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Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi”da maʼnaviy-maʼrifiy 

ishlarning yangi tizimini yaratish boʻyicha 2021-yil uchun chora-tadbirlar dasturining ijrosi boʻyicha  MAʼLUMOT   
 

 

2021-yil  davomida   
 

№ Chora-tadbirlar nomi Ijro 
muddati Ijro holati 

I. Taʼlim inspeksiyasida maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish boʻyicha amalga oshiriladigan ishlar 
 

1.  Inspeksiyada Maʼnaviyat va 
maʼrifat kengashi faoliyatini 
yoʻlga qoʻyish, uning tashkiliy 
tuzilmasi hamda faoliyatini 
tartibga soluvchi meʼyoriy 
hujjatlarni ishlab chiqish va 
Kengash tarkibini tasdiqlash. 

2021-yil 
fevral-mart 

 
    Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat 
inspeksiyasida maʼnaviy-maʼrifiy ishlarning yangi tizimini yaratish boʻyicha 2021-yil uchun chora-
tadbirlar dasturi Respublika Maʼnaviyat va maʼrifat markazi bilan kelishilgan holda 2021-yil 15-
fevralda tasdiqlandi.  
     Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshligʻining 2021-yil 25-fevraldagi               
“Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida maʼnaviyat va maʼrifat kengashini tashkil etish 
toʻgʻrisida” 35-sonli buyrugʻi qabul qilindi.  Buyruqning 1-ilovasi bilan Taʼlim sifatini nazorat qilish 
davlat inspeksiyasining Maʼnaviyat va maʼrifat kengashi tarkibi, 2-ilovasi bilan Kengash faoliyatini 
tartibga soluvchi meʼyoriy hujjut sifatida “Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining 
Maʼnaviyat va maʼrifat kengashi toʻgʻrisidagi nizom” tasdiqlanib ijroga yoʻnaltirildi. 
 

2.  Taʼlim sifatini nazorat qilish 
davlat inspeksiyasida kutubxona 
va maʼnaviyat xonasini tashkil 
etish. 

2021-yil 
mart 

    Taʼlim inspeksiyasida Xalqaro tadqiqotlar milliy markazi binosida alohida maʼnaviyat-maʼrifat 
xonasi va kutubxona tashkil etildi, unga jihozlar, shkaflar oʻrnatildi. Respublika maʼnaviyat va 
maʼrifat markazi tomonidan tavsiya etilgan “Maʼnaviyat va maʼrifat xonasi”ni jihozlash boʻyicha 
tavsyailardan foydalanildi. Kutubxonada shu davrga qadar 300 dan ortiq badiiy adabiyotlar, 50 dan 
ortiq ijtimoiy-siyosiy adabiyotlar, 8 nomda gazeta va 7 nomda jurnallardan iborat davriy nashrlar 
boʻyicha 800 dan ortiq gazeta va jurnallar, 50 dan ortiq audio-videohujjatlar, 400 dan ortiq audio 
badiiy adabiyotlar va 50 ta sohaga oid adabiyotlar toʻplandi hamda xodimlar uchun foydalanish 
imkoniyatlari yaratildi. Darsliklar, oʻquv adabiyotlarning, badiiy adabiyotlarning elektron 
variantlaridan soha faoliyati yoʻanilishida foydalanish yoʻlga qoʻyildi. Umumiy oʻrta taʼlim maktab 
darsliklaridan ayrimlari toʻplandi, 2021-2022 oʻquv yili uchun yangi chop etilgan darsliklardan 
Inspeksiya kutubxonasiga ajratilishini soʻrab Xalq taʼlimi vazirligiga joriy yilning 30-avgust kuni 01-
689-son xat bilan murojaat qilindi. Mazur kutubxona va xodimlar xonalaridagi ish javonlarida Vazirlar 
Mahkamasi Maʼnaviyat va Davlat tilini rivojlantirish departamenti tomonidan chop ettirilgan va 
tarqatilgan Davlat tilida ish yuritish, Oʻzbek tilining izohli lugʻati, Oʻzbek tili meʼyorlari 
(punktuatsiya), Xalqaro terminelementlarning izohli illyustrativ lugʻati, Bank -moliya terminlarining 
oʻzbek tilidagi izohli lugʻati, Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lugʻati, Milliy oʻzlik va 
mustaqil davlatchilik timsoli, Soʻz hiyoboni kabi kitoblar tarqatib berildi va ulardan ish jarayonida 
foydalanish yoʻlga qoʻyildi.   
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3.  Sohadagi maʼnaviy-maʼrifiy 
ishlar boʻyicha mavjud 
muammolarni aniqlash, ularni 
muhokama qilish va bartaraf 
etish yuzasidan monitoring 
ishlarini yoʻlga qoʻyish. 
 

2021-yil 
davomida 

    Taʼlim inspeksiyasi, Milliy markaz va hududiy boʻlim boshliqlari, Oliy taʼlim muassasalari Taʼlim 
sifati boʻlimi boshliqlari davlat inspeksiyasining Maʼnaviyat va maʼrifat kengashi tarkibida maʼnaviy 
— maʼrifiy yoʻnalishda amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligini monitoring qilib borishmoqda. 
2021-yil davomida Inspeksiya tegishli boʻlimlari tomonidan uzluksiz taʼlim tizimida taʼlim 
muassasalari faoliyatini oʻrganish, attestatsiyadan oʻtkazib akkreditatsiyalash ishlarida maʼnaviy-
maʼrifiy ishlar boʻyicha mavjud muammolar oʻrganib kelindi. Shu kunlarda ham Oʻzbekiston 
Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2021-yil 27-noyabrdagi 08-3415-sonli topshirigʻiga 
koʻra Oliy taʼlim muassasalarida ijtimoy-maʼnaviy muhitni oʻrganish borasida hududiy boʻlim 
boshliqlari va Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi rahbarlari xizmat safarida Ishchi guruh 
tarkibida faoliyat olib borishmoqda.   

4.  Taʼlim inspeksiyasi, Taʼlim 
inspeksiyasi huzuridagi Taʼlim 
sifatini baholash boʻyicha 
xalqaro tadqiqotlarni amalga 
oshirish milliy markazi va 
hududiy boʻlimlarda maʼnaviy- 
maʼrifiy ishlar boʻyicha 
masʼullarni belgilash. 

2021-yil 
fevral-mart Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Taʼlim inspeksiyasining 2021-yil                          

25-fevraldagi buyrugʻi bilan Taʼlim inspeksiyasi huzuridagi Taʼlim sifatini baholash boʻyicha xalqaro 
tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi va hududiy boʻlimlarda maʼnaviy — maʼrifiy ishlar 
boʻyicha masʼullar Maʼnaviyat va maʼrifat kengashi aʼzolari tarkibiga kiritildi hamda maʼnaviy — 
maʼrifiy yoʻnalishda amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligini monitoring qilib borish vazifalari 
ular tomonidan amalga oshirilishi belgilab qoʻyildi. 

5.  Taʼlim inspeksiyasi, Milliy 
markaz va hududiy boʻlimlar 
xodimlari uchun “Maʼrifat 
soat”larini oʻtkazib borish. 

Reja jadval 
asosida 

2021-yil 15-fevralda Maʼrifat soatlari reja — jadvali tasdiqlanib ijroga yoʻnaltirildi. Maʼrifat soatlari 
Taʼlim inspeksiyasi rahbari U.N.Tashkenbayev, birinchi oʻrinbosari X.A.Ketmonov tomonidan ishlab 
chiqarish yigʻilishlarida olib borilmoqda, yil davomida Oʻzbekistonda va xorijda boʻlayotgan 
yangiliklar bilan bogʻliq ravishda maʼlumotlar almashib borildi. Unda boshliq oʻrinbosari 
O.Qoʻysinov, boshliq maslahatchisi A.Nasirov, bosh boshqarma boshligʻi A.Odilov va keyingi oylarda 
boshqarma va boʻlimlar boshliqlari tomonidan maʼlumotlar berib borildi. Soʻnggi yangiliklar sifatida 
Oʻrta Osiyoda tinchlik, Oʻzbekistonda ijtimoiy-maʼnaviy muhit, Avgʻonistondagi voqealar, 
Oʻzbekiston Respublikasi Mustaqilligining 30 yilligi, Xalqaro munosabatlar, 1-oktyabr Oʻqituvchi va 
murabbiylar kuni, Prezidenti saylovlari, ikkinchi Rossiya-Oʻzbekiston taʼlim forumi kabi mavzularga 
bagʻishlandi.   

II. “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” gʻoyasi asosida mamlakatimizdagi yangilanish jarayonlari, amalga oshirilayotgan islohotlar, qabul 
qilinayotgan qonun hujjatlari, davlat dasturlari mazmun-mohiyatini targʻib qilish orqali tizim xodimlarida tashabbuskorlik va dahldorlik hissini 

kuchaytirish 
 

6.  Oʻzbekiston Respublikasi 
Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 
2021-yil 19-yanvardagi 
Respublika Maʼnaviyat va 
maʼrifat kengashi yigʻilishida 
soʻzlagan nutqida belgilab 
berilgan vazifalardan kelib 
chiqib, “Milliy tiklanishdan – 

2021-yil 
fevral- 

 

     Taʼlim inspeksiyasida 2021-yil 13-fevralda oʻtkazilgan kengaytirilgan yigʻilishda Oʻzbekiston 
Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 19-yanvardagi Respublika Maʼnaviyat va 
maʼrifat kengashi yigʻilishida soʻzlagan nutqida belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqib, “Milliy 
tiklanishdan – milliy yuksalish sari” gʻoyasi mazmun-mohiyatini oflayn va hududlar uchun onlayn 
tarzda targʻibot qilindi. 2021-yil davomida inspeksiya rahbariyati va xodimlarining faoliyati, xizmat 
safarlari, yigʻilishlardagi chiqishlari, yozayotgan hisobotlari, tahliliy maʼlumotlari barchasi “Milliy 
tiklanishdan – milliy yuksalish sari”  gʻoyasi asosida amaliy oʻzgarishlarga yoʻnaltirib borilmoqda.    
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milliy yuksalish sari” gʻoyasi 
mazmun-mohiyatini tizimda 
targʻib qilish. 

7.  Oʻzbekistan Respublika 
Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 
2021-yil Respublika Maʼnaviyat 
va maʼrifat kengashidagi 
nutqidan kelib chiqib “Jamiyat 
hayotining tanasi iqtisodiyot 
boʻlsa, uning joni va ruhi 
maʼnaviyatdir” tamoyili 
asosida kuchli iqtisodiyot va 
kuchli maʼnaviyat uygʻunligini 
taʼminlashga qaratilgan targʻibot 
tadbirlarini tashkil qilish. 

2021-yil 
mart-

sentyabr 
      Respublika maʼnaviyat va maʼrifat kengashi raisi, Prezidentimiz tomonidan “Agar jamiyat 
hayotining tanasi iqtisodiyot boʻlsa, uning joni va ruhi maʼnaviyatdir”, – degan fikrlari barcha soha 
vakillari, jumladan Taʼlim inspeksiyasi xodimlari tomonidan ham vazifa sifatida qabul qilindi. “Yangi 
Oʻzbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – 
bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot, ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy 
qadriyatlarga asoslangan kuchli maʼnaviyat”, iqtiboslari kundalik faoliyatimiz asosiga aylandi. Taʼlim 
inspeksiyasi, Milliy markaz va hududiy boʻlim boshliqlari, barcha xodimlari, Oliy taʼlim muassasalari 
Taʼlim sifati boʻlimi xodimlari oʻrtasida oʻz ish faoliyatlarini ushbu tamoyil asosida yaʼni kuchli 
iqtisodiyot va kuchli maʼnaviyat uygʻunligini taʼminlagan holda olib borish boʻyicha tushuntirish 
ishlari amalga oshirildi. 

8.  Taʼlim inspeksiyasi xodimlari 
ishtirokida “2021-yil — 
Yoshlarni qoʻllab quvvatlash 
va aholi salomatligini 
mustahkamlash yili” Davlat 
dasturining mazmun-
mohiyati”ga bagʻishlangan 
seminar tashkil etish. 
 

2021-yil 
fevral-mart 

 

    “2021-yil — Yoshlarni qoʻllab quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” Davlat 
dasturining mazmun-mohiyati”ga bagʻishlab 6 marta muhokamalar oʻtkazildi. Ayniqsa, taʼlim 
sohasida amalga oshirilishi koʻzda tutilgan bandlar ijrosi jumladan, nodavlat maktabgacha taʼlim 
tashkilotlari tarmogʻini kengaytirish (224-b), umumiy oʻrta taʼlim maktablari uchun milliy oʻquv 
dasturlarini ishlab chiqish (225-b), fizika va chet tili fanlarini oʻqitishni yaxshilash bilan bogʻliq 
bandlar (226-227 b), pedagog kadrlarga malaka toifasini berish tizimini shaffoflik va avtomatlashtirish 
hisobidan takomillashtirish (228-b) vazifalari qizgʻin muhokama etilib, rahbariyat tomonidan ijrosiga 
masʼullarga topshiriqlar berildi. Tegishli bandlar boʻyicha hujjatlar loyihasi hamkorlikda ishlab 
chiqildi.  
      Shundan, 2021-yil 19-mayda yurtboshimizning “Oʻzbekiston Respublikasida xorijiy tillarni 
oʻrganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari 
toʻgʻrisida”gi PQ-5157 -sonli va Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi 312-son “Xorijiy 
tillarni oʻrganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarorlari 
qabul qilindi, “Vazirlar Mahkamasi huzurida xorijiy tillarni ommalashtirish agentligi” tashkil etilib 
unga koʻplab vazifalar yuklatildi. 
     Joriy yil 31-avgustda Xorijiy tillarni oʻrganishni ommalashtirish agentligi va taʼlim sifatini nazorat 
qilish davlat inspeksiyasining qarori bilan “Xorijiy tillarni bilish darajasini baholovchi xalqaro tan 
olingan sertifikatlarning roʻyxatini hamda xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro 
tan olingan sertifikatlar oʻrtasidagi muvofiqlik darajasini tasdiqlash toʻgʻrisida»  qaror qabul qilindi.  
      228-band boʻyicha Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi tayyorlanib vazirlik va idoralar bilan 
kelishildi, Adliya vazirligi royxatidan oʻtkazildi hamda joriy yilning 17-sentyabr kuni “Maktabgacha, 
umumiy oʻrta, oʻrta maxsus, professional va maktabdan tashqari taʼlim tashkilotlari pedagog kadrlarini 
attestatsiyadan oʻtkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 572-son qarori qabul 
qilindi. Ustoz oʻqituvchilar uchun bir qator yangiliklar, yengilliklar va imtiyozlar paydo boʻldi,                       
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1-oktabr “Oʻqituvchi va murabbiylar kuni” bayrami arafasida Taʼlim inspeksiyasi mutasaddilari 
tomonidan mazkur yangiliklar ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoatchilikka, xususan 
oʻqituvchilarga yetkazildi, brifing va telegram kanallari orqali oʻqituvchilarni qiziqtirgan savollarga 
batafsil javoblar berildi.    
     225-band boʻyicha mutaxassis olimlar, tajribali oʻqituvchilar koʻmagida 22 ta fandan uzviy 
konsepsiya va har bir taʼlim turi uchun alohida oʻquv dasturlari loyihalari tayyorlandi va inspeksiya 
portaliga (http://www.uzviylik.tdi.uz) joylashtirildi u yerda 3000 dan ortiq takliflar bildirildi. Barcha 
fanlar boʻyicha “Uzluksiz taʼlim dasturlari” majmua sifatida taqrizga berildi. May-iyun oylarida taʼlim 
inspeksiyasida ushbu majmualar har bir fan boʻyicha uzluksiz taʼlim tizimining barcha boʻgʻinlaridan 
olimlar, metodistlar, amaliyotchi oʻqituvchilar (jami 1000 nafarga yaqin) ishtirokida ochiq, shaffof, 
tanqidiy muhokamalar oflayn va onlayn tartibda oʻtkazildi hamda 29-iyulda 3 ta taʼlim vazirligiga 
eʼtiroz va takliflar joʻnatildi. 20-25-avgust kunlari barcha oʻquv dasturlari majmualar yana bir bor 
kengashlarda muhokama qilinib yangi oʻquv yilidan tajriba-sinovga tavsiya etildi.    

