
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ 

МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДА 
(Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й.,5-сон, 223-модда; 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й.,5-6-сон, 102-модда; 2001 
й.,5-сон, 89-модда; 2002 й.,1-сон, 20-модда) 

Ушбу Қонун ишлаб чиқариш усуллари, мулк шаклидан қатъи назар, меҳнатни 
муҳофаза қилишни ташкил этишнинг ягона тартибини белгилайди ҳамда фуқароларнинг 
соғлиғи ва меҳнати муҳофаза қилинишини таъминлашга қаратилган.  

I БЎЛИМ. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР  
1-модда. Фуқароларнинг меҳнатни муҳофаза қилинишига бўлган ҳуқуқлари  
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги 

бўлмаган шахслар меҳнатни муҳофаза қилиниши ҳуқуқига эгадирлар.  

2-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш  
Меҳнатни муҳофаза қилиш — бу тегишли қонун ва бошқа меъёрий ҳужжатлар 

асосида амал қилувчи, инсоннинг меҳнат жараёнидаги хавфсизлиги, сиҳат-саломатлиги ва 
иш қобилияти сақланишини таъминлашга қаратилган ижтимоий-иқтисодий, ташкилий, 
техникавий, санитария-гигиена ва даволаш-профилактика тадбирлари ҳамда воситалари 
тизимидан иборат.  

3-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунлар ва қонуннинг 
қўлланиш соҳаси  

Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунлар ушбу Қонун ва унга мувофиқ 
чиқариладиган бошқа меъёрий ҳужжатлардан иборат бўлади.  

Ушбу Қонун мулк ва хўжалик юритиш шакли турлича бўлган корхоналар, 
муассасалар, ташкилотлар* билан, шу жумладан айрим ёлловчилар билан меҳнат 
муносабатларида турган барча ишловчилар; кооперативларнинг аъзолари, ишлаб чиқариш 
амалиётини ўтаётган олий ўқув юртлари талабалари, ўрта махсус ўқув юртлари, ҳунар-
техника билим юртлари ва умумий таълим мактабларининг ўқувчилари; корхоналарда 
ишлашга жалб этиладиган ҳарбий хизматчилар; муқобил хизматни ўтаётган фуқаролар; 
суд ҳукми билан жазони ўтаётган шахслар, ахлоқ тузатиш-меҳнат муассасалари 
корхоналарида ёки ҳукмлар ижросини амалга оширувчи идоралар белгилайдиган 
корхоналарда ишлаш даврида, шунингдек жамият ва давлат манфаатларини кўзлаб 
ташкил этиладиган бошқа турдаги меҳнат фаолияти иштирокчиларига нисбатан амал 
қилади.  

* Матнда бундан кейин «корхоналар» деб юритилади. 

4-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат сиёсати  
Меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат сиёсати:  
корхонанинг ишлаб чиқариш фаолияти натижаларига нисбатан ходимнинг ҳаёти 

ва соғлиғи устуворлиги;  
меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятни иқтисодий ва ижтимоий 

сиёсатнинг бошқа йўналишлари билан мувофиқлаштириб бориш;  
мулк ва хўжалик юритиш шаклларидан қатъи назар, барча корхоналар учун 

меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасида ягона тартиб-қоидалар белгилаб қўйиш;  
меҳнатнинг экология жиҳатидан хавфсиз шароитлари яратилишини ва иш 

жойларида атроф-муҳит ҳолати мунтазам назорат этилишини таъминлаш;  
корхоналарда меҳнатни муҳофаза қилиш талаблари ҳамма жойда бажарилишини 

назорат қилиш;  



меҳнатни муҳофаза қилишни маблағ билан таъминлашда давлатнинг иштирок 
этиши;  

олий ва ўрта махсус ўқув юртларида меҳнат муҳофазаси бўйича мутахассислар 
тайёрлаш;  

хавфсиз техника, технологиялар ва ходимларни ҳимоялаш воситалари ишлаб 
чиқилиши ва жорий этилишини рағбатлантириш;  

