
“Oʻzagrolizing” aksiyadorlik jamiyati ijroiya apparati  
“Murojaatlar bilan ishlash va ijro intizomi” boʻlimi boshligʻining funksional 

vazifalari: 
 

1. “Oʻzagrolizing” AJ (keyingi oʻrinlarda – Jamiyat deb yuritiladi) ijro etuvchi 
apparatining boshqarma, boʻlimlarida (keyingi oʻrinlarda tarkibiy boʻlinmalar deb 
yuritiladi), Qoraqalpogʻiston Respublikasi va viloyat filiallarida (keyingi oʻrinlarda 
hududiy filiallar deb yuritiladi) hamda “Uzmashlizing” MCHJ, “Lizing texnika servis” 
MCHJ va “Lizing axborot texnologiyalari” MCHJlarda (keyingi oʻrinlarda – tizim 
korxonalar deb yuritiladi): 

ish yuritishni tashkil etish, boshqarish va takomillashtirishni; 
ijro intizomi nazoratini tashkil qilishni; 
xatlar va jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni; 

jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlariga qonunda belgilangan muddatlarda javob 
qaytarilishini taʼminlashni tashkil qilish kabi asosiy yoʻnalishlardan iboratdir. 

2. Boʻlim faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshirish; 
3. Boʻlim boshligʻi oʻz faoliyati davomida:  
4. Oʻzbekiston Respublikasining 2012-yil 24-dekabrdagi OʻRQ—342-sonli 

“Normativ-huquqiy hujjatlar toʻgʻrisida”gi, 2014-yil 3-dekabrdagi OʻRQ-378-son 
“Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi va 2010-yil  
15-iyundagi OʻRQ-252-son “Arxiv ishi toʻgʻrisida”gi Qonunlariga; 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 28-dekabrdagi “Jismoniy va 
yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir 
chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-4904-sonli farmoniga; 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 4-fevraldagi “Oʻzbekiston 
Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlarini ishlab chiqish, koʻrib 
chiqish va imzolash tartibi toʻgʻrisida”gi 2118-F-sonli Farmoyishiga; 

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 12-yanvardagi          12-
sonli “Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi, 1999-yil 29-martdagi 
140-sonli “Oʻzbekiston Respublikasi davlat hokimiyati boshqaruvi organlarida ish yuritish 
va nazoratni tashkil etish boʻyicha normativ hujjatlarni tasdiqlash toʻgʻrisida”gi Qarorlariga 
va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vaziri                 2009-yil 28-avgustda tasdiqlagan 
“Vazirliklar, davlat qoʻmitalari, idoralar, xoʻjalik birlashmalari, ularning tarkibiy va 
hududiy boʻlinmalarida hujjatlar bilan ishlashni tashkil etish hamda ijro intizomining 
ahvoli monitoringini olib borish Tartibi”ga; Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-
yil 8-fevraldagi PQ-2761-sonli “Qonun hujjatlarini tarqatish tizimini tubdan 
takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qaroriga; 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-apreldagi                PQ-2881-
sonli “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari samarali va 
natijali ijro etilishi, shuningdek ijro intizomi mustahkamlanishi uchun Oʻzbekiston 
Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchilarining, Vazirlar Mahkamasi va uning 
komplekslari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari hamda barcha darajalardagi 
hokimliklar rahbarlarining shaxsiy javobgarligi toʻgʻrisida”gi qaroriga; 



Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 28-iyuldagi                              
PQ-3161-son “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti devonining reglamentini tasdiqlash 
toʻgʻrisida”gi qaroriga; 

 “Oʻzagrolizing” aksiyadorlik jamiyatining Ustaviga; 
 “Oʻzagrolizing” aksiyadorlik jamiyatining Reglamentiga; 
 “Oʻzagrolizing” aksiyadorlik jamiyatining Boshqaruvi yigʻilishlari qarorlariga va 

Boshqaruv raisi (yoki oʻrinbosari) buyruqlariga; 
 “Oʻzagrolizing” aksiyadorlik jamiyatida (bundan keyin matnda – Jamiyat deb 

yuritiladi)ish yuritish va ijro nazoratini tashkil etish boʻyicha yoʻriqnomaga; 
 ichki mehnat tartibi qoidalariga va mazkur lavozim yoʻriqnomasiga amal qiladi. 

5. Boʻlim boshligʻi quyidagi ishlarni amalga oshiradi:  
sifat menejmenti tizimi hujjatlari va yozuvlarini boshqaradi. Sifat menejmenti 

