
 
 

O‘zbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligining 2022-yilning II yarim yilligiga moʻljallangan 
ISH REJASI 

 

T/r Ustuvor vazifalar Ijro muddati 
Masʼullar: Vazirlik rahbariyati,  
tarkibiy boʻlinmalar boshliqlari 

Ia. 2022-2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekiston taraqqiyoti strategiyasi hamda Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq 
istiqbolga moʻljallangan harakatlar dasturidan kelib chiqadigan ustuvor vazifalari 

1.  Davlat dasturining 2022-yil II yarim yilligida belgilangan vazifalar 
ijrosini taʼminlash. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, 
I.Djurayev, V.Rajapov, T.Komilov), 

Strategik rivojlantirish boshqarmasi 
(Sh.Muxamedov) 

barcha  tarkibiy boʻlinma rahbarlari 
2.  O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy komissiyasi tomonidan 

tayyorlangan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘zgartirish kiritish 
to‘g‘risidagi Qonun loyihasiga takliflar berish. 

Belgilangan 
muddatlarda 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 

V.Rajapov, T.Komilov) 
barcha tarkibiy boʻlinma rahbarlari 

3.  Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Respublika hududlariga 
tashriflari yakunlari boʻyicha, huzurida oʻtkazilgan majlislar bayonlarida 
belgilangan topshiriqlar ijrosini oʻz muddatlarida va sifatli taʼminlash. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 

V.Rajapov, T.Komilov) 
barcha tarkibiy boʻlinmalar rahbarlari 

4.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarda xalq ta’limini 
rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida” 2022-yil 11-maydagi  
PF-134-son Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini taʼminlash. 

2022-yil 
sentabr 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 

V.Rajapov, T.Komilov),  
Ijro intizomi boshqarmasi 

(J.Mominkulov) 
barcha tarkibiy boʻlinma rahbarlari 

5.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limini rivojlantirishga oid 
qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2022-yil 11-maydagi PQ-241-son qarorida 
belgilangan vazifalar ijrosini taʼminlash. 

2022-yil 
noyabr 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 

V.Rajapov, T.Komilov),  
Ijro intizomi boshqarmasi 

(J.Mominkulov), 
barcha tarkibiy boʻlinma rahbarlari 

6.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bola huquqlarining kafolatlarini 
ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil  

2022-yil 
iyul 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 

V.Rajapov, T.Komilov),  
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9-avgustdagi PF-6275-son Farmoni bilan belgilangan vazifalar ijrosini 
taʼminlash. 

Ijro intizomi boshqarmasi (J.Mominkulov) 
barcha tarkibiy boʻlinma rahbarlari 

7.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yetim bolalar va ota-ona 
qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni tarbiyalashning tubdan yangilangan 
tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 9-avgustdagi 
PQ-5215-son hamda “Yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan 
bolalarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning yangi tizimini joriy etish 
chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 9-avgustdagi PQ-5216-son qaror bilan 
belgilangan vazifalar ijrosini  taʼminlash. 

2022-yil 
oktabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Bolalarni ijtimoiy himoyalash va qo‘llab-
quvvatlash boshqarmasi  (F.Axmedov) 

8.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining: 
"Qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etishda davlat boshqaruvi 

organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining shaxsiy 
javobgarligini kuchaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" 
2021-yil 10-fevraldagi PF-6166-son Farmoni; 

 “Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali 
faoliyat ko‘rsatishini ta’minlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar 
to‘g‘risida"gi 2021-yil 31-maydagi PQ-5132-son qarori; 

"Vazirliklar, davlat qo‘mitalari, davlat boshqaruvining boshqa organlari va 
xo‘jalik birlashmalari rahbarlari o‘rinbosarlarining faoliyati samaradorligini 
baholash tizimini joriy etish to‘g‘risida" 2021-yil 22-iyuldagi PQ-5189-son 
qaroridan kelib chiqadigan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 

V.Rajapov, T.Komilov),  
Ijro intizomi boshqarmasi 

(J.Mominkulov) 
barcha tarkibiy boʻlinma rahbarlari 

9.  Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi hamda boshqa yuqori 
turuvchi tashkilotlarning topshiriqlarini belgilangan muddatlarda ijrosini 
ta’minlash. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 

V.Rajapov, T.Komilov) 
barcha tarkibiy boʻlinmalar rahbarlari 

10.  Xalq taʼlimi vazirligiga oid masalalarni yoritishda ommaviy axborot 
vositalari bilan oʻzaro hamkorlikda ishlash. 

Xususan, oʻqituvchi kasbi maqomini oshirish, taʼlim sifatini yaxshilash 
hamda maktablar infratuzilmasini kuchaytirish bo‘yicha amalga oshirilgan 
ishlarni keng yoritib borish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 

V.Rajapov, T.Komilov), 
Jamoatchilik va OAV bilan aloqalar bo'limi 

(L.Rustamova) 
11.  Xalq taʼlimi vazirligi faoliyatiga oid press-tadbirlar (matbuot 

anjumanlari, brifing, media-tur va boshqalar)ni tashkil etish. 
2022-yil 

iyul-dekabr 
Vazir oʻrinbosarlari 

(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 
V.Rajapov, T.Komilov), 

Jamoatchilik va OAV bilan aloqalar bo'limi 
(L.Rustamova) 

12.  Xalq taʼlimi vazirligining rasmiy veb-sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi 
sahifalarida tizimda amalga oshirilayotgan islohotlarni keng yoritib borish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosarlari 
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(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, I.Djurayev, 
V.Rajapov, T.Komilov), 

Jamoatchilik va OAV bilan aloqalar bo'limi 
(L.Rustamova) 

13.  Mahalliy davlat hokimiyati organlariga umumiy o‘rta ta’lim muassasalarini 
davriy bosma nashrlar (“Ma’rifat”, “ Учитель Узбекистана”, “Tong yulduzi”, 
“Класс!” gazetalari, “Xalq ta’limi”, “Til va adabiyot ta’limi”, “Boshlang‘ich ta’lim”, 
“G‘uncha”, "Gulxan” jurnallari) bilan ta’minlash bo‘yicha hamkorlikda ishlarni 
tashkil qilish. 

2022-yil 
oktabr 

Jamoatchilik va OAV bilan aloqalar bo'limi 
(L.Rustamova), 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi 
vazirligi, hududiy xalq ta’limi boshqarmalari 

14.  Vazirlik tomonidan ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy va boshqa 
hujjatlar loyihalarining amaldagi qonunchilikka muvofiq  va puxta bo‘lishini 
ta’minlash. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Yuridik bo‘lim (M.Miraxmedov) 

15.  Markaziy apparat hamda xalq ta’limi tizimi xodimlarining huquqiy 
savodxonligini oshirish, qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun-
mohiyatini tushuntirish yuzasidan  ishlarni tizimli ravishda olib borish . 

