xizmatlari 

koʻrsatish hamda aholi va 

tadbirkorlik subyektlariga qulay 

shart-sharoitlar yaratilganligini 

amaliy yordam berish yoʻli bilan 

joylarga chiqqan holda monitoring 

qilish. 

Natijasi boʻyicha tahliliy 

maʼlumot tayyorlash va vazirlikka 

taqdim etish. 

sentyabr-

oktyabr 

S.Marasulov 

tuman (shahar) 

adliya boʻlimlari 

Sohada davlat xizmatlari 

koʻrsatilishida koʻplab qonun 

buzilish holatlari buzilishiga yoʻl 

qoʻyilmoqda. 

Shunga koʻra, tezkor va sifatli 

davlat xizmatlari koʻrsatishda 

yuzaga kelayotgan mavjud tizimli 

muammolarni aniqlash. 

 

Tezkor va sifatli davlat 

xizmatlari koʻrsatish hamda 

aholi va tadbirkorlik 

subyektlariga qulay shart-

sharoitlar yaratish imkonini 

beradi. 

3 

30. Fargʻona viloyatida xizmat 

koʻrsatish (milliy va xalqaro) 

belgilaridan tadbirkorlik subyektlari 

tomonidan foydalanishda 

"Oʻzbekiston Respublikasining 

“Tovar belgilari, xizmat koʻrsatish 

belgilari va tovar kelib chiqqan joy 

nomlari toʻgʻrisida”gi Qonunga 

rioya etish ahvolini monitoring 

qilish. 

Natijasi boʻyicha taklif kiritish. 

sentyabr U.Nazirov 

tuman (shahar)  

adliya boʻlimlari 

Viloyatda xizmat koʻrsatish 

(milliy va xalqaro) belgilaridan 

noqonuniy foydalanish holatlari 

mavjud 

Fargʻona viloyatida 

xizmat koʻrsatish (milliy va 

xalqaro) belgilaridan 

noqonuniy foydalanish 

holatlarini oldini-olish va 

tadbirkorlik subyektlari 

oʻzlarining xizmat koʻrsatish 

belgilariga ega boʻlishlariga 

koʻmaklashish  orqali  ushbu 

sohasidagi tadbirkorlik 

subyektlar mas’uliyatini va 

javobgarligini oshirish 

2, 3 

31. Davlat xizmatlari markazlari 

orqali davlat xizmatidan foydalanish 

boʻyicha arizalar qabul qilib 

olinadigan, biroq xizmat koʻrsatish 

jarayoni va xizmat koʻrsatishda 

qonunchilikka rioya qilinishi 

boʻyicha adliya organlarining 

nazorat qilish vakolati mavjud 

boʻlmagan xizmatlarni bevosita 

vakolatli organlar tomonidan 

oktyabr S. Yuldashev Davlat organlari va 

tashkilotlarining huquqiy 

targʻibot sohasidagi faoliyatining 

sustligi. 

Davlat organlari va 

tashkilotlarining huquqiy 

targʻibot sohasidagi 

faoliyatini jonlantirish. 

3 
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koʻrsatilishini belgilash boʻyicha 

vazirlikka taklif kiritish. 

32. Qoʻshimcha toʻlov evaziga 

tezlashtirilgan tartibda 

koʻrsatiladigan davlat xizmatlari 

turlarini koʻpaytirish boʻyicha 

vazirlikka taklif kiritish. 

noyabr S.Yuldashev 

N.Salomov 

 

Davlat xizmatlarini olishda 

korrupsiyaviy omillar, xizmat 

koʻrsatish muddatlarini 

qisqartirish maqsadida fuqarolar 

tomonidan vakolatli organga 

murojaat qilish holatlari mavjud.  

Yuzaga kelishi mumkin 

boʻlgan korrupsiyaviy 

omillarni oldini olish, 

fuqarolarning qisqa 

muddatlarda davlat 

xizmatlarini olish 

imkoniyatini yaratish. 

2 

33. Kontrafakt mahsulotlar 

kataloglarini tayyorlash, chop 

etishga sarflanadigan moliyaviy 

xarajatlarni kamaytirish, profilaktika 

tadbirlar natijasida kontrafakt 

mahsulotlar katalogining doimiy 

yangilanib boruvchi elektron 

shaklini QR-kod orqali olish 

imkonini yaratish hamda QR-kodni 

bozorlar, yirik savdo majmualariga 

joylashtirish. Kontrafakt 

mahsulotlarni asl mahsulotlardan 

farqlash boʻyicha bilim va 

koʻnikmalarni oshirishga qaratilgan 

"Turkum lifehack"lar tayyorlash va 

ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish. 

noyabr U.Nazirov Aholini kontrafakt 

mahsulotlardan ogoh etuvchi 

kontrafakt mahsulotlar 

kataloglarini tayyorlash, chop 

etish koʻp moliyaviy xarajatlarni 

talab qilmoqda. Shuningdek, olib 

borilgan profilaktika tadbirlar 

natijasida yangi aniqlangan 

kontrafakt mahsulotlarni chop 

etilgan kataloglarga joylashtirish 

imkoni yoʻqligi sababli aholini 

isteʼmolga kirib kelgan yangi 

kontrafakt mahsulotlardan oʻz 

vaqtida ogoh etish imkoniyati 

cheklangan.  

