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ШАҲАРСОЗЛИК НОРМАЛАРИ ВА ҚОИДАЛАРИ 

 

ШНҚ 1.03.09-20 

 

ЛОЙИҲА БОШ МУҲАНДИСИ (БОШ АРХИТЕКТОРИ) ҲАҚИДА 

НИЗОМ 

 

Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта 

 

Regulations on the chief engineer (chief architect) of the project  

        
 

 

 

Кириш 

Мазкур “Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори) ҳақида Низом” ҳужжат 

шаҳарсозлик соҳасига оид, Ҳукумат томонидан қабул қилинган қарор ва фармонлар билан 

мувофиқлаштирилди ҳамда хорижий амалиёт асосида қайта кўриб чиқилди. 

 

1.Қўлланилиш соҳаси 

Мазкур шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари (кейинги ўринларда ШНҚ деб 

юритилади) бино ва иншоотларни янгидан қуриш, кенгайтириш, реконструкция қилиш ва 

техник қайта жиҳозлаш, шаҳарлар, шаҳар типидаги посёлкалар ва қишлоқ аҳоли 

пунктларини (бундан кейин қурилиш объектлари) режалаштириш ва қуриш лойиҳаси бош 

муҳандисининг (бош архитектори) вазифалари, ҳуқуқлари ва мажбуриятларини 

белгилайди. 

2. Атамалар ва таърифлар 

2.1. Мазкур меъёрий ҳужжатда атамалар ШНҚ 1.01.04 “Меъёрий қурилиш 

атамалари”даги таърифлар билан ишлатилади:  

3. Умумий қоидалар 

3.1. Ушбу Низом халқ хўжалиги ва саноат тармоқларининг мавжуд корхоналари 

бинолари ва иншоотларини янгидан қуриш, кенгайтириш, реконструкция қилиш ва техник 

қайта жиҳозлаш, шаҳарлар, шаҳар типидаги посёлкалар ва қишлоқ аҳоли пунктларини 

(бундан кейин қурилиш объектлари) режалаштириш ва қуриш лойиҳаси бош 

муҳандиси(бош архитектори)нинг вазифалари, ҳуқуқлари ва мажбуриятларини 

белгилайди. 

3.2. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектор)га лойиҳа-қидирув ташкилотининг ва 

лойиҳалаштириладиган объектларнинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда 

қўшимча вазифалар юклатилиши мумкин. 
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Қўшимча мажбуриятлар бош муҳандис (бош архитектор) билан тузиладиган меҳнат 

шартномаси (контракт)да акс эттирилиши лозим. 

3.3. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори) лойиҳа ҳужжатларини ишлаб 

чиқишни ташкил этиш ва лойиҳа-қидирув ишларини лойиҳалаш, қуриш, объектни ишга 

туширишнинг бутун даврида техник раҳбарлик қилиш учун лойиҳа қидирув ташкилоти 

раҳбарининг буйруғи билан тайинланади ва озод этилади. 

3.4. Саноат, транспорт, энергетика, алоқа, қишлоқ ва сув хўжалиги қурилиши 

объектларини лойиҳалашда лойиҳа бош муҳандиси тайинланса, турар-жой, фуқаро 

қурилиши объектларини лойиҳалашда, шаҳарлар, посёлкалар ва қишлоқ хўжалиги 

пунктларини режалаштиришда эса лойиҳа бош архитектори тайинланади. 

Йирик ва мураккаб объектларни ёки шаҳарнинг меъморий қиёфаси учун катта 

аҳамиятга эга бўлган корхоналарнинг объектлари ва иншоотларини лойиҳалаштиришда 

лойиҳа бош архитектори ва лойиҳа бош муҳандисини тайинлашга рухсат этилади. Бунда 

етакчилик роли улардан бирининг зиммасига юклатилади. 

Юқори малакали мутахассислар орасидан лойиҳа бош муҳандиси (лойиҳа бош 

архитектори) тайинланади. 

Йирик ва муҳим объектларни лойиҳалаш вақтида зарур бўлган ҳолларда лойиҳа бош 

муҳандиси ўринбосари ҳам тайинланиши мумкин. 

3.5. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори) лойиҳалашнинг бутун даври 

давомида лойиҳа ишланмасининг ташкил этувчиси, лойиҳалаш ишлари, лойиҳа 

ҳужжатининг ишлаб чиқилиши, объект қурилиши, муаллифлик назорати ва фойдаланишга 

топшириш бўйича, техник ва ижодий раҳбари ҳисобланади. 