9.  Taʼlim inspeksiyasi xodimlari 
uchun taniqli olimlar, ijodkor 
ziyolilar va sanʼatkorlar 
ishtirokida Davlat 
mustaqilligining 30 yilligiga 
bagʻishlangan 3    
“Mustaqillik — huquq, 
imkoniyat va burch 
demakdir” degan gʻoyani 
oʻzida mujassam etgan 
maʼnaviy-maʼrifiy uchrashuvlar, 
ochik muloqot va suhbatlar, 
adabiy-badiiy kechalar, madaniy 
tadbirlar oʻtkazish. 
 

2021-yil 
avgust 

    Oʻzbekiston Respublikasining davlat mustaqilligining 30 yilligi oldida Prezidentimizning 24-maydagi 
farmoni bilan taʼsis etilgan “Oʻzbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi” esdalik nishoni bilan 
Taʼlim inspeksiyasining bir guruh xodimlari, jumladan A.Nasirov ham taqdirlandi. Eng aziz va eng 
buyuk bayram – xalqimiz asrlar davomida orziqib, intilib kutgan, hayotimizning maʼno-mazmuni, ongu 
shuurimizni tubdan oʻzgartirgan Mustaqillik kunining oʻttiz  yilligi munosabati bilan Taʼlim 
inspeksiyasida “Mustaqillik — huquq, imkoniyat va burch demakdir” degan gʻoyani oʻzida 
mujassam etgan maʼnaviy-maʼrifiy madaniy tadbir oʻtkazildi. Tadbirlar Respublikaning barcha 
hududlarida bayram tadbirlariga ulandi, inspeksiya xodimlari yangi oʻquv yili boshlanishi munosabati 
bilan taʼlim muassasalarida boʻlishib, yosh avlodga mustaqillik neʼmati, mamlakatimizdagi 
yaratilayotgan imkoniyatlar, har bir taʼlim oluvchining undagi oʻrni va burchi toʻgʻrisida oʻzlarining 
fiklarini bildirishdi. Taʼlim inspeksiyasi xodimlari oʻrtasida mustaqilligimizning 30 yilligiga 
bagʻishlangan chellenj oʻtkazildi, shoir Xurshid Davronning “Jonim ichra jonimdursan” hamda 
Muhammad Yusufning “Oʻzbekiston” sheʼrlari jarangladi, unda xodimlarlar faol ishtirok etishdi va 
jarayon ijtimoiy tarmoqlarda yoritildi. Eng aziz va eng buyuk bayram – xalqimiz asrlar davomida 
orziqib, intilib kutgan, hayotimizning maʼno-mazmuni, ongu shuurimizni tubdan oʻzgartirgan 
Mustaqillik kunining oʻttiz yilligi munosabati bilan oʻzaro samimiy tabriklar yoʻllandi.    

10.  “Yangi Oʻzbekiston — yangi 
Renessans sari” shiori ostida 
Taʼlim inspeksiyasi xodimlari 
oʻrtasida davra suxbati 
oʻtkazish. 
 

2021-yil 
avgust 

      2021-yil 20-25-avgust kunlari yangi oʻquv yili oldidan Taʼlim inspeksiyasi xodimlari va 21 ta 
fandan uzluksiz taʼlim tizimi oʻquv dasturlarini takomillashtirish ustida ish olib borayotgan 300 
nafardan ortiq ishchi guruhlar bilan yigʻilishlar, davra suhbatlari  “Yangi Oʻzbekiston — yangi 
Renessans sari” shiori ostida oʻtkazildi. Mamlakatimiz taraqqiyoti, ertangi kun egalari oʻquvchi 
yoshlar qoʻlida, yangi renassansni amalga oshirish uchun bugun ularga zamonaviy bilimlar berish, 
ularda XXI asr koʻnikmalarni shakllantirish birinchi galda oʻqituvchilarga, metodik taʼminotga, oʻquv 
dasturlari uzviyligi va zamonaviyligi bogʻliqligi har bir fan boʻyicha oʻtkazilgan davra suhbatlarida 
Taʼlim inspeksiyasi rahbari U.Tashkenbayev, oʻrinbosari O.Qoʻysinov va maslahatchisi A.Nosirovlar 
tomonidan tushuntirildi. 
 

http://www.uzviylik.tdi.uz/
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11.  Taʼlim inspeksiyasida 
“Jamoam — mening oilam va 
imkonim” talqinida xodimlar 
ishtirokida jamoaviy ruhiyatni 
shakllantirishga qaratilgan 
maʼnaviy-psixologik trening va 
sport tadbirlarini oʻtkazish. 
 

2021-yil 
reja 

asosida 
 

       Taʼlim inspeksiyasida “Jamoam — mening oilam va imkonim” talqinida amaliy — metodik 
seminarlar hamkor tashkilotlar bilan birgalikda oʻtkazilmoqda. Hamkorlik natijasida Finlyandiya 
taʼlim va madaniyati vazirligi bilan 2021-yilning 6 oyi davomida 10 marta onlayn vebinarlar 
oʻtkazildi. Vebinarlar Finlyandiya taʼlimi, yashash tarzi, taʼlim mazmuni, oʻqituvchilar va ota-onalar 
munosabati, munitsipalitetlarning taʼlimga eʼtibori, oʻquv dasturlari va boshqa qator mavzular 
doirasida Finlyandiyalik tajribali olimlar, professorlar tomonidan olib borildi. Bu xususida 
Finlyandiyalik mashhur psixiatr, siyosatchi Ilkka Taypale muallifligidagi “Finlyandiyning 100 ta 
ijtimoiy innovatsiyasi” nomli kitobi oʻzbek tiliga tarjima qilinib, undan koʻp tajribalar oʻrganilmoqda.  
       Joriy yilning 8-14-aprel kunlari Finlyandiyaning taʼlim sohasi boʻyicha Oʻzbekiston bilan 
hamkorlik loyihalarini yoʻlga qoʻygan bir qator kompaniya rahbarlari va vakillaridan iborat 
delegatsiya amaliy tashrif bilan yurtimizda boʻlishdi. Tashrif yakunida 13-aprel kuni Taʼlim 
inspeksiyasida mamlakatimizga tashrif buyurgan investorlar: “FinEst Bay Area” kompaniyasi rahbari 
Peter Vesterbakka, “Finest Future” kompaniyasi hammuassisi Tuomas Tiilikaynen, “Edunation 
Finland” kompaniyasi hammuassisi Harri Suominen, “Skillgrower” kompaniyasi asoschisi Pasi 
Savola va PK Safety and Rescue” kompaniyasi bosh direktori Pertti Korteyarvilar ishtirokida 
“Oʻzbekiston — Finlyandiya hamkorlik yoʻnalishlarining istiqbollari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy 
forum tashkil etildi. Unda xorijlik mutaxassislar tomonidan jamoaviy ruhiyatni shakllantirishga 
qaratilgan maʼnaviy — psixologik treninglar, bir qator motivatsion maʼruzalar amalga oshirildi.  
       8-mart va 21-mart Navroʻz bayrami arafasida Taʼlim inspeksiyasi xodimlari orasida sportning qoʻl 
tennisi, shaxmat va shashka turlaridan oʻrtoqlik uchrashuvlari oʻtkazildi.  
      Taʼlim inspeksiyasida faoliyat koʻrsatayotgan xotin -qizlar va erkak xodimlar ayollari uchun 
kasaba uyushmasi tomonidan madaniy tadbirlarga biletlar tarqatilib, jamoaviy ruhiyatni 
shakllantirishga qaratilgan maʼnaviy tadbirlar amalga oshirildi.  
 

III. “Yangi Oʻzbekistonda erkin va farovon yashaylik!” shiori asosida Vatanimiz mustaqilligining 30 yilligini munosib nishonlash boʻyicha amalga 
oshiriladigan ishlar 

12.  Oʻzbekiston Respublikasining 
davlat mustaqilligining 30 
yilligini keng nishonlash 
maqsadida “Yangi 
Oʻzbekistonda erkin va 
farovon yashaylik!” degan ezgu 
gʻoyani keng targʻib qilish 
boʻyicha maʼnaviy-maʼrifiy 
tadbirlar oʻtkazish. 
 

Yil 
davomida 

     Yangi Oʻzbekistonda “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish”, “Yangi Oʻzbekiston – yangi Renessans 
sari” shiorlari ostida taʼlim sohasida ulkan oʻzgarishlar amalga oshirilmoqda. Taʼlim toʻgʻrisidagi Qonun 
yangi tahrirda qabul qilindi. Taʼlim sohasida boʻlayotgan islohotlar bilan jamoa xabardor qilib 
borilmoqda. “Yangi Oʻzbekiston taraqqiyotida chet tillarini oʻqitishning ahamiyati” mavzusida 2021-yil 
18-mart kuni Buxoro DU da oʻtkazilgan ilmiy-amaliy anjumanda maʼruza qilindi. 2021-yil 18-iyunda 
Taʼlim inspeksiyasida oʻtkazilgan uzluksiz taʼlim tizimida chet tillarni uzviy oʻqitilishi bilan bogʻliq 
yigʻilishda “Oʻzbekistonda chet tilini oʻqitishning kechasi va buguni” mavzusida maʼruza qilindi.  
      Oʻzbekiston Respublikasining davlat mustaqilligining 30 yilligi  arafasida muhtaram 
Prezidentimizning 24-maydagi farmoni bilan taʼsis etilgan “Oʻzbekiston Respublikasi mustaqilligining 
30 yilligi”  esdalik nishoni bilan Taʼlim inspeksiyasining bir guruh xodimlari, jumladan A.Nasirov ham 
taqdirlandi. Eng aziz va eng buyuk bayram – xalqimiz asrlar davomida orziqib, intilib kutgan, 
hayotimizning maʼno-mazmuni, ongu shuurimizni tubdan oʻzgartirgan Mustaqillik kunining oʻttiz yilligi 
munosabati bilan Taʼlim inspeksiyasida “Yangi Oʻzbekistonda erkin va farovon yashaylik!” shiori 
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ostida chellenj oʻtkazildi va ijtimoiy tarmoqlarda yoritildi.   
     “Yangi Oʻzbekistonda erkin va farovon yashaylik!” degan ezgu gʻoyani asosida Oʻzbekiston 
Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2021-yil 18-sentyabrdagi 02-2816-son xatiga javoban 
2022–2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekiston taraqqiyoti strategiyasi loyihasiga Taʼlim 
inspeksiyasining takliflari umumlashtirilib kiritildi. 

13.  Taʼlim muassasalarida ijtimoy-
gumanitar fanlarni oʻqitishni 
yanada takomillashtirish va 
ushbu yunalishdagi ilmiy 
tadqiqotlar samaradorligini 
oshirishga qaratilgan Vazirlar 
Mahkamasining qaror loyihasiga 
takliflar berish. 
 

2021-yil 
fevral-mart 

 

      2021-yil davomida taʼlim muassasalarida qator fanlarni oʻqitish bilan bogʻliq hujjatlarni ishlab 
chiqish va takomillashtirish jarayonida, xorijiy tajribalarni oʻrganishda Inspeksiya boshligʻi 
maslahatchisi A.Nasirov faol ishtirok etdi.  Jumladan, 2021-yil 19-martda qabul qilingan PQ-5032-sonli 
“Fizika sohasidagi taʼlim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 
gi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarori loyihasini tayyorlash hamda  muhokamalarida ishtirok 
etildi va takliflar berildi.  
      “Mamlakatimizda chet tillarini oʻqitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining va Vazirlar Mahkamasining qarorlari loyihasini tayyorlashda 
takliflar berildi. Bu loyihalar asosida 19-mayda “Oʻzbekiston Respublikasida xorijiy tillarni oʻrganishni 
ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 
PQ-5157-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 312-sonli qarori qabul qilindi. 
     “Umumtaʼlim maktablarida 4-sinf bitiruvchilarini ixtisoslashtirilgan sinflarga saralab olish nizomini 
tasdiqlash haqida”gi hujjat loyihasini ishlab chiqishda qatnashildi va u vazirliklar bilan kelishib 
tasdiqlandi.  
      2021-yil 25-iyunda “Oʻzbekiston Respublikasida tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish 
konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida” ID-46545 (V-1)gi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti qarori 
loyihasi oʻrganildi, tahlil qilindi, taklif va mulohozalar tayyorlandi. 
      Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasining joriy yil 25-martdagi AF-219-sonli “2022-
2026-yillarda hududlar, tarmoqlar va sohalarni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish 
yoʻnalishlarini ishlab chiqish toʻgʻrisida” gi AF-219-sonli Farmoyishiga koʻra Taʼlim sohasida 5 yillik 
rejalar shakllantirildi, Taʼlim inspeksiyasi muvofiqlashtiruvchi organ sifatida Taʼlim vazirliklaridan 
takliflarni yigʻib oldi, Taʼlim inspeksiyasining 5 yillik rejasi tayyorlandi, rivojlanish nuqtalari aniqlanib 
indikatorlari belgilandi va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasining 2021-yil 19-
maydagi  04-1719 sonli xatiga asosan 2021-yil 26-mayda 01-410 sonli xat bilan Iqtisodiy tadqiqotlar va 
islohotlar markaziga umumlashtirish uchun hamda  2021-yil 10-iyundagi 01-494-sonli xat orqali Vazirlar 
Mahkamasiga kiritildi. 

14.  Taʼlim inspeksiyasining 
maʼnaviy-maʼrifiy ishlarga 
masʼul boʻlgan xodimlarining 
Respublika maʼnaviyat markazi 
qoshidagi Ijtimoiy maʼnaviy 
tadqiqotlar institutida malaka 
oshirishlarini tashkil etish. 

Alohida 
reja asosida 2021 yil  20 dekabrdan boshlab Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti tomonidan Zoom orqali                               

( https://zoom.us/j/91894452571?pwd=RVNDTTAwaVl1aFgxd00vVG9YSjdqZz09 ) maʼnaviy-maʼrifiy 
ishlarga masʼul boʻlgan xodimlarining Respublika maʼnaviyat markazi qoshidagi Ijtimoiy maʼnaviy 
tadqiqotlar institutida malaka oshirishlari boshlandi, jarayonlarda ishtirok etilmoqda.  

https://zoom.us/j/91894452571?pwd=RVNDTTAwaVl1aFgxd00vVG9YSjdqZz09
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15.  Taʼlim inspeksiyasi tomonidan 
hududlarda taʼlim tizimi 
xodimlari uchun “Mustaqillik 
— buyuk neʼmat” mavzusida 
mustaqillik bergan imkoniyatlar, 
erishilgan yutuq va imtiyozlar 
targʻibotiga bagʻishlangan davra 
suhbatlari va uchrashuvlar 
tashkil etish. 
 

2021-yil 
davomida 

      Taʼlim inspeksiyasi, uning qoshidagi xalqaro tadqiqotlar Milliy markazi va 13 ta hududdagi 48 nafar 
xodimlar 2021-yil davomida ish faoliyati bilan bogʻliq ravishda, nodavlat taʼlim tashkilotlariga litsenziya 
berish uchun oʻrganish, uzluksiz taʼlim muassasalarini (maktabgacha taʼlim, umumiy oʻrta taʼlim, oʻrta 
maxsus taʼlim, professional taʼlim, oliy taʼlim)  attestatsiyadan oʻtkazib akkreditatsiyalash yoki umumiy 
oʻrta taʼlim maktablarining PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS kabi xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarligini 
oʻrganish barobarida xizmat safarlarida boʻlib, ushbu muassasalar jamoalari bilan muntazam seminarlar 
va davra suhbatlari oʻtkazib kelmoqda. Shuningdek, tegishli boʻlimlar tomonidan 2021-yil davomida                
10 dan ortiq onlayn seminarlar orqali ham tushuntirish ishlari olib borildi. Yuqoridagi barcha muloqotlar 
baholi qudrat “Mustaqillik — buyuk neʼmat” ekanligi, mustaqillik bergan imkoniyatlar, erishilgan 
yutuq va imtiyozlar targʻibotiga bagʻishlanadi. Birgina misol, qisqa muddatda mustaqillik sharofati 
bilan nodavlat oliy taʼlim tashkilotlari soni 30 tadan oshib ketdi, umumiy oʻrta taʼlim maktablari 200 
tadan ortdi, MTM lar soni esa 15 mingtadan oʻtdi. Nodavlat oliy taʼlim tashkilotlari tomonidan 
beriladigan diplom davlat oliygohlari diplomi bilan bir xil kuchga ega boʻldi va minglab mustaqillik 
yoshlari oliy maʼlumot olish imtiyozlariga ega boʻa boshladi. 
 

