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ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI MUROJAATNOMASI XALQ 
MAQSADLARI BILAN HAMOHANG

Jiyanova Shoxida Mahsumovna,
Egamova Oygul Saidjonovna

Fargʻona yuridik texnikumi oʻqituvchilari

Annotatsiya: Maqolada Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentini Oliy Majlisga yoʻllagan 
murojaatnomasining mamlakatimizni rivojlanishdagi ahamiyati xususida fikrlar bayon etilgan.

Kalit soʻzlari: murojaatnoma, iqtisodiyot, davlat dasturi, “temir daftar”.

Prezident Sh. Mirziyoyev davlat rahbari kursisiga kelgandan buyon mamlakatimizda keng 
koʻlamli islohotlar amalga oshirishni boshlab yubordi. Har kalendar yili yakunidagi Parlamentga 
murojaatnomalar buning isbotlaridan biri. Murojaatnomada oʻtgan yil davomida amalga oshirilgan 
islohotlar va ularning amaliy natijalari xalqimizga davlat rahbari tomonidan aytib oʻtiladi va 
kelgusi yilda amalga oshirishimiz zarur boʻlgan chora-tadbirlar belgilab beriladi.

2020-yil 29-dekabr sanasida Prezident Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlisga navbatdagi 
murojaatnomasi yoʻllandi. Murojaatnomada 2020-yil davomidagi erishgan yutuqlarimiz, yoʻl 
qoʻygan xato-kamchiliklarimiz ham aytib oʻtildi. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi bilan oʻtgan 
yilda iqtisodiyotimizning oʻsishi davom etgani alohida ta’kidlandi. Murojaatnomada turli sohalar: 
fan, taʻlim, tibbiyot, adabiyot, san’at, sonoat kabi sohalarda amalga oshirishimiz zarur boʻlgan 
chora-tadbirlar belgilab berildi. Joriy yilda “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish” 
Davlat dasturiga muvofiq yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha barcha sohalarda islohotlarni 
qat’iy davom ettirdik. Xalqaro valyuta jamg‘armasi va xalqaro reyting agentliklari tahlillariga ko‘ra, 
bu yilgi sinovlarga qaramasdan, O‘zbekiston dunyoning sanoqli davlatlari qatorida ijobiy o‘sish 
sur’atlarini saqlab qoldi. Yevropa Ittifoqi tuzilmalari bilan  yaqin hamkorlikda mamlakatimizga 
kengaytirilgan savdo preferentsiyalari - “GSP” tizimini tatbiq etish bo‘yicha, muhim qadamlar 
tashlandi. Ushbu tizim kelgusida respublikamizda ishlab chiqariladigan 6 mingdan ziyod turdagi 
mahsulotlarni Yevropa bozoriga boj to‘lamasdan olib kirish imkonini beradi. Bu, o‘z navbatida, 
birgina to‘qimachilik mahsulotlarining yillik eksportini 300 million dollarga oshirish uchun 
sharoit yaratadi. Joriy yilda mamlakatimizning xalqaro moliya bozorlariga chiqish imkoniyatlari 
yanada yaxshilandi, ilk bor milliy valyutada 2 trillion so‘mlik davlat yevroobligatsiyalari past 
foizlarda joylashtirildi. Bu yil respublikamizda 197 ta yirik, minglab kichik va o‘rta korxonalar 
hamda infratuzilma ob’yektlari barpo etildi. Jumladan, “Navoiyazot”da ammiak va karbamid 
ishlab chiqarish kompleksi hamda azot kislotasi zavodi, Muborak, Gazli va Sho‘rtan neft-gaz 
korxonalarida suyultirilgan gaz ishlab chiqarish qurilmalari, Toshkent metallurgiya zavodi kabi 
yirik quvvatlar ishga tushirildi.

2020-yil aholini ijtimoiy himoya qilish borasida tub burilish yili bo‘ldi, desak, mubolag‘a 
bo‘lmaydi. Avvalo, aholining muayyan qatlami o‘rtasida kambag‘allik mavjudligini birinchi marta 
tan olib, uni qisqartirish bo‘yicha keng qamrovli ishlar boshlandi. Barcha tuman va shaharlarda, 
har bir mahallada ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan manzilli ishlash bo‘yicha mutlaqo 
yangi - “temir daftar” tizimi joriy etildi. Qisqa muddatda bu tizim orqali 527 ming fuqaroning 
bandligi ta’minlandi.

Birgina joriy yilda ijtimoiy nafaqa oluvchilar qamrovi 2 barobarga oshirilib, 1 million 200 
ming nafarga yetkazildi. Ushbu maqsadlarga byudjetdan 2016-yilga nisbatan 5 barobar ko‘p 
mablag‘ ajratildi. 

Kichik yoshdagi bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish darajasi 4 yil davomida 2 
barobar ortib, 60 foizga yetdi. Bog‘chalar soni esa 3 barobarga ko‘payib, 14 mingdan oshdi. Bu 
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yil oliy ta’limga qabul parametrlari 2016-yilga nisbatan 2,5 barobarga o‘sdi, yoshlarimizni oliy 
ta’lim bilan qamrab olish darajasi 9 foizdan 25 foizga yetdi.

Ehtiyojmand oilalarning mingga yaqin qizlari ilk bor oliy o‘quv yurtlariga alohida davlat 
grantlari asosida qabul qilindi. O‘zbekiston “Ochiq ma’lumotlarni kuzatish” xalqaro indeksida 
125-pog‘onaga ko‘tarilib, 44-o‘rinni egalladi. Bunda davlat va jamiyat boshqaruvi sohasidagi 
20 ta yo‘nalish bo‘yicha ko‘rsatkichlarni oshkor qilib borish amaliyoti joriy etilgani muhim 
ahamiyat kasb etdi.

 Yuqoridagilardan xulosa qiladigan boʻlsak, Prezidentning Oliy Majlisga Murojaatnoma-
sining asosiy mazmun mundarijasida “xalq bilan birga boʻlish, xalqni rozi qilish” degan 
ezgu gʻoya yotadi. Murojaatnomadagi har bir ilgari surilgan islohotlar va qonun loyihalari 
xalqimizning ertangi kunini yanada farovon va mazmunli qilishda asosiy omil boʻlib xizmat 
qiladi.
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