фан, техника ютуқларидан ҳамда меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ватанимиз ва 
чет эл илғор тажрибасидан кенг фойдаланиш;  

ишловчиларни махсус кийим ва пойабзал, шахсий ҳимоя воситалари, пархез 
овқатлари билан бепул таъминлаш;  

корхоналарда меҳнатнинг соғлом ва хавфсиз шарт-шароитларини яратишга 
кўмаклашувчи солиқ сиёсатини юритиш;  

ишлаб чиқаришдаги ҳар бир бахтсиз ҳодисани ва ҳар бир касб касаллигини 
текшириб чиқиш ҳамда ҳисобга олиб боришнинг ва шу асосда ишлаб чиқаришдаги 
жароҳатланишлар ҳамда касб касалликларига чалинишлар даражаси ҳақида аҳолини 
хабардор қилишнинг мажбурийлиги;  

ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалардан жабрланган ёки касб касаллигига 
йўлиққан ишловчиларнинг манфаатларини ижтимоий ҳимоялаш;  

касаба уюшмалари ва бошқа жамоат бирлашмалари, корхоналар ва алоҳида 
шахсларнинг меҳнатни муҳофаза қилишни таъминлашга қаратилган фаолиятини ҳар 
томонлама қўллаб-қувватлаш;  

меҳнатни муҳофаза қилиш муаммоларини ҳал этиш чоғида халқаро ҳамкорликни 
йўлга қўйиш принципларига асосланади.  

5-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишни давлат томонидан бошқариш  
Меҳнатни муҳофаза қилишни давлат томонидан бошқаришни Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамаси амалга оширади.  

6-модда. Жамоат бирлашмаларининг меҳнатни муҳофаза қилиш 
муаммоларига оид қарорларни ишлаб чиқиш ва қабул қилишда иштирок этиши  

Корхоналар, мутахассислар, фуқаролар меҳнатни муҳофаза қилиш муаммоларини 
ҳал этиш учун Ўзбекистон Республикасининг жамоат бирлашмалари тўғрисидаги 
қонунига мувофиқ амал қиладиган жамоат бирлашмаларига уюшишлари мумкин.  

Давлат ва хўжалик бошқаруви идоралари, назорат қилиш идоралари, шунингдек 
корхоналар бу бирлашмаларга ҳар томонлама ёрдам ва мадад кўрсатадилар ҳамда 
меҳнатни муҳофаза қилишни таъминлаш масалалари бўйича қарорлар тайёрлаш ва қабул 
қилишда улар ишлаб чиққан низомлар ва тавсияларни ҳисобга оладилар.  

7-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга оид халқаро шартномалар  
Ўзбекистон Республикаси корхоналари ва фуқаролари халқаро шартномалар ва 

битимлар асосида ишларни бажараётганларида, меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича уларда 
кўзда тутилган талаблар агар ўзгача шартлашилмаган бўлса, ушбу Қонунга, Ўзбекистон 
Республикасининг меҳнат тўғрисидаги қонунларига мувофиқ қўлланади.  

Ўзбекистон Республикаси корхоналарида ишлаётган чет эл фуқаролари учун 
меҳнатни муҳофаза қилиш масалаларига доир муносабатларни тартибга солишнинг ўзига 
хос хусусиятлари манфаатдор томонларнинг ўзаро битимлари билан белгилаб қўйилади.  

II БЎЛИМ. МЕҲНАТНИНГ МУҲОФАЗА ҚИЛИНИШИНИ ТАЪМИНЛАШ  
8-модда. Меҳнат муҳофазасини меъёрий таъминлаш  
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон касаба уюшмалари 

Федерацияси Кенгаши билан биргаликда меҳнатни, атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг 
илмий асосланган стандартлари, қоида ва меъёрларини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш йўли 
билан ишлаб чиқаришда меҳнат хавфсизлигини таъминлаш учун зарур бўлган талаблар 



даражасини белгилайди, шунингдек касаба уюшмалари билан келишилган ҳолда меҳнат 
шароитларини яхшилаш, ишлаб чиқаришдаги жароҳатланишлар, касб касалликларининг 
олдини олишга оид республиканинг аниқ мақсадга қаратилган дастурларини ишлаб 
чиқади ва молиявий таъминлайди ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қилади.  

