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Ushbu hujjat “Oʻzagrolizing” aksiyadorlik jamiyatining mulki hisoblanadi. 
Ushbu hujjatda keltirilgan maʼlumotlardan korxona xodimlari boʻlmagan shaxslar tomonidan boshqa 

maqsadlar uchun foydalanish, koʻchirish Jamiyat rahbariyatining ruxsatisiz amalga oshirilmaydi. 
Har qanday oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish hujjatning asl nusxasida amalga oshiriladi. 
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I. Umumiy qoidalar 
 
 

1.1. Ushbu lavozim yoʻriqnomasi Oʻzbekiston Respublikasining "Lizing 
toʻgʻrisida"gi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 30-oktyabrdagi  
486-sonli “Oʻzqishloqxoʻjalikmashlizing” aksiyadorlik lizing kompaniyasini tashkil 
etish toʻgʻrisida"gi, 2000-yil 2-noyabrdagi 424-sonli “Qishloqni lizing shartlarida 
qishloq xoʻjaligi texnikasi bilan taʼminlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi, 
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 17-noyabrdagi PQ-2658-sonli 
"Oʻzagrotexsanoatxolding" aksiyadorlik jamiyatining faoliyatini tashkillashtirish 
toʻgʻrisida"gi, 2018-yil 4-sentyabrdagi PQ-3929 sonli “Qishloq xoʻjaligi 
mashinasozligi tarmogʻini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari 
toʻgʻrisida”gi qarorlari hamda "Oʻzagrolizing" aksiyadorlik jamiyatining (keyingi 
matnda "Jamiyat" deb yuritiladi) Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan. 

1.2. “Aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar boʻlimi” boshligʻi – mehnat 
shartnomasiga muvofiq Boshqaruv raisi buyrugʻi asosida oʻz vazifasiga tayinlanadi 
va undan ozod etiladi oʻz faoliyatida toʻgʻridan-toʻgʻri Boshqaruv raisiga 
boʻysunadi. 

1.3. Boʻlim boshligʻi ishda boʻlmagan (mehnat taʼtili, betobligi, xizmat safari 
va x.z) vaqtida uning vazifasini boʻlim Bosh mutaxassis bajaradi. 

1.4. Boʻlim boshligʻi – oʻz faoliyatini Jamiyatning boʻlimlari, filiallari va 
hamkorlari (aksiyadorlar va kuzatuv kengashi) bilan uzviy aloqadorlikda olib boradi. 

1.5. Boʻlim boshligʻi – oʻz faoliyatida Oʻzbekiston Respublikasi 
Konstitutsiyasi va qonunlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining 
qarorlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va 
farmoyishlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlariga, Jamiyatning 
Nizomi, Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yigʻilishi va Kuzatuv kengashi 
yigʻilishining qarorlari va Boshqaruv raisi va uning oʻrinbosari buyruq va 
koʻrsatmalariga hamda mazkur yoʻriqnomaga amal qiladi. 

1.6. Ish yuritish va ijro intizomini amaldagi qonunchilikka asoslangan 
meʼyoriy hujjatlar asosida tashkil qiladi. 
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I. Boʻlim boshligʻining malakasiga qoʻyiladigan talablar  
“Boʻlim boshligʻi” lavozimiga quyidagi talablarga javob beruvchi shaxs 

tayinlanadi: 
2.1. Ushbu lavozimga oliy iqtisodiy maʼlumotga ega boʻlgan shaxs ishga qabul 

qilinishi mumkin. 
2.2.Tayyorgarligi: 
- Jamiyatninrg sifat doirasidagi siyosatini bilish; 
- Boʻlim nizomi va lavozim yoʻriqnomasi bilan tanishib chiqish; 
- Mehnat muhofazasi va yongʻin xavfsizligi qoidalari boʻyicha koʻrsatmalar olish. 
2.3. Koʻnikmalari: 
- Sohaga oid qonun va qonun osti hujjatlarini lozim darajada bilish; 
- Kompyuterdan mustaqil foydalana olish; 
2.4. Ushbu lavozimga ishga qabul qilishda tashqi iqtisodiy faoliyat, moliya va bank 

sohasini tushunadigan kamida 5 yillik ish tajribasiga ega shaxs talab qilinadi. 
2.5. Chet (ingliz, rus va x.z.) tillarini bilishi talab qilinadi. 
 

