
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирининг маънавий-маърифий 

ишлар самарадорлигини ошириш, давлат тили тўғрисидаги қонун 

ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш масалалари бўйича 

маслаҳатчиси фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисида  

НИЗОМ 
 

I. Умумий қоидалар 

 
1.1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 

21 октябрдаги “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини 

тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5850-сонли Фармони, 

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 20 январдаги “Мамлакатда давлат тилида 

иш юритишни самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 34-сонли, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 апрелдаги “Ўзбекистон 

Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5055-сонли, Вазирлар Маҳкамасининг  

2021 йил 17 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги 

фаолиятига доир айрим қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш 

тўғрисида”ги 573-сонли қарори, вазирликнинг 2022 йил 15 мартдаги “Вазирлик 

марказий аппарати тузилмасига ўзгартириш киритиш тўғрисида”ги 61-сонли 

буйруғига мувофиқ қайта ишлаб чиқилган ҳамда қўшимча ва ўзгартиришлар 

киритилган. 

1.2. Ушбу Низом Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирининг 

маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш, давлат тили тўғрисидаги 

қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш масалалари бўйича 

маслаҳатчиси (кейинги ўринларда – маслаҳатчи)нинг мақоми, асосий 

вазифалари, функциялари ва ҳуқуқларини ҳамда фаолиятининг ташкилий 

асосларини белгилайди. 

1.3. Маслаҳатчи устувор равишда филолог (ўзбек тили) ва журналистика 

соҳасида олий маълумотга эга бўлган шахслар орасидан лавозимга тайинланади. 

1.4. Маслаҳатчи меҳнатга ҳақ тўлаш, тиббий ва транспорт хизмати 

кўрсатиш шартларига кўра давлат органи ва ташкилоти раҳбарининг 

ўринбосарига тенглаштирилади.  

1.5. Маслаҳатчи ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 

ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг 

қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг 

ҳужжатлари, вазирлик буйруқлари, Ҳайъат қарорлари, шунингдек, ушбу 

Низомга ва бошқа қонун ҳужжатларига амал қилади. 

1.6. Маслаҳатчи фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги 

вазирлигининг таркибий ва ҳудудий бўлинмалари ҳамда Вазирлар 

Маҳкамасининг Давлат тилини ривожлантириш департаменти, шунингдек, 

бошқа давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг тегишли хизматлари 

билан ўзаро яқин ҳамкорликда амалга оширади. 

 

II. Маслаҳатчининг асосий вазифалари 

2.1. Қуйидагилар маслаҳатчининг асосий вазифалари ҳисобланади: 

вазирлик марказий аппарати, Қорақалпоғистон Республикаси Сув 
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хўжалиги вазирлиги, вилоятлар ирригация тизимлари ҳавза бошқармалари, 

шунингдек, вазирлик тасарруфидаги Республика ва тизим ташкилотларида 

маънавий-маърифий соҳага ва давлат тилига оид қонун ҳужжатлари ҳамда 

дастурлар ва “йўл хариталари”нинг ижросини ташкил этиш; 

маънавий-маърифий соҳага ва давлат тилига оид қонун ҳужжатларига 

сўзсиз риоя этилишини, маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш 

борасидаги ишларни танқидий ўрганиш, бу борада аниқланган камчилик ва 

муаммоларни бартараф этиш юзасидан чора-тадбирларни амалга ошириш; 

давлат тили тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига сўзсиз риоя 

этилишини таъминлаш бўйича жамоатчилик назоратининг самарали 

шаклларини жорий этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга 

оширилишида иштирок этиш; 

маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ҳамда давлат 

тилини ривожлантиришга оид қонун ҳужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш 

жараёнида фаол иштирок этиш; 

вазирликнинг Интернет тармоғидаги расмий веб-сайтини мунтазам 

кузатиб бориш, давлат тили қоидаларининг бузилиши ҳолатлари аниқланганда 

уларни бартараф этиш чораларини кўриш; 

вазирлик марказий аппарати, Қорақалпоғистон Республикаси Сув 

хўжалиги вазирлиги, вилоятлар ирригация тизимлари ҳавза бошқармалари, 

шунингдек, вазирлик тасарруфидаги Республика ва тизим ташкилотларида 

ходимларга давлат тилини чуқур ўрганишлари учун зарур шарт-шароитлар 

яратиш ҳамда давлат тилини кенг тарғиб қилиш ва ривожлантириш, шу 

жумладан, “Ўзбек тили байрами куни”ни нишонлаш бўйича маданий-маърифий 

ва бошқа тадбирларни ташкил этиш; 

сув хўжалиги соҳасидаги географик ва бошқа топонимик объектларга 

қонун ҳужжатларига мувофиқ ном берилиши борасидаги фаолиятни 

мониторинг қилиш ва бу борада аниқланган камчиликларни бартараф этиш 

юзасидан таклифлар киритиш; 