2022-yil  
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Yuridik bo‘lim (M.Miraxmedov) 

16.  Xalq ta’limi tizimidagi tashkilot va muassasalar, hududiy boshqarmalar, 
tuman (shahar) bo‘limlarida ish hujjatlarini lotin yozuviga asoslangan o‘zbek 
alifbosida yuritilishini o‘rganish. 

2022-yil 
avgust-dekabr 

Vazir maslahatchisi (N.Mamaraimova), 
Respublika tashkilotlari, 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi 
vazirligi, hududiy xalq ta’limi boshqarmalari 

17.  Ta’lim boshqa tillarda olib boriladigan muassasalari o‘quvchilari uchun 
davlat teleradiokanallarida ona tilini va boshqa fanlarni o‘rganishga bag‘ishlangan 
ko‘rsatuv, eshittirishlar tashkil qilish. 

2022-yil 
sentabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Vazir maslahatchisi (N.Mamaraimova), 

Jamoatchilik va OAV bilan aloqalar bo'limi 
(L.Rustamova) 

18.  Vazirlar Mahkamasining ish rejasiga muvofiq Xalq taʼlimi vazirligining 
hisobotini tayyorlash. 

2022-yil 
avgust-oktabr 

Vazir oʻrinbosarlari 
(U.Sharifxodjayev, R.Karimjonov, 
I.Djurayev, V.Rajapov, T.Komilov), 

Strategik rivojlantirish boshqarmasi 
(Sh.Muxamedov), 

tegishli tarkibiy boʻlinma rahbarlari 

2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining 2022-yil “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili” davlat 
dasturidagi 2022-yil II yarim yillikda bajarilishi lozim bo‘lgan nazorat bandlari 

19.  Maktabdan tashqari ta’lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha normativ-huquqiy 
hujjat loyihasini ishlab chiqish hamda o‘rnatilgan tartibda Vazirlar Mahkamasiga 
kiritish. 

2022-yil 
sentabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Maktabdan tashqari taʼlim, sport va turizmni 
tashkil etish boshqarmasi (M.Karabayev) 
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20.  Milliy o‘quv dasturiga asosan yangi darsliklar, mashq daftarlari, o‘qituvchi 
metodika kitoblari hamda mobil ilovalarni yaratish va yetakchi xalqaro 
nashriyotlardan eng sara darslik va kitoblarni belgilangan tartibda xarid qilish. 

2022-yil 
sentabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Darsliklarni yaratishni muvofiqlashtirish sho'basi  
(U.Xamutov), Respublika ta’lim markazi 

(Sh.Sattorov) 
21.  Milliy o‘quv dasturida joriy qilinayotgan yangi metodikalar bo‘yicha 

o‘qituvchilarning malakasini oshirish. 
2022-yil 
sentabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Xodimlarni o‘qitish, pedagoglarni tayyorlash va 
salohiyatini oshirish sho‘basi (A.Xamidov) 

22.  O‘qituvchilarining oylik maoshini bosqichma-bosqich oshirishga qaratilgan 
aniq mexanizmlarni belgilash. 

2022-yil 
sentabr 

Vazir oʻrinbosari 
(T.Komilov), 

Moliya departamenti (I.Siradjev) 
23.  Maktab o‘qituvchilarini belgilangan xalqaro standartlar asosida bilim va 

ko‘nikmalarga ega bo‘lishini ta’minlash. 
2022-yil 
sentabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Ta'lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov) 

Xalq ta’limi vazirligi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani rivojlantirish 
yuzasidan o‘tkazilgan majlislar bayonlaridagi 2022-yil II yarim yillikda bajarilishi lozim bo‘lgan nazorat bandlari 

24.  Maktab, sport maktabi, kollej va oliygohlarning sport zallarini noolimpiya 
sport turlarini rivojlantiradigan sport klublariga darslardan tashqari vaqt 
mobaynida bepul berish tartibini joriy etish. 

2022-yil 
sentabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Maktabdan tashqari ta’lim, sport va turizmni 
tashkil etish boshqarmasi (M.Karabayev) 

25.  Maktab direktorlarini sertifikatlash tizimini yo‘lga qo‘yish.  
Bunda, maktab direktorligi uchun nomzodlar mahalliy kengashlarga 

Xalq ta’limi vazirligining maxsus sertifikatiga ega bo‘lib, kadrlar zaxirasiga 
kiritilgan nomzodlar orasidan tanlab olinishini tavsiya etish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Inson resurslarini rivojlantirish boshqarmasi 
(L.Magay), A.Avloniy nomidagi MTI (A.Radjiyev) 

26.  Moliya vazirligi bilan birgalikda 2022-2023-o‘quv yilidan boshlab 
matematika, kimyo, fizika, biologiya va axborot texnologiyalari fanlari 
bo‘yicha sertifikatsiya tizimini joriy etish va sertifikatga ega o‘qituvchilarga 50 foiz 
ustama belgilash tizimini yo‘lga qo‘yish. 

 

2022-yil 
sentabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov) 

27.  Xalq ta’limi pedagog xodimlarining kasbiy faoliyatini uzluksizligini ta’minlash 
maqsadida joriy yil uchun ularning malaka oshirish kurslarining davomiyligi 
36 soat etib belgilanganligi munosabati bilan bir nafar o‘qituvchi hisobiga to‘g‘ri 
keladigan tinglovchilar nisbatining belgilangan normativlarini hisoblashda 
4 koeffitsiyentga bo‘lingan holda qo‘llanilishini inobatga olish. 

2022-yil 
avgust  

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Xodimlarni o‘qitish, pedagoglarni tayyorlash 
va salohiyatini oshirish sho‘basi (A.Xamidov) 
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Bunda, malaka oshirish kurslarining davomiyligi o‘zgargan holda ushbu 
hisoblash koeffisiyenti mutanosib ravishda qo‘llanilishini nazarda tutish. 

 

28.  Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent 
shahar va tuman (shahar) hokimliklari bilan birgalikda maktabdan tashqari 
davrda maktab infratuzilmasidan (kutubxona, sport zal, kompyuter xonalari, 
tadbirlar zali) oqilona foydalanish hamda maktablarning mahalla uchun 
“ma’naviyat maskani”ga aylanishini ta’minlash. 

 

2022-yil 
avgust 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),   

Maktabdan tashqari ta’lim, sport va turizmni 
tashkil etish boshqarmasi (M.Karabayev), 
Ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy 
faoliyatni muvofiqlashtirish boshqarmasi 

(J.Fozilov) 
29.  Sportni rivojlantirish vazirligining taklifiga muvofiq belgilangan 

mahallalarda umumta’lim maktablari tasarrufidagi hududlarda sport 
maydonchalari qurilishini inobatga olish. 