Вазирликлар ва идоралар тегишли касаба уюшмаси идоралари билан келишилган 
ҳолда меҳнат шароитларини яхшилашга оид тармоқ дастурларини ишлаб чиқадилар ва 
молиявий таъминлайдилар.  

Корхона маъмурияти, ёлловчи, мулкдор ёхуд улар ваколат берган бошқарув 
идораси* корхонада меҳнатни муҳофаза қилиш стандартлари, қоида ва меъёрларининг 
талаблари, шунингдек жамоа шартномасида кўзда тутилган мажбуриятлар бажарилишини 
таъминлайди.  

* Матнда бундан кейин «маъмурият» деб юритилади. 
Корхоналарнинг ишловчилари республиканинг тегишли қонунлари ва меъёрий 

ҳужжатлари, жамоа шартномалари билан белгиланган меҳнатни муҳофаза қилиш 
қоидалари ва меъёрлари талабларга риоя этишлари шарт.  

9-модда. Корхоналар ва объектларни лойиҳалаш, қуриш ва ишлатишда, 
ишлаб чиқариш воситаларини тайёрлаш ва таъмирлашда меҳнатни муҳофаза 
қилиш талабларига риоя этилишини таъминлаш  

Стандартлар, эргономика, меҳнатни муҳофаза қилишга доир қоидалар ва 
меъёрлар талабларига жавоб бермайдиган ишлаб чиқариш бинолари ва иншоотларини 
лойиҳалаш, қуриш ҳамда қайта қуриш, ишлаб чиқариш воситаларини ишлаб чиқиш, 
тайёрлаш, таъмирлаш, технологияларни жорий этишга, шу жумладан хориждан сотиб 
олинганларини жорий этишга йўл қўйилмайди.  

Ҳеч бир янги ёки қайта қурилаётган корхона, ишлаб чиқариш воситалари, агар 
улар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилаган тартибда бериладиган 
хавфсизлик шаҳодатномасига эга бўлмаса, фойдаланишга қабул қилиниши ва ишга 
туширилиши мумкин эмас.  

Белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилиши лозим бўлган корхоналар 
Ўзбекистон Республикасининг тегишли назорат идоралари берадиган фаолиятни амалга 
ошириш ҳуқуқини таъминловчи рухсатномани олдиндан тақдим этишлари шарт. 
Корхонанинг кўрсатилган рухсатномани олиш тартиби Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.  

Меҳнат хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган ва ишловчилар соғлиғи 
ҳамда ҳаётига хавф туғдирувчи корхоналар фаолияти ёки ишлаб чиқариш воситаларидан 
фойдаланиш, улар меҳнат хавфсизлиги талабларига мувофиқ ҳолга келтирилгунга қадар, 
Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартибда ваколатли идоралар 
томонидан тўхтатиб қўйилиши керак.  

Йўл қўйиладиган энг кўп меъёрлари (концентрацияси) ишлаб чиқилмаган ва 
белгиланган тартибда экспертизадан ўтмаган зарарли моддаларни ишлаб чиқаришда 
қўллаш тақиқланади.  

10-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича мутахассислар тайёрлаш  
Ўзбекистон Республикасида давлат ва корхоналар олий ва ўрта махсус ўқув 

юртларида корхоналарнинг меҳнатни муҳофаза қилиш хизматларида ишлаш учун 
мутахассислар тайёрлашни таъминлайдилар.  

Олий ва ўрта махсус ўқув юртлари халқ хўжалиги турли тармоқларидаги ишлаб 
чиқариш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда талабалар ва ўқувчилар меҳнатни муҳофаза 
қилиш курсини албатта ўтишларини ташкил этишлари керак.  

Вазирликлар, идоралар, концернлар, ассоциациялар ва бошқа хўжалик бошқаруви 
идоралари меҳнатни муҳофаза қилиш тизимида ишлаш учун мутахассисларнинг қайта 
ихтисослашувини таъминлайдилар.  

