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Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 
16 февралдаги 115-Ф-сонли “Республикамизда 8 Март - Хотин-қизлар кунини 
кенг нишонлаш тўгрисида”ги фармойишини бажарилишини таъминлаш 
мақсадида:

ч

w

1. Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 16 февраль 
“Республикамизда 8 Март -Хотин-қизлар кунини кенг нишонлаш гўгрисида”ги 
115-Ф-сонли фармойиши раҳбарлик ва ижро учун қабул қилинсин.

2. 8 Март -Хотин-қизлар кунини кенг нишонлашга тайёргарлик кўриш ва у ни 
ўтказиш бўйича вилоят ишчи гуруҳи таркиби иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Вилоят ишчи гуруҳи 3 кун муддатда 8 Март - Хотин-қизлар кунини бадиий- 
ташкилий жиҳатдан муносиб равишда ўтказиш бўйича тадбирлар режасини ишлаб 
чиқсин ва уларнинг бажарилишини таъминласин.

3. Фаргона шаҳар ҳокимлиги (Д.Рахматов), вилоят Маданият ва спорт ишлари 
бошқармаси (И.Жалилов), вилоят Хотин-қизлар кўмитаси (Т.Тожиева) билан 
ҳамкорликда 2016 йил 1-5 март кунлари вилоят Театр-концерт саройида 8 Март -  
Хотин-қизлар кунига багишланган байрам тадбирини ташкил этилишини 
таъминласин.

Белгилаб қўйилсинки, байрамни ўтказиш билан боглик сарф-ҳаражатлар 
вилоят маҳаллий бюджета ҳамда ҳомийлар ҳайриялари ҳисобидан қопланади.

4. Шаҳар ва туманлар ҳокимликлари 8 Март -  Хотин-қизлар куни муносабати 
билан тегишли маданий-маърифий ва спорт тадбирларини белгиласинлар ҳамда 
“Соглом она ва бола йили” муносабати билан жойларда ушбу кунга багишланган 
байрам тадбирларининг юкори савияда ва кўтаринки руҳда ўтишини 
таъминласинлар.

5. Вилоят телерадиокомпанияси (М.Акбаров), ’’Фаргона ҳақиқати” ва 
“Ферганская правда” газеталари бирлашган таҳририяти (Н.Собиров) ва бошқа 
оммавий ахборот воситаларига 8 Март -  Хотин-қизлар куни байрам тадбирларини 
кенг ёритиш тавсия этилсин.

6. Мазкур фармойишнинг бажарилишини таъминлаш вилоят ҳокимининг 
ўринбосарлари С.Қўчқоров ва Т.Тожиевалар зиммаларрда ЮқдйТилсин.
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Вилоят ҳокимининг 
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8 Март -  Хотин-қизлар кунини кенг нишонлашга тайёргарлик 
кўриш ва уни ўтказиш бўйича ишчи гуруҳининг

ТАРКИБИ

С.Қўчқоров

Т.Тожиева

И.Жалилов

Д.Рахматов

Д.Ходжаева

А.Султонов

А.Ортиқов

З.Тешабоев

М.Рахимов

М.Холдоров

У.Жабборов

М.Акбаров

Ш.Полвонов0Х.Исламова

Т.Холдоров

Ф.Зохидов

Т.Саримсоқов

А.Мўминов

Вилоят ҳокими ўринбосари, вилоят ишчи гуруҳи 
раиси
Вилоят ҳокими ўринбосари, Хотин-қизлар қўмитаси 
раиси, вилоят ишчи гуруҳи раиси ўринбосари 
Вилоят Маданият ва спорт ишлари бошқармаси 
бошлиги, вилоят ишчи гуруҳи раиси ўринбосари 
Фаргбна шаҳар ҳокими

Вилоят ҳокимлигининг котибият мудири, ишчи 
гуруҳ масъул котиби
Вилоят Ички ишлар бошқармаси бошлиги

Вилоят Молия бошқармаси бошлиги

Вилоят Халқ таълими бошқармаси бошлиги

Вилоят Соглиқни сақлаш бошқармаси бошлиги в.б.

Вилоят Урта махсус, касб-хунар таълими ҳудудий 
бошқармаси бошлиги
Вилоят Матбуот ва ахборот бошқармаси бошлиги

Вилоят Телерадиокомпанияси директори

“Камолот” ЁИҲ вилоят кенгаши раиси

Вилоят “Маҳалла” ҳайрия жамоат фонди раиси 
ўринбосари
Вилоят “Нуроний” жамгармаси раиси

Вилоят Маънавият таргибот маркази раҳбари

Вилоят касаба уюшмалари ташкилотлари
бирлашмаси кенгаши раиси
вилоят Театр-концерт саройи директори ўринбосари


