
№ Ҳудуд номи Амалдаги 
штатлар сони

Вакант 
ўринлар сони Вакант ўринлар номи

1 Вилоят ҳокимлиги 65 4

1. Вилоят ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва 
камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича 
биринчи ўринбосари котибияти мудири                            
2. Вилоят ҳокимлиги юридик хизмати бош 
юрисконсульти                                                                             
3. Вилоят ҳокимининг маҳаллий саноатни 
ривожлантириш бўйича ёрдамчиси котибияти етакчи 
мутахассиси                                                                                  
4. Вилоят ҳокимлиги ер участкалари олиб қўйилиши ва 
компенсация бериш ишларини мувофиқлаштириш 
шўбаси етакчи мутахассиси                                                                  

2 Қарши шаҳри 30 3

1. Қарши шаҳар ҳокимлиги ташкилий-кадрлар гуруҳи 
етакчи мутахассиси (танловга қадар деб қарор чиқган)
2. Қарши шаҳар ҳокимининг қурилиш, 
коммуникациялар, коммунал хўжалик, экология ва 
кўкаламзорлаштириш масалалари бўйича ўринбосари 
етакчи мутахассиси (танловга қадар деб қарор чиқган)
3.Қарши шаҳар ҳокимлиги Рақамли иқтисодиётни 
жорий этиш бўйича лойиҳалар менежери

3 Касби тумани 23 1
1. Касби тумани хокимлиги саноатни ривожлантириш, 
капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал 
хўжалик масалалари бўйича бош мутаҳассиси

4 Яккабоғ тумани 24 - Вакант ўринлар мавжуд эмас

5 Шаҳрисабз тумани 26 1 Шаҳрисабз туман ҳокимининг чегара масалалари 
бўйича ёрдамчиси

6 Шаҳрисабз шаҳри 22 - Вакатн ўринлар мавжуд эмас
7 Кўкдала тумани 24 - Вакатн ўринлар мавжуд эмас
8 Деҳқонобод тумани 25 - Вакатн ўринлар мавжуд эмас

9 Косон тумани 25 1 1. Рақамли иқтисодиётни жорий этиш бўйича лойиҳалар 
менежери

10 Қамаши тумани 26 2

1. Туман ҳокимлиги Оилавий, маънавий-ахлоқий 
қадириятларни мустаҳкамлаш ва ижтимоий 
риабилитация қилиш ишларини мувофиқлаштириш 
бўйича етакчи мутахассиси                                                                         
2. Қисқартирилган (Қамаши тумани ҳокимлиги 
девонхона бўлими 1-тоифали мутахассиси)

11 Миришкор тумани 30 3

1. Миришкор тумани ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва 
камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича 
биринчи ўринбосари – иқтисодий тараққиёт ва 
камбағалликни қисқартириш бўлими бош мутахассиси.                
2. Миришкор тумани ҳокимлиги инвестициялар ва 
ташқи савдо бўлими етакчи мутахассиси.
3. Миришкор тумани ҳокимлиги қишлоқ ва сув 
хўжалиги масалалари бўйича бош мутахассиси. 

12 Қарши тумани 25 2

1. Қарши тумани ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва 
камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича 
биринчи ўринбосари – иқтисодий тараққиёт ва 
камбағалликни қисқартириш бўлими бошлиғи                
2. Қарши тумани ҳокимлиги ижро интизоми назорати 
бўлими бош мутахассиси (вақтинча вазифасини 
бажарувчи этиб буйруқ чиқарилган)  

13 Чироқчи тумани 28 - Вакатн ўринлар мавжуд эмас

Қашқадарё вилояти ҳамда туман (шаҳар) ҳокимликларидаги штат бирликлари                                                                              
ва мавжуд бўш иш ўринлари тўғрисида 

                                                         МАЪЛУМОТ                                               16.01.2023 ҳолатида



14 Ғузор тумани 25 3

1. Туман ҳокимининг чегара масалалари бўйича ҳоким 
ёрдамчиси
2. Туман ҳокимлигининг бош юрисконсулти
3. Туман ҳокимлиги Девонхона мудири

15 Муборак тумани 24 - Вакант ўринлар мавжуд эмас

16 Нишон тумани 28 2

1. Нишон туман ҳокимлигининг ижро интизоми 
назорати бўйича бош мутахассиси                                                                                                     
2. Нишон тумани ҳокимининг ёшлар сиёсати, ижтимоий 
ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлари бўйича 
бош мутахассиси 

17 Китоб тумани 25 - Вакант ўринлар мавжуд эмас


