
Yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish albatta jamiyatdagi ko’plab muammolarga yechim topilishiga xizmat 

qiladi. Bu o’rinda esa ta’limning o’rni beqiyos. Shundan kelib chiqib quyidagi dars rejasi orqali bunga erishish mumkin. 

Dars mavzusi: Bugun Saylov      Davomiyligi: 45 daqiqa 
O’quvchilar soni: chegaralanmagan                                            O’quvchi yoshi: 12 yoshdan kattalar uchun 

 
Kerakli materiallar: Quti, ovoz berish jarayoni uchun yetarlicha qog’ozlar, partiyalar haqida ma’lumot, nomzodlar haqida 

ma’lumot, ularning dasturlaridan qisqacha ko’chirma. 

Tayyorgarlik: Avvalroq (darsdan 2-3 kun avval) partiyalar, ularning maktab joylashgan hudud uchun ko’rsatgan nomzodlari 

va ularning dasturi haqidagi ma’lumot to’planadi va o’quvchilarga o’qib kelish ucun beriladi. Istalgan 5 o’quvchi nomzodlar 

ro’lini bajarish uchun ixtiyoriy tanlanadi va 2-3 daqiqalik chiqish qilish uchun tayyorganlik ko’rishi so’raladi. Qolgan 

o’quvchilar (bir qismi o’quvchi so’niga ko’ra tarafdorlarga ajratilishi ham mumkin) qolganlar esa fuqarolar sifatida savollar 

tuzib kelishi so’raladi. (O’qituvchi savollar tuzilishiga ko’maklashishi mumkin). O’qituvchi esa o’quvchilarning bilimlarini 

tekshirish uchun partiyalar, nomzodlar haqida 5-10ta savollar tuzib keladi. 

Dars jarayoni:  

I – Mavzuni tanishtirish: 3-4 daqiqa 

 O’qituvchi mavzuni tanishtirib, qisqacha saylov va uning maqsadi haqida ma’lumot beradi.  

II – Nomzodlar chiqishi: 20-25 daqiqa 

Har bir nomzod o’z dasturini tanishtiradi (tarafdorlari ko’maklashishlari mumkin) va beriladigan savollarga javob berishadi.  

III – Ovoz berish: 10 daqiqa: 

Ovoz berish jarayonida har bir o’quvchi yashirin ovoz beradi va o’z nomzodini qog’ozchalarga yozib qutiga tashlaydi. Ikki 

nafar o’quvchini yordamqa chaqirib ovozlarni sanashni so’raydi va shu vaqtda qolganlar bilan yana saylov haqida 

suhbatlashadi va tayyorlab kelgan savollari asosida o’quvchilar bilimini tekshiradi.  

IV – Yakunlash: 5 daqiqa 

Faol va savollarga to’g’ri javob topgan o’quvchilarni rag’batlantiradi. 



TAYYOR NAMUNA 

Partiyalar haqida ma’lumot 

1. Oʻzbekiston "Milliy tiklanish" demokratik partiyasi (OʻzMTDP) — Oʻzbekistondagi siyosiy partiyalardan biri. 

1995 yilning 3 iyunida boʻlib oʻtgan taʼsis qurultoyida tashkil topgan. OʻzMTDP teran milliy ruh va dunyoqarashga ega 

boʻlgan, ruhan va qalban vatanparvarlik gʻoyalarini, siyosiy jihatdan oʻz taqdirini oʻzi belgilashga, oʻz-oʻzini 

boshqarishga intilayotgan, oʻzligini anglash, milliy birlik va milliy tiklanishni muhim hayotiy maqsadlari deb ifoda 

etayotgan fuqarolarning qarashlari va manfaatlarini birlashtiradi. OʻzMTDP ziyolilar, milliy taraqqiyot yoʻlidan 

borayotgan mulkdor va tadbirkorlar, ijodiy faoliyat bilan mashgʻul intellektual mehnat sohasi vakillari, istiqlol gʻoyasiga 

sadoqatli yoshlar, oʻz manfaatlarini umummilliy manfaatlar bilan uygʻunlikda koʻrayotgan fuqarolar hamda partiyaning 

dasturiy maqsadiga xayrixoh boshqa ijtimoiy tabaqalarga suyanadi va ularning manfaatlarini himoya qiladi. Partiyaning 

oliy organi Qurultoy boʻlib, partiya Markaziy kengashi tomonidan kamida 5 yilda bir marta chaqiriladi. Qurultoylar 

oraligʻida partiyaning doimiy ishlaydigan rahbar organi — Markaziy kengash (hayʼat)dir. Qoraqalpogʻiston 

Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar partiya kengashlari partiyaning mintaqaviy tashkilotlari hisoblanadi. Shahar 

va tumanlarda Oʻz MTDPning shahar va tuman kengashlari faoliyat yuritadi. Partiya oʻz atrofiga 50 mingdan ortiq 

aʼzoni birlashtirgan (2005). OʻzMTDP 1999 yil 8 dek.da ilk bor Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga boʻlib oʻtgan 

saylovlarda ishtirok etdi va parlamentda 12 deputatdan iborat oʻz fraksiyasini tuzdi. Fraksiya aʼzolari parlament 

qoʻmitalari va komissiyalari tarkibida qonunchilik faoliyatini olib bordi, Oliy Majlisning barcha ish yoʻnalishlarida, 

nazorattahlil jarayonida, mafkuraviyommaviy tadbirlarda ishtirok etdi. 2004 yil 26 dek.da ikki palatali parlamentga 

oʻtkazilgan saylovlarda 11 nafar partiya aʼzosi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi deputati etib saylandi. Partiyaning 

Qonunchilik palatasidagi fraksiyasiga partiya Markaziy kengashi raisi rahbarlik qiladi. OʻzMTDPning nashri "Milliy 

tiklanish" gazetasidir. 

 

2. Oʻzbekiston Respublikasi «Adolat» sotsial-demokratik partiyasi (Adolat) 1995 yil fevral oyida 
tuzilgan. Oʻzbekistonning 147 shahar va tumanlarida hududiy tashkilotlari mavjud. Aʼzolarining soni 35 mingdan ortiq.  

OʻZBEKISTON "ADOLAT" SOTSIAL-DEMOKRATIK PARTIYASI ("Adolat" SDP) — Oʻzbekistondagi siyosiy 
partiyalardan biri. 1995 yil 18 fevla partiya taʼsis qurultoyida tuzilib, Dasturi va Ustavi qabul qilingan va shu kuni OʻzR Adliya 

vazirligida roʻyxatdan oʻtgan. Partiyaning bosh maqsadi — Vatan mustaqilligini mustahkamlash, islohotlarning jadallashuviga, 
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huquqiydemokratik, adolatli fuqarolik jamiyati barpo etish va pirovardida, Oʻzbekistonni jahonda rivojlangan mamlakatlar 

safidan mustahkam oʻrin olishiga munosib hissa qoʻshish. Partiyaning gʻoyaviy negizini sotsialdemokratiyaning 3 asosiy 
prinsipi: siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy adolat tashkil etadi. Qonun ustuvorligini taʼminlovchi adolatli ijtimoiy munosabatlar 

oʻrnatilgandagina odil jamiyat qurish mumkin boʻladi. "Adolat" partiyasi ushbu yoʻnalishdagi ishlarni bajarishni oʻzining 
asosiy vazifasi deb hisoblaydi. Partiya oʻrtahol va kam taʼminlangan aholi tabaqalariga tayanadi hamda ularning siyosiy, 

ijtimoiy irodasini namoyon etishga intiladi. 

Partiyaga 50411 kishi aʼzo (2005 yil 1 yanvar). Ular 3120 dan ortiq boshlangʻich partiya tashkilotlariga birlashgan. Partiya 

aʼzolarining 30,1 foizi ziyolilar, 24,1 foizi ishchilar, 10,3 foizi dehqonlar va qishloq xoʻjaligi xodimlari, 11,4 foizi nafaqachi va 
pensionerlar, 10,2 foizi xizmatchilar, 7,4 foizi tadbirkorlar, 6,4 foizi talabalardir. Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Toshkent 
shahri va viloyatlar hamda mamlakatning deyarli barcha shahar, tumanlarida partiya Kengashlari faoliyat koʻrsatmoqda. 

Samarqand, Toshkent va Fargʻona viloyat partiya tashkilotlari yirik tashkilotlardir. Qurultoy — partiyaning oliy organi. U 
partiya Siyosiy kengashi tomonidan kamida 5 yilda bir marta chaqiriladi. Siyosiy kengash doimiy ishlovchi partiya rahbar 

organidir. "Adolat" SDPning Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi fraksiyasi 10 deputatdan tashkil 
topgan. Fraksiya rahbari — partiya Siyosiy kengashi birinchi kotibi D.Gʻ.Toshmuhamedova. "Adolat" gaz. partiyaning nashriy 

organidir. 