11-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишни молиявий таъминлаш  



Меҳнатни муҳофаза қилишни молиявий таъминлаш давлат томонидан, шунингдек 
мулк шаклидан қатъи назар, жамоат бирлашмалари, корхоналарнинг ихтиёрий бадаллари 
ҳисобига амалга оширилади.  

Меҳнатни муҳофаза қилиш учун тегишли бюджетлардан алоҳида қайд билан 
ажратиладиган бюджет маблағлари (республика ва маҳаллий) бошқарув ҳамда назорат 
идораларини сақлаш, илмий-тадқиқот ишларини молиявий таъминлаш, меҳнатни 
муҳофаза қилишга оид давлатнинг аниқ мақсадга қаратилган дастурларини бажариш учун 
фойдаланилади.  

Ҳар бир корхона меҳнатни муҳофаза қилиш учун зарур маблағларни жамоа 
шартномасида белгиланадиган миқдорда ажратади. Корхоналарнинг ходимлари ана шу 
мақсадлар учун қандайдир қўшимча чиқим қилмайдилар.  

Олдинги таҳрирга қаранг. 
Корхоналар ўзининг хўжалик, тижорат, ташқи иқтисодий ва бошқа фаолиятидан 

келадиган фойда (даромад), шунингдек бошқа манбалар ҳисобига меҳнатни муҳофаза 
қилишнинг марказлаштирилган фондларини ташкил этиш ҳуқуқига эга.  

(11-модданинг тўртинчи қисмидаги иккинчи жумла Ўзбекистон Республикасининг 1998 
йил 1 майдаги 621-I-сон Қонунига мувофиқ чиқарилиб ташланган — Олий Мажлис 
Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 102-модда) 

Меҳнатни муҳофаза қилишга мўлжалланган маблағларни бошқа мақсадларга 
ишлатиш мумкин эмас.  

Фондларни ташкил этиш ва улардан фойдаланиш тартиби Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан Ўзбекистон касаба уюшмалари 
федерацияси Кенгаши иштирокида белгиланади.  

 LexUZ шарҳи 
Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 12 ноябрдаги 245-

сон қарори билан тасдиқланган «Корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни 
муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби 
тўғрисида»ги низом.  

12-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш воситаларини яратиш ва ишлаб 
чиқаришдан корхоналарнинг иқтисодий манфаатдорлигини таъминлаш  

Корхоналар фойдасининг меҳнатни муҳофаза этишга оид адабиётлар, плакатлар, 
бошқа тарғибот воситаларини нашр этиш ҳисобига ҳосил бўлган қисмига, шунингдек 
илмий-тадқиқот ва лойиҳа конструкторлик ташкилотлари фойдасининг жамоани ва 
ишловчиларни якка тартибда ҳимоялаш воситаларининг янгиларини яратиш, ишлаб 
чиқариш муҳитини назорат қилиш асбоблари ва дозиметрия воситаларининг янгиларини 
яратиш, ишлаб чиқариш ва мавжуд воситаларни сотиш ҳисобига ҳосил бўлган қисмига 
имтиёзли солиқ солинади.  

13-модда. Корхоналарда меҳнатнинг соғлом ва хавфсиз шароитларини 
таъминлаш  

Корхонадаги, ҳар бир иш жойидаги меҳнат шароити меҳнатни муҳофаза қилиш 
стандартлари, қоида ва меъёрлари талабларига мувофиқ бўлиши лозим.  

 LexUZ шарҳи 
Қўшимча маълумот учун қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 

2014 йил 15 сентябрдаги 263-сонли «Ходимлар меҳнатини муҳофаза қилиш чора-тадбирларини 
янада такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори. 

Корхонада меҳнатнинг соғлом ва хавфсиз шароитларини таъминлаш, ишлаб 
чиқаришнинг хавфли ва зарарли омиллари устидан назорат ўрнатилишини ташкил этиш 
ва назоратнинг натижалари тўғрисида меҳнат жамоаларини ўз вақтида хабардор қилиш 
маъмурият зиммасига юкланади.  