tizimida original hujjatlarini saqlaydi va ularni aktualligini taxminlaydi. Hujjatlarni 
elektron yoki qogʻoz shaklida boʻlinmalarga yetkazilib berilishini nazoratga oladi. 
Boʻlinmalardagi muddati oʻtgan hujjatlarni nazoratdan chiqarishni tashkil qiish;  
 ijro nazorati, hujjatlarni arxivga topshirishga tayyorlash va topshirish boʻyicha 
bosh mutaxassis va Arxivarius bilan birgalikda ish rejasini tuzadi, uni Boshqaruv raisi 
(yoki oʻrinbosari)ga oʻrnatilgan tartibda tasdiqlatadi va belgilangan topshiriqlarning 
bajarilishi boʻyicha chora-tadbirlarni ishlab chiish; 
 Boshqaruv raisi (yoki oʻrinbosari) nomiga kelgan barcha hujjatlarni (“shaxsan” 
va “maxfiy” xatlar bundan istisno) koʻrib chiish; 
 Jamiyatdan chiqayotgan barcha hujjatlarni Davlat tilida bajarilishini 
taʼminlanishi boʻyicha nazorat oʻrnatish; 
 Ijroga masʼul xodimlar (boshqarma, boʻlim boshliqlari, rahbariyat tarkibidagi 
bosh mutaxassislar)ni jalb qilgan holda Boshqaruv raisi (yoki oʻrinbosari)ning aniq 
topshiriq va bajarish muddati koʻrsatilgan holdagi rezolyutsiyasini tayyorlash; 
 6. Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vaziri tomonidan 2009-yil 28-avgustda 
tasdiqlangan “Vazirliklar, davlat qoʻmitalari, idoralar, xoʻjalik birlashmalari, ularning 
tarkibiy va hududiy boʻlinmalarida hujjatlar bilan ishlashni tashkil etish hamda ijro 
intizomining ahvoli monitoringini olib borish Tartibi”ga (keyingi oʻrinlarda Tartib deb 
yuritiladi) asosan: 
 Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident farmonlari, qarorlari, 
farmoyishlari; 
 Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari; 
 Jamiyat ijro etuvchi apparati, hududiy filiallar va tobe korxonalar rahbarlari 
ishtirokida oʻtkaziladigan kengaytirilgan yigʻilish bayonlari qarorlari; 
 Jamiyat Boshqaruvi majlisi qarorlari va Jamiyat Boshqaruv raisi (yoki 
oʻrinbosari) topshiriqlarining Jamiyat ijro etuvchi apparati tarkibiy boʻlinmalariga oʻz 
vaqtida yetkazilishini va oʻz vaqtida ijro etilishini hamda idoraviy arxiv ishining tashkil 
etilishida amaliy yordam koʻrsatish; 
 8. “Tartib” asosida Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident farmonlari, 
qarorlari, farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va farmoyishlarini ijroga masʼul 
xodimlar Jamiyatning tegishli qarorlari bilan ijroga qabul qilinishi boʻyicha ish tashkil 
qilish; 



 9. Jamiyat ijro etuvchi apparatining tarkibiy boshqarma va boʻlimlari, hududiy 
filiallar va tizim korxonalardan ijro nazorati va arxiv ishlari boʻyicha zarur maʼlumot va 
hisobotlarni oʻz vaqtida talab qilib olish;  

10. Jamiyatning hududiy filiallari va tizim korxonalarida Vazirlar 
Mahkamasining 1999-yil12-yanvardagi “Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari 
toʻgʻrisida”gi 12-sonli qarori va Tartib talablari asosida bir chorakda eng kamida ikkita 
hududiy filialda (sh.j. tobe korxonada) Prezident va Hukumat hujjatlarining ijrosi 
ahvolini maqsadli va kompleks ravishda oʻrganib boradi. Oʻrganish natijalari yuzasidan 
maʼlumotni Jamiyat Boshqaruv majlisi kun tartibiga kiritish;  
 11. Ijro qilish muddatlariga rioya qilinmagan hujjatlar boʻyicha har haftada 
Boshqaruv raisi (yoki oʻrinbosar) huzurida oʻtkaziladigan yigʻilishlarda maʼlumot 
berish;  
 12. “Tartib” talablariga muvofiq har oy yakuni boʻyicha keyingi oyning                   
3-sanasida - elektron shaklda, 5-sanasida chop etilgan va Jamiyat Boshqaruv raisi (yoki 
oʻrinbosari) tomonidan imzolangan holda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasiga 1-jadval asosidagi maʼlumotlarni va 2-jadval boʻyicha hisobotlarni 
tayyorlash va taqdim etish;  

13. Boshqaruv raisi (yoki oʻrinbosari) topshirigʻiga asosan Jamiyat ijro etuvchi 
apparati boʻlinmalari bilan kelishilgan holda buyruqlar, xatlar, maʼlumotlar va boshqa 
hujjatlar loyihasini tayyorlaash; 

14. Boʻlim boshligʻi ish yuritish va ijro nazoratini tashkil qilish boʻyicha tashkiliy 
– texnik tadbirlarda, elektron hujjatlar aylanish dasturini takomillashtirishda ishtirok 
etish; 

15. “Bosh mutaxassis”, Boshqaruv raisi yordamchisi, Boshqaruv raisi oʻrinbosari 
yordamchisi va Arxivarius tomonidan ish yuritish va ijro intizomini tashkil qilish 
boʻyicha lavozim yoʻriqnomalarida belgilangan vazifalarning bajarilishini taʼminlaydi 
va nazorat qilish; 

16. Jamiyatda oʻtkaziladigan Boshqaruv majlislari, hududiy filiallar va tizim 
korxonalar direktorlari ishtirokidagi Kengaytirilgan Boshqaruv majlislarini oʻtkazish 
boʻyicha tarkibiy boʻlinmalar tomonidan tayyorlangan hujjatlarni mujassamlashtiradi, 
majlis bayonnomalarini tuzadi. Qabul qilingan Jamiyat qarorlari va topshiriqlarning 
bajarilishi ustidan nazoratini tashkil qilish; 

17. Jamiyatning hududiy filiallar va tizim korxonalarida Oʻzbekiston 
Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va Vazirlar Mahkamasining 
qarorlari, farmoyishlari ijrosini maqsadli oʻrganish; 

18. Oʻrganish natijalari boʻyicha masala Boshqaruvning navbatdagi yigʻilishi kun 
tartibiga kiritadi. Boshqaruv majlisi bayoni va yoʻl qoʻyilgan kamchiliklarni bartaraf 
qilish chora-tadbirlar rejasi tegishli hududiy filiallar va tizim korxonalarga yetkazilishini 
taʼminlash; 

 


