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2022 - yil 14 - mart VI-57-54-7-93-K/22 Bulungʼur tuman hokimligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida 2022-yil
16-fevral kuni “Chorvachilik va ipakchilik sohasida 2022-yilda amalga

oshiriladigan ustuvor vazifalar to‘g‘risida” kengaytirilgan tarzda o‘tkazilgan
videoselektor yig‘ilishi bayonining 12-bandida berilgan topshiriqlar ijrosini

ta’minlash to‘g‘risida

Tumanda  chorvachilik  sohasini  yanada  rivojlantirish,  go‘sht  va  sut
mahsulotlari  yetishtirishni  ko‘paytirish,  qayta  ishlashni  yo‘lga  qo‘yish  hamda
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida 2022-yil 16-
fevral kuni “Chorvachilik va ipakchilik sohasida 2022-yilda amalga oshiriladigan
ustuvor  vazifalar  to‘g‘risida”  kengaytirilgan  tarzda  o‘tkazilgan  videoselektor
yig‘ilishi  bayoni  (15-2022)  ning  12-bandida,  Bulung‘ur  tumanida  joriy  yilda
o‘zlashtiriladigan  1000  gektar  yer  maydonlarini  o‘zlashtirib,  quvvati  1  ming
boshga mo‘ljallangan chorvachilik kompleksini ishga tushirish bo‘yicha berilgan
topshiriq  ijrosini  ta’minlash  maqsadida,  O‘zbekiston  Respublikasi  “Mahalliy
davlat  hokimiyati  to‘g‘risida”gi  Qonunining  24-moddasiga  muvofiq  xalq
deputatlari  tuman  Kengashining  ellik  yettinchi  sessiyasi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida 2022-
yil  16-fevral  kuni  “Chorvachilik  va  ipakchilik  sohasida  2022-yilda  amalga
oshiriladigan  ustuvor  vazifalar  to‘g‘risida”  kengaytirilgan  tarzda  o‘tkazilgan
videoselektor  yig‘ilishi  (15-2022)  bayoni  ijro  uchun  qabul  qilinsin.

2. Bulung‘ur tumanida joriy yil yakuniga qadar qoʻshimcha 1000 gektar yer
maydonlarini  o‘zlashtirib,  quvvati  1  ming  boshga  mo‘ljallangan  chorvachilik
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kompleksini ishga tushirish bo‘yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasi 1-
ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. Tuman Qishloq xo‘jaligi bo‘limi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni
qisqartirish bo‘limi, Irrigatsiya bo‘limi, Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer
egalari kengashi, aloqador tashkilotlar bilan birgalikda:

 o‘zlashtiriladigan  1000  gektar  yer  maydonlarini  foydalanishga
kiritish  maqsadida sug‘orish  qudug‘i,  kanal,  ariq  qazish,  rekonstruksiya  qilish,
kollektor-drenaj tarmoqlarini tozalash, suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish va
boshqa tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha hisob-kitoblarni ishlab chiqish;

 topshiriqqa  asosan  qoʻshimcha  oʻzlashtiriladigan  1000  gektar  yer
maydonlarini o‘zlashtirish bo‘yicha amalga oshiriladigan tadbirlarning bajarilishi
yuzasidan tarmoq jadvalini ishlab chiqish va tasdiqlash;

tasdiqlangan  tarmoq  jadvalida  belgilangan  tadbirlarning  belgilangan
muddatlarda  amalga  oshirilishini  tashkil  qilish  va  nazoratini  olib  borish;

o‘zlashtiriladigan 1000 gektar yer maydonlarini  foydalanishga kiritish va
chorva ozuqa ekinlarini yetishtirishni yo‘lga qo‘yishni tashkil qilish choralarini
ko‘rsin.