Меҳнат шароити зарарли ва хавфли ишлаб чиқаришларда, шунингдек ўта нохуш 
ҳароратли ёки ифлосланишлар билан боғлиқ шароитларда бажариладиган ишларда меҳнат 
қилувчиларга давлат бошқаруви идоралари белгилаган меъёрларда махсус кийим, 
пойабзал ва бошқа шахсий ҳимоя воситалари, ювиш ва дезинфекциялаш воситалари, сут 
ёки унга тенглашадиган бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари, парҳез овқат бепул берилади.  

 LexUZ шарҳи 
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 217-моддасига ва Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 12 июлдаги 267-сонли қарори билан тасдиқланган 
«Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қоида ва нормаларни қайта кўриб чиқиш, ишлаб чиқиш ва 
жорий этиш дастури»нинг V бўлимига қаранг. 

Корхонада меҳнатнинг соғлом ва хавфсиз шароитларини таъминлаш юзасидан 
маъмурият билан ходимларнинг ўзаро мажбуриятлари жамоа шартномаси ёки битимида 
кўзда тутилади.  

14-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш хизматлари  
Вазирликлар, идоралар, концернлар, ассоциациялар, бошқа хўжалик органлари 

касаба уюшмалари Марказий (республика) қўмитаси билан келишиб ўзлари 
тасдиқлайдиган низомга мувофиқ меҳнат муҳофазаси ишларини мувофиқлаштириб 
борадилар.  

Ходимлар сони 50 нафар ва ундан ошадиган корхоналарда махсус тайёргарликка 
эга шахслар орасидан меҳнатни муҳофаза қилиш хизматлари тузилади (лавозимлар жорий 
этилади), 50 ва ундан зиёд транспорт воситаларига эга бўлган корхоналарда эса бундан 
ташқари йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматлари тузилади (лавозимлар жорий этилади). 
Ходимлар сони ва транспорт воситалари миқдори камроқ корхоналарда меҳнатни 
муҳофаза қилиш хизматининг вазифаларини бажариш раҳбарлардан бирининг зиммасига 
юкланади.  

Меҳнатни муҳофаза қилиш ва йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматлари касаба 
уюшмаси қўмитаси билан келишилган низомлар асосида ишлайди ва ўз мақомига кўра 
корхонанинг асосий хизматларига тенглаштирилади ҳамда унинг раҳбарига бўйсунади.  

Меҳнатни муҳофаза қилиш хизматларининг мутахассислари барча ходимлар 
меҳнатни муҳофаза қилиш қоидалари ва меъёрларига риоя этишларини назорат қилиш, 
тармоқ бўлинмалари раҳбарларига аниқланган нуқсонларни бартараф этиш ҳақида 
бажарилиши шарт бўлган кўрсатмалар бериш, шунингдек меҳнатни муҳофаза қилиш 
тўғрисидаги қонунларни бузаётган шахсларни жавобгарликка тортиш ҳақида 
корхоналарнинг раҳбарларига тақдимномалар киритиш ҳуқуқига эгадирлар.  

Меҳнатни муҳофаза қилиш ва йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматларининг 
мутахассислари уларнинг хизмат вазифаларига тааллуқли бўлмаган ишларни бажаришга 
жалб этилишлари мумкин эмас.  

Меҳнатни муҳофаза қилиш ва йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматлари корхона 
фаолияти тўхтатилган тақдирдагина тугатилади.  

15-модда. Ходимларни бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликларидан 
ижтимоий суғурта қилиш  

Корхоналарнинг ходимлари Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган 
тартибда ва шартлар билан бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликларидан мажбурий суғурта 
қилинишлари шарт.  

III БЎЛИМ. ИШЛОВЧИЛАРНИНГ МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ДОИР 
ҲУҚУҚЛАРИНИ РЎЁБГА ЧИҚАРИШДАГИ КАФОЛАТЛАР  

16-модда. Ишга қабул қилишда меҳнатни муҳофаза қилиш ҳуқуқи 
кафолатлари  



Меҳнат шартномаси (битими) шартлари меҳнатни муҳофаза қилишга оид 
қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларнинг талабларига мувофиқ бўлиши шарт.  