2022-yil 
noyabr 

Vazir oʻrinbosari 
(I.Djurayev), 

Ta’lim muassasalari infratuzilmasini 
rivojlantirish boshqarmasi (Q.Oqilov) 

30.  Maktablarda ta’lim sifati va shart-sharoitlarni yaxshilash bo‘yicha tuman 
va shaharlarning reytingini aniqlash tartibini joriy qilish hamda yaxshi ishlagan 
tuman (shahar) hokimlarini rag‘batlantirish, mukofotlash, qoniqarsiz faoliyat olib 
borayotganlarni jazolash bo‘yicha takliflar kiritish. 

 

2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov) 

31.  Joriy yilda 3, 6, 7 va 10-sinflar uchun zamonaviy darsliklarni yaratish, ingliz 
tili (Cambridge nashriyoti), informatika (Cambridge nashriyoti), rus tili (Gersen 
universiteti bilan hamkorlikdagi darsliklar) va nemis tili (Klett nashriyoti) 
fanlaridan barcha sinflar uchun xalqaro miqyosda tan olingan darsliklarni va 
o‘quv-metodik majmualarni joriy qilish. 

 

2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Darsliklarni yaratishni muvofiqlashtirish sho‘basi 
(U.Xamutov), Respublika ta’lim markazi 

(Sh.Sattorov) 

32.  Ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umumbashariy g‘oyalarga asoslangan 
kuchli ma’naviyatni mustahkamlash. Mavjud kutubxona imkoniyatlaridan 
samarali foydalanib, kitobxonlikni ommalashtirish choralarini ko‘rish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Maktabdan tashqari ta’lim, sport va turizmni 
tashkil etish boshqarmasi (M.Karabayev) 

Ib. Xalq taʼlimi vazirligining 2022-yilning II yarim yilligiga belgilangan ustuvor 
vazifalarini amalga oshirish boʻyicha 

33.  Ochiq ma’lumotlar portaliga ma’lumotlar to‘plamini kiritish va 
yangilab borish. 

2022-yil 
har chorakda  

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev)  
Strategik rivojlantirish boshqarmasi 

(Sh.Muxamedov) 

34.  Xalq taʻlimi vazirligi markaziy apparati, hududiy boshqarma va boʻlimlari 
xodimlarining III-IV chorak uchun ish faoliyati samaradorligini baholash 
mezonlarini (KPI) ishlab chiqish. 

2022-yil 
iyul 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Strategik rivojlantirish boshqarmasi 

(Sh.Muxamedov) 
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35.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hududlarga tashriflari 
bayonlarida belgilangan topshiriqlari ijrosi yuzasidan har oy yakuni bo‘yicha 
Vazirlar Mahkamasiga va O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasiga batafsil 
hisobot berib borish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Ijro intizomi boshqarmasi (J.Mominkulov), 
Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi 

vazirligi, hududiy xalq ta’limi boshqarmalari 

36.  “Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi orqali 
nazoratga olingan topshiriqlarni oʻz vaqtida ijrosi taʼminlanishi ustidan qatʼiy 
nazorat oʻrnatish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Ijro intizomi boshqarmasi 

(J.Mominkulov) 
37.  Hududlarda ijro intizomini mustahkamlash va masʻul xodimlarga amaliy 

yordam koʻrsatish maqsadida joylarda oʻtkaziladigan maqsadli oʻrganishlar 
vaqtida “Ijro intizomi” boʻyicha seminarlar tashkil etish. 

2022-yil 
har chorakda  

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Ijro intizomi boshqarmasi 

(J.Mominkulov) 
38.  Hududlarda  jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarini ko‘rib chiqish 

yo‘nalishida masʻul xodimlarga amaliy yordam koʻrsatish maqsadida joylarda 
seminarlar tashkil etish. 

2022-yil 
har chorakda 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Murojaatlar bilan ishlash shoʻbasi 

(B.Alimkulov) 
39.  Vazirlik ish rejasi bajarilishi holatini vazir huzuridagi kengaytirilgan 

va hay’at yigʻilishlarida koʻrib chiqish.  
2022-yil 

har chorakda 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Ijro intizomi boshqarmasi 

(J.Mominkulov) 
40.  Oʻzbekiston Respublikasining “Jismoniy va yuridik shaxslarning 

murojaatlari toʻgʻrisida” 2017-yil 11-sentabrdagi OʻRQ-445-son Qonuniga 
muvofiq, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini oʻz vaqtida va 
puxta koʻrib chiqilishini nazorat qilish, sayyor qabullarni tashkil qilish. 

Bunda, har haftada kamida bir marta barcha hududlarda sayyor qabullarni 
tashkil qilish. Alohida e’tiborni murojaatlar eng ko‘p yuboriladigan 
hududlarga qaratish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Murojaatlar bilan ishlash shoʻbasi 

(B.Alimkulov), 
Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi 

vazirligi, hududiy xalq ta’limi boshqarmalari 

41.  Murojaatlar eng ko‘p yuboriladigan hududlarni tahlil qilish, sabablarini 
aniqlash va shartli ravishda qizil, sariq, yashil toifalarga ajratish. Qizil toifadagi 
hududiy xalq ta’limi boshqarmalari bilan birgalikda ko‘rsatkichlarni yaxshilash 
va murojaatlarda ko‘tarilgan masalalarni hal qilish bo‘yicha aniq choralarni 
ko‘rish. 

Bunda, takroriy va shikoyat ko‘rinishidagi murojaatlarga alohida e’tibor 
berish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Murojaatlar bilan ishlash shoʻbasi 

(B.Alimkulov), 
Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi 

vazirligi, hududiy xalq ta’limi boshqarmalari 

42.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat organlari va 
tashkilotlarining faoliyati ochiqligini ta’minlash, shuningdek, jamoatchilik 
nazoratini samarali amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar 
to‘g‘risida” 2021-yil 16 iyundagi PF-6247-son Farmoniga muvofiq amalga 
oshirilgan ishlari to‘g‘risidagi tegishli ma’lumotlarni vazirlikning rasmiy  
veb-sayti hamda ochiq ma’lumotlar portaliga joylashtirib borish. 

Har chorakda Vazir oʻrinbosarlari 
(I.Djurayev, R.Karimjonov, T.Komilov), 

Jamoatchilik va OAV bilan aloqalar bo'limi 
(L.Rustamova), 

Strategik rivojlantirish boshqarmasi 
(Sh.Muxamedov) 

tegishli tarkibiy boʻlinmalar rahbarlari 
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43.  Global innovatsion indeksidagi xalq ta’limi tizimiga tegishli 
indikatorlarni o‘rganish, muammoli indikatorlarni aniqlash hamda tahlil 
etish. 

