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Самарканд вилояти ҳокимлиги жамоат ва линий ташкилотлар 

билан алоқалар бўйича котибияти тўғрисида 

НИЗОМ 

I. Умумий қоидалар 

1. Ушбу Низом “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон 

Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 

22 декабрдаги “Маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятини янада 

такомиллаштириш тўгрисида”ги ПҚ-2691-сон қарорига мувофиқ Самарканд 

вилояти ҳокимлиги жамоат ва диний ташкилотлар билан алоқалари бўйича 

котибиятипинг (ксйинги ўринларда Котибият деб юритилади) вазифа, функция, 

ҳуқуқлари ҳамда фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилайди. 

2. Котибият ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва 

қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг қарорлари ва бошқа 

ҳужжатларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва 

фармойишларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишларига, халқ 

депутатлари вилоят Кенгашининг, ҳоким ва ўрипбосарининг ҳужжатларига, 

шунингдек мазкур Низомга амал қилади. 

3. Котибият ўз фаолиятини вилоят ҳокимининг жамоат ва диний 

ташкилотлар билан алоқалари бўйича ўринбосари раҳбарлигида амалга оширади. 

4. Котибият ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажаришда 

Республика ва ҳудудий органлари, жамоат, диний ташкилотлар, шаҳар ва туман 

ҳокимликлари, шунингдек давлатнинг бошқа органлари ҳамда бошқа 

ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади. 

II. Котибиятнинг вазифалари ва функциялари 

5. Қуйидагилар Котибиятнинг асосий вазифалари ҳисобланади: 

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти 

тўгрисида”ги, “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси 

Қонунларида ва бошқа қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси қарор ва 

фармойишларида белгиланган ваколатлари амалга оширилишини давлат 

органлари ва бошқа ташкилотлар билан биргаликда таъминлаш; 

маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан биргаликда виждон 

эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ 
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ижтимоий ва диний масалаларни ҳал этишда ягона сиѐсат олиб бориш; 

қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган диний 

ташкилотларнинг манфаатларини ҳисобга олиш бўйича давлат сиѐсатини амалга 

ошириш, 

давлат органларининг вилоятда жойлашган жамоат ва диний ташкилотлар 

билан ўзаро алоқаси ва ҳамкорлигини таъминлаш, ўзаро ҳаракатларини 

мувофиқлаштириш ҳамда виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги 

қонун ҳужжатлари ижросини назорат килиш; 

“Ҳаж” ва “Умра” тадбирларини ўтказишда маҳаллий давлат, жамоатчилик 

ва диний ташкилотларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш; 

маънавий ва миллий қадриятларга, халқимизнинг диний эътиқодлари ва 

урф-одатларига қарши йўналтирилган мафкуравий тахдидларга қарши самарали 

курашиш, ѐт ғояларни тарқатишга қарши кураш олиб бориш тадбирлари амалга 

оширилишини таъминлаш; 

миллатлараро тотувликни ва диний багри кенгликни таъминлаш, 

миллатлараро дўстлик принципларини қарор топтириш, миллатлараро 

муносабатлар маданиятини ривожлантиришга йўналтирилган жамоатчилик 

ташаббусларини рағбатлантириш, мувофиқпаштириш ва тақдирлаш чора-

тадбирларини амалга ошириш, бунда давлат органларининг жамоат 

ташкилотлари ва диний ташкилотлар билан ҳамкорлигини мувофиқлаштириш; 

Ўзбекистон фахрийларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш “Нуроний” 

жамгармаси ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларининг минтақавий 

тузилмалари фаолиятига кўмаклашиш. 