Фуқароларни уларнинг саломатлигига зид бўлган ишга қабул қилиш ман 
қилинади.  

Маъмурият ходимни касб касаллигининг пайдо бўлиш эҳтимоли юқори даражада 
эканлиги олдиндан аён бўлган ишга қабул қилаётганда уни бу ҳақда огоҳлантириши шарт.  

17-модда. Мажбурий медицина кўриклари  
Корхона соғлиқни сақлаш идоралари томонидан белгиланган тартибга мувофиқ 

равишда бир қатор касблар ва ишлаб чиқаришларнинг ходимларини меҳнат 
шартномасини имзолаш пайтида — дастлабки тарзда ва меҳнат шартномаси амал 
қиладиган даврда вақти-вақти билан тиббий кўрикдан ўтказишни ташкил қилиши шарт. 
Ходимлар тиббий кўриклардан ўтишдан бош тортишга ҳақли эмаслар.  

 LexUZ шарҳи 
Қаранг: «Ходимларни тиббий кўрикдан ўтказиш тартиби тўғрисида»ги низом (рўйхат 

рақами 2387, 29.08.2012 й.). 
Ходимлар тиббий кўриклардан ўтишдан бош тортсалар ёки ўтказилган 

текширишларнинг натижалари бўйича тиббий комиссиялар берадиган тавсияларни 
бажармасалар, маъмурият уларни ишга қўймаслик ҳуқуқига эгадир.  

Ходим, агар у ўзининг саломатлиги ёмонлашиши меҳнат шароити билан боғлиқ 
деб ҳисобласа, навбатдан ташқари тиббий кўрик ўтказилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.  

Тиббий кўрикларни ўтказиш пайтида ходимнинг иш жойи (лавозими) ва ўртача 
иш ҳақи сақланади.  

18-модда. Меҳнат фаолияти жараёнида меҳнатни муҳофаза қилиш 
ҳуқуқининг кафолатлари  

Маъмурият меҳнатни муҳофаза қилишнинг замонавий воситаларини жорий 
этиши ва ишлаб чиқаришда жароҳатланиш ҳамда касб касалликларининг олдини оладиган 
санитария-гигиена шароитларини таъминлаши шарт.  

Ходимнинг саломатлиги ёки ҳаётига хавф туғдирувчи вазият пайдо бўлганда, у бу 
ҳақда зудлик билан маъмуриятга хабар қилади, бу ҳол назорат органлари томонидан 
тасдиқланган тақдирда маъмурият ишни тўхтатиши ва хавфни бартараф этиш чорасини 
кўриши шарт. Маъмурият томонидан зарур чоралар кўрилмаган тақдирда, ходим ишни 
хавф бартараф этилгунга қадар тўхтатиб туришга ҳақлидир ва унга ҳеч қандай интизомий 
жазо берилмайди.  

Маъмурият, агар меҳнатни муҳофаза қилиш инспекцияси томонидан 
тасдиқланган, ходимнинг ҳаёти ва саломатлиги учун тўғридан-тўғри жиддий хавф ҳамон 
сақланиб турган бўлса, ундан ишни қайта бошлашни талаб қилишга ҳақли эмас ва 
ходимга иш тўхтатиб турилган бутун давр учун барча моддий зиённи тўлаши шарт.  

Маъмурият меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунларни бузган ва бу 
назорат қилувчи идоралар томонидан тасдиқланган тақдирда, меҳнат шартномаси 
ходимнинг аризасига кўра, унга ишдан бўшаганда бериладиган пул тўлангани ҳолда, 
исталган пайтда бекор қилиниши мумкин.  

Ходимда касб касаллиги белгилари аниқланган тақдирда маъмурият тиббий 
хулоса асосида уни ихтисосини ўзгартиргунга қадар ўртача ойлик иш ҳақи сақланган 
ҳолда бошқа ишга ўтказиши лозим.  