IV. Mamlakatimizda keng nishonlanadigan bayramlar, shonli sanalar, kasb bayramlari munosabati bilan vazirlik va idoralar tizimida tashkil 
etiladigan maʼnaviy-maʼrifiy tadbirlar 

 

16.  “Alisher Navoiy siymosi – 
mangu barhayot” va 
“Zahiriddin Muhammad 
Bobur – yor va diyor 
kuychisi” mavzularida 
tizimdagi xodimlar ishtirokida 
maʼnaviy-maʼrifiy tadbirlar 
tashkil etish. 
 

2021-yil 
fevral 

 

2021-yil 8-fevral kuni Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Taʼlim sifatini 
nazorat qilish davlat inspeksiyasida buyuk shoir va mutafakkir olim Alisher Navoiy tavalludining 
580-yilligi munosabati bilan «Alisher Navoiy asarlarini uzluksiz oʻqitish» mavzusida maʼnaviy-
maʼrifiy tadbir oʻtkazildi.  

Tadbirda Inspeksiya vakillari, uzluksiz taʼlim tizimining barcha bosqichlaridan ona tili va 
adabiyoti, oʻzbek tili oʻqituvchilari, filolog olimlar, oliy taʼlim muassasalarining professor 
oʻqituvchilari ishtirok etishdi. Navoiy ijodidan parchalar oʻqildi, umumiy oʻrta taʼlim maktablari, kasb-
hunar maktablari, akademik litsey va oliy taʼlim muassasalarida Navoiy hayoti va ijodining 
oʻqitilishiga doir mulohazalar bildirildi, Navoiyni oʻqitish boʻyicha oʻquv dasturlari va darsliklarda 
materiallarning berilishi, Alisher Navoiy qalamiga mansub hadislar, gʻazallar, dostonlarning oʻquvchi-
talabalar tomonidan sevib oʻqilishi bilan bir qatorda oʻzlashtirishidagi muammolar va uzviyligi 
xususida ham fikr-mulohazalar bildirildi.  

Uzluksiz taʼlim tizimida adabiyot fanida Alisher Navoiy asarlarini oʻqitish teran ifoda topgan 
milliy va umuminsoniy gʻoyalarning jahon tamaddunida tutgan oʻrnini hamda oʻsib kelayotgan yosh 
avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarni tarbiyalashdagi 
beqiyos ahamiyatni kasb etadi. Tadbir ishtirokchilarining taklif va mulohazalari Oʻzbekiston 
Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-oktyabrdagi “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy 
tavalludining 580-yilligini keng nishonlash toʻgʻrisida”gi PQ-4865-son qarorida belgilangan “Taʼlim 
tizimida Alisher Navoiy asarlarini uzluksiz oʻqitish konsepsiyasi”ni ishlab chiqishda amaliy 
tavsiyalar sifatida qabul qilindi.    
          2021-yil 13-fevral kuni Taʼlim inspeksiyasida “Zahiriddin Muhammad Bobur – yor va 
diyor kuychisi” mavzusida Taʼlim inspeksiyasi xodimlari ishtirokida maʼnaviy-maʼrifiy tadbir tashkil 
etildi. Tadbir ishtirokchilari Bobur ijodi namunalari bilan tanishtirildi. 
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 “Zulfiyaxonim qalblarda 
mangu yashaydi” mavzusida 
shoirani yodga olish 
 

2021-yil 
mart 

 

        2021-yil 1-mart kuni Taʼlim inspeksiyasi xodimlari oʻrtasida “Zulfiyaxonim qalblarda mangu 
yashaydi” mavzusida minglab isteʼdodli yoshlarning ustozi, hassos shoira, Oʻzbekiston adabiyotiga 
munosib hissa qoʻshgan, nafaqat sheʼrlari bilan balki ibratli hayoti bilan oʻzbek ayollari uchun vafo va 
sadoqat timsoliga aylangan Zulfiyaxonim tavalludining 106-yilligi munosabati bilan tabriklar va 
yozishmalar boʻldi.   

17.  8-mart – “Xalqaro xotin-qizlar 
kuni” bayrami munosabati bilan 
“Nafosat va vafo ramzisan, 
ayol” mavzusida maʼnaviy-
maʼrifiy tadbirlar tashkil etish. 

2021-yil  
mart 

      Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida joriy yilning 5-mart kuni “8-mart – Xalqaro 
xotin-qizlar kuni” bayrami munosabati bilan “Nafosat va vafo ramzisan, ayol” mavzusida 
maʼnaviy-maʼrifiy tadbir oʻtkazildi.  
      Unda Taʼlim inspeksiyasi va Milliy markazda faoliyat koʻrsatayotgan xodimlar ishtirok etib, 
hamkasb opa- singillarimizni bayram munosabati bilan tabriklashdi. Xususan, Inspeksiya boshligʻi 
U.N.Tashkenbayev oʻz tabrik soʻzida jamiyatda  ayolning oʻrni, mavqei xususida iliq fikrlar bildirdi. 
Taʼlim sifatini nazorat qilish borasida olib borilayotgan  keng koʻlamli islohotlarda ayollar erkaklar 
bilan yonma-yon turib oʻz vazifalarini bajarayotganliklari uchun ularga alohida minnatdorchilik 
bildirdi. Ayollar nafaqat davlat ishi, shu bilan birga ular zimmasida farzand tarbiyasi, oila tashvishlari, 
kundalik uy roʻzgʻor ishlarini ham aʼlo darajada uddalashlari tahsinga loyiqligini taʼkidlandi. Tadbirda, 
boshliqning birinchi oʻrinbosari X.A.Ketmonov, boshliq maslahatchisi A.Nasirov, xotin qizlar 
qoʻmitasi raisi G.Jabbarovalar tomonidan bayram egalari uchun tabrik soʻzlar va sheʼrlar aytildi. 
Taʼlim inspeksiyasi kasaba uyushmasi tomonidan barcha xotin -qizlarga bayram sovgʻalari, pul 
mukofoti va gullar taqdim etildi. 

18.  21-mart –  “Navroʻz – 
yosharish va yangilanish 
bayrami” shiori ostida bayram 
tadbirini oʻtkazish. 
 

2021-yil  
mart 

 

     Joriy yilning 19-mart kuni Taʼlim inspeksiyasida “21-mart – Navroʻz – yosharish va 
yangilanish bayrami” shiori ostida maʼnaviy-maʼrifiy tabdir oʻtkazildi. Bayram munosabati bilan  
bahor taomi sumalak qaynatildi, qoʻy soʻyilib, qurʼon tilovot qilindi. Bayram tadbirida Taʼlim 
inspeksiyasi, Milliy markaz va hududiy boʻlim xodimlari ishtirok etishdi. Bayram dasturxoniga bahor 
taomlaridan tortildi. Tadbirga tashrif buyurgan sanʼatkorlar, shoirlar oʻzlarining chiqishlari bilan 
bayram shukuhiga yanada zavq bagʻishladi. Bayram tadbiri ishtirokchilari oʻz tabriklarida Oʻzbekiston 
qahramoni, xalq shoiri Abdulla Oripovning 80 yilligi munosabati bilan ustoz ijodkorni ham yodga 
olishib, ularning sheʼrlaridan bahramand boʻlishdi. 

19.  Sohibqiron Amir Temur 
tavalludining 685-yilligiga 
bagʻishlab “Amir Temurning 
maʼnaviy jasorati!” mavzusida 
maʼnaviy-maʼrifiy tadbirlar 
tashkil etish. 
 
 

2021-yil                      
9-aprel 

 

      Joriy yilning 9-aprel kuni taʼlim inspeksiyasi  ijtimoy tarmoqlari orqali asosiy va hududiy 
boʻlimlarga Sohibqiron Amir Temur tavalludining 685-yilligiga bagʻishlab targʻibot -tashviqot 
tadbirlari tashkil etildi. Davlat boshqaruvida Temur  tuzuklarining maʼnaviy ahamiyati xususida ham 
maʼlumotlar taqdim etildi. Jumladan, aslida oʻzbek tilida bitilgan bu asarni taqdir taqozosi bilan yana 
shu tilga fors tilidan tarjima qilishga ehtiyoj tugʻilganligi, 1836-yilda Qoʻqon xonligida Nabijon 
Mahdum Hotif tomonidan, 1857-yilda Xiva xonligida Muxammad Yusuf Rojiy va yana bir tarjimon 
Pahlavon Niyoz Devon tomonidan tarjima qilinganligi toʻgʻrisida maʼlumotlar bayon etildi.      
      Shuningdek, “Temur tuzuklari”ni inglizchadan fransuz tiliga tarjima qilib, 1787-yilda nashr 
etgan fransuz olimi Lyangle Temur haqida shunday yozadi: «Temur xon (Temur) siyosiy va harbiy 
taktika haqida risola yozgan va oʻz avlodlariga juda dono tizim qoldirgan. Biz buni tasavvur ham 
qilmagan edik va uning urushlarini bosqinchilik va talon-taroj qilish deb baholab kelgan edik. Deyarli 
yengib boʻlmaydigan ikki toʻsiq — bizdagi taassub hamda tarixiy nohaqlik Temurni bilishimizga va 
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toʻgʻri baholashimizga xalaqit berib keldi». Shuni alohida taʼkidlash lozimki, Amir Temur davlat, 
jamiyat hayotida boʻlib oʻtadigan har bir muhim reja oldidan kengash oʻtkazar va bu kengashga 
nafaqat davlat arboblari, sarkardalar, temurzodalarni, balki sayyidlar, shayxlar, ilm-fan arboblarini 
ham taklif etgan va oʻzining har bir yurishi oldidan bunday kengashlarni oʻtkazib turishni odat tusiga 
kiritgan. 
      Taniqli sharqshunos olim, akademik V.V.Bartold, oʻrta asr tarixchisi Ali Yazdiyning Amir 
Temirning safar chogʻida borgan yurtlarida maʼnaviy-maʼrifiy sohaga, obodonlashtirish, madaniy 
qiyofaga bergan eʼtiborlari xususida fikrlari jamoatga yetkazildi. 
      Shuningdek, Amir Temur va Temuriylar davrida tibbiyotga eʼtibor, tabiblarning oʻrni haqidagi 
maʼlumotlar COVID-19 pandemiyasi bilan bogʻliq ravishda tushuntirilib, Davlat markazi 
Samarqandning oʻzida katta va mashhur “Dor ush-shifo” qurilganligi, unda taniqli tabib Mir Sayid 
Sharif bosh boʻlgan va undagi muaolajalarga doir maʼlumotlar berildi. 

 26-aprel Muhammad Yusuf 
tavallud topgan kunga 
bagʻishlab yodga olish tadbirini 
oʻtkazish.  

 

2021-yil               
26-aprel 

 

      26-aprel kuni Taʼlim inspeksiyasi saytida va telegram kanalida  Oʻzbekiston xalq shoiri, milliy 
gʻururi baland, elsevar, tilparvar, sodda va barkamol asarlar orqali xalq qalbidan chuqur joy olgan 
ijodkor Muhammad Yusufning tugʻilgan kuni munosabati bilan shoirni esga olish fikrlari bayon 
etildi. Shoir qalamiga mansub “Uyqudagi qiz”, “Halima enam allalari” , “Ishq kemasi”, “Koʻnglimda 
bir yor”, “Bevafo koʻp ekan”, “Erka kiyik”,  “Vatanim”, “Ona tilim” kabi sheʼrlaridan namunalar va 
quyidagi havolalar joylashtirildi. https://www.youtube.com/watch?v=LXLFaigmh38, 
https://www.youtube.com/watch?v=jFuzjp8Ryl8, https://www.youtube.com/watch?v=WMpP2bgZP1o 
 

20.  9-may - “Xotira va qadrlash 
kuni” munosabati bilan yoshlar 
orasida “Ajdodlar jasorati 
mangu barhayot” mavzusida 
davra suhbati tashkil etish. 

2021-yil 
may 

       Joriy yilning 8-may kuni Taʼlim inspeksiyasida “Ajdodlar jasorati mangu barhayot” mavzusida 
davra suhbati tashkil etildi, oʻtganlar xotirlab qurʼon tilovat qilindi, inspeksiya xodimlari taʼlim 
tashiklotlarida oʻtkazilgan tadbirlarda ishtirok etishdi, ijtimoy tarmoqlar orqali ikkinchi jahon urushi 
asoratiga doir maʼlumotlar hamkasblarga yetkazildi. Tarixchi olim Rustambek Shamsutdinovning 
“Ikkinchi jahon urushi va front gazetalari” nomli majmuaning 4-va 5-kitoblari Taʼlim inspeksyasi 
mazmun mohiyati bilan hamkasblar tanishtirilib, taqdimoti oʻtkazildi. Ikkinchi jahon urushi davrida 
matonat koʻrsatgan xalq vakili sifatida oʻsha damlarda qahramonlik koʻrsatgan ajdodlarini xotirlash, 
nomlarini abadiylashtirish, ular ruhiga hurmat koʻrsatish shu xalq vakili sifatida har birimizning 
burchimiz ekanligi, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 20-apreldagi “Xotira va 
Qadrlash kuniga tayyorgarlik koʻrish va uni oʻtkazish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-5081-son 
Qaror mazmuni bilan oʻrtoqlashildi. 
 

21.  Oʻzbekistan Respublikasi 
Davlat gerbi qabul qilingan kun 
munosabati bilan “Davlat gerbi 
-iftixor va gʻurur timsolidir!” 
mavzusida maʼnaviy-maʼrifiy 
tadbir utkazish. 
 

2021-yil 
2-iyul 

    Milliy timsollar va ramzlarning har biri... milliy gʻururimizni yuksaltirishga xizmat qiladi. 
Maʼlumki u qadimdan kishilarni yakdillikka, mushtarak maqsad yoʻlida birlashishga chorlagan. 
“Temur tuzuklari”da qayd etilishicha, yov ustidan shijoat va mardlik koʻrsatib gʻalaba qozongan 
amirlar hamda sipohiylarga davlat timsollari — tugʻ va nogʻora inʼom qilingan. Bu esa saltanat 
ramzlari nechogʻli baland maqom tutganidan dalolat bergan. Respublikamiz dunyoda xalqaro 
hamjamiyatning tenglar ichra teng aʼzosi ekanligini anglatadigan, oʻzida milliy-madaniy 
anʼanalarimizni mujassamlashtirgan davlat gerbini eʼzozlash fuqarolarda oʻz qadr-qimmatiga, oʻz 
mamlakatiga va shaxsiga boʻlgan ishonchni, hayotiy pozitsiyasini yanada mustahkamlaydi. 

https://www.youtube.com/watch?v=LXLFaigmh38
https://www.youtube.com/watch?v=jFuzjp8Ryl8
https://www.youtube.com/watch?v=WMpP2bgZP1o
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Oʻzbek davlatchiligi tarixida gerb oʻzining tarixiy rivojiga ega. “Oʻzbekiston Respublikasi Davlat 
gerbi toʻgʻrisida”gi qonun qabul qilinganiga ham 29 yil toʻldi. Bu muhim voqea gerb, davlat va 
xalq birligini namoyon etib, oʻz erkiga ega boʻlgan xalqqa, jumladan Taʼlim sohasi vakillariga, 
Taʼlim inspeksiyasi xodimlariga ham milliy gʻurur bagʻishlaydi. Gerb xalqimizning milliy 
xarakteri, donishmandligi, dunyo tamadduniga ulkan hissa qoʻshgan xalqimizning buyukligini, 
tinchliksevarligi va erksevarligini oʻzida aks ettiradi. Shu sabab, uni saqlash va asrab-avaylash har 
birimizning burchimiz hisoblanishi haqida inspeksiya telegram kanali orqali maʼlumotlar berildi 
va tushuntirish ishlari olib borildi. 