вазирлик тизимидаги ташкилотларда барча ташқи ёзувлар, шу жумладан, 

лавҳалар, эълонлар, реклама ва кўргазмали бошқа ахборот матнлари, ташқи 

реклама материалларининг давлат тили ва реклама тўғрисидаги қонун 

ҳужжатларига мувофиқ бўлишини таъминлашда иштирок этиш; 

вазирлик тизимида давлат тилини ривожлантиришга оид илмий-тадқиқот 

ишларини қўллаб-қувватлаш, илмий асосланган янги сўз ва атамаларни 

истеъмолга киритиш, замонавий атамаларнинг ўзбекона муқобилларини яратиш 

бўйича таклифлар киритиш. 

 

III. Маслаҳатчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари 

3.1. Маслаҳатчи ўзига юкланган вазифаларни бажариш учун қуйидаги 

ҳуқуқларга эга: 

маслаҳатчининг вазифаларини бажариш учун зарур бўлган ахборотни 

вазирлик марказий аппарати бошқармалари ва бўлимлари, Қорақалпоғистон 

Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги, вилоятлар ирригация тизимлари ҳавза 

бошқармалари ҳамда вазирлик тасарруфидаги Республика ва тизим 

ташкилотларидан белгиланган тартибда сўраб олиш; 
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вазирликнинг ҳайъат йиғилишларида, вазирлик марказий аппаратининг 

кенгайтирилган йиғилишларида ва бошқа тадбирларида қатнашиш; 

қўйилган вазифаларни бажариш учун вазир билан келишган ҳолда 

вазирлик марказий аппарати таркибий бўлинмаларини жалб этиш, шунингдек, 

бошқа ташкилотларнинг мутахассислари ва малакали экспертларини, шу 

жумладан, шартнома асосида жалб этиш; 

Вазирлар Маҳкамасининг Давлат тилини ривожлантириш департаменти 

ҳамда бошқа вазирлик ва идоралар, давлат ва хўжалик бошқаруви 

органларининг маслаҳатчилари билан белгиланган тартибда ўзаро ҳамкорлик 

қилиш; 

раҳбариятнинг топшириғига кўра давлат органларида республика ва 

халқаро аҳамиятга эга бўлган тадбирларда маслаҳатчи ваколатига тааллуқли 

масалалар бўйича вазирлик номидан вакиллик қилиш; 

ўз ваколатлари доирасида босма нашрларни чоп этиш; 

вазирликнинг маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш, 

давлат тили тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш 

сиёсатини такомиллаштиришга доир таклифларни, маслаҳатчи фаолияти 

масалалари бўйича норматив ҳужжатлар лойиҳаларини вазирлик раҳбариятига 

кўриб чиқиш учун киритиш; 

оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган соҳага доир норматив-

ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилишда фаол иштирок этиш. 

3.2. Маслаҳатчи: 

маслаҳатчига юкланган вазифаларнинг сифатли ва ўз вақтида 

бажарилиши; 

вазирликнинг маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш, 

давлат тили тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш 

борасидаги фаолияти учун жавоб беради. 

3.3. Маслаҳатчига унинг хизмат мажбуриятига кирмайдиган қўшимча 

мажбуриятларни юклашга; 

маслаҳатчининг функциялари ва вазифаларини вазирлик марказий 

аппарати бошқа бўлинмалари зиммасига юклашга йўл қўйилмайди. 

 

IV. Маслаҳатчи фаолиятини ташкил этиш 

4.1. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 20 январдаги “Мамлакатда давлат 

тилида иш юритишни самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

34-сон қарорига мувофиқ Сув хўжалиги вазирининг маънавий-маърифий ишлар 

самарадорлигини ошириш, давлат тили тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя 

этилишини таъминлаш масалалари бўйича маслаҳатчиси битта штат бирлигидан 

иборат таркибда ташкил этилади.  

Маслаҳатчининг мавжуд штат бирлигини қисқартиришга ва уни 

вазирликнинг бошқа таркибий бўлимларига қайта тақсимлашга йўл 

қўйилмайди. 

4.2. Маслаҳатчи ўз фаолиятини вазир томонидан тасдиқланадиган иш режа 

асосида ташкил этади. 

4.3. Маслаҳатчи вазир томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимдан 

озод қилинади. 

4.4. Маслаҳатчи: 
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ўзига юкланган вазифалар бажарилиши учун шахсан жавоб беради; 

ўз фаолиятини режалаштиради ҳамда вазирликнинг бошқа бўлинмалари 

билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади. 

4.5. Маслаҳатчи фаолиятини ахборот, ҳуқуқий, моддий-техник ва 

транспорт билан таъминлаш, шунингдек, ижтимоий-маиший хизмат кўрсатиш 

белгиланган тартибда амалга оширилади. 