«Adolat» sotsial-demokratik partiyasi oʻz oldiga quyidagi vazifalarni qoʻyadтгi: 

 xuquqiy demokratik davlat qurish; 

 mamlakat mustaqilligini mustahkamlash; 

 Vatanga sodiq xizmat qilish; 

 adolatli fuqaroviy jamiyat qurish; 

 siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy demokratiya talablariga hamda mamlakatimizda yashab turgan barcha millat va elatlarning 
orzu-umidlariga monand shart-sharoit yuzaga keltirishga hissa qoʻshish. 

«Adolat» sotsial-demokratik partiyasi Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisida 47 ovozga (1998 yilga) ega boʻlib, ular 

partiyaning parlamentdagi fraktsiyasini tashkil etadi. 
 

Partiyaning nashri — «Adolat» gazetasi. 

 

3. Oʻzbekiston xalq demokratik partiyasi (Oʻzbekiston XDP) — Oʻzbekistonddgi siyosiy partiyalardan biri. Oʻzbekiston 

Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1991 yil 15 noyabrda roʻixatga olingan. 2005 yil iyulda partiyaning yangi 

Dasturi, 2004 yil noyabrda yangi tahrirdagi Ustavi tasdiqlandi. Oʻzbekiston XDP har bir oila, mehnat kishisining millati, 
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dini, eʼtiqodi, ijtimoiy ahvoli va kelib chiqishidan qatʼi nazar, moddiy va maʼnaviy farovon hayot kechirishi uchun teng 

imkoniyatlar yaratish, ularning konstitutsiyaviy huquqlari va insoniy erkinliklarini kafolatlash, shaʼni, qadrqimmati, 

tinchligini taʼminlashni oʻz vazifasi deb biladi. Partiya mamlakatimiz aholisining ijtimoiy muhofazaga muhtoj tabaqalari 

manfaatlarini ifoda etadi va himoya qiladi. Oʻzbekiston XDPning oliy organi — 5 yilda 1 marta chaqiriladigan qurultoy. 

Unda partiya Markaziy kengashi va Markaziy taftish komissiyasi saylanadi. Markaziy kengash plenumida MK birinchi 

kotibi va kotiblari (yangi tahrirdagi Ustavga muvofiq, MK raisi va rais oʻrinbosarlari) hamda joriy ishlarga rahbarlik 

qiluvchi Siyosiy ijroiya qoʻmita saylanadi. Oʻzbekiston XDP Markaziy kengashi 1kotiblari: M.Rasulov (199194), 

A.Jalolov (19942004); Markaziy Kengash raislari: A. Rustamov (20042005), L.Gʻulomov (2005 yil iyuldan). 

Oʻzbekiston XDP tarkibida Qoraqalpogʻiston Respublikasi, 12 ta viloyat, Toshkent shahri, 171 ta tuman va 29 shahar 

kengashlari, 13730 ta boshlangʻich tashkilot mavjud. Partiyaning 585196 nafar aʼzosi bor (2005 yil 1 yanvar). 

Oʻzbekiston XDP faoliyatining asosiy yoʻnalishi parlamentchilik ishidir. Oliy Majlisning Qonunchilik palatasida uning 

27 nafar deputatni birlashtiruvchi fraksiyasi mavjud. Fraksiya 2005 yil 14 fevraldagi yigʻilishida Oliy Majlis 

Qonunchilik palatasida uchta siyosiy partiya fraksiyalaridan iborat koʻpchilikni tashkil etuvchi "Demokratik blok" 

tuzilganligi munosabati bilan oʻzining parlament quyi palatasidagi faoliyatini muxolifatdagi parlament ozchiligi sifatida 

amalga oshirishini eʼlon qildi. Oʻzbekiston XDPning markaziy nashrlari: "Oʻzbekiston ovozi" va "Golos Uzbekistana" 

gazetalari, "Muloqot" jurnali. 

 

4. Oʻzbekiston liberal demokratik partiyasi — Oʻzbekiston Respublikasi siyosiy partiyalaridan biri. Tashkil topgan sanasi: 

2003, 15 noyabr. Partiya yetakchisi: Maxamatjon Ahmedovich Ahmedjanov 1955 yilda Fargʻona viloyating Quva tumanida 

tugʻilgan. Maʼlumoti oliy, iqtisodchi. 2004 yildan UzLiDeP aʼzosi. 2004 yilning may oyida Tadbirkorlar va ishbilarmonlar 

harakati -Oʻzbekiston Liberal — Demokratik partiyasi Siyosiy Kengashi Ijroiya qoʻmitasining raisi etib saylangan. Oilali, uch 

nafar farzand otasi. 2004 yil Oliy Majlisning Quyi palatasi saylovlariga partiyadan qoʻyilgan nomzodlar soni: 119 nafar. 