22.  Qatagʻon qilingan buyuk 
maʼrifatparvar va jadidchi-
larning xotirasiga bagʻishlab, 
“Yurt ozodligi uchun 
kurashgan jadid 
ajdodlarimiz!” mavzusida 
vatanparvarlik tadbirlarini 
oʻtkazish. 

2021-yil 
avgust 

      Taʼlim inspeksiyasida 2021-yil 16-avgust kuni tarix fanidan maktabgacha, umumiy oʻrta, oʻrta 
maxsus, professional va oliy taʼlim tizimi uchun “Oʻzbekiston Respublikasi uzluksiz taʼlim milliy 
oʻquv dasturlari” muhokamasi oʻtkazildi, unda 30 nafarga yaqin tarixchi olimlar oflayn, 100 nafarga 
yaqin soha vakillari onlayn ishirok etishdi, xususan Oʻzbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti 
direktori, t.f.d. professor Azamat Ziyo boshchiligidagi professor-olimlari, amaliyotchi 
oʻqituvchilar, metodistlar hamda Toshkent davlat pedagogika universiteti tarix kafedrasi  
oʻqituvchilari muhokamada faol ishtirok etishdi. Muhokamada qatagʻon qilingan buyuk 
maʼrifatparvar jadidchilarning xotirasiga bagʻishlab, yurt ozodligi uchun kurashgan jadid ajdodlarimiz 
esga olindi. Taʼlim muassasalarida oʻquvchi-talabalarda tarix fanida va adabiyot, tarbiya darslarida 
tarixiy maʼlumotlardan xabardorlik kompetensiyasi va tarixiy jarayonlarni amaliy tushunish va 
koʻnikmalar hosil qilish kompetensiyasini shakllantirishda “Yurt ozodligi uchun kurashgan jadid 
ajdodlarimiz!” haqida batafsil maʼlumotlar berilish yuzasidan turli xil fikrlar bildirildi. 
 

23.  Taʼlim inspeksiyasida                   
“Ustoz va murabbiylar kuni”ga 
bagʻishlab, “Ustozlarga 
ehtirom” mavzusida faxriylar 
ishtirokida bayram tadbirlarini 
oʻtkazish. 
 

2021-yil 
sentyabr 

      2021-yil 29-sentabr kuni Taʼlim inspeksiyasi bir guruh faxriy va faol xodimlari, barcha hududiy 
boʻlim boshliqlari 1-oktyabr “Oʻqituvchi va murabbiylar kuni” bayrami munosabati bilan oʻtkazilgan 
tadbirlarda ishtirok etishdi. Yangi Oʻzbekiston bogʻiga tashrif buyurib Taʼlim inspeksiyasi nomidan 
gulchambar qoʻyildi. Xalqlar doʻstligi sanʼat saroyida oʻtkazilgan tantanali bayram tadbirida ishtirok 
etishdi. Taʼlim inspeksiyasida bayram munosabati bilan barcha xodimlar uchun maʼnaviy -maʼrifiy 
tadbir oʻtkazilib, hamkasblarni inspeksiya rahbariyati tomonidan tabriklandi.  
      Inspeksiya xodimlari “Pedagog xodimlarning maqomi toʻgʻrisida Qonuni loyihasi muhokamasida 
ishtirokida faol ishtirok etmoqda. 
      Shuningdek, Taʼlim inspeksiyasi tomonidan tayyorlanib, barcha vazirlik va idoralar bilan 
kelishilgach “Maktabgacha, umumiy oʻrta, oʻrta maxsus, professional va maktabdan tashqari taʼlim 
tashkilotlari pedagog kadrlarini attestatsiyadan oʻtkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari 
toʻgʻrisidagi Hukumat qarori (572-son, 17.09.2021-y.) qabul qilindi va unga koʻra ustoz oʻqituvchilar 
uchun bir qator yangiliklar, yengilliklar va imtiyozlar paydo boʻldi, 1-oktyabr “Oʻqituvchi va 
murabbiylar kuni” bayrami arafasida Taʼlim inspeksiyasi mutasaddilari tomonidan mazkur yangiliklar 
ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoatchilikka, xususan oʻqituvchilarga yetkazildi, brifing va 
telegram kanallari orqali oʻqituvchilarni qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar berildi.    
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24.  Oʻzbekiston Respublikasi 
Davlat bayrogʻining 30 yilligi 
munosabati bilan “Yurt uzra 
hilpirar Vatan bayrogʻi, 
mujassamdir unda mustaqillik 
iqboli!” mavzusida maʼnaviy-
maʼrifiy tadbir oʻtkazish. 
 

2021-yil 
noyabr 

Oʻzbekiston Respublikasi Davlat bayrogʻining 30 yilligi munosabati bilan BAYROGʻIMIZ — 
GʻURURIMIZ TIMSOLI! nomli kichik bir videorolik tayyorlanib, telegram kanal orqali inspeksiya 
xodimlari oʻrtasida tarqatildi. Taʼlim inspeksiyasiga rahbar xodimlarning xonalari, majlis  
oʻtkaziladigan xonalardagi bayroqlar yangilandi. Milliy bayrogʻimiz davlat va jamiyat hayoti, uning 
jahon hamjamiyatidagi oʻrni hamda rolini koʻrsatishda muhim ahamiyatga ega boʻlib, har birimiz 
uchun iftixor timsoli hisoblanadi. Davlat ramzlari hamisha muqaddas hisoblangan. Chunki u xalqning 
oʻtmishi, buguni va kelajagini oʻzida mujassam etgan Vatanning yorqin timsoli. Oʻzbekiston istiqlolga 
erishgach, eng avvalo, davlatimiz ramzlari tasdiqlandi. 1991-yil 18-noyabr xalqimiz yodida oʻchmas 
va qutlugʻ sanalardan biri boʻlib qoldi. Shu kuni “Oʻzbekiston Respublikasining Davlat bayrogʻi 
toʻgʻrisida”gi Qonun qabul qilindi. Mazkur Qonunning 2 — 3-moddalarida  bayrogʻimiz Oʻzbekiston 
Respublikasi davlat suverenitetining ramzi ekanligi, xalqaro munosabatlarda Oʻzbekiston 
Respublikasining timsoli boʻlishi belgilab qoʻyildi, bu kabi fikrlar Taʼlim inspeksiyasi xodimlari 
oʻrtasida yana bor yodga olindi. 

25.  Oʻzbekistan Respublikasi 
Konstitutsiyasi qabul qilingan 
kunga bagʻishlab, Vatan  
Konstitutsiyasi mustaqillik 
poydevoridir, unda 
namoyondir ozod xalq 
huquqi!” mavzusida inspeksiya 
xodimlari uchun tadbir utkazish 

2021-yil 
dekabr 

2021 yil 9 dekabr kuni Taʼlim sifatini nazoratq qilsih davlat inspeksiyasida “Vatan Konstitutsiyasi 
mustaqillik poydevoridir, unda namoyondir ozod xalq huquqi!” mavzusida tadbir oʻtkazildi. Ushbu 
maqsadda 2021 yil 3 dekabr kuni  01-910-raqamli xat orqali Respublika maʼnaviyat va maʼrifat 
markazi rahbariga murojaat qilindi. Chora-tadbirlar dasturi 25-bandning ijrosi sifatida Taʼlim 
inspeksiyasi xodimlari ishtirok etdi, unda Respublika maʼnaviyat va maʼrifat markazi tavsiyasi asosida 
Toshkent Davlat yuridika universiteti professori, yuridika fanlari doktori Muxiddinova Feruza 
Abdurashidovna tadbir ishtirokchilarini  oʻzining mazmunli maʼruzasi bilan maʼnaviy oziqlantirdi. 
 

26.  Oʻzbekistan Respublikasi Davlat 
madhiyasi qabul qilingan kun 
munosabati bilan “Ulugʻ xalq 
qudrati joʻsh urgan zamon, 
olamni mahliyo aylagan 
diyor!” mavzusida 
vatanparvarlik tadbirini 
oʻtkazish. 

2021-yil 
dekabr 

“Ulugʻ xalq qudrati joʻsh urgan zamon, olamni mahliyo aylagan diyor!” mavzusida Oʻzbekistan 
Respublikasi Davlat madhiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan tadbir ham 2021 yil 9 dekabr kuni 
Respublika maʼnaviyat va maʼrifat markazi tavsiyasi asosida Toshkent Davlat yuridika universiteti 
professori, yuridika fanlari doktori Muxiddinova Feruza Abdurashidovna ishtirokida mazmunli 
oʻtkazildi. Tadbir yakunida barcha ishtirokchilar Oʻzbekistan Respublikasi Davlat madhiyasini 
kuylashdi. Mazkur vatanparvarlik tadbiri Facebook, Youtube kanallari orqali toʻgridan toʻgri efirga 
uzatildi.   
 

 

V.Taʼlim inspeksiyasida yoshlar maʼnaviyatini yuksaltirish, ularning intilishlari, tashabbuslariini qoʻllab quvvatlash, ular oʻrtasida sogʻlom 
turmush tarzini keng targʻib qilish 

27.  “Taʼlim va maʼnaviyat” 
mavzusida Taʼlim inspeksiyasi 
xodimlarini maʼnaviy – axloqiy 
fazilatlarini rivojlantirishga 
qaratilgan maʼnaviy — maʼrifiy 
seminar va trening oʻtkazish. 
 

2021-yil 
sentyabr 

    “Maʼnaviyat – bu insonni ruhiy poklashga, qalbdan oʻsishga, ichki dunyosini, irodasini, iymon 
va eʼtiqodini mustahkamlashga, vijdonni  uygʻotishga chorlaydigan mislsiz kuch”, ekanligi 
olimlarimiz tomonidan koʼp bora taʼkidlangan. Uchbu oʼgitni keng ommaga etkazishda taʼlim sohasi 
fidoyilari, jumladan taʼlim inspeksiyasi vakillari oldingi qadamda bolishi kerak. Mazkur vazifalar 
Inspeksiya rahbarlari tomonidan har doim, jumladan 13 sentaybrda oʼkazilgan yigʼlishda ham maʼlum 
qilindi.   
     Bu borada Taʼlim inspeksiyasi xodimlari 2020 yil sentyabrda tasdiqlangan “Taʼlim toʻgʻrisida”gi 
Qonun loyihasini yangi tahrirda tayyorlashda faol ishtirok etgan boʼlsa, bugungi kunda “Pedagog 
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maqomi toʻgʻrisida”gi Qonun loyihasi muhokamasida ham ishtirok etishmoqda. 2 ta qonunda ham 
pedagoglar birinchi navbatda yuksak maʼnaviyatga ega boʻlishi kerakligi belgilab berildi. Taʼlim 
maskanlarida dars berayotgan oʻqituvchilar yuksak maʼnaviyatli boʻlishi soʻraladi, qolaversa taʼlim 
tashkiloti – bu maʼnaviyat maskani hisoblandi, oʻquvchilar ustozlardan fanlar boʻyicha bilim olishi 
bilan birga, maʼnaviy boyiydi, tarbiya oladi, ushbu jarayonlarda ishtirok etayotgan Taʼlim 
inspeksiyasining har bir xodimi Taʼlim va maʼnaviyat uygʻunligida oʻz faoliyatini davom ettiradi.  

28.  “Vatan ichra sayohat” loyihasi 
doirasida ichki turizm 
imkoniyatlaridan foydalanib 
taʼlim inspeksiyasi xodimlarini 
oila aʼzolari bilan birga 
mamlakatimizdagi tarixiy 
obidalarga ziyoratlarni tashkil 
etish. 

2021-yil 
davomida 

       Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining byudjetdan tashqari mablagʻlari va kasaba 
uyushmasi koʻmagida Taʼlim inspeksiyasi xodimlari baholi qudrat qoʻllab quvvatlanib  kelmoqda. Yil 
davomida bayramlarda xodimlar, ularning oila aʼzolari, farzandlari uchun bayram tadbirlariga, konsert 
va teatrlarga 100 dan ortiq biletlar olib berildi, sogʻligida muammosi boʻlgan 10 dan ortiq xodimlar 
sogʻlomlashtirish maskanlarida imtiyozli davolandilar, yoz oylarida inspeksiya xodimlari oila aʼzolari 
bilan Toshkent viloyatiga (Ugom dam olish maskanida, Bustonliq ziyoratgohida) turistik sayoxatga 
borib dam olishi va ayrim xodimlarning Samarqand, Buxoro, Xorazm viloyatlariga turistik guruh 
tarkibida bepul sayohati tashkil etildi. 

29.  Taʼlim inspeksiyasi tizimining 
rahbar va masʼul xodimlari 
uchun “Rahbar maʼnaviyati” 
mavzusida seminar oʻtkazish. 
 

2021-yil 
reja 

asosida 

     XX asr ikkinchi yarmidan boshlab, jahon hamjamiyati oʻzaro dushmanlik yoʻlidan murosa va 
hamkorlik yoʻliga oʻta boshladi. Milliy maʼnaviyatimizning qadim udumiga koʻra rahbarning, yurt 
boshqaruvchining eng asosiy fazilati - adolat sanalgan. Bugun voqean adolatli boʻlish uchun bir guruh 
insonlar jamoasini boshqarib borishni zimmasiga olgan odamdan koʻp narsa talab etiladi. 4 ta odamga 
rahbarlik masʼuliyatini zimmasiga olgan kishiga ogʻir. Rahbar qoʻl ostidagilar taqdiri uchun masʼul, 
ularni muayyan yoʻldan yetaklab, muayyan amaliy natijalarga erishtirishni zimmasiga olgan. Rahbarlik 
— ogʻir savdo, mushkul yumush. Shu masʼliyatni his qilgan inspeksiyaning har bir rahbar xodimi bu 
borada oʻzlarining tajribasini doimo oshirib borishadi. Kadrlar boʻlimi bilan birga rahbar kadrlar 
zahirasi bilan ishlashda, ularni Davlat fuqarolik xizmatining yagona elektron axborot portalidan 
oʻrganishda ham nomzodlarnin maʼnaviy qarashlariga alohida qaralmoqda.   

30.  Taʼlim inspeksiyasi xodimlari 
oʻrtasida sogʻlom turmush 
tarzini keng targʻib qilish 
maqadida sportning shaxmat, 
shashka, stol tennisi, badminton, 
voleybol turlari boʻyicha 
“Taʼlim inspeksiyasi rahbari 
kubogi” musobaqalarini tashkil 
etish. 

2021-yil 
reja 

asosida 

Taʼlim inspeksiyasi xodimlari oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini keng targʻib qilish maqsadida 
sportning shaxmat, shashka, stol tennisi turlari boʻyicha oʻyinlar, musobaqalar tashkil etilmoqda. 3-
marta bayramlar arafasida shaxmat va shashka musabaqasi oʻtkazildi. Inspeksiyaga 5 komplekt 
shaxmat, 5 ta shashka, 3 ta qoʻl tennisi jihozlari xarid qilindi. Inspeksiya sport zali yangidan taʼmirdan 
chiqarildi, stol tennisi joylashtirildi, voleybol, basketbol щitlari yangidan oʻrtanildi. Inspeksiya 
boshligʻi U.N.Tashkenbayev boshchiligida maslahatchi A.Nasirov, oʻrinbosarlar X.A.Ketmonov, 
O.Qoʻysinov, boshqarma boshligʻi A.Odilov va boshqa boʻlim boshliqlari hamda xodimlar, tushlik 
paytiva ishdan keyingi vaqtlarda  qoʻl tennisi bilan shugʻullanib kelinmoqda.      

VI. Oʻzbekiston Respublikasi “Davlat tili haqida”gi Qonun ijrosini taʼminlash, davlat tilida ish yuritishni tizimli tashkil etish 

31.  Taʼlim inspeksiyasida  Oʻzbekiston 
Respublikasi “Davlat tili haqida”gi 
Qonun ijrosini toʻliq taʼminlash, 
rasmiy ish yuritish hujjatlarini 
davlat tilida boʻlishiga erishish. 