4. Tuman Qishloq xo‘jaligi bo‘limi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni
qisqartirish  bo‘limi,  Veterinariya  va  chorvachilikni  rivojlantirish  bo‘limi,
“Chorvanasl” markazi tuman vakili, Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer
egalari kengashi, aloqador tashkilotlar bilan birgalikda:

 tumandagi  tadbirkorlar  ishtirokida  1  ming  boshga  mo‘ljallangan
chorvachilik kompleksini tashkil qilish bo‘yicha tanlov o‘tkazish va loyihaning
belgilangan muddatlarda amalga oshiradigan salohiyatli  tadbirkorni  belgilangan
tartibda tanlash;

 topshiriqqa  asosan  quvvati  1  ming  boshga  mo‘ljallangan  chorvachilik
kompleksini tashkil qilish bo‘yicha amalga oshiriladigan tadbirlarning bajarilishi
yuzasidan tarmoq jadvalini ishlab chiqish va tasdiqlash;

 quvvati  1  ming  boshga  mo‘ljallangan  chorvachilik  kompleksini  tashkil
qilish hamda tumanda qo‘shimcha yangi ish o‘rinlarini yaratish;

chorvachilik kompleksi qoshida go‘sht va sutni qayta ishlash yo‘nalishlarini
ishga tushirish va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish orqali chorvachilik klasterini
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tashkil qilish;

qoʻshimcha  oʻzlashtiriladigan  1000 gektar  yer  maydonlarini  o‘zlashtirish
hamda quvvati 1 ming boshga mo‘ljallangan chorvachilik kompleksini barpo qilish
bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar  yuzasidan tuman hokimligiga kunlik axborot
kiritib  borish,  aniqlangan  kamchiliklarni  joyida  muhokama  qilib,  aybdorlarga
belgilangan tartibda chora ko‘rish hamda kamchiliklarni bartaraf qilish yuklatilsin.

5. Tuman Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boʻlimi (M.Narimov),
Samarqand  viloyati  hududiy  “Chorvanasl”  markazi  tuman  vakili
(A.Poʻlatov)larning  takliflarini  inobatga  olib,  quyidagilar:

tuman Ishchi guruhi tarkibi 2-ilovaga muvofiq;

tumanda  2022-yilda  amalga  oshiriladigan  chorvachilikni  rivojlantirish
boʻyicha yirik shoxli naslli  chorva mollarini olib kelish loyihalarining manzilli
roʻyxati 3-ilovaga muvofiq;

tumanda  2022-yilda  amalga  oshiriladigan  parrandachilik  loyihalarining
manzilli  roʻyxati  4-ilovaga  muvofiq;

tumanda 2022-yilda amalga oshiriladigan Qoʻy-echkichilik  yoʻnalishidagi
loyihalarining manzilli roʻyxati 5-ilovaga muvofiq;

tumanda klaster  usulida baliq yetishtirishning manzilli  roʻyxati  6-ilovaga
muvofiq;

tumanda  2022-yilda  amalga  oshiriladigan  Asalarichilik  yoʻnalishidagi
loyihalarining  manzilli  roʻyxati  7-ilovaga  muvofiq  tasdiqlansin.

6.  Tuman  hokimining  moliya-iqtisod  va  kambagʻallikni  qisqartirish
masalalari  boʻyicha  birinchi  oʻrinbosari  -  tuman  iqtisodiy  taraqqiyot  va
kambagʻallikni  qisqartirish  boʻlimi  boshligʻi  (D.Xabibullayev):