2022-yil  
sentabr 

Vazir oʻrinbosari 
(R.Karimjonov), 

Xalqaro reytinglar va ta’lim tadqiqotlari sho‘basi 
(E.Qurbonov) 

44.  Xalqaro reytinglarda belgilangan indikatorlarga ko‘ra, Vikipediya ochiq 
ensiklopediyasida Xalq ta’limi vazirligiga tegishli bo‘lgan sahifalarni 
ma’lumotlar bilan to‘ldirish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(R.Karimjonov), 

Xalqaro reytinglar va ta’lim tadqiqotlari sho‘basi 
(E.Qurbonov) 

45.  Xalq taʼlimi tizimida faoliyat yuritayotgan soha xodimlarini tarmoq 
mukofotlari bilan taqdirlash. 

2022-yil 
sentabr-
oktabr 

Vazirning birinchi o‘rinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Inson resurslarini rivojlantirish boshqarmasi 
(L.Magay) 

46.  Respublika boʻyicha kadrlar tanlovini amalga oshirish va mehnat 
qonunchiligi yoʻnalishida seminar-trening oʻtkazish. 

Har chorakda 
bir marta 

Vazir oʻrinbosari 
(T.Komilov), 

Inson resurslarini rivojlantirish boshqarmasi 
(L.Magay) 

47.  2022-2023-oʻquv yilida oliy taʼlim muassasalarining pedagogika 
yoʻnalishlari bitiruvchilarini umumtaʼlim maktablariga ishga joylashtirish. 

2022-yil 
avgust-
sentabr 

Vazir oʻrinbosari 
(R.Karimjonov), 

Inson resurslarini rivojlantirish boshqarmasi 
(L.Magay) 

48.  Xorijiy til (ingliz, fransuz, nemis, ispan, italyan, arab, xitoy, yapon, koreys, 
turk) bo‘yicha kamida B2 darajadagi xalqaro tan olingan yoki unga 
tenglashtirilgan milliy sertifikatga ega bo‘lgan xorijiy til o‘qituvchilari salmog‘ini 
oshirish, xususan, 2022-yilda sertifikatga xorijiy til o‘qituvchilarining salmog‘ini 
kamida 10 foizga yetkazish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi o‘rinbosari 
(U.Sharifxodjayev),  

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov) 

49.  Umumta’lim maktablarining 9-sinf o‘quvchilarini kasb-hunar 
maktablariga jalb etish. 

2022-yil 
iyul-avgust 

Vazir oʻrinbosari 
(R.Karimjonov), 

O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va mehnat 
bozoriga tayyorlash bo‘limi (A.Mamadaliyev), 

O‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va 
psixologik-pedagogik respublika tashxis markazi 

(L.Gaynutdinova) 
50.  Umumta’lim maktablarining 9-11-sinf o‘quvchilarini qiziqish 

va qobiliyatlarini aniqlash maqsadida online so‘rovnoma o‘tkazish. 
2022-yil 
oktabr-
dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(R.Karimjonov), 

O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va mehnat 
bozoriga tayyorlash bo‘limi (A.Mamadaliyev) 
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Ta’lim mazmuni va sifatini ta’minlash boʻyicha 

51.  63-Xalqaro matematika olimpiadasida (IMO) o‘quvchilarning 
munosib ishtirok etishini ta’minlash. 

2022-yil 
iyul 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti (U.Raxmonov) 

52.  52-Xalqaro fizika olimpiadasida (IPhO) o‘quvchilarning munosib 
ishtirok etishini ta’minlash. 

2022-yil 
iyul 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti (U.Raxmonov) 

53.  33-Xalqaro biologiya olimpiadasida (IBO) o‘quvchilarning munosib 
ishtirok etishini ta’minlash. 

2022-yil 
iyul 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti (U.Raxmonov) 

54.  54-Xalqaro kimyo musobaqasida (IChO) o‘quvchilarning munosib 
ishtirok etishini ta’minlash. 

2022-yil 
avgust 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti (U.Raxmonov) 

55.   Informatika va axborot texnologiyalari fani bo‘yicha "ISI Junior-2022" 
olimpiadasida munosib ishtirok etishini ta’minlash. 

2022-yil 
iyul 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 

56.  2021-2022-o‘quv yilida asosiy, mintaqaviy hamda nufuzli xalqaro fan 
olimpiadalarda ishtirok etib g’olib bo‘lgan o‘quvchilar va ularning 
o‘qituvchilarini rag’batlantirishni tantanali tashkil etish. 

2022-yil 
iyul 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 

57.  34-Xalqaro informatika olimpiadasida (IOI) o‘quvchilarning munosib 
ishtirok etishini ta’minlash. 

2022-yil 
avgust 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 
58.  Xalqaro iqtisod olimpiadasida (IEO) o‘quvchilarning munosib ishtirok 

etishini ta’minlash. 
2022-yil 
avgust 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 



9 

(U.Raxmonov) 
59.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining sovrini uchun “Xorijiy tillarni 

o‘qitish bo‘yicha eng yaxshi maktab” tanlovining respublika bosqichini 
o‘tkazish. 

2022-yil 
avgust 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov), 
Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 

departamenti 
(L.Xo‘jaqulov) 

60.  2022-2023-o‘quv yili uchun Asosiy fan olimpiadasining maktab 
bosqichini tashkil etish. 

2022-yil 
sentabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 
61.  2022-2023-o‘quv yili uchun Asosiy fan olimpiadasining  tuman 

(shahar) bosqichini tashkil etish. 
2022-yil 
oktabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 
62.  2022-2023-o‘quv yili uchun Asosiy fan olimpiadasining viloyat  

bosqichini tashkil etish va o‘tkazish. 
2022-yil 
noyabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 
63.  Nufuzli xalqaro olimpiadalarga saralashning 1-bosqichi tashkil etish 

va o‘tkazish. 
2022-yil 
noyabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 
64.  9-Eron geometriya olimpiadasida (IGO) o‘quvchilarning munosib 

ishtirok etishini ta’minlash. 
2022-yil 
noyabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 
65.  Matematika, fizika, kimyo va biologiya fani o‘qituvchilari o‘rtasida 

respublika olimpiadasini tashkil etish. 
2022-yil 
noyabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
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(U.Sharifxodjayev), 
Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 

bilan ishlash departamenti 
(U.Raxmonov) 

66.  Xalqaro yoshlar tabiiy fanlar olimpiadasida (IJSO-2022) 
o‘quvchilarning munosib ishtirok etishini ta’minlash. 

2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 
67.  Al-Xorazmiy olimpiadasining tuman (shahar) bosqichini tashkil etish. 2022-yil 

dekabr 
Vazirning birinchi oʻrinbosari  

(U.Sharifxodjayev), 
Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 

bilan ishlash departamenti 
(U.Raxmonov) 

68.  Matematika va informatika fanlari bo‘yicha Xalqaro Lotfi Zadeh 
olimpiadasida (Azarbayjon) o‘quvchilarning munosib ishtirok etishini 
ta’minlash. 

