
 Ўзбекистон Республикаси  
Энергетика  вазирлигининг 
 “ ___” __________2022 йилдаги  

__________ - сонли хатига илова 

 

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги марказий аппаратига  

ишга қабул қилинадиган номзодларга қўйиладиган  

МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ 

т/р 

Лавозим 

номи/Малака 

талаби номи 

Маълумот Мутахассислик Меҳнат стажи 

Хорижий тилни 

билиш 

даражаси 

Компьютер 

саводхонлиги 
Қўшимча талаблар 

1. 
Вазир 

маслаҳатчиси 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Вазирликдаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда камида 8 

йиллик иш тажрибаси, шу 

жумладан камида  

5 йил раҳбарлик 

лавозимларида фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

2. 
Департамент 

директори 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Вазирликдаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда камида 8 

йиллик иш тажрибаси, шу 

жумладан камида  

5 йил раҳбарлик 

лавозимларида фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

3. 
Бош 

бухгалтер 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Вазирликдаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 



лавозимларда камида 8 

йиллик иш тажрибаси, шу 

жумладан камида  

5 йил раҳбарлик 

лавозимларида фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

4. 

Бошқарма, 

бўлим ва 

хизмат 

бошлиғи 

Олий 
Йўналиши 

бўйича 

Вазирликдаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда камида 5 

йиллик иш тажрибаси, шу 

жумладан камида  

3 йил раҳбарлик 

лавозимларида фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

5. 

Бошқарма, 

бўлим ва 

хизмат 

бошлиғи 

ўринбосари 

Олий 
Йўналиши 

бўйича 

Вазирликдаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда камида 5  

йиллик иш тажрибаси, шу 

жумладан камида  

2 йил раҳбарлик 

лавозимларида фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

6. 
Вазир 

ёрдамчиси 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Вазирликдаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда камида 5 

йиллик иш тажрибаси, шу 

жумладан камида  

1 йил раҳбарлик 

лавозимларида фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

7. 
Ишлар 

бошқарувчиси 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Вазирликдаги тавсия 

этилаётган фаолият 

Давлат тилини 

мукаммал 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 



йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда камида 5 

йиллик иш тажрибаси, шу 

жумладан камида  

1 йил раҳбарлик 

лавозимларида фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

8. 
Бош 

мутахассис 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Вазирликдаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда 5 йилдан кам 

бўлмаган муддат давомида 

самарали фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

9. 
Етакчи 

мутахассис 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Вазирликдаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда 5 йилдан кам 

бўлмаган муддат давомида 

самарали фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

 

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги ҳузуридаги  “Ўзэнергоинспекция”га  ишга қабул қилинадиган 

номзодларга қўйиладиган  

МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ 

т/р 

Лавозим 

номи/Малак

а талаби 

номи 

Маълумот Мутахассислик Меҳнат стажи 

Хорижий тилни 

билиш 

даражаси 

Компьютер 

саводхонлиги 
Қўшимча талаблар 



1. 

Бошқарма 

бошлиқлари, 

Бўлим 

бошлиқлари, 

Хизмат 

бошлиғи 

Олий 
Йўналиши 

бўйича 

Инспекциядаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда камида              

5 йиллик иш тажрибаси, шу 

жумладан камида  

3 йил раҳбарлик 

лавозимларида фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик фаолиятига 

оид норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга эга 

бўлиши 

2. 
Бошлиқ 

ёрдамчиси 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Олий маълумотга эга, вакант 

лавозимга  мос келувчи  

мутатахассислик бўйича  

камида 5 йил меҳнат стажига 

ҳамда аҳборот-

коммуникация 

технологиялари, электрон 

ҳужжат алмашиш тизими ва  

бошқа ахборот  тизимлари 

билан ишлаш кўникмаларига  

эга бўлган шахс бўлиши 

лозим   

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик фаолиятига 

оид норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга эга 

бўлиши 

3. 
Бош 

мутахассис 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Инспекциядаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда 5 йилдан кам 

бўлмаган муддат давомида 

самарали фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик фаолиятига 

оид норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга эга 

бўлиши 

4. 
Етакчи 

мутахассис 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Инспекциядаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда 3 йилдан кам 

бўлмаган муддат давомида 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик фаолиятига 

