
 
 “Oʻzagrolizing” aksiyadorlik jamiyati ijroiya apparati  

“Buxgalteriya hisobi va hisoboti” boʻlimi boshligʻi- Bosh buxgalterning 
funksional vazifalari: 

  
 1. Hukumat qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarini, aksiyadorlar umumiy 

yigʻilishi, Kuzatuv kengashi va Boshqaruv yigʻilishi qarorlari, Boshqaruv raisi 
yoki uning oʻrinbosarining buyruqlari, farmoyish va koʻrsatmalarini Buxgalteriya 
hisobi va hisoboti boʻlimi tomonidan bajarilishini tashkil etish; 

2. Boʻlim xodimlari orasidagi xizmat vazifalarini taqsimlash, ularning 
lavozim yoʻriqnomalarini ishlab chiqish va tasdiqlash uchun Rahbariyatga kiritish;  

3. Boʻlim xodimlari tomonidan kompaniyadagi ichki mehnat intizomi 
qoidalariga rioya etilishini taʼminlash; 

4. Boʻlim tomonidan tayyorlangan va imzolash uchun Rahbariyatga 
kiritiladigan hujjatlarning toʻgʻriligi va oʻrnatilgan talablarga mos boʻlishini 
taʼminlash; 

5. Jamiyatning buxgalteriya hisobi va hisobotlarining toʻgʻri yuritilishi, 
qonuniyligi, shu jumladan tovar-moddiy boyliklari, asosiy vositalar va kelib 
tushgan moliyaviy mablagʻlarining toʻliq hisob-kitobini olib borilishi  hamda 
ularning harakatini buxgalteriya hisobotlarida toʻliq va toʻgʻri aks ettirilishini 
taʼminlash; 

6. Tovar-moddiy boyliklarni qabul qilish-topshirish va ular uchun toʻlov 
oʻtkazish bilan bogʻliq boʻlgan toʻlov topshiriqnomasi, solishtirish dalolatnomasi, 
ishonchnomalar, yuk xatlari (nakladnoylar), hisob-fakturalari va boshqa 
hujjatlarning oʻrnatilgan tartibda toʻgʻri rasmiylashtirilishini taʼminlash; 

 7. Jamiyatning moliyaviy faoliyati boʻyicha buxgalteriya, soliq, statistik va 
boshqa hisobotlarning aniq va xatosiz tuzilishi, ularning oʻz vaqtida oʻrnatilgan 
tartibda topshirilishini taʼminlash; 

 8. Jamiyatning smeta harajatlari intizomini  taʼminlash;  
 9. Soliqlar va boshqa yigʻimlarni, davlat ijtimoiy sugʻurtasi, sarmoya 

qoʻyilmasi mablagʻlari, ish haqi va boshqa toʻlovlarni toʻgʻri hisob-kitob qilinishi 
va oʻz vaqtida toʻlovlarning oʻtkazilishini taʼminlash; 

 10. Avans va lizing toʻlovlarining hisobini olib borish va ularning jamiyat 
filiallari tomonidan toʻgʻri hisoblanishini nazorat qilish; 

 11. Amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda hamda moddiy javobgar 
shaxslar oʻzgarganda pul mablagʻlari hisobi va hisobotini xatlov 
(inventarizatsiya)dan oʻtkazish, xatlov natijalarini toʻgʻri va oʻz vaqtida tegishli 
hujjatlar asosida rasmiylashtirish va ularni buxgalteriya hisobotida koʻrsatilishini 
taʼminlash; 

 12. Xodimlar uchun ish haqi, nafaqa va boshqa toʻlovlarning oʻz vaqtida 
hisoblanishi va toʻlanishini taʼminlash; 

 13. Amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda buxgalteriya hujjatlarini 
saqlanishini va arxivga topshirilishini tashkil etish; 

 14. Moddiy-tovar boyliklarni qabul qilish va topshirish ishlarini amaldagi 
qonunchilik talablari asosida amalga oshirilishini nazorat qilish; 



 15. Harajatlarning ish haqi fondi doirasida amalga oshirilishi, moliya va 
kassa intizomiga rioya etilishini nazorat etish; 

 16. Amaldagi qonunchilikda va shartnomada belgilangan muddatlarda va 
tartibda debitorlik qarzdorlikni undirish hamda kreditorlik qarzlarning toʻlanishi 
ishlarini nazorat qilish; 

 17. Jamiyatning moliyaviy mablagʻlaridan samarali foydalanishni taʼminlash 
hamda samarali foydalanish boʻyicha tavsiyalar ishlab chiqish va Rahbariyatga 
kiritish;  

 18.  Boʻlim faoliyatida qonuniylikni taʼminlash; 
 19. Xizmat yoki tijorat siri hisoblangan axborotlarning Boʻlim xodimlari 

tomonidan saqlanishini taʼminlash; 
 20. Boshqaruv yigʻilishlarida qatnashish, Boshqaruv aʼzosi sifatida unga 

biriktirilgan masalalarning hal etilishi toʻgʻrisida axborot berish, muammolarni 
koʻtarib chiqish va ularning yechimi boʻyicha taklif kiritish; 

 21. Amaldagi qonunchilik meʼyorlari, “Oʻzagrolizing” AJ Boshqaruvi 
toʻgʻrisida nizom”, lavozim yoʻriqnomasi va mehnat shartnomasida belgilangan 
boshqa vazifalarni bajarish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