2021-yil 
mart 

 

     Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi taʼlim sifatini nazorat qilish davlat 
inspeksiyasi, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, Oʻzbekiston 
Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligining qoʻshma qaroriga asosan oliy taʼlim muassasalari va umumiy 
oʻrta taʼlim maktablarida davlat tili oʻqitilishining sifati oʻrganildi.  
     Oʻrganish uchun Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Toshkent shahar va viloyatlardan jami  Xalq 
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 taʼlimi tizimidan 140 ta umumiy oʻrta taʼlim maktabi, shundan 70 tasi taʼlim oʻzbek tilida olib 
boriladigan va 70 tasi taʼlim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar hamda Oliy va oʻrta maxsus 
taʼlim tizimidagi 32 ta Oliy taʼlim muassasalari qamrab olindi. Oʻrganish jarayoni qoʻshma qaror bilan 
tasdiqlangan savolnoma asosida amalga oshirildi.  
      Oʻrganish jarayonida umumiy oʻrta maktablarida, boshqaruv idoralarida saylanma tarzda “Ona tili 
va adabiyoti”, “Oʻzbek tili” fanlarining oʻqitilishi bilan bogʻliq masalalar hamda oliy taʼlim 
muassasalarida “Oʻzbek tili” fanining oʻqitilishi sifati, uzviyligi va hozirgi zamon talablariga 
mosligiga eʼtibor qaratildi. 
      Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil  6-noyabrdagi taʼlim tizimini isloh qilishga doir 
farmon va qarorlarida Finlyandiya tajribasi oʻrganildi. Taʼlim inspeksiyasi boshligʻining maslahatchisi, 
f.f.d dotsent A.A.Nasirovning Yangi Oʻzbekiston gazetasining 2021-yil 11-mart sonida “Davlat tilini 
oʻqitishda Finlyandiya tajribasi” nomli tahliliy maqolasi chop etildi. Ushbu maqolada Finlyandiya 
maktablarida davlat tilini oʻqitish masalalari bayon qilindi. Finlyandiyada ikkita davlat tili mavjud, ona 
tili fin tili boʻlganlar, shved tilini, ona tili shved tili boʻlganlar fin tilini davlat tili sifatida oʻrganishadi. 
Ona tili sami yoki sigan, rus tili boʻlganlar ham fin yoki shved tilini oʻrganishadi. Finlyandiya maktab 
oʻquv rejasida ona tili va adabiyoti fanining ulushi 42 soatni yoki 18,7% ni tashkil etadi. Bu 
koʻrsatkich Oʻzbekistonda yaʼni ona tili va adabiyoti fanining ulushi 2018-yilda 61 soat (23,6%)ni 
tashkil etgan, 2021-yilda esa 51 soat (20,4%)ni tashkil etmoqda, yaʼni 3,2% ga kamaygan. 
        Ammo oʻzbek tili (davlat tili)ning ulushi esa 2018-yilda 16 soatdan (6,2%) 2021-yilda 21 soatga 
(8,4%) yaʼni 2,2% ga oshgan. Bu esa mamlakatimizda taʼlim oʻzbek tilidan boshqa tilda olib 
borilayotgan maktablarda davlat tilining oʻqitilishga boʻlgan eʼtiborning kuchaytirilganligidan dalolat 
beradi, kabi maʼlumotlar oʻrin olgan. 
        Muhokamaga qoʻyilgan «Oʻzbekiston Respublikasining davlat tili toʻgʻrisida»gi Oʻzbekiston 
Respublikasi qonuni loyihasi bilan tanishib quyidagi takliflarni yozma taqdim etdim. Bunda 
        amaldagi 1995-yil 21-dekabrda yangi tahrirda qabul qilingan Davlat tili haqida Oʻzbekiston 
Respublikasining qonunidan farqli jihatlarini yoritib,  9-moddaga  “Davlat organlari va tashkilotlari 
oʻrtasidagi oʻzaro yozishmalar davlat tilida olib borilishi”,  10-moddada Davlat organlari va tashkilotlari 
tomonidan oʻtkaziladigan ilmiy va kasbiy forumlar, simpoziumlar, konferensiyalar, seminarlar, 
shuningdek, tantanalar, taqdirlash marosimlari va boshqa tadbirlar davlat tilida olib borilishi, 11-
moddada “Davlat organlari va tashkilotlarining xodimlari oʻzining xizmat va professional vazifalarini 
bajarishlari uchun davlat tilini bilishlari shart” etib belgilab qoʻyilganligi, alohida 4-bobda Taʼlim, 
madaniyat, noshirlik faoliyati va ommaviy axborot vositalarida davlat tilining qoʻllanilishi belgilanishiga 
doir fikr bildirdim va quyidagi qoʻshimcha taklifni berdim.  
        “Maʼlumki, Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida oʻzbek, rus, qoraqalpoq, baʼzida tojik, qozoq 
guruhlari mavjud. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida taʼlim 7 tilda (oʻzbek, rus, qoraqalpoq, tojik, qozoq, 
qirgʻiz, turkman) olib boriladi va oʻsha millat vakillariga bir xil sharoitlar yaratib kelinmoqda.Akademik 
litsey va kasb hunar maktablarida (9-sinfdan keyin), kollej, texnikumlarda (11-sinfdan keyin) va Oliy taʼlim 
muassasalarida taʼlim 3 tilda yaʼni oʻzbek, rus va qoraqalpoq tillarida olib boriladi hamda shunga mos 
ravishda darslik va adabiyotlar chop etiladi, darslar oʻtiladi.  
       Ushbu taʼlim bosqichlari orasidagi til siyosati bilan bogʻliq nomutanosibliklar yillar davomida oʻz 
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yechimini topmasdan kelmoqda. Menimcha mazkur qonunda shu masalaga oydinlik kiritib ketilsa 
maqsadga muvofiq boʻlardi.  
      2021-yil 26-iyunda “Oʻzbekiston Respublikasining davlat tili toʻgʻrisida”gi yangi tahrirdagi 
Qonuni Oliy Majlis Senatining oʻn oltinchi yalpi majlisida maʼqullash uchun kiritildi. Qonunda 
davlat organlari va tashkilotlari faoliyatida oʻzbek tilining qoʻllanilishi, ish yuritish tili, jismoniy va 
yuridik shaxslarning murojaatlarida ishlatiladigan til, sud ishlari yuritiladigan til masalalari batafsil 
belgilangan. 
       Davlat test markazining 2021-yil 19-apreldagi 84-02-41-sonli xatiga asosan Vazirlar 
Mahkamasining 2021-yil 4-fevraldagi 52-son qarori bilan tasdiqlangan "Rahbar kadrlar va masʼul 
lavozimlarga tayinlanadigan shaxslarning davlat tilini bilish darajasini aniqlash va ularga davlat tilini 
bilish boʻyicha daraja sertifikatini berish tartibi toʻgʻrisidagi nizom"ga doir yoʻriqnoma va videorolik 
barcha matasaddilarga yetkazildi. Yangi taklif etiladigan lavozimlar uchun shunday talab 
oʻrnatilganligi tushuntirildi va ijrosi nazoratga olindi.  
Davlat test markazining 2021-yil 23-sentyabrdagi 84-01-6908 sonli xat asosida davlat tili boʻyicha test 
topshiruvchi xodimlar bilan ishlash masalasi kadrlar boʻlimi tomonidan yoʻlga qoʻyildi.   
       Project.gov.uz orqali Taʼlim inspeksiyasiga kelayotgan huquqiy-meʼriy hujjatlar oʻrganilib fikrlar 
berib kelinmoqda. Oʻtgan oyda bevosita davlat tili toʻgʻrisidagi Qonun ijrosi bilan bogʻliq 2 ta 
hujjatga xulosa tayyorlandi va oʻrnatilgan tartibda joʻnatildi. Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi 
Adliya vazirligi tomonidan kiritilgan 
      “Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ilmiy-lingvistik ekspertizadan oʻtkazish tartibi 
toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash toʻgʻrisida»gi va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 
Qarori loyihasi va Mudofaa vazirligi tayyorlagan “Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida 
davlat tilining qoʻllanishini kengaytirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida» Oʻzbekiston 
Respublikasi Prezidenti farmoyishi loyihalari. 
       Vazirlar Mahkamasi davlat tilini rivojlantirish departamentining  2021-yil 1-apreldagi 30/1-3848-
sonli xatiga asosan Toshkent shahar Yashnabod tumaniga biriktirildim. “Davlat tili haqida”gi 
Qonunning 20-moddasi hamda Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-fevraldagi “Tashqi reklama 
bozorini tartibga solish toʻgʻrisida”gi qarori ijrosini taʼminlash maqsadida oʻrganish — nazorat ishlari 
oʻtkazildi. Oʻrganishda A.Nasirov, Toshkent shahar hokimi maslahatchisi A.Roʻzitoyev, Yashnobod 
tumani hokimi maslahatchisi O.Bekmurodova, Jamgʻarma raisi A.Iminovlar ishtirok etishdi. Ishchi 
guruh tomonidan, faoliyat yuritayotgan jismoniy va yuridik shaxslar bilan davlat tilida ish yuritish 
borasida tushuntirish ishlari olib borildi. Maxsus tadbir davomida, noqonuniy qurilmalar, shuningdek, 
xorijiy tillardagi reklama hamda imlo xatolar bilan yozilgan har qanday axborot matnlariga ishchi 
guruh tomonidan qonun doirasida  zarur choralar koʻrildi.  
        Shundan, davlat tiliga doir qonun hujjatlarining mazmun-mohiyatini tushuntirish maqsadida 
oʻrganish davomida 200 ga yaqin tadbirkorlik subyektlarida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan 
ogohlantirish xatlari berildi. 87 ta xorijiy tilda yozilgan tashqi yozuvlardan 12 tasi, 28 ta imloviy 
xatolar bilan yozilgan reklama yozuvlari joyida bartaraf etildi. Qolgan tadbirkorlik subyektlariga 
muddat berildi, tuman hokimi huzurida oʻtkazilgan yigʻilishda ushbu masala bilan bogʻliq masalalar 
muhokama etib borildi. 
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        2021-yil 30-iyundagi Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi Rayosatining 97-son majlisi 
bayoni yaʼni “Davlat tili haqidagi”gi Oʻzbekiston respublikasi Qonunining transport vazirligi tizimi, 
transport sohasi tashkilotlari hamda Sirdayo viloyatlarida amalga oshirilishi yuzasidan oʻrganish 
maʼlumotlari tahlil qilindi va Inspeksiyaning 12-iyuldagi 03-03-745-sonli xati bilan hududiy boʻlimlar 
va oliy taʼlim muassasalari taʼlim sifatini nazorat qilish boʻlimlariga shu kabi kamchiliklarning oldini 
olish maqsadida yuborildi. Sirdaryo viloyati hududiy boʻlimi tomonidan nazoratga olindi.     
        2021-yil 16 sentyabrda “Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda taʼlim va mehnat bozori hamkorligi 
mavzusi”da xalqaro seminar oʻtkazildi. Yurtimizda, ilk bor xorijiy tajribalar asosida 8 darajali 
Oʻzbekiston Respublikasining Milliy malakalar ramkasi tasdiqlandi. Ushbu hujjatga muvofiq kadrlar 
buyurtmachilari hisoblangan vazirlik va idoralar huzurida “Tarmoq kengashlari” tuzildi va ular 
tomonidan 30 dan ortiq tarmoqlar boʻyicha kvalifikatsiya ramkalari ishlab chiqildi. Ushbu tarmoq 
kvalifikatsiya ramkalari doirasida 1200 dan ortiq kasb standartlari ishlab chiqilmoqda. Kasb 
standartlari asosida taʼlim standartlari yangilanmoqda. Bularning barchasi oliy taʼlim tizimida 
tayyorlanadigan kadrlarning sifatini yaxshilashga, xalqaro meʼyorlarga moslashish va ish beruvchilar 
talablariga mos kadrlar tayyorlashga qaratilgan. Seminarning yuqori saviyada tashkil etish, uni davlat 
tilida olib borish, barcha hujjatlarini tayyorlashda  A.Nasirov faol ishtirok etdi. Xuddi shunday Joriy 
yilning 4-oktyabr kuni Respublika oliy taʼlim kengashining navbatdagi yigʻilishi boʻlib oʻtdi. 
Yigʻilish kun tartibidan oliy taʼlim tizimida kadrlarni qayta tayyorlash, malaka oshirish, shuningdek, 
bitiruvchilarning ish bilan taʼminlanganligi, mehnat bozori va kadrlar tayyorlash integratsiyasi 
jarayonlari bilan bogʻliq masalalar oʻrin oldi.. 

32.  Oʻzbekiston Respublikasi 
Vazirlar Mahkamasining 2021-
yil 10-fevraldagi “Lotin 
yozuviga asoslangan oʻzbek 
alifbosiga bosqichma- bosqich 
toʻliq oʻtishni taʼminlash 
chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi” 
61-sonli qarori asosida Taʼlim 
inspeksiyasi va hududiy 
boʻlimlarda ish hujjatlarini 
davlat tilida lotin yozuviga 
asoslangan oʻzbek alifbosiga 
bosqichma-bosqich oʻtkazish. 
 

Qarorda 
belgilanga

n 
muddatlard

a 

       Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10-fevraldagi “Lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosiga 
bosqichma- bosqich toʻliq oʻtishni taʼminlash chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi” 61- sonli qarori ijrosi 
boʻyicha  Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining 12-fevraldagi  27-sonli buyrugʻi qabul 
qilinib vazifalar belgilab olindi. Taʼlim inspeksiyasi, Milliy markaz va hududiy boʻlimlarda hujjatlar 
yuritilishi, oʻzaro xat almashuvlar, eʼlonlar, lotin yozuviga oʻtkazildi.  
      Lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosi loyihasi yangi tahrirda eʼlon qilindi. Loyiha 
ommaviy axborot vositalari, ijtimoy tarmoqlar orqali keng muhokamaga qoʻyildi. Loyiha 
muhokamasida ishtirok etdim, Yoshlar ittifoqida oʻtkazilgan kengaytirilgan yigʻilishda qatnashib, 
munosabat bildirdim va OAV u orqali namoyish etildi. Yangi alifbo loyihasiga quyidagi taklifimni 
yozma ravishda Maʼrifat gazetasiga va Vazirlar Mahkamasi ishchi guruhiga taqdim etdim.  
        Yaʼni Alifbo loyihasidagi Ḡ ḡ va Ō ō harflari oʻzgarishini maʼqulladim, bu harfralrni yosish uchcun 
5-marta klavisha bosilardi,  uni  tepaga ʼ  yoki  pastga ʼ qaratib yozishda har doim muammo boʻlardi.  

Sh sh, Ch ch harflarini ham Ş ş , Ç ç  belgilariga almashtirish maʼqul.  
Sh sh, Ch ch harflarini maktab partalaridan boshlab oʻrgangan yoshlarga yangi Ş ş Ç ç  

belgilariga oʻrganishda biroz qiyinchiliklar boʻlishi mumkin. Ushbu  Ş ş, Ç ç harflarini klavishani oʻzbek 
alifbosiga moslashtirishda alohida belgilash lozim. Qolaversa Ş ş, Ç ç harf belgilari nafaqat turklarda, u 
boshqa tillar alifbosida ancha ilgari ishlatilgan. 

Yana bir harf ng -bo ʼyicha ancha fikrlar bildirdim, qozoq tilida ilgaridan kiril yozuvida ng ning 
oʻrniga  Ң  ң   belgisi ishlatilib kelingan, hozir ular lotin yozuviga oʻtish jarayonoda ham Ƞ ƞ belgisidan  
foydalanishga oʻtishmoqda, klavishada  ham oson bitta 4 raqami oʻrniga joylashtirilgan, shundan 
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foydalanish orqali bizda ham muammoni yechish mumkin.    

S s harfi — S s shaklida muammoni yechgan, ammo C c belgisini kiritish masalasini oʻylab koʻrish 
lozim deb hisoblayman. 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Maʼnaviyat va davlat tilini rivojlantirish 
masalalari departamentining 2021-yil 13-iyulda oʻtkazilgan videoselektor majlisida berilgan 
topshiriqlari ijrosi boʻyicha Taʼlim inspeksiyasining 2021-yil 16-iyuldagi chora-tadbirlari tasdiqlanib 
ijroga yoʻnaltirildi. Lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosining ayrim harflariga shakliy 
oʻzgarishlar kiritilishi munosabati bilan talab etiladigan xarajatlar miqdori haqidagi maʼlumotlar 2021-
yil 8-iyunda (01-470-sonli xat) Vazirlar Mahkamasining maʼnaviyat va davlat tilini rivojlantirish 
masalalari departamentiga hamda Moliya vazirligiga 14-iyul kuni 03-746 xat orqali kiritildi.   