2003 yil 4-5 oktabr - bir guruh tashabbuskorlar - kichik biznes vakillari, tadbirkorlar va fermerlardan iborat mulkdorlar qatlami, 

ishlab chiqarishning yuqori malakali mutaxassislari hamda boshqaruv xodimlari, ishbilarmonlar manfaatlarini ifoda etadigan va 
himoya qiladigan umummilliy siyosiy tashkilot, yaʼni partiya tuzish tashabbusi bilan chiqishdi.  

2003 yil 7 oktabr — Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov ushbu tashabbuskor guruh aʼzolari bilan uchrashdi. 
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2003 yil 15 noyabr - Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati — Oʻzbekiston Liberal-demokratik partiyasining Taʼsis Sʼezdi 

boʻlib oʻtdi. Unda partiya Dasturi va Ustavi tasdiqlandi, Siyosiy Kengash hamda Markaziy nazorat-taftish komissiyasi tarkibi 
saylandi. 

Shu kuni Toshmatov Qobiljon Fattoxovich Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati — Oʻzbekiston Liberal-demokratik 
partiyasi Siyosiy Kengashi Ijroiya qoʻmitasi raisi etib saylandi. 

2003 yil 3 dekabr - Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati — Oʻzbekiston Liberal-demokratik partiyasi Oʻzbekiston 
Respublikasi Adliya vazirligida roʻyxatdan oʻtdi. 

2004 yil 1 yanvar — „XXI asr“ ijtimoiy-siyosiy gazetasining ilk soni nashr etildi. 

2014 yil 21 dekabr — O‘zLiDeP Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga hamda Xalq deputatlari 
viloyat, tuman va shahar Kengashlariga boʻlib oʻtgan saylovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etdi.  

Saylovlar natijasiga koʻra, O‘zLiDeP parlament quyi palatasida eng koʻp — 52 oʻringa, xalq deputatlari viloyat 
Kengashlarida — 307 (38 %), tuman (shahar) Kengashlarida esa — 1806 (35 %) deputatlik oʻriniga ega boʻlib, parlamentda 

oʻzining fraksiyasini, joylardagi vakillik organlarida esa — oʻz deputatlik guruhlarini shakllantirdi. 

Partiyaning markaziy nashri — „XXI asr“ ijtimoiy-siyosiy gazetasi. 

Partiyaning rasmiy veb-sayti: www.uzlidep.uz, E-mail: uzlidep@uzlidep.uz 

 

5. O‘zbekiston ekologik partiyasi haqida 

O‘zbekiston ekologik harakati 2008 yil 2 avgustda tashkil topgan. 

2008 yil 20 sentyabrda O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro‘yxatdan o‘ tgan. Ekoharakat O‘zbekiston Respublikasi 
Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida kvotalangan 15 ta deputatlik o‘rniga ega. Ekoharakatning Respublika konferensiyasi, 

Markaziy Kengash, uning Ijroiya qo‘mitasi, Markaziy nazorat-taftish komissiyasi uning rahbar organlari hisoblanadi. 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida O‘zbekiston ekologik harakatining hududiy bo‘linmalari 
faoliyat olib bormoqda. 

Ekoharakat – jamiyatning barcha kuchlari, O‘zbekistonning bugungi fuqarolari va kelajak avlodlari qulay tabiiy atrof muhitda 
yashash huquqiga ega bo‘lishlari, aholi salomatligini yaxshilashga, muhofaza qilishga, tabiiy resurslarning barcha 

manbalaridan samarali foydalanishga yo‘naltirilgan say’-harakatlarni safarbar qilishga intiladi. “Sog‘lom muhit – inson 
salomatligi” Ekoharakatning bosh shioridir. 