Kontrafakt mahsulotlar 

boʻyicha axborot bilan aholini 

oʻz vaqtida va sifatli 

taʼminlash. 

2 

 

* Ish rejada nazarda tutilgan tadbirlar Adliya boshqarmasining mavjud bino, moliyaviy mablagʻlari va moddiy-texnik vositalari doirasida 

amalga oshiriladi. Alohida resurslar talab qilinmaydi. 

** Ish rejada belgilangan tadbirlar mazkur reja ilovasidagi jadvalga muvofiq tegishli baholash yo‘nalishi (raqami) bo‘yicha baholanadi. 

Mezon balini aniqlash ikkinchi ko‘rsatkichni (amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha ko‘rsatkich miqdorini) mezon bo‘yicha maksimal ballga 

ko‘paytirish, mazkur natijani birinchi ko‘rsatkichga bo‘lish orqali amalga oshiriladi. Bunda, agar ikkinchi ko‘rsatkich birinchi ko‘rsatkichdan katta 

bo‘lsa, ikkinchi ko‘rsatkich miqdori birinchi ko‘rsatkichga teng qilib olinadi. 
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Ish rejada belgilangan tadbirlarni baholash yoʻnalishlari va mezonlari jadvali 

 
Yoʻnalis

h 

raqami 

Baholanayotgan yoʻnalish 

nomi 

Yoʻnalishning baholash 

mezonlari** 

Mezonni belgilash uchun taqqoslanuvchi 

koʻrsatkichlar 
Mezon 

boʻyicha 

maksimal bali 

Yoʻnalish    

bali 

1. Adliya organlari    

va muassasalari faoliyatini tahlil 

qilish 

Faoliyati baholanganligi Adliya organlari soni bilan baholangan adliya organlar 

soni 
50 100 

Tizimli tahlil amalga oshirilganligi Tahlil soni bilan tizimli amalga oshirilgan tahlil soni 25 

Muddatga rioya qilish Rejalashtirilgan muddat bilan amalga oshirilgan muddat 25 

2. Normativ-huquqiy hujjat 

loyihasi, tahliliy maʼlumot  

va boshqa takliflar  

Taklifning asoslanganligi Loyihada nazarda tutilgan jami qismlar bilan loyihaning   

NHH va faktlar bilan asoslangan qismlari 
25 100 

Taklifda muammoni tizimli   

va asl sabablarini bartaraf qilish 

nazarda tutilganligi 

Loyiha soni bilan loyihada tizimli va asl sabablarini         

bartaraf qilish nazarda tutilganligi 
25 

Taklif boʻyicha asoslantirishda taklif 

amaliyotga kiritilgandan soʻng 

kutilayotgan ijobiy natija aks 

etganligi 

Loyiha soni bilan loyihada kutilayotgan ijobiy natija 

(foiz, miqdor va boshqalarda) nazarda tutilganligi 

25 

Muddatga rioya qilish Rejalashtirilgan muddat bilan amalga oshirilgan muddat 25 

3. Davlat organlari  

va tashkilotlari faoliyatini 

nazorat qilish (tekshirish, 

oʻrganish, monitoring  

va boshqalar) natijasida taʼsir 

choralar koʻrish 

Oʻrganish qamrovi Savolnomadagi band soni bilan ularning har bir boʻyicha 

asoslar soni 
20 100 

Qonun buzilishining asoslanganligi Qonun buzilishlar soni bilan NHH va faktlarga asoslangan                       

qonunbuzilishlar soni 
20 

Qonun buzilishini bartaraf 

qilinganligi 

Bartaraf qilinishi lozim boʻlgan qonun buzilishlar soni 

bilan ularning bartaraf qilinganlari soni 
20 

Javobgarlik choralari qoʻllanilganligi Javobgarlikka tortilishi lozim boʻlgan shaxslar soni bilan 

javobgarlikka tortilgan shaxslar soni 

20 

Muddatga rioya qilish Rejalashtirilgan muddat bilan amalga oshirilgan muddat 20 

4. Koʻrsatkichlar va vazifalar 

bajarilganligi 

Koʻrsatkichlar-vazifalar bajarilganligi Normativ va ichki hujjatlar hamda rejadagi koʻrsatkichlar 

bilan bajarilgan koʻrsatkichlar miqdori 
75 100 

Muddatga rioya qilish Rejalashtirilgan muddat bilan amalga oshirilgan muddat 25 

 

Fargʻona viloyat adliya boshqarmasining 2022-yil III va IV choraklarga  

(II yarim yillikka) moʻljallangan ish rejasiga 

ILOVA 