Mamlakatimizdagi joy, koʻcha, atamalar, tashkilotlarning nomlari, peshlavhalar, ommaviy 
targʻibot vositalari, reklama va eʼlonlarni, shuningdek, idoraviy ish qogʻozlar, turli blanklarning lotin 
yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosida boʻlishini taʼminlash boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Bosh 
vazirining 2021-yil 1-iyuldagi 30/1-2308-son topshirigʻi ijrosini oʻz vaqtida, sifatli bajarilishini 
taʼminlash boʻyicha Taʼlim inspeksiyasi boshligʻining 2021-yil 8-iyuldagi “Taʼlim sifatini nazorat 
qilish davlat inspeksiyasida ish qogʻozlari va blanklarni lotin yozuviga asoslangan oʻzbek 
alifbosiga oʻtkazish toʻgʻrisida” 129- sonli  buyrugʻi qabul qilinib, ijroga yoʻnaltirildi.  

Unga binoan Taʼlim inspeksiyasi tomonidan ishlab chiqiladigan normativ-huquqiy hujjatlar 
loyihalarini ilmiy-lingvistik ekspertizadan oʻtkazilishini tashkil etildi. Taʼlim inspeksiyasidagi ish 
qogʻozlari, blanklar, peshlavhalar, stendlar, eʼlonlar va ommaviy targʻibot materiallarining lotin 
yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosiga oʻtkazildi. Ish yuritish hujjatlari va boshqa hujjatlarni lotin 
yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosida ishlab chiqilishi, qabul qilinishi va eʼlon qilinishini nazoratga 
olindi, lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosiga toʻliq oʻtishning mohiyatini Taʼlim inspeksiyasi 
xodimlariga tushuntirish boʻyicha targʻibot ishlari olib borildi. Taʼlim inspeksiyasi rasmiy veb-
saytining lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosiga toʻliq oʻtkazilish choralari koʻrildi, xodimlar ish 
kompyuterlariga kiril yozuvidan lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosiga oʻgirish dasturi oʻrnatildi 
hamda undan  foydalanish boʻyicha xodimlarga tushuntirish ishlarini olib borildi.   

Taʼlim inspeksiyasi rahbariyati va Inspeksiya huzuridagi xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish 
Milliy markazi rahbaridan chiqish xatlari va buyruqlar xatlovdan oʻtkazildi va joriy yilning                              
1-avgustidan boshlab barcha chiqish xatlari hamda buyruqlar lotin yozuviga asoslangan oʻzbek 
alifbosiga toʻliq oʻtkazildi.    

Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshligʻining 2021-yil 12-avgustdagi 148-son 
buyrugʻi orqali Oʻzbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10-fevraldagi “Lotin 
yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosiga bosqichma- bosqich toʻliq oʻtishni taʼminlash chora-tadbirlari 
toʻgʻrisidagi” 61- sonli qarori ijrosi holati joylarda hududiy boʻlimlar tomonidan oʻrganilib, tahlil qilib 
borilmoqda. Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining rasmiy veb-saytining lotin yozuviga 
asoslangan oʻzbek alifbosida yuklanishi yoʻlga qoʻyildi, imloviy va uslubiy xatolarsiz boʻlishi 
nazoratga olindi.  “Oʻzbek tili bayrami kuni”ga bagʻishlangan tantanali bayram tadbirlarini yuqori 
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saviyada tashkil etish va oʻtkazishga doir chora-tadbirlar dasturi  ishlab chiqildi. Taʼlim sifatini nazorat 
qilish davlat inspeksiyasi, Milliy markaz va hududiy boʻlimlar faoliyati bilan bogʻliq OAVlarida 
chiqishlar, nashrlar, saytlar, telegram kanal, ijtimoiy tarmoqlardagi  yozuvlarni  toʻliq lotin yozuviga 
asoslangan oʻzbek alifbosiga oʻtkazish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. 

33.  Davlat tilida ish yuritish sifatini 
oshirish maqsadida Toshkent 
davlat oʻzbek tili va adabiyoti 
universitetida tashkil etilayotgan 
oʻquv kurslarida Taʼlim 
inspeksiyasi va hududiy 
boʻlimlar vakillarining 
bosqichma-bosqich malaka 
oshirishlarini tashkil qilish. 
 

2021-yil 
fevral- 
dekabr 

 

      Taʼlim inspeksiyasi va hududiy boʻlimlar vakillarining Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti 
universitetida tashkil etilayotgan oʻquv kurslarida malaka oshirishlar yoʻlga qoʻyildi. 2020-yilda 4 
nafar, 2021-yilning oʻtgan 11 oyida yana 10 nafar xodimlarimiz Davlat tilida ish yuritish, lotin 
yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosi va zamonaviy oʻzbek tili sirlarini oʻrganish boʻyicha malaka 
oshirish kurslarida oʻqishdi va oʻqishlar davom etmoqda, 2022-yilda malka oshirish uchun 12 nafar 
xodimlarning roʻyxati Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universitetiga taqdim etildi.   
       2021-yil sentyabr oyida Vazirlar Mahkamasi Maʼnaviyat va Davlat tilini rivojlantirish 
departamenti tomonidan chop ettirilgan N.Maxmudov, A.Madvaliyev, N.Mahkamov, 
D.Andaniyazovalar tomonidan tuzilgan “Oʻzbek tili meʼyorlari (punktuatsiya)” nomli, A.Madvaliyev, 
N.Mahkamov, Z.Marahmedova, A.Saidnoʻmonovlar muallifligidagi “Xalqaro terminelementlarning 
izohli illyustrativ lugʻati”,  S.Muhammedova, Y.Shirinova, G.Narimovalar tuzgan “Bank-moliya 
terminlarining oʻzbek tilidagi izohli lugʻati”,  A.Madvaliyev, N.Mahkamov, Sh.Koʻchimov, 
Z.Marahmedova, A.Saidnoʻmonovlar tomonidan tayyorlangan “Ijtimoiy-siyosiy terminlarning 
qisqacha izohli lugʻati”, “Milliy oʻzlik va mustaqil davlatchilik timsoli” nomli maqolalar toʻplami va 
B.Karimov tomonidan nashrga tayyorlangan “Soʻz hiyoboni” nomli qoʻllanmalar Taʼlim inspeksiyasi 
tomoninan qabul qilib olindi, xodimlar oʻrtasida taqdimoti oʻtkazildi va ulardan ish jarayonida 
foydalanish yoʻlga qoʻyildi.   
      2021-yil 13-sentyabrdagi “Taʼlim sifatini nazorat qilish tizimi xodimlari oʻrtasida davlat tilida ish 
yuritish boʻyicha onlayn shaklda tanlov tashkil etish va oʻtkazish toʻgʻrisida”gi 162-sonli buyrogʻi 
qabul qilindi va tanlov eʼlon qilindi.   
      2021-yil 3-iyun kungi Vazirlar Mahkamasida oʻtkazilgan yigʻilish (№01-30/1-3848 sonli) ning 98-
sonli bayonida “Oʻzbek tilini targʻib kiluvchi ijodiy izlanishlarni ragʻbatlantirish va ommalashtirishga 
qaratilgan “Qadring baland boʻlsin, ona tilim” tanlovini oʻtkazish toʻgʻrisida qarorlar qabul qilinib 
Respublika tanlovi uch yoʻnalishda oʻtkazilishi belgilangan.  
      Mazkur yigʻilish  bayoni, tanlovning nizomlari va hujjatlar Taʼlim inspeksiyasi hududiy boʻlimlari 
va Oliy taʼlim muassasalari taʼlim sifatini nazorat qilish boʻlimlariga tanlovlarning mazmun 
mohiyatini keng pedagogik jamoalarga yetkazish uchun va ijrosini nazoratga olish maqsadida 23-
iyundagi 03-705-sonli xat orqali yuborildi.  
      Shuningdek, Taʼlim inspeksiyasi telegram kanali va ijtimoy tarmoqlar orqali “Qadring baland 
boʻlsin, ona tilim” tanlovini oʻtkazish hamda Maʼnaviy-maʼrifiy sohada “Eng namunali vazirlik va 
idora”  koʻrik tanlovlarining eʼlon va reklamalari barchaga tarqatildi. Roliklar Taʼlim inspeksiyasida 
oʻtkazilgan  yigʻilishlarda xususan 2021-yil 17-iyun kuni “Oʻzbek tili”  oʻqituvchilari toʻplangan 
uzluksiz taʼlim tizimida uzviyligi taʼminlanayotgan oʻquv dasturlar majmuasi muhokamasida ham 
qoʻyib berildi.  
Joriy yilning 5-noyabr kuni “Qadring baland boʻlsin, ona tilim” Respublika tanlovi gʻoliblarini 
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tagʻdirlashga bagʻishlangan tadbirlarda, jumladan Muqimiy teatrida oʻtkazilgan konsert va tahdirlash 
tadbirlarida ishtirok etildi.   

34.  Taʼlim inspeksiyasi, hududiy 
boʻlimlar, milliy markaz va oliy 
taʼlim muassasalari tarkibidagi 
taʼlim sifatini nazorat qilish 
boʻlimlari xodimlari oʻrtasida 
“Davlat tili savodxonligi” 
mavzusida onlayn shaklda 
tanlov oʻtkazish. 
 

2021-yil 
sentyabr- 
oktyabr 

      2021-yil 13-sentyabrdagi «Taʼlim sifatini nazorat qilish tizimi xodimlari oʻrtasida davlat tilida ish 
yuritish boʻyicha onlayn shaklda tanlov tashkil etish va oʻtkazish toʻgʻrisida»gi 162-sonli buyrugʻi 
qabul qilindi va tanlov eʼlon qilindi. Buyruq ijrosiga koʻra tavsiya etilgan mavzular boʻyicha jami 49 
nafar talabgorlar tomonidan esselar hamda ikkinchi shart boʻyicha talabgorning oʻzbek tilidagi nutqi, 
notiqligi, fikrini ravon bayon eta olishi, nazm yoki nasrda namoyish etuvchi sheʼrlar maxsus telegram 
bot kanaliga kelib tushdi. Esselar tanlov shartiga koʻra: Tinch oʻtgan har kuning – bayram. Kun boʻyi 
ishdaman, farzandim esa...Ona tilimni asrash uchun men nima qila olaman? Meni oʻylantirgan 
muammo. Men anglagan haqiqat. Nima uchun bolalikka qaytgimiz keladi? Qabriston oralab 
yurganimda kechgan hislar. Birinchi ustozim.Taʼlim yurtni qoʻriqchi askarlardan koʻra yaxshiroq 
himoya qiladi. mavzularda lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosida yozilgan. Esselar hamda                     
2-shart boʻyicha video va audio lavhalar A.Navoiy nomidagi TDOʻTAU oʻqituvchilari tomonidan 
tekshirib baholandi hamda 3-shart boʻyicha 13-oktyabr kuni barcha ishtirokchilar onlayn platforma 
kompyuter orqali 20 tadan test savollariga bir vaqtda javob berdi. Jarayonlar Taʼlim inspeksiyasi 
kanallarida videorliklar orqali yoritib borildi. Hakamlar hayʼati tomonidan esselarni tekshirish 
jarayonida “Taʼlim sifatini nazorat qilish tizimi xodimlari oʻrtasida davlat tilida ish yuritish boʻyicha 
onlayn shaklda tanlovni tashkil etish va oʻtkazish tartibi toʻgʻrisidagi NIZOMning 11-bandi                            
2-xatboshiga binoan “Plagiatlik holati aniqlanganligi sababli 6 nafar talabgorlarning esselari 
tekshirilmadi va baholanmadi, 0 baho qoʻyildi. Shuningdek 2 nafar talabgorning 2-shart boʻyicha 
videolavhalari muddatidan kech topshirilgani uchun tekshirishga berilmadi. Natijada 1 nafar 1-oʻrin, 2 
nafar 2-oʻrin, 3 nafar 3-oʻrin va 4 nafar nominatsiya gʻoliblari aniqlanib 21-oktyabr “Oʻzbek tili 
bayrami” kunida Taʼlim inspeksiyasida tantanali marosimda taqdirlandi. Gʻoliblarga Taʼlim 
inspeksiyasi boshligʻining faxriy yorligʻi va qimmatbaho sovgʻalar taqdim etildi. Jarayonlar ijtimoy 
tarmoqlar orqali yoritildi.  Mazkur tanlov inspeksiya xodimlari oʻrtasida juda taʼsirli tadbir boʻldi, 
xodimlarning “Davlat tili savodxonligi”ning oshishiga koʻmaklashdi. 

35.  Taʼlim inspeksiyasi xodimlari 
uchun “Davlat tili faxrimdir — 
uni bilish burchimdir!” 
mavzusida yozuvchi va shoirlar, 
sanʼatkorlar ishtirokida madaniy 
tadbir oʻtkazish. 
 

2021-yil 
21-oktyabr 

        Xalqning Vatani, davlati kabi yana bir buyuk, ehtimolki, birlamchi boyligi bor. Bu – uning tili. 
Aynan til odamlar guruhini bir millat sifatida biriktiradi, yaʼni xalqni – xalq, millatni – millat qiladi.  
Prezidentimizning 2019-yil 21-oktyabrdagi “Oʻzbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini 
tubdan oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi  Farmonidan keyin amaliy harakatlar yanada jonlandi. 
21-oktyabr kuni  bayram munosabati bilan Alisher Navoiy bogʻida oʻtkazilgan katta tantanali 
bayramda A.Nasirov ishtirok etdi. Butun Respublika boʻylab 21-oktyabr – “Oʻzbek tili bayrami” kuni 
oldidan “Qadring baland boʻlsin, ona tilim” shiori ostida bayram tadbirlari va anjumanlar davom etdi, 
bayram shukuhi Taʼlim inspeksiyasida ham davom etdi. 2021-yil 21-oktyabr kuni Taʼlim sifatini 
nazorat qilish inspeksisida oʻtkazilgan “Davlat tili faxrimdir — uni bilish burchimdir!” mavzusidagi 
tadbirda inspeksiya xodimlari Halima Xudoyberideva nomidagi ixtisoslashtirilgan ijod maktabi 
direktori, shoir  Yozuvchilar uyushmasi aʼzosi Muhammad Ismoilov oʻquvchilari bilan birga ishtirok 
etdi. Oʻzbekiston Yozuvchilar uyushmasi aʼzosi Gulbahor Jumayeva oʻz sheʼrlaridan oʻqib berdi. 
Shuningdek, bayram tadbiri ispeksiya xodimlari oʻrtasida ona tilimizning mavqei bilan bogʻliq sheʼrlar 
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bilan davom etdi. Jumladan, Abdulla Oripovning Inson qalbi bilan hazillashmang siz, Shohsanam 
Nishonovaning “Ona tilim” kabi sheʼrlar chelenji tarzida davom etdi.  Shu bilan birga oʻsha kuni 
Taʼlim inspeksisi xodimlari jumladan maslahatch A.Nasirov Xalq taʼlimi vazirligi tasarrufidagi 
XTIDUMda oʻtkazilgan “Oʻzbek tili bayrami” tadbirida ishtirok etib, maktab jamoasi va oʻquvchi 
yoshlarga fikr munosabatlarini bildirdi. 

36.  Taʼlim inspeksiyasi, hududiy 
boʻlimlar va Milliy markazda 
davlat tilida ish yuritishni tashkil 
etish boʻyicha “Uslubiy 
tavsiyalar” ishlab chiqish va 
taqdimotini oʻtkazish. 
 