3.6. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори) ўз фаолиятида Ўзбекистон 

Республикасининг амалдаги қонунчилиги; Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари  

ва ҳудудлари қисмларининг ривожланишини режалаштириш, аҳоли пунктлари ҳудудлари 

қурилиши тўғрисидаги шаҳарсозлик ҳужжатлари; иқтисодий объектларни 

лойиҳалаштиришда асосий йўналишлар бўйича ҳужжатлар; наъмунавий лойиҳа 

ҳужжатлари каталоглари; шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари; идоравий қурилиш 

нормалари; давлат стандартлари; лойиҳа ташкилотининг норматив ва бошқарув 

ҳужжатлари, лойиҳалаш ва қурилишда янги технологиялар ҳамда буюртмачи томонидан 

лойиҳалаш топшириғи ва лойиҳа ишларини бажариш шартномаси (контракти)га 

киритилган талабларга таянади. 

4. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори) нинг вазифалари ва 

мажбуриятлари 

4.1. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори)нинг асосий вазифалари- 

лойиҳаланаётган объектларнинг юқори техник-иқтисодий даражаси ва лойиҳавий ҳужжат 

сифати, уларни қуриш ҳамда эксплуатация қилишда меҳнат унумдорлигини ошириш ва 

моддий ресурслар сарфини қисқартириш, қурилиш-монтаж ишлари ва объектлар нархлари 

улушини пасайтириш, шаҳарсозлик, ҳажмий-режавий ва конструктив лойиҳалаштириш 

ечимлари сифатини яхшилашни таъминлашдан иборатдир. 
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4.2. Бош муҳандис (бош архитектор)нинг асосий вазифаларига мувофиқ унинг 

зиммасига қуйидаги мажбуриятлар юклатилади: 

4.2.1. Буюртмачи томонидан смета-шартнома ҳужжатларини расмийлаштириш ва 

тасдиқлашни ҳамда лойиҳа-қидирув ишлари учун шартнома нархининг асослананишини 

таъминловчи лойиҳа олди ишларини бажариш. 

4.2.2. Қурилиш майдони (трассаси)ни танлаш бўйича комиссия ишида, мавжуд 

корхоналар, бинолар ва иншоотларни янгидан қуриш, реконструкция қилиш ва техник 

қайта жиҳозлаш бўйича лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун муҳандислик-техник 

тадқиқотларни лойиҳалаш топшириғини тайёрлаш ва ташкил этишда иштирок этиш. 

4.2.3. Қурилиш майдони (трассаси)ни танлаш комиссиясининг ишида, янги 

қурилишга, фаолият юритаётган корхоналар, бинолар ва иншоотларни реконструкция 

қилиш ва техник қайта ускуналаш бўйича лойиҳавий ҳужжатни ишлаб чиқиш учун 

муҳандислик-техник тадқиқотларни лойиҳалаштириш ва ташкил этишга бериладиган 

топшириқни тайёрлашда иштирок этиш. 

4.2.4. Янги технологик жараёнлар ва  уларни ишлаб чиқилиши, конструкцияланиши  

ва тайёрланиши бўйича давомли циклга эга бўлган ускуналар қўлланадиган объектлар учун 

илмий-тадқиқот, конструкторлик ва лойиҳалаш ишларининг комплексли режа-

графикларини тузишда қатнашиш. 

4.2.5. Буюртмачи билан лойиҳа-қидирув ишларини бажаришга, шу жумладан 

уларнинг нархлари бўйича (уларни лойиҳа ишлаб чиқиш иштирокчилари – ташкилотлар 

(субпудратчи) ва бўлимлар ўртасида олдиндан тақсимлаш билан) шартнома (контракт)лар 

тузиш учун тегишли маълумотларни тайёрлаш, лойиҳа ҳужжатини ишлаб чиқиш 

графигини тузиш. 

4.2.6. Субпудратчи лойиҳа, тадқиқот ва бошқа ташкилотларга топшириладиган 

ишларни бажариш учун топшириқларни тайёрлаш, ушбу ташкилотларни дастлабки 

маълумотлар билан таъминлаш, субпудрат ишларининг бажарилишини назорат қилиш, 

лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида субпудратчи ташкилотларда юзага келадиган барча 

масалаларни ўз вақтида ҳал этиш. 

4.2.7. Субпудратчи лойиҳа, тадқиқот ва бошқа ташкилотлар томонидан ишлаб 

чиқилган материалларни техник қабул қилишни шу мақсад учун экспертлар ва бошқа зарур 

бўлган малакали мутахассисларни жалб қилиш билан амалга ошириш. 