Agrobank  ATB  tuman  filiali  (I.Abdukarimov),  “Mikrokreditbank”  ATB
tuman filiali  (O.Negmatov),  AT Xalq  banki  tuman filiali  (M.Sattorov)lar  3-7-
ilovalarda keltirilgan loyihalarni amalga oshirish uchun zarur kreditlar ajratish;

tuman  hokimligi  moliya  boʻlimi  (J.Narziyev)  amalga  oshiriladigan
chorvachilikni  rivojlantirish  boʻyicha  loyihalar  tashabbuskorlariga  belgilangan
tartibda  tasdiqlanadigan  roʻyxatga  asosan  subsidiya  ajratishda  amaliy  yordam
koʻrsatish choralarini koʻrsin.
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7. 2022-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalar ijrosini taʼminlash
boʻyicha  tuman  Ishchi  guruhi  3-7-ilovalarda  keltirilgan  loyihalarni  tashkil
etilishiga  va  bajarilishi  yuzasidan  tizimli  nazorat  oʻrnatilishi  uchun  shaxsan
javobgar ekanligi belgilab qoʻyilsin.

8. Tuman hokimining birinchi o‘rinbosari hamda qishloq va suv xo‘jaligi
masalalari bo‘yicha o‘rinbosarining har chorakda mazkur loyihaning tasdiqlangan
tarmoq  jadvaliga  asosan  amalga  oshirilishi  bo‘yicha  Xalq  deputatlari  tuman
Kengashida hisoboti eshitib borilsin.

9.  Mazkur  qarorning  ijrosini  nazorat  qilish  Xalq  deputatlari  tuman
Kengashining  Agrar,  suv  xo‘jaligi  masalalari  va  ekologiya  bo‘yicha  doimiy
komissiyasi  (S.Tovbayev)  hamda  tuman  hokimining  o‘rinbosarlari
(D.Xabibullayev,  A.Rizayev)  zimmalariga  yuklatilsin.

Kengash raisi S.Astonov
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Xalq deputatlari Bulungʼur tuman Kengashining
2022 yil 14 martdagi

VI-57-54-7-93-K/22-son qaroriga
1-ilova

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-fevraldagi “Chorvachilik va ipakchilik sohasida 2022-yilda
amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar tug‘risida”gi 15-sonli yigʻilish bayoni ijrosini taʼminlash

CHORA-TADBIRLAR REJASI
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№ Chora-tadbir nomi
Amalga
oshirish
muddati

Masʼullar

1

2022-yilda chorvachilikda oʻsish surʼatini oʻrtacha 6,2 foizga oshirish
choralarini koʻrish; Chorvachilik tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida
3 mlrd. 300 mln.soʻmlik 3 ta loyihalar amalga oshirilib 3060 bosh nasilli
yirik shoxli mollar olib kelinib 240 tonna go‘sht, 15200 tonna sut
yetishtiriladi. (3-ilova)
Parrandachilik tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida 73 mln.
400 ming. soʻmlik 1 ta loyihalar amalga oshirilib 300 bosh parrandalar olib
kelinib, 65 mln. dona tuxum yetishtiriladi. (4-ilova)
Qoʻy va echkilar tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida
200 mln.soʻmlik 1 ta loyihalar amalga oshirilib 100 bosh qoʻy va echkilar
olib kelinib, 0.2 tonna jun, 50 dona teri, 2 ta goʻsht yetishtiriladi. (5-ilova)
Shu bilan birga talabgor aholi xonadonlariga 100 boshdan parranda,
20 boshdan quyon, 5 tadan asalari uyasi va 5-10 boshdan qoʻy-echki
yetkazib beriladi va yil yakuniga borib barcha toifa xoʻjaliklarda
qoramollar bosh soni 110,2 ming boshga, qoʻy-echkilar 155,7 ming boshga
va parrandalar bosh soni 637 ming boshga yetkaziladi.
Baliqchilik tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida 3 mlrd. 120 mln. soʻmlik
3 ta loyihalar amalga oshiriladi 60 ming dona chavaq baliq tashlanib
natijada 50 ta baliq mahsuloti yetishtiriladi. (6-ilova).
Asalarichilik tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida qiymati 60 mln. soʻmlik
1 ta loyiha amalga oshirilib 35 dona asalari oilasi tashkil etilib natijada 1 ta
asal yetishtiriladi. (7-ilova)

yanvar-dekabr

Tuman hokimining Qishloq
va suv xoʻjaligi
masalalari boʻyicha
oʻrinbosari (A.Rizayev),
 
tuman Qishloq xoʻjaligi boʻlimi
(D.Sulaymonov),
 
Oʻzbekiston Fermer dehqon
xoʻjaliklari va tomorqa yer egalari
kengashi A.Poʻlatov
tuman Veterinariya va chorvachilikni
rivojlantirish boʻlimi (M.Narimov),
 
