
“Oʻzagrolizing” aksiyadorlik jamiyati ijroiya apparati “Xodimlarni 
boshqarish boʻlimi” boshligʻining 

Funksional vazifalari 
 

1. Hukumat qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarini, aksiyadorlar umumiy 
yigʻilishi, Kuzatuv kengashi, Boshqaruv yigʻilishi qarorlari, Boshqaruv raisi yoki 
uning oʻrinbosarining buyruqlari va koʻrsatmalarini “Xodimlarni boshqarish 
boʻlimi” tomonidan bajarilishini tashkil etish; 

2. Boʻlim faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshirish va boʻlim 
zimmasiga yuklatilgan vazifalar bajarilishini taʼminlash; 

- Boʻlim xodimlarining xizmat vazifalari yoʻriqnomasini ishlab chiqadi va 
tasdiqlash uchun Rahbariyatga kiritish; 

- Boʻlim xodimlari tomonidan ichki mehnat intizomiga rioya etilishini 
taʼminlash; 

- Boʻlimning ish faoliyatini talab darajasida tashkil etish; 
- Boʻlim tomonidan tayyorlangan va imzolash uchun Rahbariyatga 

kiritiladigan hujjatlarning oʻrnatilgan talablarga mos boʻlishini taʼminlash; 
Jamiyatning boshqa tarkibiy boʻlinmalari bilan hamkorlikda Jamiyatda 

qonunlardan toʻgʻri foydalanishni amalga oshirish; 
- Rahbariyatga imzolash uchun kiritilayotgan buyruq loyihalari va boshqa 

huquqiy hujjatlarning qonun meʼyorlariga mos kelishini nazorat qilish, ularga viza 
qoʻyish; 

- Jamiyatning tarkibiy boʻlinmalariga huquqiy masalalarda yordam koʻrsatish 
va maslahatlar berish; 

- Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi 
tomonidan olib borilayotgan kadrlar bilan ishlash siyosatini Jamiyat tizimida amalga 
oshirish; 

- Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi 
nomenklaturasiga kiruvchi lavozimlar boʻyicha Boshqaruv raisi bilan kelishgan holda 
xodimlar zahirasini shakllantirish; 

- Jamiyat ijroiya apparatida mavjud boʻlgan boʻsh ish oʻrinlarini, shuningdek, tobe 
korxonalar va hududiy filiallarda boʻsh turgan  direktor, boʻlim boshligʻi-direktor 
oʻrinbosari va Bosh buxgalter lavozimlarini talab etiladigan mutaxassislik va malakaga 
ega boʻlgan kadrlar bilan butlash boʻyicha ish tashkil etish; 

- Jamiyatning tobe korxonalari va hududiy filiallardagi kadrlarni tanlash va joy-
joyiga qoʻyish masalalari boʻyicha rahbariyatga takliflar berish; 

- Jamiyat ijroiya apparati boʻlim boshliqlari, tobe korxonalari va hududiy filiallar 
direktorlari bilan kelishgan holda kadrlarni oʻqitish va malakasini oshirish boʻyicha taklif 
tayyorlash, natijadorligini tahlil qilib borish; 

- Mehnat intizomi va xodimlar tomonidan ichki mehnat tartibiga rioya qilinishini 
nazorat qilib borish, zarur hollarda tegishli xodimlarga nisbatan intizomiy chora koʻrish 
toʻgʻrisida rahbariyatga taklif kiritish; 

- Xodimlarni malakasi, shaxsiy fazilatlari, lavozimiga nisbatan  munosabati va 
ishdagi yutuqlar va kamchiliklarini eʼtiborga olgan holda nisbatan yuqori lavozimga 
koʻtarish yoki pastroq lavozimga tushirish boʻyicha rahbariyatga taklif kiritib borish; 

- Rahbariyat topshirigʻi asosida Jamiyat xodimlarini attestatsiyadan oʻtishini 
tashkillashtirish va attestatsiya jarayonini muvofiqlashtirish; 



- Jamiyat tizimida xodimlarni ishga qabul qilish, boshqa lavozimga oʻtkazish hamda 
lavozimidan ozod etish masalalarini olib boradi; 

- Jamiyat tizimida xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash hamda malakasini 
oshirish ishlarini boshqaradi; 

- Jamiyat ijroiya apparati boʻyicha barcha lavozimlarga, shuningdek, tobe 
korxonalari va hududiy filiallar boʻyicha direktor, boʻlim boshligʻi-direktor oʻrinbosari 
va bosh buxgalter lavozimlariga nomzodlar bilan suhbat oʻtkazish, nomzodlarning 
mutaxassisligi va tegishli malakaga ega ekanligini tasdiqlovchi tegishli hujjatlarini koʻrib 
chiqish, shaxsiy va insoniylik fazilatlarini baholash orqali ularning orasidan ishga qabul 
qilishga loyiq nomzodlarni tanlab olish va rahbariyatga taklif kiritish; 