4.2.8. Лойиҳани ишлаб чиқувчилар (бўлимлар, мутахассислар) таркибини улар 

ўртасида ишлар ҳажмини тақсимлаш билан лойиҳа ташкилотида ўрнатилган тартибга 

мувофиқ шакллантириш, ишларни ташкил этиш ва ишлар ижросини назорат қилиш. 

4.2.9. Лойиҳаланаётган объектлар бўйича илмий-техник маҳсулотларни ишлаб 

чиқиш ва топшириш бўйича ишларни шартнома билан ўрнатилган муддатларда ташкил 

этиш. 

4.2.10. Қабул қилинадиган лойиҳавий ечимларнинг техник ва иқтисодий даражасини 

ҳамда лойиҳавий ҳужжатни ишлаб чиқиш муддатларини назорат қилиш.  
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Мақсадга мувофиқ бўлган ва иқтисодий жиҳатдан энг мақбул лойиҳавий ечимларни 

аниқлаш учун зарур бўлган вариантлар ишлаб чиқилишини таъминлаш. 

4.2.11. Типли (стандарт) ва такрорий фойдаланиладиган иқтисодий жиҳатдан мақбул 

бўлган якка тартибдаги лойиҳаларни унификацияланган ҳажмий-режавий, конструктив ва 

технологик ечимлар, тугунлар, конструкциялар ва буюмларни лойиҳалашда кенг қўллаш 

мақсадида танлаш. 

4.2.12. Лойиҳанинг бутун комплекси бўйича лойиҳа-ижро ишларини, шу жумладан 

субпудрат ишларини мувофиқлаштириш, буюртмачига комплектли лойиҳа ҳужжатини шу 

ишларни бажаришга тузилган календар режага мувофиқ тақдим этилишини таъминлаш, 

лойиҳа-қидирув ишларига сарфланадиган маблағларни назорат қилиш. 

4.2.13. Лойиҳаларнинг лойиҳа топшириғига ва ишчи ҳужжатларнинг тасдиқланган 

лойиҳага мос келишини таъминлаш; қабул қилинадиган лойиҳавий ечимларнинг техник ва 

иқтисодий даражасини назорат қилиш; энг мақсадга мувофиқ лойиҳавий ечимларни 

аниқлаш учун зарур бўлган вариантлар ишлаб чиқилишини ташкил этиш. 

4.2.14. Лойиҳада илк бор қўлланилган ёки ишлаб чиқилган технологик жараёнлар, 

ускуналар, приборлар, конструкциялар, материаллар ва буюмлар патент софлигини 

текширишни ташкил этиш. 

4.2.15. Амалдаги норматив ҳужжатларга асосланиб қисман четга чиққан ҳолда 

бажарилган ҳужжатни давлат назорат органи ва уларни тасдиқлаган манфаатдор 

ташкилотлар билан расмийлаштириш. 

4.2.16. Лойиҳа ва бошқа ҳужжатлар ҳажмини (пудратчи ва қурилиш ташкилотлари 

билан келишган ҳолда) қисқартириш, типли (стандарт) ҳамда такрорий қўлланиладиган 

иқтисодий жиҳатдан тежамкор лойиҳалардан, унифакацияланган ҳажмий-режавий, 

конструктив ва технологик ечимлар, тугунлар, конструкция ва буюмлардан фойдаланиш.  

4.2.17. Лойиҳалаш ва қурилиш жараёнида, объектни ишга тушириш ва лойиҳавий 

қувватга эришиш даврида вужудга келган масалаларнинг ўз вақтида ечимини топиш.  

4.2.18. Лойиҳа материалларида объект қурилишига оид лойиҳа ҳужжатларини 

нормалар, қоидалар ва давлат стандартларига мувофиқ равишда ишлаб чиқилганлигини 

билдирувчи тегишли ёзувлар билан тасдиқлаш. 

4.2.19. Лойиҳа ҳужжатларини тармоқ илмий-техник кенгаши ва пудратчи қурилиш 

ташкилоти билан биргаликда кўриб чиқиш ҳамда келишишда иштирок этиш. 

4.2.20. Лойиҳани юқори ташкилотлар ва экспертиза органларида ҳимоя қилиш.  

4.2.21. Қурилиш жараёнида муаллифлик назоратини ташкил этиш ва амалга ошириш. 

4.2.22. Буюртмачи билан келишилган ҳолда қурилишнинг мавжуд ҳолатини ҳисобга 

олиб, иш ҳужжатларига янги меъёрий ҳужжатларнинг кучга кириши билан боғлиқ бўлган 

ўзгаришларни киритиш. 