O‘zbekiston ekologik harakatining dasturiy vazifalari: -Atrof-muhit muhofazasi va ekologik holatni sog‘lomlashtirish ishida 
jamoatchilik ishtiroki faolligini har tomonlama kuchaytirish; -Atrof tabiiy muhit muhofazasi masalalarida qabul qilingan 



qonunlar va davlat miqyosidagi boshqa qarorlar ijrosini ta’minlash hamda bu sohadagi qonunchilikni rivojlantirish va 

takomillashtirishga ko‘maklashish bo‘yicha tizimli ishlarni yuritish; -Atrof tabiiy muhit muhofazasi va shu maqsadlarga 
ajratilgan resurslardan oqilona foydalanish borasida qabul qilingan hujjatlarni ijro etishda markaz va joylarda davlat organlari, 

jamoatchilik va boshqa tuzilmalar mas’uliyatini oshirish; -Aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, ekologik ta’lim va 
tarbiya tizimini rivojlantirish; -Atrof-muhit muhofazasi sohasidagi xalqaro hamkorlikni rivojlantirish; -Atrof-muhit muhofazasi 

davlat, jamiyat va har bir fuqaroning vazifasi bo‘lishiga erishish; -Atrof-muhit muhofazasi sohasida nodavlat notijorat 
tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish. 

2018 yil 14-noyabr kuni Xalqaro savdo markazida yangi partiya tashkil etish bo‘yicha majlis bo‘lib o‘tdi. Boriy Alixonov 
raisligida o‘tkazilayotgan mazkur anjumanda vazirlik va idoralar vakillari ishtirok etdi. Tadbirda O‘zbekiston ekologik 
partiyasi tashkil etilgani ma’lum qilindi. 

Ekoharakat “Jamiyat” ijtimoiy-siyosiy va “Ekohayot” ijtimoiy-iqtisodiy gazetalariga hammuassis hisoblanadi. 

Yosh avlodni Ona tabiat va uning ne’matlariga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash, ularda ekologik bilim va madaniyatni 

shakllantirish, uzluksiz ekologik ta’lim-tarbiya tizimiga ko‘maklashish maqsadida “Buloqcha” (“Rodnichok”) bolalar ekologik 
jurnali o‘zbek va rus tillarida chop etilmoqda. 

 

Deputatlikka nomzodlar uchun na’muna 

146-Astrobod saylov okrugida partiyalar tomonidan ko’rsatilgan nomzodlar. 

1. Abdullayev Ilhom Zoirovich – O’zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan. 

1965 yilida tug’ilgan va Toshkent shahrida yashaydi.  O’zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi a’zosi. Hozirda 

O’zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Innovatsion rivojlanish, axborot siyosati va axborot texnologiyalari 

masalalari qo’mitasi raisi lavozimida ishlab kelmoqda. 

 

2. Akaydinov Vorisxon Boriyevich – O’zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasidan. 

1979 yilda tug’ilgan va Toshkent shahrida yashaydi. Yakkasaroy tumani maktabgacha ta’lim bo’limi mudiri lavozimida 

ishlab kelmoqda. O’zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi a’zosi. 

 

3. Islamova Dilfuza Dilshadovna – O’zbekiston Xalq demokratik partiyasidan. 



O’zbekiston Xalq demokratik partiyasi a’zosi. 1979 yilda tug’ilgan va Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Hozirda 

Toshkent shahar xalq ta’limi bosh boshqarmasi boshlig’i o’rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda.  

4. Salimova Dildora Abdukarimovna – Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – O’zbekiston Liberal demokratik 

partiyasidan. 

Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – O’zbekiston Liberal demokratik partiyasi a’zosi. 1961 yilda tug’ilgan va 

Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Hozirda Uchtepa tumanidagi 107-umuta’lim maktabi direktori lavozimida ishlab 

kelmoqda.  

 

5. Sarabekov A’zamjon Abdukadirovich – O’zbekiston Ekologik partiyasidan. 

Partiyasiz va o’z nomzodini O’zbekiston Ekologik partiyasidan ko’rsatgan. 1987 yilda tug’ilgan va Toshkent shahrida 

yashaydi. Hozirda Toshkent shahar adliya boshqarmasi boshlig’ining birinchi o’rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda.  

 

Savollarga namunalar:  

1. O’zbekistonda nechta partiya bor? 

2. Eng yosh partiya qaysi? 

3. O’zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich qaysi partiyadan o’z nomzodlarini ko’rsatganlar? 

4. O’zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasiga qachon asos solingan? 

5. O’zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi raisi kim? 

6. Hozirda eng ko’p deputatlar qaysi partiyadan saylangan? 

7. O’zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi qachon tashkil etilgan? 

8. Nechta deputat saylanadi? 

9. ... 

10.  ... 

OMAD!!! 