III. Boʻlim boshligʻining lavozim vazifalari 
 

3.1. Boʻlim xodimlarining xizmat vazifalari yoʻriqnomasini ishlab 
chiqadi va tasdiqlash uchun Rahbariyatga kiritadi; 

3.2. Boʻlim Nizomi va Rahbariyat topshirigʻi asosida boʻlimga yuklatilgan 
vazifalarning bajarilishini taʼminlash uchun boʻlim xodimlariga tegishli koʻrsatmalar 
beradi va ushbu vazifalarning bajarilishini tashkil etadi; 

3.3. Boʻlim xodimlari tomonidan ichki mehnat intizomiga rioya etilishini nazorat 
qiladi; 

3.4. Boʻlim tomonidan tayyorlangan va imzolash uchun Rahbariyatga 
kiritiladigan hujjatlar loyihasini oʻrnatilgan talablarga mos boʻlishini taʼminlaydi; 

3.5. Jamiyatda qabul qilingan ichki meʼyoriy hujjatlarning tizimli hisobini 
yuritadi, hujjatlarning belgilangan tartibda saqlanishini taʼminlaydi; 

3.6. Jamiyat ichki meʼyoriy hujjatlariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish, 
muddati oʻtgan meʼyoriy hujjatlarni harakatdan toʻxtatish, yangi ichki  
meʼyoriy hujjat ishlab chiqish toʻgʻrisida takliflar tayyorlaydi va Rahbariyatga 
kiritadi; 
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3.7. Korporativ munosabatlarni amalga oshirish uchun Jamiyatning aksiyadorlari 
va kuzatuv kengashi bilan birgalikda ishlarni rivojlantirishni taʼminlaydi. 



3.8. Aksiyadorlarning navbatdagi va navbatdan tashqari Umumiy yigʻilishlarini 
tayyorlash, oʻtkazish va yigʻilishlarda qabul qilingan boʻlim faoliyati bilan bogʻliq 
qarorlarning ijrosini taʼminlaydi; 

3.9. Jamiyatning qimmatli qogʻozlar bozoridagi faoliyati xaqidagi maʼlumotlarni 
tayyorlash, tahlil qilish va muhim maʼlumotlarni  qonunchilikda belgilangan tartibda 
jamiyatning veb-saytiga joylashtirilishini taʼminlaydi; 

3.10. Jamiyat Aksiyadorlarining navbatdagi va navbatdan tashqari yigʻilish 
qarorlarini tayorlanishini taʼminlaydi; 

3.11. Jamiyat tomonidan investitsiya kiritilgan korxonalardan har chorakda va 
yilda ularning moliyaviy hisobotlarini qabul qilinishi va tahlil qilinishini taʼminlaydi; 

3.12. Jamiyat Boshqaruviga zarur boʻlgan maʼlumotlarni tayyorlanishini 
taʼminlaydi va taqdim etadi, boʻlimga keladigan topshiriq xatlarni oʻz vaqtida 
bajarilishini taʼminlaydi; 

3.13. Boʻlim tarkibidagi asosiy vazifalarni bajaruvchi xodimlarning ish 
sharoitlarini talab darajasida boʻlishi yuzasidan rahbariyatga takliflar kiritadi. 