- Boshqaruv raisining topshirigʻi asosida tobe korxonalari va hududiy filiallar 
boʻyicha direktor, boʻlim boshligʻi - direktor oʻrinbosari va bosh buxgalterlarni ishga 
qabul qilish, vaqtincha yoki doimiy ravishda boshqa ishga oʻtkazish, mehnat taʼtili yoki 
boshqa turdagi taʼtil berish va ishdan boʻshatish toʻgʻrisida buyruq loyihalarini va mehnat 
shartnomasi loyihalarini tayyorlash; 

- Jamiyat ijroiya apparati xodimlarini ishga qabul qilish, vaqtincha yoki doimiy 
boshqa ishga oʻtkazish, mehnat taʼtili va boshqa turdagi taʼtil berish, xizmat safariga 
yuborish va ishdan boʻshatish toʻgʻrisida buyruq loyihalarini va mehnat shartnomasi 
loyihalarini tayyorlash; 

- Jamiyat tizimida mehnat qilayotgan barcha xodimlarga xizmat guvohnomalarini 
rasmiylashtirib berish, muddati tugagan xizmat guvohnomalarini almashtirib berish, 
lavozimidan boʻshagan ijroiya apparati xodimlari tomonidan xizmat guvohnomalari 
topshirilishini taʼminlash; 

- Jamiyat ijroiya apparati boʻlim boshliqlari, tobe korxonalari va hududiy filiallar 
direktorlarining takliflari asosida mehnat faoliyatida yutuqlarga erishayotgan xodimlarni 
ragʻbatlantirish, mukofotlash “Faxriy yorliq” bilan taqdirlash va davlat mukofotlariga 
taqdim qilish boʻyicha taklif kiritish; 

- Xodimlar bilan ish tashkil etish yoʻnalishida Jamiyat tizimida axborot-
kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, tegishli dasturiy taʼminotlarni 
tadbiq qilgan holda Kadrlar bilan ishlashning zamonaviy uslublarini joriy qilib borish; 

- Xodimlar bilan ishlash yoʻnalishida hududiy filiallar ish yurituvchilari faoliyatini 
bevosita nazorat qilish, muvofiqlashtirish va axborot-metodik jihatdan qoʻllab-quvvatlab 
borish; 

- Kadrlarga oid har oylik, choraklik, yillik hisobotlarni oʻz muddatida va 
haqqoniyligini taʼminlagan holda tayyorlash va taqdim etish; 

- Rahbariyat tomonidan boʻlimga ijro etish uchun topshirilgan boshqa topshiriqlarni 
ijro etilishini taʼminlash. 

5.1. Ushbu yoʻriqnoma talablarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli amalga oshirish; 
5.2. Ichki intizom talablari, texnika xavfsizligi talablari, yongʻin xavfsizligi talablari 

hamda mehnat shartnomasida nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarish; 
5.3. Rahbariyat buyruqlari, qarorlari va farmoyishlarini bajarish; 
5.4. Jamiyat boshqaruv raisining topshirigʻiga asosan Jamiyatga kelib tushgan 

Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 
farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasining Qarorlari va farmoyishlari, shuningdek, “Oʻzagrolizing” AJ qaror va 
buyruqlarining bajarilishi boʻyicha tegishli hujjatlar loyihasini Raxbar rezolyutsiyasida 
koʻrsatilgan muddatda tayyorlaydi va kelishish uchun rahbariyatga taqdim etadi; 

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



5.6. Xodimlarning shaxsiga oid hujjatlar bilan ishlash jarayonida maxfiylikka rioya 
etish. 

5.7. “Boʻlimi boshligʻi” ushbu yoʻriqnoma bilan oʻz zimmasiga yuklatilgan 
vazifalarning bajarilmaganligi yohud lozim darajada bajarilmaganligi uchun amaldagi 
qonun hujjatlari va Jamiyatda oʻrnatilgan ichki mehnat tartibi qoidalariga muvofiq 
javobgar boʻladi; 

a) Hujjatlarni ijro etishning oxirgi sanasi hujjat matnida yoki rahbar rezolyutsiyasida 
koʻrsatiladi.  

Boʻlim boshligʻi: 
- Vazirlar Mahkamasidan toʻgʻridan-toʻgʻri Jamiyatga kelib tushgan topshiriqlar 

yoki tegishli topshiriq bilan Jamiyatga yuborilgan Hukumat topshiriqlari hujjat 
joʻnatilgan kundan boshlab 10 kalendar kun mobaynida bajarishi kerak, agar boshqa 
muddat belgilanmagan boʻlsa; 

- Qonun hujjatlari va Hukumat qarorlarini Oʻzbekiston Respublikasi qabul qilgan 
qonunlarga muvofiqlashtirish boʻyicha topshiriqlarni bir oy mobaynida bajarishi kerak, 
agar Oliy Majlis qarorida boshqa muddat nazarda tutilmagan boʻlsa; 

- Qonunlar loyihalariga - 7 kalendar kun mobaynida, qarorlar loyihalari boʻyicha - 3 
kalendar kun, farmoyishlarning loyihalari boʻyicha esa koʻpi bilan - 2 kalendar kun 
mobaynida xulosa berishi kerak. 

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 Rahbariyat bilan kelishgan holda “Murojaatlar 
bilan ishlash va ijro intizomini nazorat qilish boʻlimi”ga taqdim qilib boradi. 