Chorvanasl markazi (J.Xasanboyev)
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Xalq deputatlari Bulungʼur tuman
Kengashining

2022 yil 14 martdagi
VI-57-54-7-93-K/22-son qaroriga

2-ilova

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-fevraldagi “Chorvachilik
va ipakchilik sohasida 2022-yilda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar

to‘g‘risida”gi 15-sonli yigʻilish bayoni ijrosini taʼminlash boʻyicha

tuman ishchi guruhi

TARKIBI

S.Astonov - tuman hokimi, ishchi guruh rahbari
D.Xabibullayev - tuman hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni

qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari, ishchi
guruh rahbarining oʻrinbosari

S.Saidov - tuman prokurori, 2-sektor rahbari
B.Jo‘raqulov - tuman ichki ishlar boʻlimi boshligʻi, 3-sektor rahbari
Sh.Eshmuratov - tuman davlat soliq inspeksiyasi boshligʻi, 3-sektor rahbari

A.Rizayev - tuman hokimi oʻrinbosari
A.Elmuratov - tuman hokimi oʻrinbosari
D.Sulaymanov - tuman qishloq xoʻjaligi boʻlimi boshligʻi
A.Poʻlatov - tuman fermer, dehqon xoʻjaliklari va tomorqa yer egalari

kengashi raisi
M.Narimov - tuman veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boʻlimi

boshligʻi
A.Poʻlatov - Samarqand viloyati hududiy “Chorvanasl” markazi tuman

vakili
A.Normatov - tuman yer resurslari va davlat kadastri boʻlimi boshligʻi
M.Sattorov - AT Xalq banki tuman filiali boshqaruvchisi
O.Negmatov - “Mikrokreditbank” ATB tuman filiali boshqaruvchisi
I.Abdukarimov - “Agrobank” ATB tuman filiali boshqaruvchisi
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Xalq deputatlari Bulungʼur tuman Kengashining
2022 yil 14 martdagi

VI-57-54-7-93-K/22-son qaroriga
3-ilova

Bulungʻur tumanida 2022-yilda amalga oshiriladigan Qoramolchilik  yoʻnalishidagi loyiha tashabbuskorlarining
manzilli

ROʻYXATI
T/r  

 
 
Loyiha tashabbuskor
nomi

 
 
 
Yo‘nalishi,
sut/ go’st

 
 
 
Bosh soni,
bosh

 
 
Ta’lab
etiladigan
mablag’, mln
so’m

Shundan Ajralitiladigan yer
maydoni, ga

Ishlab chiqarish,
tonna

Xizmat
ko‘rsatuvchi
bank

Ishga
tushirish
muddati

Yangidan
tashkil
etiladigan
ish o‘rni

 O‘z
mablag‘i

Bank
kredit

Xorijiy
kredit
ming, doll

Xorijiy
invest,ming
doll

Qurilish
uchun yer
ozuqa uchun

Ozuqa
uchun

Go‘sht sut    

1 SAMARQAND-KZT
EKO MILK COMPANY
QK MCHJ

sut 3000 135 905 119 900   1500   240 15000 Xalq banki 01.12.2022 50

2 Mingtepa zamini sut 30 1100 200 900      100 Xalq banki 01.11.2022 2
3 Ismoil ota sut 30 1100 200 900      100 Xalq banki 01.11.2022 2
 Jami x 3060 138105 120300 1800  1500   240 15200  134628 54
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Xalq deputatlari Bulungʼur tuman Kengashining
2022 yil 14 martdagi