2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Fan olimpiadalari boʻyicha iqtidorli oʻquvchilar 
bilan ishlash departamenti 

(U.Raxmonov) 
69.  2022-2023-o‘quv yilida umumta’lim maktablarining 1-sinfiga qabul 

qilinadigan o‘quvchilarga beriladigan “Prezident sovg‘asi”ni “Тransport  
va logistika xizmati” DUK tomonidan hududlarga yetkazilishini ta’minlash. 

2022-yil  
oktabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari faoliyatini 
muvofiqlashtirish boshqarmasi 

(E.Murodov), 
"Тransport va logistika xizmati" DUK 

(Sh.Vakkasov) 
70.  “Tabiiy fanlar -ilm fan olamiga ilk qadam” mavzusida xalqaro ilmiy 

amaliy konferensiya hamda “Tabiiy fanlar” bo‘yicha metodik-tur tashkil 
etish. 

2022-yil  
iyul 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov), 

Respublika ta’lim markazi (Sh.Sattarov) 

71.  Dasturiy avgust kengashlarini (Ustozlar milliy forumi) tashkil etish. 2022-yil  
avgust 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov), 

Respublika ta’lim markazi (Sh.Sattarov) 
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72.  Ta’lim sifati yuqori bo‘lmagan umumta’lim maktablariga Mobil metodik 
guruhlar tomonidan metodik xizmat ko‘rsatish. 

2022-yil 
sentabr-
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti 
(L.Xo‘jaqulov) 

73.  Milliy o‘quv dasturi asosida yaratilayotgan o‘quv metodik 
majmualarni tajriba-sinovdan o‘tkazish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti 
(L.Xo‘jaqulov), 

Respublika ta’lim markazi (Sh.Sattarov) 

74.  Umumta’lim muassasalarida o‘quvchilarning qiziqishlaridan kelib 
chiqib, variativ o‘quv rejalarni joriy qilish. 

2022-yil 
sentabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov), Respublika ta’lim 

markazi (Sh.Sattarov) 

75.  Xalqaro tan olingan ta’lim dasturlarini ta’lim jarayoniga bosqichma-
bosqich tatbiq etish. 

2022-yil 
sentabr-
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov), Respublika ta’lim 

markazi (Sh.Sattarov) 
76.  Har bir tuman shaharda “Pedagogik sinf”larni tashkil etish tartibini 

ishlab chiqish. 
2022-yil 
sentabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov), Respublika ta’lim 

markazi (Sh.Sattarov) 
77.  Sirdaryo va Namangan viloyatlaridagi umumta’lim muassasalarining  

1-4 sinflarida Cambridge metodikasi asosida yaratilgan ona tili va o‘qish 
savodxonligi hamda matematika fanlarini tajriba-sinovdan o‘tkazish.  

2022-yil 
sentabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov), Respublika ta’lim 

markazi (Sh.Sattarov) 
78.  O‘qituvchilarda mediasavodxonlik ko‘nikmalarini oshirish. 2022-yil 

sentabr-
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov), Respublika ta’lim 

markazi (Sh.Sattarov) 
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79.  Xalqaro tan olingan va milliy baholash tizimida berilgan sertifikatlar 
(ularning kombinatsiyasi) ro‘yxati hamda har oylik ustama olish uchun 
ularning eng kam darajasini tasdiqlash. 

2022-yil 
avgust 

Vazirning birinchi oʻrinbosarlari  
(U.Sharifxodjayev, T.Komilov), 

Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 
departamenti (L.Xo‘jaqulov), 

Moliya departamenti (I.Siradjev) 
80.  Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish masalalari 

bo‘yicha ota-onalar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish. 
2022-yil 
dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Bolalarni ijtimoiy himoyalash va qo‘llab-
quvvatlash boshqarmasi  

(F.Axmedov) 
81.  Uzluksiz malaka oshirish tizimi asosida barcha fan o‘qituvchilarining 

malakasini oshirish (online va ishdan ajralgan holda)larini tashkil etish. 
2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Xodimlarni o‘qitish, pedagoglarni tayyorlash va 
salohiyatini oshirish sho‘basi (A.Xamidov) 

 

82.  Malaka toifasiga ega bo‘lmagan o‘qituvchilarni “Uzluksiz kasbiy ta’lim” 
elektron platformasi orqali malakasini oshirish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Xodimlarni o‘qitish, pedagoglarni tayyorlash va 
salohiyatini oshirish sho‘basi (A.Xamidov) 

 

83.  Masofaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalangan holda xorijiy 
universitetlardagi o‘zbek tili o‘qituvchilari uchun qisqa muddatli malaka oshirish 
kurslarini tashkil etishda metodik yordam ko‘rsatish. 

2022-yil 
oktabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari  
(U.Sharifxodjayev), 

Xodimlarni o‘qitish, pedagoglarni tayyorlash va 
salohiyatini oshirish sho‘basi (A.Xamidov), 
Ta’lim sifati jarayonlarini muvofiqlashtirish 

departamenti (L.Xo‘jaqulov) 

 

84.  Yangi avlod darsliklarni yaratish bo‘yicha mualliflar maktabini shakllantirish, 
ular uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish hamda mazkur sohaga xorijiy 
ekspertlarni jalb qilish. 

2022-yil 
avgust 

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Respublika ta’lim markazi (Sh.Sattorov) 
Xodimlarni o'qitish, pedagoglarni tayyorlash va 

salohiyatini oshirish sho'basi (A.Xamidov) 

 

85.  Xalq ta’limi sohasida davlat xizmatlarini ko‘rsatish tarmog‘ini kengaytirish 
choralarini ko‘rish (umumiy urta ta’lim olganlik to‘g‘risidagi hujjatlar dublikatini 
berish, bolalarni davlat umumiy o‘rta ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish 
hamda o‘quvchilarni bir umumiy o‘rta ta’lim muassasasidan boshqasiga o‘tkazish). 

2022-yil 
dekabr 

Vazirning birinchi oʻrinbosari 
(U.Sharifxodjayev), 

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari faoliyatini 
muvofiqlashtirish boshqarmasi  

(E.Murodov) 
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Maʼnaviyat-maʼrifat, maktabdan tashqari ta’lim, sport va turizm masalalari boʻyicha 

86.  Umumta’lim maktablarining 8-11 sinf o‘quvchi qizlarni zamonaviy 
kasb-hunarga o‘rgatish maqsadida “Ilm-saodat kaliti” shiori ostida 
“Qizlarjon” anjumanini o‘tkazish. 

2022-yil 
avgust 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 
87.  Iqtidorli yoshlarning mantiqiy bilimlarini oshirish, ularni saralash va 

intellektual o‘yinlarga keng jalb qilish maqsadida umumta’lim maktabi 
o‘quvchilari o‘rtasida “Zakovat” intellektual o‘yinini o‘tkazish. 