оид норматив-ҳуқуқий 



самарали фаолият олиб 

борган бўлиши лозим 

имконият 

берилади 

ҳужжатлар ҳақида билимга эга 

бўлиши 

5. 
Етакчи 

муҳандис 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

 Инспекциядаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб чиқувчи 

лавозимларда 3 йилдан кам 

бўлмаган муддат давомида 

ишчанлик, ташаббускорлик 

билан самарали  фаолият 

олиб борган бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, энергетика 

соҳаси ва вазирлик фаолиятига 

оид норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга эга 

бўлиши 

 

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги ҳузуридаги “Ўзнефтгазинспекция”га  

ишга қабул қилинадиган номзодларга қўйиладиган  

МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ 

т/р 

Лавозим 

номи/Малака 

талаби номи 

Маълумот Мутахассислик Меҳнат стажи 

Хорижий 

тилни билиш 

даражаси 

Компьютер 

саводхонлиги 
Қўшимча талаблар 

1. 

Инспекторлик 

бош 

бошқармаси 

бошлиғи 

Олий 
Йўналиши 

бўйича 

“Ўзнефтгазинспекция”даги 

тавсия этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб 

чиқувчи лавозимларда 

камида 8 йиллик иш 

тажрибаси, шу жумладан 

соҳада камида 5 йил 

раҳбарлик лавозимларида 

фаолият олиб борган 

бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада 

ишлай олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, 

энергетика, нефть-газ 

соҳаси ва инспекция 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

2. 

Бошқарма 

бошлиғи,  

Бошқарма 

бошлиғи 

ўринбосари,  

Олий 
Йўналиши 

бўйича 

“Ўзнефтгазинспекция”даги 

тавсия этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб 

чиқувчи лавозимларда 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, 



Бўлим 

бошлиғи  

камида 5 йиллик иш 

тажрибаси, шу жумладан 

камида 3 йил раҳбарлик 

лавозимларида фаолият 

олиб борган бўлиши лозим 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

даражада 

ишлай олиш 

энергетика, нефть-газ 

соҳаси ва инспекция 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

3. 
Бошлиқ 

ёрдамчиси 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Олий маълумотга эга, 

вакант лавозимга мос 

келувчи мутахассслик 

бўйича камида 5 йил 

меҳнат стажига ҳамда 

ахборот-коммуникация 

технологиялари, электрон 

ҳужжат алмашиш тизими 

ва бошқа ахборот 

тизимлари билан ишлаш 

кўникмаларига эга бўлган 

шахс бўлиши лозим  

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада 

ишлай олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, 

энергетика, нефть-газ 

соҳаси ва инспекция 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

4. 
Бош 

мутахассис 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Инспекциядаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб 

чиқувчи лавозимларда  

5 йилдан кам бўлмаган 

муддат давомида самарали 

фаолият олиб борган 

бўлиши лозим 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада 

ишлай олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, 

энергетика, нефть-газ 

соҳаси ва инспекция 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

5. 

Етакчи 

мутахассис,  

Етакчи 

муҳандис-

технолог, 

Олий 
Йўналиши 

бўйича 

Инспекциядаги тавсия 

этилаётган фаолият 

йўналиши ва соҳа 

хусусиятидан келиб 

чиқувчи лавозимларда  

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

Лавозим йўналиши ва 

функционал 

вазифаларига мос 

келувчи билим ва 

кўникмаларга, 



Муҳандис-

технолог 

3 йилдан кам бўлмаган 

муддат давомида самарали 

фаолият олиб борган 

бўлиши лозим 

тилларини 

билишига қараб 

қўшимча 

имконият 

берилади 

даражада 

ишлай олиш 

энергетика, нефть-газ 

соҳаси ва инспекция 

фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида 

билимга эга бўлиши 

 

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги ҳузуридаги  

“Ўзатом” агентлигига ишга қабул қилинадиган номзодларга қўйиладиган  

МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ 

т/р 

Лавозим 

номи/Малака 

талаби номи 

Маълумот Мутахассислик Меҳнат стажи 

Хорижий 

тилни билиш 

даражаси 

Компьютер 

саводхонлиги 
Қўшимча талаблар 

1. 
Бош директор 

ёрдамчиси 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Агентликда мавжуд вакант 

лавозимга мос келувчи 

мутахассислик бўйича 5 йилдан 

кам бўлмаган меҳнат стажи ва 

ахборот-коммуникация 

технологиялари, электрон 

хужжат алмашиш 

тизими ва бошқа ахборот 

тизимлари билан ишлаш 

кўникмалари талаб этилади.  