VI-57-54-7-93-K/22-son qaroriga
4-ilova

Bulungʻur tumanida 2022-yilda amalga oshiriladigan Parrandachilik (kurkachilik, bedanachilik, tuyaqushchilik)
  yoʻnalishidagi loyiha tashabbuskorlarining manzilli

ROʻYXATI

№
Loyiha
tashabbuskor
nomi

Yoʻnalishi,
tuxum/goʻsht

Parrand,
bosh soni
(ming bosh)

Talab
etiladi-gan
mablag,
mln. Soʻm

Shundan, mln. Soʻm Yillik ishlab chiqish
quvvati

Xizmat
koʻrsatuvchi bank

Ishga tushirish
muddati

Yaratiladigan ish
oʻrinlari soni

 

oʻz mablagʻi bank
kredit

xorijiy
kredit
ming.doll

Xorijiy
invest.
ming.doll

Tuxum
(mln. dona)

goʻsht
(tonna)

 

 

1 Gʻoʻbdin sof
parrandlari
MCHJ

tuxum 300 73 400 6 000   6 300 65  Tengi bank 01.09.2022 100  

Jami  300 73 400 6 000   6300 65    100  
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Xalq deputatlari Bulungʼur tuman Kengashining
2022 yil 14 martdagi

VI-57-54-7-93-K/22-son qaroriga
5-ilova

Bulungʻur tumanida 2022-yilda amalga oshiriladigan Qoʻy-echkichilik  yoʻnalishidagi loyiha tashabbuskorlarining manzilli

ROʻYXATI

T/r Loyiha
tashabbuskor
nomi

Yoʻnalishi,
sut/goʻsht/jun

Bosh soni,
bosh

Talab
etiladigan
mablagʻ,
mln. Soʻm

shundan: Ajratiladigan yer
maydoni, ga

Ishlab chiqarish quvvati Xizmat
koʻrsatuvchi
bank
 

Ishga
tushirish
muddati

Yangidan
tashkil
etiladigan
ish oʻrni
 

oʻz
mablagʻi

bank
kredit

xorijiy
kredit
ming.
Doll

Xorijiy
invest.
ming.dol

qurilish
uchun yer

ozuqa
uchun

goʻsht,
tonna

jun,
tonna

teri,
dona

1 Olqartepa Go‘sht 100 200 200      2.0 0.2 50 Xalq
banki

01.07.
2022

2

1 Jami x 100 200 200      2.0 0.2 50.0 x x 2
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Xalq deputatlari Bulungʼur tuman Kengashining
2022 yil 14 martdagi

VI-57-54-7-93-K/22-son qaroriga
6-ilova
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Xalq deputatlari Bulungʼur tuman Kengashining
2022 yil 14 martdagi

VI-57-54-7-93-K/22-son qaroriga
7-ilova

Bulungʻur tumanida 2022-yilda amalga oshiriladigan Asalarichilik  yoʻnalishidagi loyiha tashabbuskorlarining manzilli

ROʻYXATI
 
 
T/r

 
 
Loyiha tashabbuskor nomi

 
Asalari
oilasi soni,
oila

 
Talab etiladigan
mablag’, mln,
So’m

Shundan, mln. So’m Yillik ishlab chiqarish
quvvati

 
Xizmat
ko‘rsatuvchi
bank

 
Ishga tushirish
muddati

 
Yangidan tashkil etiladigan
ish o’rni

O‘z
mablag‘i

Bank
kredit

Xorijiy
kredit ming,
doll

Xorijiy invest, ming
Doll

Asal ming
tonna

Paket, ming
tonna

1 Suyunov Diyor dalasi 35 60 60    1,0  Mikrokredit
bank

01.05.2022 1

 Jami 35 60 60    1  x x 1

 