6. Котибият ўзига юкланган вазифаларни бажариш учун қуйидаги 

функцияларни амалга оширади: 

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти 

тўғрисида”ги, “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўгрисидаги”, 

“Ижтимоий шериклик тўгрисидаги” Ўзбекистон Республикаси Қонунлари ва 

бошқа қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг 

қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва 

топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва топшириқлари билан 

ҳокимликка юкланган вазифаларни бажариш юзасидан аниқ чора-тадбирларни 

ишлаб чиқади ва амалга оширади;  

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Девонининг хизматлари, Ўзбекистон 

Республикасининг Бош вазири, унинг ўринбосарлари, вилоят ҳокими ва унинг 

тегишли ўринбосари топшириқлари бўйича тегишли таҳлилий, маълумотнома, 

статистик материаллар ва таклифларни умумлаштиради ва тайѐрлайди; 
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Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон 

Республикаси Президента Девони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасига кўриб чиқиш учун киритиладиган, шунингдек халқ депутатлари 

вилоят Кенгаши ва ҳоким томонидан жамоат ва диний ташкилотлар фаолияти 

бўйича қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатлар 

лойиҳаларининг ҳар томонлама тегишли ташкилотларни жалб этган ҳолда 

иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий экспертизадан ўтказилишини таъминлайди; 

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлиси палаталари қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси қарор ва фармойишлари 

бажарилиши юзасидан тизимли назоратни ташкил этади, уларнинг 

бажарилишини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирларни ва назорат 

режаларини ишлаб чиқади; 

жамоат ва диний ташкилотлар фаолияти бўйича муаммоли масалаларни 

ҳал этиш ҳамда нодавлат, нотижорат ташкилотларни ривожлантиришнинг 

истиқболли вазифаларини амалга ошириш юзасидан таклифлар ва аниқ чора-

тадбирларни ишлаб чиқади ҳамда ҳокимга ва унинг ўринбосарларига такдим 

этади; 

жамоат ташкилотларининг муҳим устувор вазифалари, давлат дастурлари 

амалга оширилиши, "Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Олий Мажлиси 

палаталарининг қарорлари, Президентнинг ҳужжатлари ва топшириқлари, 

Вазирлар Маҳкамаси қарор, фармойиш ва топшириқлари бажарилиши бўйича 

тегишли тизимланган маълумотлар базасини шакллантиради ва юритади; 

жамоат ва диний ташкилотлар фаолияти бўйича халқ депутатлари вилоят 

Кенгаши сессиялари, ҳоким ва унинг ўринбосарлари иштирокида ўтказиладиган 

йиғилишлар ва бошқа тадбирлар ўтказилишини таъминлайди, қабул қилинган 

қарорлар амалга оширилишини назорат қилади; 

жамоат ва диний ташкилотлар фаолияти бўйича халқ депутатлари вилоят 

Кенгаши ва ҳокимликнинг комиссиялари ва бошқа ишчи органлари ишларини 

ташкил этади, улар томонидан қабул қилинган қарорларнинг бажарилишини 

мувофиқлаштиради ва назорат қилади;  

вилоят ҳокимининг ҳудудни ижтимоий ривожлантиришнинг муҳим ва 

долзарб масалалари бўйича ҳисоботи халқ депутатлари вилоят Кенгаши 

томонидан эшитилишини ташкиллаштиришда соҳага тааллуқли материалларни 

тайѐрлайди, котибият иш режасини ишлаб чиқади ва амалга оширади; 

жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қонун ҳужжатларига 

мувофиқ кўриб чиқади, махфийлик режимини, давлат сирлари бўлган 

маълумотлар ѐки қонун билан муҳофаза қилинадиган бошқа ахборотларнинг 
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ҳимоя қилинишини таъминлайди. 

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа функцияларни ҳам бажаради. 

IIL Котибиятнинг хуқуқлари ва жавобгарлиги 

7. Котибият ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун 

қуйидаги ҳуқуқларга эга: 

Котибият фаолиятига оид масалаларни таҳлил қилиш ва ишлаб чиқиш 

учун зарур бўлган материаллар ва маълумотларни ҳудудий бошқарув 

органларидан, шаҳар ва туман ҳокимликларидан, бошқа ташкилотлардан 

белгиланган тартибда сўраш ва олиш; 

зарурат бўлганда, ҳокимликда кўриб чиқиладиган масалаларни ишлаб 

чиқиш, ахборот ва таҳлилий материалларни, шунингдек халқ депутатлари вилоят 

Кенгаши ва ҳокимнинг ҳужжатлари лойиҳаларини тайѐрлаш учун ҳудудий 

бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари раҳбарлари ва ходимларини 