4.2.23. Энергия тежамкорлик ва атроф-муҳит муҳофазаси соҳасида юқори 

натижаларга эришиш мақсадида лойиҳа ҳужжатини ишлаб чиқувчиларнинг ўзаро ҳаракати 
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ва бирлашишини таъминлаш учун лойиҳалаштиришда “интеграллашган” ёндашувни 

ташкил этиш ва амалга ошириш. 

5.  Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори)нинг ҳуқуқлари 

5.1. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори) қуйидаги ҳуқуқларга эга: 

Муассасалар, ташкилотлар ва корхоналарда лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш, 

келишиш ва кўриб чиқиш, қурилишни тасдиқланган лойиҳа асосида амалга ошириш ва 

лойиҳа ташкилоти томонидан ўрнатилган тартибда мазкур масалалар юзасидан расмий 

ёзишмаларни олиб бориш бўйича лойиҳа ташкилоти вакили сифатида қатнашиш.  

5.2. Лойиҳалаштириш, қурилиш жараёнларида, объектни ишга тушириш  

ва лойиҳавий қувватларга эришиш даврида техник масалалар бўйича ечимлар қабул қилиш.  

5.3. Лойиҳанинг ишлаб чиқилиш ҳолатини, маблағларнинг лойиҳа-қидирув 

ишларига тўғри сарфланишини, лойиҳалашнинг ўрнатилган муддатларига риоя қилиниши 

ва лойиҳа ҳужжатини ишлаб чиқиш жараёнида лойиҳавий ечимлар сифатини текшириш. 

5.4. Инстанцияларни, хатоликларни, ҳамда лойиҳанинг бошқа бўлимлари 

(қисмлари) билан ўзаро боғланишлар мавжуд эмаслиги ёки ишлаб чиқилган 

материалларнинг тўлиқ эмаслиги аниқланган ҳолда уларни келиштирувчи ва тасдиқловчи 

лойиҳа ташкилоти техник кенгашининг қарорлари, экспертиза хулосаларига мувофиқ 

равишда қўшма бўлимлар ва субпудратчи ташкилотлар томонидан якунланган бўлимлар, 

лойиҳа қисмларининг тўлдирилиши ва тузатилишини талаб қилиш.  

5.5. Қурилиш-монтаж ишларини олиб боришда лойиҳадан четга чиқилган, махсус 

техник шартлар ва қурилиш қоидалари бузилган ҳамда иш сифати паст бўлган ҳолларда, 

шунингдек уларнинг сифати қониқарсиз бўлганда қурилиш-монтаж ишларининг айрим 

турларини бажарилишини тўхтатиш.  

5.6. Лойиҳа ташкилотининг йўриқномаси асосида объектларни лойиҳалаш, қуриш  

ва эксплуатация қилиш бўйича янги норматив ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва амалдаги 

норматив ҳужжатларга тузатишлар киритиш тўғрисида таклифлар бериш.  

5.7. Лойиҳа ташкилотида қабул қилинган тартибга мувофиқ ижрочилар ўртасида 

меҳнатга ҳақ тўлаш фонди маблағларини тақсимлашда қатнашиш, ишчи-ходимларни 

рағбатлантириш ва уларнинг лавозимларини ўзгартириш тўғрисида таклифлар тайёрлаш. 

5.8. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори) ўз назорати остида ва бевосита 

иштирокида бажарилган лойиҳавий ишланмаларга қонун ҳужжатларида белгиланган 

муаллифлик ҳуқуқига эга. 

5.9. Объектда фойдаланилмайдиган яроқли қурилиш материаллари ёки буюмлари 

пудратчи томонидан буюртмачига далолатнома асосида топширилиши лозим. 

6. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори)нинг маъсулияти 

6.1. Лойиҳа бош муҳандиси (бош архитектори) қуйидагилар учун масъулдир: 

лойиҳада Ўзбекистон Републикасининг амалдаги қонунчилигига риоя қилиш учун; 

амалдаги нормалар, стандартлар, буйруқлар, топшириқлар ва йўриқномалар 

талаблари учун; 
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қурилаётган объектларнинг техник-иқтисодий ва меъморий ечимларининг 

даражаси, лойиҳа ҳужжатининг сифати, ўз вақтида ишлаб чиқилиши ва тўлиқлиги учун; 

мазкур низом билан унинг зиммасига юклатилган барча вазифаларнинг бажарилиши 

учун.  