2022-yil 
noyabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 
88.  Xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonliklarni bartaraf etish, yoshlar o‘rtasida 

salbiy oqibatlarni keltiruvchi munosabatlarga barham berish maqsadida 
2022-yil 25-noybardan 10-dekabrgacha “Zo‘ravonlikka qarshi 16 kun” 
targ‘ibot dekadasini o‘tkazish. 

2022-yil 
noyabr-
dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 

89.  “Gender tenglikni ta’minlash bo‘yicha milliy qonunchilik, 
O‘zbekistonda gender tenglik, Milliy va xalqaro qonunchilik asoslari" 
mavzusida o‘quv-seminar o‘tkazish. 

2022-yil 
oktabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 
90.  O‘quvchi yoshlarni Vatanga sadoqat va mamlakatimizda amalga 

oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan 
“Vatan taqdiri mening qo‘limda” mavzusida insholar tanlovini o‘tkazish. 

2022-yil 
noyabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 
91.  Davlat gerbining milliy davlatchiligimiz tarixi, mustaqil taraqqiyot, bugungi 

yuksalish davrida tutgan o‘rnini inobatga olgan holda 2-iyul “O‘zbekiston 
Respublikasining Davlat gerbi to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilingan kun 
munosabati bilan mamlakatimiz miqyosida ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni 
o‘tkazish. 

2022-yil 
iyul 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 

92.  Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda barcha viloyatlar 
markazlarida 21-oktabr “O‘zbek tili bayrami kuni”ga bag‘ishlangan tantanali 
bayram tadbirlarini yuqori saviyada tashkil etish. 

2022-yil 
oktabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 
93.  Yangi Oilaviy bolalar uylarini tashkil etish. 2022-yil  

iyul-dekabr 
Vazir oʻrinbosari 

(V.Rajapov), 
Bolalarni ijtimoiy himoyalash va  

qo‘llab-quvvatlash boshqarmasi (F.Axmedov) 
94.  Respublika o‘quv-tarbiya muassasalaridan xulq-atvori va axloqi 

yaxshilangan tarbiyalanuvchilarni uyga qaytarish ishlariga ko‘maklashish. 
2022-yil  

iyul-dekabr 
Vazir oʻrinbosari 

(V.Rajapov), 
Bolalarni ijtimoiy himoyalash va qo‘llab-

quvvatlash boshqarmasi (F.Axmedov) 
95.  Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilar uchun o‘quv va badiiy adabiyotlar chop etish 

sohasiga xususiy sektor vakillarini keng jalb qilish, ularga tegishli imtiyozlar 
berish orqali mazkur yo‘nalishni rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish. 

2022-yil 
iyul 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  
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Bolalarni ijtimoiy himoyalash va qo‘llab-
quvvatlash boshqarmasi (F.Axmedov) 

96.  Bolalar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ishonchli himoya 
qilinishini ta’minlash, ularning ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lishining oldini 
olish, ixtisoslashtirilgan o‘quv-tarbiya muassasalari va tarbiya koloniyalari 
faoliyatida bola huquqlariga rioya etilishini ta’minlash. 

2022-yil 
avgust 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Bolalarni ijtimoiy himoyalash va qo‘llab-
quvvatlash boshqarmasi  

(F.Axmedov) 
97.  Bolalar masalalari bo‘yicha tuman (shahar) komissiyalari faoliyati va Vazirlar 

Mahkamasining “Yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan 
bolalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan “Mehr daftari” tizimini 
joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 17-yanvardagi 26-son qarori 
ijrosini Surxondaryo, Samarqand, Farg‘ona va Namangan viloyatlarida  
ta’minlash. 

2022-yil  
har 

chorakda 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Bolalarni ijtimoiy himoyalash va qo‘llab-
quvvatlash boshqarmasi  

(F.Axmedov) 

98.  Yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarga uy-joy 
sotib olish uchun nazarda tutilgan mablag‘larning ajratilishi va ularning o‘z 
egalariga yetkazilishi ustidan monitoring o‘rnatish. 

2022-yil  
har 

chorakda 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Bolalarni ijtimoiy himoyalash va qo‘llab-
quvvatlash boshqarmasi  

(F.Axmedov) 
99.  “Umid nihollari” sport musobaqalarining final bosqichini o‘tkazish. 2022-yil  

avgust 
Vazir oʻrinbosari 

(V.Rajapov), 
Maktabdan tashqari ta’lim, sport va turizmni 

tashkil etish boshqarmasi (M.Karabayev) 
100.  5 ta muhim tashabbus doirasida o‘tkazilgan festival, tanlov va 

musobaqa g‘oliblari uchun hududlarda tantanali taqdirlash marosimlarni 
tashkil etish. 

2022-yil 
sentabr-
oktabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Maktabdan tashqari ta’lim, sport va turizmni 
tashkil etish boshqarmasi (M.Karabayev) 

101.  O‘quvchilar o‘rtasida kitobxonlikni yanada ommalashtirish, maktab 
kutubxonalarini badiiy adabiyotlar bilan boyitish va o‘quvchilarning kitob 
o‘qishga qiziqishini orttirish choralarini ko‘rish 

2022-yil 
oktabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov),  

Maktabdan tashqari taʼlim, sport va turizmni 
tashkil etish boshqarmasi (M.Karabayev) 

102.  1 oktabr “Ustoz va murabbiylar kuni” umumxalq bayramiga bag‘ishlab 
“Jamiyatda o‘qituvchi va ustozlarning mavqeini oshirishga qaratilgan 
eng yaxshi videoroliklar tanlovi”ni o‘tkazish. 

2022-yil 
sentabr-
oktabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 
103.  

Umumta’lim maktablari o‘quvchilari o‘rtasida “Konstitutsiya - 
erkinligimiz kafolati” Respublika ko‘rik-tanlovini o‘tkazish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 
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104.  Umumta’lim maktablari o‘quvchilari o‘rtasida “Mening Prezidentim” 
ijodiy ishlar tanlovini o‘tkazish. 

2022-yil 
noyabr-
dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 
105.  Umumta’lim maktablari o‘quvchilari o‘rtasida tashkil etiladigan “Yashil 

chiroq” respublika ko‘rik-tanlovi g‘oliblarini taqdirlash. 
2022-yil  
avgust 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi (J.Fazilov) 
106.  Umumta’lim maktablari o‘quvchilari orasidagi huquqbuzarliklar va 

jinoyatlarni oldini olish hamda tarbiya masalalarida ijobiy ko‘rsatkichlarga 
erishish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi 
(J.Fazilov) 

107.  1-11 sinf o‘quvchilari hamda ota-onalar uchun “O‘quvchining ma’naviy 
dunyoqarashini shakllantirish va uni kamolotga yetkazish” haqidagi 
qo‘llanma yaratish. 