 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига 

қараб қўшимча 

имконият 

берилади 

 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига 

мос келувчи билим ва 

кўникмаларга, атом 

энергетикаси соҳаси ва 

Агентлик фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга 

эга бўлиши 

2. 
Бош директор 

маслаҳатчиси 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Агентликда мавжуд вакант 

лавозимга мос келувчи 

мутахассислик бўйича 5 йилдан 

кам бўлмаган меҳнат стажи, 

жумладан рахбарлик 

лавозимларида 3 йилдан кам 

бўлмаган меҳнат стажи талаб 

этилади.  

 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига 

қараб қўшимча 

имконият 

берилади 

 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига 

мос келувчи билим ва 

кўникмаларга, атом 

энергетикаси соҳаси ва 

Агентлик фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга 

эга бўлиши 



3. 

Бошқарма, 

хизмат ва 

бўлим бошлиғи 

Олий 
Йўналиши 

бўйича 

Агентликда мавжуд вакант 

лавозимга мос келувчи 

мутахассислик бўйича 5 йилдан 

кам бўлмаган меҳнат стажи, 

жумладан рахбарлик 

лавозимларида 2 йилдан кам 

бўлмаган меҳнат стажи талаб 

этилади.  

 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига 

қараб қўшимча 

имконият 

берилади 

 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига 

мос келувчи билим ва 

кўникмаларга, атом 

энергетикаси соҳаси ва 

Агентлик фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга 

эга бўлиши 

4. 
Ишлар 

бошқарувчиси 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Агентликда мавжуд вакант 

лавозимга мос келувчи 

мутахассислик бўйича 5 йилдан 

кам бўлмаган меҳнат стажи, 

жумладан рахбарлик 

лавозимларида 1 йилдан кам 

бўлмаган меҳнат стажи талаб 

этилади. 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига 

қараб қўшимча 

имконият 

берилади 

 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига 

мос келувчи билим ва 

кўникмаларга, атом 

энергетикаси соҳаси ва 

Агентлик фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга 

эга бўлиши 

5. 
Бош 

мутахассис 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Агентликда мавжуд бўлган 

вакант лавозимга мос келувчи 

мутахассислик бўйича  камида 

3 йиллик меҳнат стажи талаб 
этилади. 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига 

қараб қўшимча 

имконият 

берилади 

 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига 

мос келувчи билим ва 

кўникмаларга, атом 

энергетикаси соҳаси ва 

Агентлик фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга 

эга бўлиши 

6. 
Етакчи 

мутахассис 
Олий 

Йўналиши 

бўйича 

Агентликда мавжуд бўлган 

вакант лавозимга мос келувчи 

мутахассислик бўйича  камида 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига 

мос келувчи билим ва 

кўникмаларга, атом 

энергетикаси соҳаси ва 



1 йиллик меҳнат стажи талаб 
этилади. 

тилларини 

билишига 

қараб қўшимча 

имконият 

берилади 

 

даражада ишлай 

олиш 

Агентлик фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга 

эга бўлиши 

7. Бош бухгалтер Олий 
Йўналиши 

бўйича 

Агентликда мавжуд бўлган 

вакант лавозимга мос келувчи 

мутахассислик бўйича  камида 

5 йиллик меҳнат стажи талаб 

этилади. 

Давлат тилини 

мукаммал 

даражада 

билиш,  

рус ва инглиз 

тилларини 

билишига 

қараб қўшимча 

имконият 

берилади 

 

Microsoft Word, 

Excel ва Power 

Point 

дастурларида 

профессионал 

даражада ишлай 

олиш 

Лавозим йўналиши ва 

функционал вазифаларига 

мос келувчи билим ва 

кўникмаларга, атом 

энергетикаси соҳаси ва 

Агентлик фаолиятига оид 

норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар ҳақида билимга 

эга бўлиши 

 