таклиф этиш, ушбу мақсадлар учун вақтинчалик эксперт гуруҳлари ташкил 

этиш; 

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа 

ташкилотлардан улар томонидан киритилган халқ депутатлари вилоят Кенгаши 

ва ҳокимнинг ҳужжатлари ва қарорлари лойиҳаларини пухта қайта ишлашни 

белгиланган тартибда талаб қилиш; 

котибият фаолиятига оид масалаларни ҳудудий бошқарув органлари, 

шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа ташкилотлар раҳбарлари ва ходимлари 

иштирокида кўриб чиқилиши ва муҳокама қилинишини ташкил этиш; 

ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа 

ташкилотлар раҳбарларига тезкорлик билан ҳал этишни талаб қиладиган ҳамда 

бошқарув аппаратига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш билан 

боғлиқ бўлган масалалар бўйича белгиланган тартибда топшириқлар бериш; 

тегишлилиги бўйича ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман 

ҳокимликлари, бошқа ташкилотларнинг норматив-ҳуқуқий ва бошқа 

ҳужжатларнинг, халқ депутатлари вилоят Кенгаши ҳужжатлари, ҳокимнинг 

ҳужжатлари ва топшириқлари, унинг ўринбосарлари топшириқлари бажарилиши 

юзасидан ишларини белгиланган тартибда ўрганиш. 

8. Котибият: 

ўзига юкланган вазифалар ҳамда функцияларнинг сифатли ва ўз вақтида 

бажарилиши; 

тегишлилиги бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 

палаталари, Президент, Вазирлар Маҳкамаси, Президент Девони ҳужжатлари ва 

топшириқларига мувофиқ таклифлар ва ҳужжатлар лойиҳаларини ҳар томонлама 

ва ўз вақтида тайѐрланиши; 
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ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тенденцияларининг, соҳада 

ислоҳотлар амалга оширилишининг тизимли мониторинги олиб бори лиши, 

вилоят ҳокимининг кўриб чиқиши ва қарор қабул қилишини талаб этувчи 

муаммоли масалаларнинг келиб чиқиш сабаблари ўз вақтида аниқланиши ва 

таклифлар тайѐрланиши; 

ҳудудий бошқарув органлари томонидан вилоят ҳокимлигига 

киритиладиган таклифлар ва ҳужжатлар сифатли ҳамда ўз вақтида ишлаб 

чиқилишининг ташкил этилиши, уларнинг иқтисодий, молиявий ва ҳукуқий 

экспертизадан ўтказилиши, шунингдек асосланган хулосалар тайѐрланиши; 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон 

Республикаси Президента Девони, Вазирлар Маҳкамаси, халқ депутатлари 

вилоят Кенгашига кўриб чиқиш учун киритиладиган ҳужжатлар ва таклифлар 

лойиҳаларини. ишлаб чиқиш ва; экспертизадан ўтказиш сифати, шунингдек 

киритилган лойиҳалар ва қабул қилинган қарорлар амалга оширилишининг 

ижтимоий-иқтисодий оқибатлари; 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 апрелдаги ПҚ-

2881-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 январдаги 12-сон қарорларига 

мувофиқ ижро интизоми таъминланиши; 

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

фармон, қарор, фармойиш ва топшириқларининг, Вазирлар Маҳкамасининг 

қарор, фармойиш ва топшириқларининг, шунингдек вилоят ҳокими ва унинг 

ўринбосари топшириқларининг давлат органлари ва бошқа ташкилотлар 

томонидан бажарилиши ҳолатининг ўз вақтида ўрганилиши учун жавоб беради. 

Котибият мудири ўз вазифалари ва функциялари бажарилмаганлиги ѐки 

зарур даражада бажарилмаганлиги учун қонун ҳужжатларига мувофиқ 

жавобгарликка тортилади. 

IV. Котибиятнинг тузилмаси 

9. Котибиятнинг тузилмасига котибият мудири киради. Котибиятнинг 

тузилмаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги 

“Маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш 

тўғрисида”ги ПҚ-2691-сонли қарори билан белгиланади. 