 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(V.Rajapov), 

Ma’naviyat boshqarmasi 
(J.Fazilov) 

Sohaga zamonaviy AKT texnologiyalarini joriy qilish 

108.  Chet el fuqarolarining farzandlarini umumiy o‘rta ta’lim maktabiga qabul 
qilish bo‘yicha davlat xizmatini joriy etish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazir o‘rinbosari  
(R.Karimjonov), 

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari faoliyatini 
muvofiqlashtirish boshqarmasi 

(E.Murodov) 
109.  Umumtaʼlim maktablarida “Bir million dasturchilar” loyihasini keng 

joriy qilish choralarini koʻrish, oʻquvchilarni jalb etish hamda ulardan 5 000 
nafarini sertifikat olish choralarini koʻrish. 

2022-yil  
iyul-noyabr  

Vazir o‘rinbosari 
(R.Karimjonov), 

Ta’limni  raqamlashtirish boshqarmasi 
(S.Moʻminov) 

110.  Maktablarga yuqori tezlikdagi (optik tolali) internet tarmogʻini oʻtkazish 
choralarini koʻrish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazir o‘rinbosari 
(R.Karimjonov), 

Ta’limni  raqamlashtirish boshqarmasi 
(S.Moʻminov) 

111.  Ta’limni raqamlashtirish bo‘yicha axborot tizimlari hamda elektron ta’lim 
resurslarini (kontent) yaratish. 

2022-yil 
dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(R.Karimjonov),  

Ta’limni  raqamlashtirish boshqarmasi 
(S.Mo‘minov), 

“ITSM” DUK (A.Xaydarov) 
112.  O‘quvchilarning qiziqishi va qobiliyatlarini aniqlash bo‘yicha yagona elektron 

platforma yaratish, platforma yordamida o‘quvchilarning qiziqish va 
qobiliyatlarini aniqlash bo‘yicha diagnostik testlar o‘tkazish hamda har bir 
5-11 sinf o‘quvchisi uchun elektron “Ish daftari”ni joriy etish. 

2022/2023 
O‘quv 

yilidan 
boshlab 

Vazir oʻrinbosari 
(R.Karimjonov),  

O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va mehnat 
bozoriga tayyorlash bo‘limi 
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(A.Mamadaliyev), 
Ta’limni  raqamlashtirish boshqarmasi 

(S.Mo‘minov), 
“ITSM” DUK (A.Xaydarov) 

Maktablarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash 

113.  Xalq ta’limi muassasalarini 2022-2023-yillar kuz-qish davrida barqaror 
ishlashga kompleks tayyorlash bo‘yicha mahalliy davlat hokimliklari va 
Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Toshkent shahar va 
viloyatlar xalq ta’limi boshqarmalari tomonidan olib borilayotgan ishlar 
holatini monitoring qilish. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha 
takliflar tayyorlab, yuqori turuvchi tashkilotlar hamda mahalliy davlat 
hokimliklariga yuborish. 

 

2022-yil 
sentabr -
dekabr 

 

Vazir oʻrinbosari 
(I.Djuraev), 

Ta’lim muassasalari infratuzilmasini 
rivojlantirish boshqarmasi (Q.Oqilov)  

114.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilgi Investitsiya, “Obod 
qishloq” va “Obod mahalla” dasturlari va boshqa qo‘shimcha dasturlari hamda 
Vazirlar Mahkamasining Rayosati majlisining bayonlari doirasida qurish, 
rekonstruksiya qilish va mukammal ta’mirlash ishlari belgilangan obyektlarda 
olib borilayotgan ishlar  ustidan qat’iy nazorat o‘rnatish. Aniqlangan 
kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha takliflar tayyorlab, yuqori turuvchi 
tashkilotlar hamda mahalliy davlat hokimliklariga yuborish. 

2022-yil  
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(I.Djuraev), 

Ta’lim muassasalari infratuzilmasini 
rivojlantirish boshqarmasi (Q.Oqilov), 

 

115.  2022-yilda Investitsiya va qo‘shimcha dasturlar doirasida qurish, 
rekonstruksiya qilish va mukammal ta’mirlash ishlari amalga oshirilishi 
belgilangan umumta’lim maktablarini mebel, o‘quv-laboratoriya  
asbob-uskunalari, kompyuter texnikasi va sport anjomlari bilan ta’minlash. 

2022-yil 
avgust-dekabr  

Vazir oʻrinbosari 
(I.Djuraev), 

Ta’lim muassasalari infratuzilmasini 
rivojlantirish boshqarmasi 

(Q.Oqilov, B.Eshmatov),  
“O‘quv ta’lim ta’minot” DM (B.Islomov), 

“Transport va logistika xizmati” DUK 
(Sh.Vaqqosov) 

116.  Davlat-xususiy sheriklik asosida 3 ta nodavlat ta’lim tashkilotlarini 
tashkil etish bo‘yicha bitim imzolash. 

2022-yil  
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(I.Djurayev), 

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va xalq 
ta’limi muassasalari mulkidan samarali 
foydalanish boshqarmasi (R.Zuparov) 

117.  Foydalanilmasdan bo‘sh turgan bino-inshootlarni xatlovdan o‘tkazish. 2022-yil  
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(I.Djurayev), 
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Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va xalq 
ta’limi muassasalari mulkidan samarali 
foydalanish boshqarmasi (R.Zuparov) 

Moliya-iqtisod masalalari 

118.  10 mingdan ortiq umumta’lim maktablarida faoliyat yuritayotgan 
700 mingdan ziyod xodimlarning oylik ish haqi va unga tenglashtirilgan 
to‘lovlari bo‘yicha (2022-yil iyul-dekabr oylari uchun) 11 trln. so‘mdan ortiq 
mablag‘ to‘lab berilishini ta’minlash. 

2022-yil  
iyul-dekabr 

 

Vazir oʻrinbosari 
(T.Komilov), 

Moliya departamenti (I.Siradjev),  
Hududiy xalq ta’limi boshqarma va bo‘limlari 

119.  Umumta’lim maktablarida faoliyat yuritayotgan xodimlarga 
homiladorlik va tug‘ruq nafaqalari bo‘yicha to‘lovlarni hududlar tomonidan 
to‘lanishini ta’minlash. 

2022-yil  
iyul-dekabr 

Vazir oʻrinbosari 
(T.Komilov), 

Moliya departamenti (I.Siradjev) 
120.  Tizimdagi qonunbuzarliklarni oldini olish maqsadida olib borilayotgan 

oʻrganishlarning koʻlamini kengaytirish, natijadorligini oshirish va amaliy 
yordam koʻrsatish maqsadida vazirlikning tegishli tarkibiy boʻlinmalari 
ishtirokida bir hudud miqyosida kompleks audit oʻtkazish. 