3.14. Rahbariyat tomonidan boʻlimga ijro etish uchun topshirilgan boshqa 
topshiriqlarning oʻz muddatida ijro etilishini tashkil etadi; 

3.15. Boʻlimning boshqa xodimlari mehnat taʼtilida yoki betob boʻlganida 
ularning vazifalarini oʻz vakolati darajasida ijro etilishini taʼminlaydi; 

3.16. Sifat menejmenti tizimining ishlab chiqilishida, amalga kiritilishida va 
ishlab turishida, ichki va tashqi audit tekshiruvlarida ishtirok etadi va hamkorlik 
qiladi, shuningdek, audit natijalariga koʻra aniqlangan holatlar boʻyicha tuzatish va 
oldini olish harakatlarini oʻz vaqtida oʻtkazilishini taʼminlaydi; 

3.17. Oʻz faoliyati davomida mehnatni muhofaza qilish, texnika va yongʻin 
xavfsizligi qoidalariga amal qiladi. 
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IV. Boʻlim boshligʻining huquqlari 
 

4.1. Boʻlim xodimlariga zarur topshiriqlar beradi va ularning bajarilishini nazorat 
qiladi; 

4.2. Boʻlim faoliyati bilan bogʻliq boʻlgan masalalar boʻyicha oʻz vakolati 
doirasida mustaqil ravishda qarorlar qabul qiladi, zarur hollarda Rahbariyatga boʻlim 
nomidan takliflar kiritadi; 



4.3. Boʻlim vakolatlari doirasida Jamiyatning hududiy filiallaridan tegishli 
hujjatlarni soʻrab oladi, Jamiyat buyruqlari va Rahbariyat topshiriqlari bajarilishini 
nazorat qiladi; 

4.4. Qonun hujjatlarida belgilangan boshqa huquqlardan foydalanadi. 
 

V. Boʻlim boshligʻining majburiyatlari va javobgarligi 
 

5.1. Oʻzi boshchilik qilayotgan tizimda sogʻlom ish kayfiyati boʻlishini; 
5.2. Rahbariyat tomonidan boʻlimga yuklatilgan har qanday asosli topshiriqlarni 

oʻz vaqtida va sifatli bajarilishini; 
5.3. Oʻzi va boʻlim xodimlari tomonidan “maxfiy maxsus” grifli hujjatlar hamda 

Jamiyat ijro etuvchi apparatining ish yuritish yoʻriqnomasi maʼlumotlarini tashqarida 
oshkora qilmaslikni; 

5.4. Ishlarni nazorat qilish va amaliy yordam koʻrsatish uchun 
filiallar va xorijiy mamlakatlarga xizmat safariga borishni; 

5.5. Rahbar topshirigʻiga asosan Jamiyatga kelib tushgan Oʻzbekiston 
Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 
farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining 
qarorlari va farmoyishlari, shuningdek "Oʻzagrolizing" AJ qaror va buyruqlarining 
bajarilishi boʻyicha tegishli hujjatlar loyihasini Rahbar rezolyutsiyasida koʻrsatilgan 
muddatda tayyorlaydi. 

5.6. Hujjatlar va topshiriqlarni ijro etish muddatlari hujjat 
imzolangan (tasdiqlangan) sanadan boshlab kalendar kunlarda hisoblanadi. 

a) Ijro etishning oxirgi sanasi hujjat matnida yoki rahbar 
rezolyutsiyasida koʻrsatiladi. Xodim: 
- Vazirlar Mahkamasidan toʻgʻridan-toʻgʻri Jamiyatga kelib tushgan 
topshiriqlar yoki Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi 
orqali qabul qilinib, tegishli topshiriq bilan Jamiyatga yuborilgan Hukumat 
topshiriqlari joʻnatilgan kundan boshlab 10 kalendar kun mobaynida bajarilishi lozim 
boʻladi, agar boshqa muddat belgilanmagan boʻlsa; 
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- Qonun hujjatlari va Hukumat qarorlarini Oʻzbekiston Respublikasi qabul qilgan 
qonunlarga muvofiqlashtirish boʻyicha topshiriqlarni bir oy muddat mobaynida 
bajarishi lozim, agar Oliy Majlis qarorida boshqa muddat nazarda tutilgan boʻlmasa; 

- Qonunlar loyihalariga – 7 kalendar kun mobaynida, qaror loyihalari boʻyicha – 
3 kalendar kun, farmoyishlarning loyihalari boʻyicha esa koʻpi bilan - 2 kalendar 
kun mobaynida xulosa berishi lozim. 



b) Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 
farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va 
farmoyishlari shuningdek, oʻz qarorlarining bajarilishi yuzasidan tasdiqlangan chora-
tadbirlar (nazorat rejasi, tadbirlar rejasi, harakatlar rejasi, kalendar grafik)ni 
belgilangan muddatlarda ijrosi boʻyicha maʼlumotlarni hamda ijro intizomi holati 
boʻyicha maʼlumotlarni “Murojaatlar bilan ishlash va ijro intizomi boʻlimi”ga taqdim 
qilib borilishini taʼminlaydi. 