10. Котибият мудири ўз фаолиятида ҳокимнинг тегишли ўринбосарига 

бўйсунади. 

11. Котибият мудири вилоят ҳокимининг тегишли ўринбосари 

тақдимномаси бўйича вилоят ҳокимининг фармойиши билан лавозимга 

тайинланади ва лавозимдан озод этилади. 

V. Котибият фаолиятини ташкил этиш 
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12. Котибият ишлари Ўзбекистон Pecпyбликаси Конституциясига, 

“Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва 

бошқа қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг 

қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ва 

топшириқларига, Вазирлар Маҳкамаси қарор, фармойиш ва топшириқларига, 

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ва унинг ўринбосарлари 

топшириқларига, ҳоким ва унинг тегишли ўринбосарининг топшириқларига 

мувофиқ, шунингдек ҳокимлик, таркибий бўлинма иш режалари асосида ташки л 

этилади. 

Котибият мудирининг шахсий иш режалари вилоят ҳокимининг жамоат ва 

диний ташкилотлар билан алоқалари бўйича ўринбосари томонидан 

тасдиқланади. 

Котибиятнинг Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукумат ва 

вилоят ҳокими қарорлари амалга оширилиши тизимли мониторингини 

таъминлаш бўйича фаолияти мутасаддилик қилинадиган ҳудудий давлат ва 

хўжалик бошқаруви органлари, шаҳар, туман ҳокимликларида вилоят 

ҳокимлигининг иш режасига мувофиқ, комплекс ўрганишларни ўтказиш йўли 

билан, шунингдек вилоят ҳокимининг жамоат ва диний ташкилотлар билан 

алоқалари бўйича ўринбосарининг топшириқларига мувофиқ вилоят ҳокимлиги 

комплекс, котибият мажлисларида ҳисоботларни эшитиш ва маълумотларнинг 

тегишли банкини юритиш орқали ташкил этилади. 

Котибият мудири: 

Котибиятга бевосита раҳбарликни амалга оширади, мутахассислар 

ишларини ташкил қилади ҳамда котибиятга юкланган вазифалар ва 

функцияларнинг бажарилиши учун шахсан жавоб беради; 

ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш бўйича вилоят 

ҳокимининг жамоат ташкилотлари ва диний ташкилотлар билан алоқалари 

бўйича ўринбосари ишларини ташкил қилади; 

котибиятнинг иш юритиши соҳасига кирадиган масалалар бўйича вилоят 

ҳокимлигига киритилган таклифларни ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 

лойиҳаларини кўриб чиқишда давлат принципларига қатъий риоя қилинишини 

таъминлайди, уларнинг эксперт жиҳатдан ишлаб чиқилишини ташкил этади ва 

ҳужжатларнинг тайѐрланган лойиҳаларига виза қўяди. Тегишли норматив- 

ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилингандан кейин уларнинг амалга оширилиши 

юзасидан тизимли назоратни таъминлайди; 

тегишли тармоқлар, соҳалар ва ҳудудларда мазкур соҳадаги 

ислоҳотларнинг аҳволи ва натижадорлигининг тизимли мониторинги ташкил 
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этилиши ва маълумотлар банки шакллантирилишини, шунингдек муаммоли 

масалаларни ҳал этишга доир амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши ва амалга 

оширилишини, ривожлантиришнинг истиқболли вазифалари амалга 

оширилишини таъминлайди; 

вилоят ҳокимлигининг мажлисларида, вилоят ҳокими, унинг 

ўринбосарлари ўтказадиган йиғилишларда, комиссиялар ва ишчи гуруҳлар 

мажлисларида котибиятнинг иш юритиш соҳасига кирадиган масалалар бўйича 

ўтказиладиган йиғилишларда қатнашади; 

вилоят ҳокимлиги аппаратида амалда бўлган Йўриқномага мувофиқ 

ишларнинг юритилишини таъминлайди, чиқувчи хат-хабарларни имзолайди. 

вазифалар тақсимотига мувофиқ бошқа функцияларни амалга оширади. 

 

 