2021-yil 
noyabr 

      Taʼlim inspeksiyasi mualliflar ishtirokida 21 ta fan qatorida “Oʻzbek tili”dan ham tayyorlagan 
“Oʻzbekiston uzluksiz taʼlim tizimi konsepsiyasi” va “Uzlukusiz taʼlim tizimi Milliy oʻquv 
dasturlari”ga davlat tilida ish yuritishni tashkil etish boʻyicha tavsiyalar singdirildi. Taʼlim inspeksiyasi 
va hududiy boʻlimlar va Milliy markazda davlat tilida ish yuritishni tashkil etish boʻyicha Taʼlim 
sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshligʻining 2021-yil 12-avgustdagi 148-son buyrugʻi qabul 
qilindi Lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosiga bosqichma- bosqich toʻliq oʻtishni taʼminlash 
chora-tadbirlari belgilandi. Taʼlim inspeksiyasi rahbariyati va Inspeksiya huzuridagi xalqaro 
tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi rahbaridan chiqish xatlari va buyruqlar xatlovdan 
oʻtkazildi va joriy yilning 1-avgustidan boshlab barcha chiqish xatlari hamda buyruqlar lotin yozuviga 
asoslangan oʻzbek alifbosiga toʻliq oʻtkazildi.    

      Xodimlarga davlat tilida ish yuritishni oʻrgatish uchun Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti 
universitetida tashkil etilayotgan oʻquv kurslarida 2020-yilda 4 nafar, 2021-yilning oʻtgan 11 oyida 
yana 10 nafar xodimlarimiz Davlat tilida ish yuritish, lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosi va 
zamonaviy oʻzbek tili sirlarini oʻrganish boʻyicha malaka oshirish kurslarida oʻqishdi, 2022-yilda 
malaka oshirish uchun yana 12 nafar xodimlarning roʻyxati taqdim etildi.   

       Vazirlar Mahkamasi Maʼnaviyat va Davlat tilini rivojlantirish departamenti tomonidan chop 
ettirilgan va jamgʻarma tomonidan tarqatilgan M.Aminov, A.Madvaliyev, N.Mahkamov. 
N.Mahmudov, Y.Odilovlar muallifligidagi “Davlat tilida ish yuritish” nomli amaliy qoʻllanma Taʼlim 
inspeksiyasi, hududiy boʻlimlar va Milliy markazning barcha xodimlariga tarqatildi va ularning 
kundalik faoliyatidagi ish quroliga aylandi.    Undan tashqari “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”, “Oʻzbek 
tili meʼyorlari (punktuatsiya)”, “Xalqaro terminelementlarning izohli illyustrativ lugʻati”, “Bank -
moliya terminlarining oʻzbek tilidagi izohli lugʻati”, “Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli 
lugʻati”, “Milliy oʻzlik va mustaqil davlatchilik timsoli” nomli maqolalar toʻplami va “Soʻz hiyoboni” 
nomli qoʻllanmalar Taʼlim inspeksiyasi tomoninan qabul qilib olindi, xodimlar oʻrtasida taqdimoti 
oʻtkazildi va ulardan ish jarayonida foydalanish yoʻlga qoʻyildi.   

37.  Davlat tilida ish yuritishning 
samarador-ligini oshirish 
maqsadida Taʼlim inspeksiyasi 
boshqarma va boʻlim boshliqlari 
oʻrtasida “Davlat tilida ish 
yuritish” kitobidan foydalanish 
boʻyicha seminar oʻtkazish. 

2021-yil 
reja 

asosida 

       “Davlat tilida ish yuritish” nomli amaliy qoʻllanma Taʼlim inspeksiyasi, hududiy boʻlimlar va 
Milliy markazning barcha xodimlariga tarqatildi va ulardan samarali foydalanib kelinmoqda. Undan 
foydalanish boʻyicha malaka oshirishdan oʻtib kelgan har bir xodim oʻz hamkasbiga “Davlat tilida ish 
yuritish” kitobidan foydalanish tartibini oʻrgatib kelmoqda. Kitob taqdimotida oʻzbek tilida ish 
yuritish, hujjatlarni xatosiz, lotin yozuviga asoslangan oʻzbek tilida rasmiylashtirish boʻyicha 
seminarlar oʻtkazilib tushuntirish ishlari amalga oshirildi. 
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VII. Taʼlim inspeksiyasi va milliy markazda ijtimoiy-maʼnaviy muhit holatini mustahkamlash, “Jaholatga qarshi maʼrifat” shiori ostida maʼnaviy 
tahdidlarga qarshi kurashish, el-yurt taqdiriga loqaydlik, korrupsiya, mahalliychilik kabi salbiy illatlarning oldini olishga qaratilgan tadbirlar 

38.  Inspeksiyaning boshqarma va 
boʻlimlarida “Korrupsiya, 
loqaydlik, koʻzboʻyamachilik 
kabi illatlarga qarshimiz” 
mavzusida maʼnaviy profilaktik 
ishlarni amalga oshirish. 
 

2021-yil 
doimiy 

 

      Taʼlim inspeksiyasi rahbarlar tomonidan oʻtkazilgan ishlab chiqarish yigʻilishlarida, videoseletor 
majlislarida, hayʼat yigʻilishida Inspeksiyaning boshqarma va boʻlimlarida “Korrupsiya, loqaydlik, 
koʻzboʻyamachilik kabi illatlarga qarshimiz” mavzusida muntazam ravishda maʼnaviy profiliktik 
targʻibot ishlari olib borilmoqda. Inspekssiya saytida, telegram kanalida bu borada domiy ravishda 
ogohlik tadbirlar oʻtkazilib kelinadi.  
     2021-yil yanvar oyida Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va Korrupsiyaga qarshi 
kurashish agentligi hamda Xalq taʼlimi vazirligi hamkorligida “Taʼlim sifatini taʼminlash 
maqsadida oʻtkaziladigan jarayonlarda korrupsiyani oldini olish” mavzusida videoseminar 
oʻtkazildi.  
       Unda Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshligʻi Ulugʻbek Tashkenbayev, 
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxanov, Xalq taʼlimi vazirining birinchi 
oʻrinbosari Usmon Sharifxodjayev, maktabgacha va oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirliklari 
mutasaddilari, inspeksiya va vazirlikning hududiy boʻlinmalari boshliqlari, maktablar oʻqituvchilari 
ishtirok etishdi. 
      Taʼlim inspeksiyasi faoliyati doirasida barcha yoʻnalishlardagi ishlarni ochiq, shaffof, yagona 
darcha orqali tashkil etish, toʻliq kuzatuv kameralari oʻrnatish, jarayonlarni kuzatuv ostida oʻtkazish va 
OAV, ijtimoiy tarmoqlar orqali koʻrsatib borish choralari koʻrildi. Ishchi guruh aʼzolari tomonidan 
taʼlim sifatini oshirishga doir ishlarning samaradorligini shaffof va adolatli baholash, korrupsion 
holatlarning oldini olish va pedagoglarga amaliy-uslubiy yordam berish maqsadida respublikamizning 
barcha hududlarida oʻrganishlar olib borgan. 
       Tadbirda soʻzga chiqqan Taʼlim inspeksiyasi boshligʻi Ulugʻbek Tashkenbayev inspeksiya 
faoliyatining ilk kunlaridanoq asosiy eʼtiborni tizimdagi korrupsiya holatlarini bartaraf etishga 
qaratganini taʼkidlar ekan, taʼlim sifatini taʼminlash maqsadida oʻtkaziladigan jarayonlarda 
korrupsiyaning oldini olish boʻyicha shu paytga qadar amalga oshirilgan ishlar va istiqboldagi rejalar 
haqida maʼlumot berdi. 
       2021-yil 25-iyun kuni Taʼlim inspeksiyasida “Taʼlim tizimida korrupsiyaga qarshi kurashning 
dolzarbligi va uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar” mavzusida davra suhbati oʻtkazildi. 
Unda Inspeksiya rahbariyati, boshqarma, boʻlim boshliqlari, Oʻzbekiston Respublikasi DXX xodimi 
J.E.Roʻziyevlar ishtirok etishdi. Yigʻilishni Taʼlim inspeksiyasi boshligʻi U.N.Tashkenbayev olib 
bordi. Boshliq kirish soʻzida taʼlim sohasida korrupsiyaga qarshi qatʼiy munosabatni shakllantirish 
orqali mustaqil fikrlaydigan, yuksak maʼnaviyatga ega, raqobatbardosh kadr tayyorlashga alohida 
eʼtibor qaratilmoqda. Yurtboshimizning 2019-yil 27-maydagi “Oʻzbekiston Respublikasida 
korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” PF-5729-
sonli Farmoni asosida 2019-yil 1-avgustdan boshlab oliy taʼlim sohasida “korrupsiyasiz soha” loyihasi 
amalga oshirilmoqda. Ammo afsuski, keyingi vaqtlarda  davlatimiz rahbari tomonidan oliy taʼlim 
tizimiga qaratilayotgan alohida eʼtibor va gʻamxoʻrliklarga qaramasdan, sohada korrupsiya holatlari, 
jiddiy muammo va nuqsonlar saqlanib qolayotganligi  aytib oʻtdi.   
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       Shundan soʻng, Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan 30 
minutlik “Taʼlimda taʼmagirlik” nomli videofilm namoyish etildi. Filmda Surxondaryo, Sirdaryo, 
Qashqadaryo, Samarqand, Namangan, Fargʻona, Andijon viloyatlaridagi ayrim Oliy taʼlim 
muassasalariga pora evaziga oʻqishga kiritib qoʻyish, xorijiy oliy taʼlim muassasalaridan 
Oʻzbekistondagi oliy taʼlim muassasalariga oʻqishini koʻchirishda korrupsion yoʻl bilan yordam berish 
orqali jinoyatga qoʻl urgan pedogoglarning qilmishlari ochiq oydin koʻrsatildi. Har bir holat boʻyicha 
uning sabablari va uni keltirib chiqarayotgan omillar toʻgʻrisida Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vaziri 
A.X.Toshqulovning fikr munosabatlari berildi. Shuningdek, vazir tomonidan oliy taʼlim tizimi 
oʻqituvchilarining oyligi oshgani, oʻtgan yillarda 27% ustozlar uy-joy bilan, 19% oʻqituvchilar 
avtoulovlar bilan imtiyozli taʼminlanganini taʼkidlandi. Pedagoglar jamiyatning eng faol, oldingi 
safdagi aʼzosi boʻla turib, bunday nopok ishlarga qoʻl urishini qattiq qoraladi hamda barcha oliy taʼlim 
tizimidagi maʼsullarni ogohlikka chorlab, bilim pul bilan oʻlchanmaydi, xotirjamlik esa eng katta baxt 
ekanligi aytib oʻtildi.  Film namoyishidan keyin, DXX xodimi Roʻziyev J.E soʻzga chiqib, yigʻilish 
qatnashchilarini filmda koʻrsatilgan holatlardan xulosa qilishlikka va ogohlikka chaqirdi. 
      Taʼlim inspeksiyasida joriy yilning 3-dekabr kuni “Korrupsiya rivojlanishimizga toʻsiq” 
mavzusida huquq tartibot organi vakillari ishtirokida kengaytirilgan seminar oʻtkazildi, unda 
Respublika Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi boshqarma boshlig‘i Azamat Ergashev ma’ruzasi 
tinglandi. Ta’lim ispeksiyasi boshlig‘ining birinchi o‘rinbosari X.A.Ketmonov va Inspeksiya 
korrupsiyaga qarshi kurarshish ishlarini muvofiqlashtiruvchi bo‘lim boshlig‘i Begzod Axmedovlar 
Ta’lim inspeksiyasida korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida ma’lumot 
berishdi.   

39.  Muloqot texnologiyalarini 
oʻrganishga qaratilgan “Turli 
shaxs bilan ishlashda 
muloqotlarni qanday tashkil 
etish kerak?” mavzusida 
trening tashkil etish. 
 

2021-yil 
avgust 

      2021-yil 11-avgust kuni Taʼlim inspeksiyasiga muloqot texnologiyalarini oʻrganishga qaratilgan 
“Turli shaxs bilan ishlashda muloqotlarni qanday tashkil etish kerak?” mavzusida trening oʻtkazish 
uchun Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi dotsenti, 
tajribali psixolog-trener Toʻraxoʻjayeva Raʼno taklif etildi. Trener oʻqituvchi tomonidan Inspeksiya 
xodimlari uchun psixologik test oʻtkazildi, turli soha vakillari bilan ish jarayonida yuzaga kelayotgan 
muloqotdagi muammolarga bagʻishlangan tavsiyalar berildi. “Vaqtni boshqarish” (Taym-menedjment) 
boʻyicha psixologik oʻyinlar tashkil qildi, ishtirokchilarni muammolarga bogʻlagan holda kichik 
guruhlarga ajratib trening oʻtkazdi. Unda turli lavozimdagi xodimlarning oʻzini tutishi, hissiyotlarga 
berilmasligi, avvalom bor asablarini asrash kerakligi, oʻz vaqtlarini boshqarishi va samaradorlik 
koʻrsatkichini oshirishga qaratilgan hamda berilgan vazifalarni oʻz vaqtida sifatli bajarish koʻnikmasini 
rivojlantirish boʻyicha foydali maslahatlar berildi. 
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40.  Yosh xodimlarining maʼnaviy 
dunyosini boyitish maqsadida 
taʼlim inspeksiyasi va hududiy 
boʻlimlarda “Ustoz-shogird” 
faoliyatini yoʻlga qoʻyish. 

2021-yil 
avgust Taʼlim sifatini  nazorat qilish davlat inspeksiyasi xodimlari orasida 30 foizi yosh xodimlarni, bir yilda 

kadrlar qoʻnimsizligi ham 10-15% ni, ilmiy salohiyat 30% ni tashkil etadi.  Yoshlar orasida ilm-fanga 
qiziqish, ilmiy tadqiqot ishlar olib borishga qiziqish pastligicha qolmoqda. Inspeksiya rahbari 
tomonidan yosh kadrlarning maʼnaviy dunyosini boyitish, ularning taʼlimning keyingi bosqichiga 
yoʻnaltirish, faoliyatiga bogʻliq ravishda xalqaro tajribalarni oʻrganish, oʻz ustida doimiy izlanish 
talabi qoʻyilgan. Zero, har bir xodim faoliyatini maʼnaviy yuksaltirib bormas ekan, oʻzi jamoat orasida, 
ish jarayonida boshqalardan ortda qolayotganligini seza boshlaydi. Yil davomida 13 ta xodim ilmiy 
ishlarini boshladi. Yosh xodimlarga inspeksiyadagi tajribali ustozlar biriktirilgan va ularga faoliyat 
boʻyicha yoʻl yoʻriq koʻrsatib kelmoqda.   

41.  
Taʼlim inspeksiyasi 
xodimlarining maʼnaviy 
fazilatlarini oshirishga 
qaratilgan psixologik trening 
oʻtkazish. 

2021-yil 
avgust 

Taʼlim inspeksiyasi xodimlarining maʼnaviy fazilatlarini oshirishga qaratilgan psixologik trening 
oʻtkazib kelinadi. Bir qator boʻlimlar toʻgʻridan toʻgʻri aholi bilan ishlash davomida hayotiy 
muammolarga duch keladi. Inson maʼnaviy fazilatlarini oʻzi oshirib borishiga majbur boʻladi. Bu 
borada muammoga duch kelgan 10 nafardan ortiq xodimlar 2021-yil davomida egallab turgan 
lavozimidan ozod etildi.  
 

42.  2021-yilda maktabgacha va 
umumiy urta taʼlim 
muassasalarini attestatsiya va 
davlat akkreditatsiyasidan 
utkazishda maʼnaviy- maʼrifiy 
faoliyat samaradorligiga eʼtibor 
saratish, meʼyoriy xujjatlar 
yuritilishini urganish. 