2022-yil 
avgust 

Vazir oʻrinbosari 
(T.Komilov), 

Ichki audit boshqarmasi (B.Axmedov),  
tegishli  tarkibiy boʻlinmalar rahbarlari 

121.  Umumta’lim maktablarida 2022-2023-oʻquv yili uchun sinflarni, 
oʻquvchilar sonidan kelib chiqib, normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq 
jamlanishi (komplektlash) yuzasidan oʻrganish oʻtkazish. 

2022-yil  
sentabr-
oktabr 

Vazir oʻrinbosari 
(T.Komilov), 

Ichki audit boshqarmasi (B.Axmedov),  
Moliya departamenti (I.Siradjev) 

Soha xodimlarining huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari 

122.  Umumta'lim maktablariga 1-sinfga o‘quvchilarni qabul jarayonlarini 
nazoratga olish hamda profilaktika qilish. 

2022-yil  
iyul-sentabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens 

nazoratini amalga oshirish sho‘basi 
(L.Saliyev) 

123.  Korrupsiyaga oid kelib tushgan murojaatlarni tahlil qilish, aniqlangan 
korrupsion omillarni bartaraf qilish choralarini ko‘rish. Bunda:  

Vazirlikning “Call-markazi”ga kelib tushgan murojaatlarni tahlil qilish 
orqali korrupsiya omillarini aniqlash va ularni bartaraf qilish bo‘yicha 
takliflar ishlab chiqish. 

2022-yil  
avgust-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens 

nazoratini amalga oshirish sho‘basi 
(L.Saliyev) 

124.  Ta’lim muassasalarida bolalarni ovqatlantirishga sarflanadigan  
oziq-ovqat mahsulotlarining me’yorlari va to‘lovlari, shu jumladan autsorsing 
hamda keytering xizmatlari ko‘rsatish jarayonidagi korrupsiya holatlarini 
oldini olish va bartaraf etish choralarini ko‘rish. 

 

2022-yil 
sentabr-
dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens 

nazoratini amalga oshirish sho‘basi 
(L.Saliyev) 

125.  Davlat xaridlarini amalga oshirishda suiiste’molchilik, mablag‘larni 
talon-toroj qilish, manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘yish kabi holatlarning 
oldini olish choralarini ko‘rish. 

2022-yil  
oktabr-
dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens 

nazoratini amalga oshirish sho‘basi 
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(L.Saliyev) 
126.  Umumta’lim muassasalarida korrupsiyani oldini olish, aniqlash va 

bartaraf etish borasida targ‘ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirish. 
Bunda, hududiy boshqarma va bo‘limlar xodimlari hamda umumta'lim 

muassasalari pedagog-xodimlari o‘rtasida “Umumta'lim muassasalarida 
korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish” mavzusidagi 
seminarlar o‘tkazish. 

 

2022-yil 
noyabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens 

nazoratini amalga oshirish sho‘basi 
(L.Saliyev) 

127.  Xalq ta'limi vazirligida Antikorrupsion haftalik doirasida “Ochiq eshiklar 
kuni” tashkil etish. 

2022-yil 
dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens 

nazoratini amalga oshirish sho‘basi 
(L.Saliyev) 

 

128.  Huquqni muhofaza qiluvchi idoralari va jamoatchilikni jalb etgan holda 
korrupsiya avj olgan hududlarda “Korrupsiyasiz hudud” loyihalarini 
bosqichma-bosqich amalga oshirish. 

2022-yil  
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens 

nazoratini amalga oshirish sho‘basi 
(L.Saliyev) 

 

129.  Ichki audit va moliyaviy nazorat xizmati joylarda aniqlangan moliyaviy 
xato va kamchiliklar yuzasidan materiallar huquq-tartibot organlariga 
taqdim etib borilayotganligi hamda ularning yakuniy natijalari va holatini 
tahlil qilish. 

 

Doimiy Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Vazirning nazorat-huquqiy 

xizmati (O.Muxtarov) 

130.  Viloyat xalq ta’limi boshqarmalari tasarrufidagi ta’lim muassasalarini 
“qizil” hudud deb e’tirof qilinganligi sabablarini o‘rganish va ularga amaliy 
yordamlar berish. 

 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Vazirning nazorat-huquqiy 

xizmati (O.Muxtarov) 

131.  Davlat organlari va boshqa tashkilotlarining xalq ta’limi muassasalari 
faoliyatiga asossiz aralashuviga, pedagog kadrlarning sha’ni va qadr qimmati 
kamsitilishiga, ularning mehnatga majburlanishiga, ta’lim-tarbiya jarayoniga 
to‘sqinlik qilishning har qanday shakllariga, o‘qituvchi va o‘quvchilarning 
huquqlari buzilishi holatlarini oldini olish bo‘yicha tegishli kompleks  
chora-tadbirlarni amalga oshirish. 

 

Doimiy Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Vazirning nazorat-huquqiy 

xizmati (O.Muxtarov) 

132.  Xalq ta’limi tasarrufidagi umumta’lim muassasalarining bino-inshootlari 
hamda yer maydonlarining noqonuniy olib qo‘yilishini oldini olishga 
qaratilgan ishlarni amalga oshirish. 

 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Vazirning nazorat-huquqiy 

xizmati (O.Muxtarov) 

133.  Ta’lim muassasalarida o‘tkazilayotgan noqonuniy tekshiruvlarni 
aniqlash hamda tegishliligi bo‘yicha huquqni muhofaza qilish organlariga 
taqdim etish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Vazirning nazorat-huquqiy 

xizmati (O.Muxtarov) 
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134.  Tizimdagi “muammoli nuqtalarni” muntazam ravishda o‘rganish, 
vazirga tahliliy ma’lumotlarni kiritish. 

2022-yil 
iyul-dekabr 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Vazirning nazorat-huquqiy 

xizmati (O.Muxtarov) 
II. Xalq taʼlimi vazirligining 2022-yil II yarim yillikda belgilangan ustuvor vazifalarini amalga oshirish boʻyicha 

koʻrilayotgan choralar natijadorligi tahlillari 
135.  Vazirlik ish rejasi bajarilishi holatini vazir huzuridagi kengaytirilgan 

va hay’at yigʻilishlarida koʻrib chiqish. 
2022-yil 

Har chorakda  
Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 

Ijro intizomi boshqarmasi (J.Mominkulov) 
136.  Mazkur ish reja ijrosi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risidagi 

asoslantirilgan ma’lumotlarni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasiga taqdim qilib borish. 

Har chorak 
yakuni 

bo‘yicha  
keyingi 
oyning 

10-sanasiga 
qadar 

Ijro etuvchi apparat (O.Egamberdiyev), 
Ijro intizomi boshqarmasi (J.Mominkulov),  

Strategik rivojlantirish boshqarmasi 
(Sh.Muxamedov, A.Uktamov) 