4.6. Маслаҳатчи хизмат сафарида, бетоб ёки меҳнат таътилида бўлганида 

унинг вазифаси вақтинча Жамоатчилик ва оммавий ахборот воситалари билан 

алоқалар шўъбасига юклатилади.    

 

V. Маслаҳатчи фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини  

баҳолаш мезонлари ва иш индикаторлари 

5.1. Вазирлик марказий аппаратининг барча бошқарма ва бўлимлари 

қаторида маслаҳатчининг ҳам иш самарадорлиги ва натижадорлиги мунтазам 

равишда баҳоланиб борилади. 

5.2. Маслаҳатчининг фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини 

баҳолаш, вазир томонидан тасдиқланадиган вазирлик марказий аппаратининг 

барча бошқарма ва бўлимлари фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини 

баҳолаш мезонлари ва иш индикаторлари асосида амалга оширилади. 

5.3. Маслаҳатчининг фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини 

баҳолаш, вазир кўрсатмасига мувофиқ вазир ўринбосарлари, Ташкилий-назорат 

ва таҳлил бошқармаси, Кадрлар ва таълим муассасалари бошқармаси ҳамда 

Юридик бошқарма томонидан амалга оширилади. 

5.4. Маслаҳатчининг фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини 

баҳолаш якунлари бўйича рағбатлантириш (мукофотлаш) ёки интизомий 

жавобгарликка тортиш, унинг фаолиятида аниқланган камчиликларни бартараф 

этиш ва унинг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари кўрилади. 

 

VI. Маслаҳатчи фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини баҳолаш 

мезонлари ва иш индикаторлари 
6.1. Маслаҳатчи фаолиятининг самарадорлиги ва натижадорлиги 

мунтазам равишда баҳоланиб борилади. 

6.2. Маслаҳатчининг фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини 

баҳолаш, вазир томонидан тасдиқланадиган вазирлик марказий аппаратининг 

барча бошқарма ва бўлимлари фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини 

баҳолаш мезонлари ва иш индикаторлари асосида амалга оширилади. 

6.3. Маслаҳатчининг фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини 

баҳолаш, вазир кўрсатмасига мувофиқ вазир ўринбосарлари томонидан амалга 

оширилади. 

6.4. Маслаҳатчи фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини баҳолаш 

якунлари бўйича рағбатлантириш (мукофотлаш) ёки интизомий жавобгарликка 

тортиш, унинг фаолиятида аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва унинг 

фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари кўрилади. 
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VII. Маслаҳатчи меҳнатига ҳақ тўлаш ва моддий рағбатлантириш 

7.1. Маслаҳатчининг иш ҳақи лавозим маоши, мукофотлар, қўшимча 

ҳақлар, устамалардан ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа 

тўловлардан иборат. 

2.2. Маслаҳатчининг иш ҳақи, лавозим маошларига ҳар ойда қўшиладиган 

рағбатлантириш хусусиятига эга бўлган қўшимча ҳақлар ва устамалар 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил  

17 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги фаолиятига 

доир айрим қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш тўғрисида”ги 573-

сoнли қaрoри талаблари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги 

вазирлиги маъмурияти ва касаба уюшмаси қўмитаси ўртасида имзоланган 

жамоа шартномасида белгиланган талабларга асосан тўланади. 

 

VIII. Маслаҳатчининг ҳисобдорлиги 

8.1. Маслаҳатчи вазирлик марказий аппаратининг тузилмаси бўйича ўз 

фаолиятида тўғридан-тўғри вазирга бўйсунади ва ўз фаолияти бўйича вазирга ва 

вазирлик ҳайъатига ҳисобдордир. 

8.2. Вазир вақтинчалик бўлмаган ҳоллар (хизмат сафари, меҳнат таътили 

ва бошқа ҳолатлар)да вазирнинг биринчи ўринбосарига ҳам ҳисобот бериши 

мумкин. 

8.3. Вазир талабига мувофиқ маслаҳатчининг фаолиятига тааллуқли 

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 

палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, 

қарор, фармойишлари ва (йиғилиш баёнлари) топшириқлари, Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Администрациясининг (маслаҳатчиларининг) 

топшириқлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарор, 

фармойиш ва (йиғилиш баёнлари) топшириқлари, вазирлик буйруқлари, Ҳайъат 

қарорлари, йиғилиш баёнлари топшириқлари ижроси бўйича вазирлик марказий 

аппарати йиғилишларида, вазир ва унинг ўринбосарлари ҳузурида 

ўтказиладиган йиғилишларда ҳам ҳисоботи эшитилиши мумкин. 

 

IХ. Якуний қоидалар 
9.1. Маслаҳатчининг фаолиятини назорат қилиш вазир томонидан амалга 

оширилади. 

9.2. Ушбу Низом талабларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган 

тартибда жавобгар бўлади. 