2021-yil 
aprel-

oktyabr 

      Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan uzluksiz taʼlim tizimining barcha 
taʼlim tashkilotlari attestatsiyadan oʻtkazib akkreditatsiyalanish jarayoniga dasturlari va 
savolnomalariga   maʼnaviy- maʼrifiy faoliyat samaradorligiga eʼtibor qaratish, meʼyoriy hujjatlar 
yuritilishini davlat tilida amalga oshirilishi qatʼiy nazoratga olindi.   
      Shu talablar asosida 2021-yilning oʻtgan davrida jami 1213 ta maktabgacha taʼlim tashkilotidan 
1081 ta tashkilot attestatsiyadan oʻtdi, 95 ta tashkilot oʻtmadi, 3 ta tashkilot 4-chorakda qayta 
attestatsiyadan oʻtkazish uchun qoldirildi, 33 ta tashkilot turli sabablarga koʻra attestatsiyaga jalb 
etilmadi. Ishchi guruhlar tomonidan maktabgacha taʼlim tashkilotlarini akkreditatsiyalash uchun 
attestatsiyadan oʻtkazishda belgilangan baholash mezonlari orqali  oʻrganildi va u tashkilotlarda 
maʼnaviy -maʼrifiy samaradorligiga ham alohida eʼtibor qaratildi.  
        Xuddi shunday 1630 ta umumiy  oʻrta taʼlim maktablari tashqi attestatsiyadan oʻtkazildi, bu 
boʻyicha har oyda bayonnomalar rasmiylashtirilib, qarorlar qabul qilindi, shulardan 1501 ta maktab 
ijobiy baholangan boʻlsa 129 ta maktab attestatsiyadan oʻtmadi va akkreditatsiyalanmadi. Amaldagi 
tartibga koʻra ushbu taʼlim tashkilotlarining rahbarlari bilan mehnat shartnomalari bosqichma-bosqich 
bekor qilinmoqda.      
    

43.  Taʼlim inspeksiyasi xodimlari 
uchun “Hayot davomida 
oʻqish” loyihasi doirasida yangi 
chop etilayotgan va «Oltin 
fond»ga kirgan adabiyotlar 
taqdimotini oʻtkazish. 

2021-yil 
noyabr 

Taʼlim inspeksiyasi xodimlari uchun “Inson umri davomida albatta oʻqishi kerak boʻlgan va oʻqishga 
arziydigan jahon adabiyotining «Oltin fond»ga 10 ta durdona asarlari PDF varianti izlab topildi, ular 
bir joyga toʻplandi va igspeksiya xodimlariga elektron koʻrinishda tarqatildi: 
Bular quyidagilar:   
1. Yoʻqolgan dunyoni izlab — Marsel Prust  
2. Don Kixot — Migel de Servantes  
3. Ullisning sarguzashtlari — Jeyms Joys 
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4. Buyuk Getsbi — F.Skott Fisjerald 
5. Mobi Dik — German Malvill 
6. Gamlet — Villiam Shekspir 
7. Urush va tinchlik — Lev Tolstoy 
8. Odissey — Gomer  
9. Yolgʻizlikning yuz yili — Gabriel Garsiya Merkes 
10. Ilohiy Komediya — Dante Aligyeri 
 

2021-yilning oktyabr oyida Obiddin Maxmudovning yangidan chop etilgan “Farzadnoma” kitobi 
taqdimoti oʻtkazildi. 
 

VIII. Taʼlim inspeksiyasida amalga oshirilayotgan ishlar, yangiliklardan keng jamoatchilikni muntazam xabardor qilishda ommaviy axborot 
vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatidan samarali foydalanish 

44.  Taʼlim inspeksiya tomonidan 
amalga oshirilayotgan ishlar 
toʻgʻrisida ommaviy axborot 
vositalari va ijtimoiy 
tarmoqlarda keng yoritish. 

2021-yil 
davomida 

 

    Taʼlim inspeksiya tomonidan aholiga muntazam, toʻliq va tezkor ravishda axborot taqdim etib 
borish maqsadida rasmiy ommaviy axborot vositalari uchun 10 ta matbuot anjumani va 5 ta brifing 
va 3 ta onlayn muloqot tashkil etildi. 
     1.Inspeksiyaning veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi (Telegram, Instagram, Facebook, Twitter va 
Yotube) sahifalari orqali maqola, infografika, videoroliklar, jami 6 000 taga yaqin turli koʻrinishdagi 
xabarlar eʼlon qilingan. 
     2. Televideniye: OʻzMTRK tarmogʻi kanallar va nodavlat telekanallarning informatsion dasturlari 
uchun 50 tadan ortiq reportajlar tayyorlandi. Bundan tashqari, “Munosabat”, “Taraqqiyot formulasi”, 
“Interyu24”, “Studiya24” kabi koʻrsatuvlarning jami 30 dan ortiq soni inspeksiya faoliyatiga 
bagʻishlandi. Shuningdek, “Mening yurtim”, “Sevimli”, “ZoʻrTV” “Uzreport” telekanallari tomonidan 
ham inspeksiya faoliyati muntazam yoritib borilmoqda.  
     3. Radio: “Oʻzbekiston24”, “Yoshlar”, “Oʻzbekiston”, “Mahalla” radiokanallari orqali 400 ga 
yaqin tezkor xabarlar tarqatildi. Ushbu radiokanallar orqali toʻgʻridan-toʻgʻri efirga uzatilgan 30 dan 
ortiq radioeshittirishlarda inspeksiya masʼul xodimlari ishtirok etilib, fuqarolarni qiziqtirgan 
savollarga javob qaytarildi. 
     4. Gazeta va jurnallar: “Xalq soʻzi”, “Yangi Oʻzbekiston”, “Maʼrifat”, “Narodnoye slovo” kabi 
markaziy gazetalar orqali inspeksiya faoliyatiga oid 70 tadan ortiq xabar, maqola va intevyular 
eʼlon qilindi. 
      5. Internet nashrlari: Uza.uz, Kun.uz, Gazeta.uz, Daryo.uz kabi ommaviy internet nashrlari orqali 
inspeksiya faoliyatiga oid 200 taga yaqin xabar, maqola va intevyular eʼlon qilindi. 
      6. Ijtimoiy tarmoqlar: 2021-yil boshida Inspeksiya Telegram kanalida 29 000 ta obunasi boʻlgan 
boʻlsa, noyabr oyiga kelib ularning soni 48 000ga yaqinlashdi, Facebook sahifasida 6 000 nafarga 
yaqin, Youtube kanalida 3 500dan ortiq, Instagram sahifasida 1 300 nafarga yaqin doimiy  obunachisi 
mavjud. Bundan tashqari hozirgi paytga inspeksiyaning Odnoklassniki va Vkontakte ijtimoiy 
tarmogʻida obunachilar sonini oshirish boʻyicha ish olib borilmoqda. 

45.  Ommaviy axborot vositalari, 
Internet saytlari, xususan, «Til 

Yil 
davomida 

      2021-yilning oʻtgan davri davomida A.Nasirov tomonidan televideniyeda 11 marta, ijtimoiy 
tarmoqlarda 10 marta va gazeta jurnallarda 15 marta chiqish qilindi. Jumladan, “Yangi Oʻzbekiston 
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gov.uz» saytida hamda ijtimoiy 
tarmoqlarning belgilangan kanal 
va guruhlarida davlat tiliga 
bagʻishlangan maʼlumotlar berib 
borish. 
 

 taraqqiyotida chet tillarini oʻqitishning ahamiyati” mavzusida Buxoro davlat universitetida Chet 
tillarini oʻqitishning dolzarb masalalari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyada 2021-yil 
16-martda, “Davlat tilini oʻqitishda Finlyandiya tajribasi” mavzusida 2021-yil 11-martda “Yangi 
Oʻzbekiston” gazetasida, “Davlat tilining oʻqitilishi” nomli maqola “Til va adabiyot taʼlimi” jurnalida 
2021-yil 7-sonida maqolalar chop etildi. 
  2021-yilning 17-iyun kuni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat 
inspeksiyasida oʻzbek tili fani boʻyicha oʻquv dasturlarining uzluksizligini taʼminlashga bagʻishlangan 
davra suhbati boʻlib oʻtdi. Bu xususida “Til.gov.uz” saytida maqola berildi. Unda Vazirlar 
Mahkamasining Maʼnaviyat va Davlat tilini rivojlantirish departamenti boshligʻi Abdugʻaffor 
Qirgʻizboyev, Taʼlim inspeksiyasi rahbariyati, Maktabgacha taʼlim, Xalq taʼlimi, Oliy va oʻrta maxsus 
taʼlim vazirliklari mutasaddilari, oliy taʼlim muassasalari professor-oʻqituvchilari va amaliyotchi 
pedagoglar ishtirok etdi. Yurtboshimizning 2020-yil 6-noyabrdagi 4884-son qarorida “Maktabgacha, 
umumiy oʻrta, professional va oliy taʼlim oʻquv dasturlarining uzviyligini taʼminlash” vazifasiga 
Taʼlim inspeksiyasi, Maktabgacha, Xalq taʼlimi, Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirliklari masʼul ijrochi 
sifatida belgilangan. Unga koʻra mutaxassis olimlar, tajribali oʻqituvchilar koʻmagida oʻzbek tili 
fanidan uzviy konsepsiya va har bir taʼlim turi uchun alohida oʻquv dasturlari loyihalari tayyorlandi va 
Taʼlim inspeksiyasi portaliga (http://www.uzviylik.tdi.uz) joylashtirilgan. Tahlillarga koʻra 
takrorlangan, uzviyligi taʼminlanmagan, yangilanishi zarur boʻlgan, olib tashlanadigan va boshqa 
taʼlim turiga oʻtkaziladigan mavzular aniqlanib, dasturlar takomillashtirishda davom etmoqda. 
         Davra suhbatida «Oʻzbek tili fani boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi uzluksiz taʼlim dasturlari 
majmuasi” qizgʻin muhokama etildi. Muhokamalar davomida davlat tilini rivojlantirish borasida 
amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligi va uning uzluksiz taʼlim tizimidagi oʻrni, maktabgacha, 
umumiy oʻrta va oliy taʼlim tizimida oʻzbek tili boʻyicha taʼlim uzviyligini taʼminlash, xalqaro 
tajribalardan foydalanish borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan oʻzaro fikr almashildi. Asosiy 
eʼtibor maktabgacha taʼlim tizimida 6-7 yoshli bolalarni maktabga tayyorlashda davlat tilining oʻrni, 
umumiy oʻrta taʼlim uchun oʻzbek tilidan Milliy oʻquv dasturi, oʻrta maxsus va professional taʼlim 
hamda oliy taʼlimda filologik va nofilologik yoʻnalishda oʻzbek tilining oʻqitilishi bilan bogʻliq 
muammolarga qaratildi.  

        Respublikamizda taʼlim rus, qoraqalpoq, qozoq, tojik, qirgʻiz, turkman tillarida olib boriladigan 
maktablarda oʻzbek tilini oʻqitish metodikasi yangi koʻrinishda, yaʼni xorijiy tilni oʻrgatish 
metodikalariga asoslanib yaratilganligi soha vakillari orasida koʻplab savollarni va qarshi fikrlarni 
yuzaga keltirdi. Muhokamalar yakunida bu borada shoshmasdan, oʻquv dasturlarini ekspertizadan, 
tajriba-sinovdan oʻtkazish orqali joriy etish takliflari bildirildi, aks holda takomiliga yetmagan oʻquv 
dasturlari asosida yaratilib chop etilayotgan darsliklar ham moliyaviy jihatdan, ham mazmunan salbiy 
oqibatlarga olib kelishi mumkinligi qayd etildi. 

2021-yil 2-avgust kuni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat 
inspeksiyasida, Maʼnaviyat va maʼrifat kengashining 2021-yilning 1-yarim yilligida amalga oshirilgan 
ishlar natijalari muhokamasiga bagʻishlangan yigʻilishi boʻlib oʻtdi.  
2021-yil 20-oktyabr kuni .Navoy nomidagi TDOʻTAUda oʻtkazilgan «Oʻzbek ttili amaliy tilshunoslik 

http://www.uzviylik.tdi.uz/
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va lingvadidaktikasi masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumanida A.Nasirov maʼruza 
qildi. 

 
46.  “Taʼlim va tarbiya uygʻunligi” 

shiori ostida Taʼlim inspeksiyasi 
rahbarlari va xodimlari 
ishtirokida ommaviy axborot 
vositalarida suhbatlar tashkil 
etish. 

2021-yil 
doimiy 

“Taʼlim va tarbiya uygʻunligi” shiori ostida Taʼlim inspeksiyasi rahbarlari va xodimlari ishtirokida 
ommaviy axborot vositalarida suhbatlar tashkil etish. OʻzMTRK tarmogʻi kanallar va nodavlat 
telekanallarning informatsion dasturlari uchun 20 ga yaqin suhbatlar, Radioda “Oʻzbekiston24”, 
“Yoshlar”, “Oʻzbekiston”, “Mahalla” radiokanallari orqali 30 dan ortiq chiqishlar amalga oshirildi.  

47.  Taʼlim sifatini nazorat qilish 
davlat inspeksiyasi boshligʻi 
bilan mamlakatimizda taʼlim 
sifatini oshirish borasida amalga 
oshirilayotgan ishlar haqida 
suhbatlar tashkil etish 

2021-yil 
aprel 

Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshligʻi U.N.Tashkenbayev bilan yil davomida 6-
marta mamlakatimizda taʼlim sifatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida suhbatlar, 
jumladan Oliy taʼlim tizimini takomillashtirish va xalqaro andozalarga yaqinlashtirish, nodavlat taʼlim 
sektorini rivojlantirish — ularda taʼlim sifatini taʼminlash, Oʻzbekiston oʻquvchilaring xalqaro 
tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtirok etishlari uchun qanday tayyorgarlik koʻrish kerak,  Uzlukiz taʼlim 
tizimida taʼlim mazmunini modernizatsiya qilish, taʼlim muassasalari reytingi, sifat kafolati, xalqaro 
kelishuvlar, Finlyandiya tajribasi kabi mazularda suhbatlar tashkil etildi. 

48.  Yoshlarni davlat tilidagi 
savodxonlik darajasini oshirish 
massadida taʼlim 
inspeksiyasining ijtimoiy 
tarmoqlardagi saxifalarida “Kun 
savoli” ruknini yoʻlga qoʻyish 

2021-yil 
davomida Taʼlim inspeksiyasi telagram kanali orqali tizim xodimlarining savollariga kun savoli rukni ostida 

muntazam javob berib kelinmoqda. Bu borada ayniqsa 2021-yil 1-avgustdan boshlab Inspeksiya  
xodimlarining barcha xatlarni, buyruq va qarorlarni lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosida 
rasmiylashtirishi yanada savollarning koʻpayishiga olib keldi, barcha murojaatlarga javob berib 
borilmoqda, bugungi kunga kelib xodimlar bu jarayonga ancha koʻnikishdi.  

49.  “Til bor — millat bor” shiori 
ostida “Oʻzbek tilining izohli 
lugʻati”dan har bir soʻz 
maʼnosini sharhi bilan Taʼlim 
inspeksiyasi ijtimoiy 
tarmoqlarida joylashtirib borish. 
 

2021-yil 
davomida 

“Til bor — millat bor” shiori ostida “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”dan har bir soʻz maʼnolari 
telegram kanalari orqali inspeksyai xodimlari berib borilmoqda. Masalan, Poshsho, poshsha va 
posho — Bu uch soʻz bir-biriga talaffuz jihatidan yaqin, lekin maʼnolari farqlanishi toʻgʻrisida 
berilgan sharhlar xodimlar orasida ancha qiziqish uygʻotdi. Poshsho soʻzi podshoh soʻzining 
soʻzlashuv tilidagi variantidir: podshoh – podsho – poshsho. Baʼzi Sharq mamlakatlarida mutlaq 
hokimlik qiluvchi hukmron unvoni va shunday unvonga ega shaxs, yaʼni shoh podshoh deb 
ataladi. Poshsha xotin-qizlarga murojaatda hurmat yoki erkalatishni ifodalaydi. Tilimizda 
poshsha tarkibli kelinposhsha, qizposhsha kabi soʻzlar ham uchraydi. Posho esa Usmonli 
sultonligida fuqarolar va harbiylarga berilgan faxriy unvon. Milliy ensiklopediyaga koʻra, dastlab 
vazir, beklarbegi va boshqa yuqori mansabdor shaxslar unga sazovor boʻlgan. Posho idora etgan 
viloyat yoki tuman posholik deb atalgan. 
 

 
Nasirov Abdurahim Abdimutalipovich – 

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Taʼlim sifatini nazorat  
qilish davlat inspeksiyasi boshligʻi maslahatchisi, 

 filologiya fanlari doktori, dotsent 
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