5.7. Boʻlim majburiyatlarini toʻliq bajarilishi va Jamiyat ichki mehnat qoidalariga 
amal qilinishini taʼminlaydi. 

5.8. Nizom boʻyicha boʻlimga yuklatilgan vazifalarni oʻz vaqtida va sifatli 
bajarilishiga, Jamiyat mulkini asrashga, yongʻin xavfsizligini taʼminlashga, boʻlim 
xodimlariga xavfsiz ish sharoitlarini yaratishga; 

5.9. Boʻlim xodimlari tomonidan oʻzlarining lavozim yoʻriqnomalarida 
koʻrsatilgan vazifalarni talab darajasida bajarilishi, ichki mehnat intizomiga rioya 
etishlari va amaldagi mehnat qonunchiligida nazarda tutilgan boshqa vazifalarni 
bajarilishiga; 

5.10. Majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun 
qonun hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortiladi va ijro intizomini buzganligi 
uchun xodimga nisbatan Oʻzbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 181-
moddasiga asosan intizomiy jazo (hayfsan yoki oʻrtacha oylik ish haqining 30 
foizidan ortiq boʻlmagan miqdorda jarima, yoki mehnat shartnomasini bekor qilish) 
choralari qoʻllaniladi. 
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IX. Nizomni foydalanuvchilarga tarqatish 
 

Boʻlinmalarga hujjatni tarqatish ruyxati 
 

Sana 
 

LY № Taxrir № Kuchga kirish sanasi: 



Tarqatilishi lozim boʻlgan hujjatlar 
nomi 

“AKSIYADORLAR BILAN KORPORATIV 
MUNOSABATLAR” BOʻLIMI 

№ Hujjat tarqatilishi lozim boʻlgan boʻlinma yoki lavozim nomi 

1 Boshqaruv raisi 

2 Boshqaruv raisining oʻrinbosari 

3 Yuridik boʻlim 

4 Xodimlarni boshqarish boʻlimi 

    

Ishlab 
chiquvchining 

imzosi 

 Xujjatlarni boshqaruvchi 
xodimning imzosi 

 

 
 

X. Tanishishlarni ruyxatga olish varaqchasi 
 

№ F.I.Sh. Lavozimi Tanishish 
sanasi 

Imzo 

1. Norboyev Alisher Nurmatovich Boʻlim boshligʻi   
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                KELISHILDI:  
                Boshqaruv raisi 
                N.S.Otajonov 
 
__________________ “____” ____________ 2021-y. 

              ISHLAB CHIQDI: 

              Boʻlim boshligʻi___________ 
                                     Lavozimi 

     Norboyev Alisher Nurmatovich___                
F.I.O.  

_______________________________ 



                            imzo            
                  
              “Yuridik boʻlim” Sh.Xasanov 
 
______________ “_____” _____________2021y.               
 
 

Imzo 

______________________________________________ 
Sana 

 
Hujjatning amal qilish muddati: 
 
 “___” _______ 2021-yildan  “___” ________ 202_ yilgacha 
 
“___ ”_____________ 20 ____ yilgacha choʻzilgan  

  
Nusxa № ____    
 
Tarqatish sanasi “___” __________ 2021y. 
 
 
______________________________________ 

(Hujjatlarni boshqaruvchining asl imzosi) 
Muddati oʻtgandan soʻng  
hujjatning statusi _____________________________ 
 
_________ 
   Sana 

 
    ___________________________________ 
    Hujjatlarni boshqaruvchining imzosi 

 