19-модда. Ходимларни меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўқитиш ва уларга 
йўл-йўриқлар бериш  

Корхоналарнинг барча ходимлари, шу жумладан раҳбарлари ўз касблари ва иш 
турлари бўйича давлат назорат идоралари белгилаган тартиб ва муддатларда ўқишлари, 



йўл-йўриқлар олишлари, билимларини текширувдан ўтказишлари ҳамда қайта 
аттестациядан ўтишлари шарт.  

Маъмурият барча янги ишга кираётганлар, шунингдек бошқа ишга 
ўтказилаётганлар учун ишларни бажаришнинг хавфсиз усулларини ўргатишни ташкил 
этишлари, меҳнатни муҳофаза қилиш ва бахтсиз ҳодисаларда жабрланганларга ёрдам 
кўрсатиш бўйича йўл-йўриқлар беришлари шарт.  

Ўта хавфли ишлаб чиқаришларга ёки касбий танлов талаб қилинадиган ишга 
кираётган ходимлар учун меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича имтиҳонлар топшириладиган 
ва кейин вақти-вақти билан қайта аттестациядан ўтиладиган ўқув ўтказилади.  

Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича белгиланган тартибда ўқитиш, йўл-йўриқлар 
бериш ва билимларни текширишдан ўтмаган шахсларни ишга қўйиш тақиқланади.  

Маъмурият ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилиш масалалари бўйича 
малакаси мунтазам ошириб борилишини таъминлаши шарт.  

 LexUZ шарҳи 
Батафсил маълумот учун Меҳнат муҳофазаси бўйича ўқитишни ва билимларни 

текширишни ташкил этиш тўғрисидаги намунавий низомга қаранг (рўйхат рақами 272, 
14.08.1996 й.). 

20-модда. Меҳнат шароитлари ҳамда меҳнатни муҳофаза қилиниши 
тўғрисида ходимларнинг ахборот олишга доир ҳуқуқлари  

Корхона ходимлари иш жойларидаги меҳнат шароитларининг аҳволи ва муҳофаза 
қилиниши, бунда лозим бўлган шахсий ҳимоя воситалари, имтиёзлар ва товон пуллари 
тўғрисида ахборот талаб қилиш ҳуқуқига эгадирлар, маъмурият эса уларга бундай 
ахборотни бериши шарт.  

21-модда. Ходимларнинг айрим тоифалари учун меҳнатни муҳофаза қилиш 
соҳасидаги муносабатларни тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари  

Ходимларнинг айрим тоифалари (хотин-қизлар, ёшлар, меҳнат қобилияти 
чекланган шахслар), шунингдек меҳнатнинг оғир ва зарарли шароитларида ишловчи 
ходимлар учун меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга 
солишнинг ўзига хос хусусиятлари Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан 
белгиланади.  

 LexUZ шарҳи 
Батафсил маълумот учун Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг XIV-бобига ва 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 11 мартдаги 133-сон қарорининг 4, 
8-иловаларига қаранг. 

IV БЎЛИМ. МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ДОИР ҚОНУНЛАР ВА БОШҚА 
МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАРГА РИОЯ ЭТИЛИШИ УСТИДАН ДАВЛАТ ВА 

ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ  
22-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий 

ҳужжатларга риоя этилиши устидан давлат назорати  
Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларга 

ҳамма жойларда риоя этилиши устидан давлат назоратини бунга махсус ваколат берилган, 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тасдиқлайдиган низом асосида ишловчи 
давлат идоралари амалга оширадилар.  

 LexUZ шарҳи 
Батафсил маълумот учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 2 

февралдаги 10-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини 
ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги тўғрисида»ги Низомга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 



Маҳкамасининг 2011 йил 11 майдаги 131-сонли қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ер қаърини геологик ўрганиш, саноатда, 
кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш 
давлат инспекцияси тўғрисида»ги Низомга ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2010 йил 19 февралдаги 29-сонли «Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий 
муҳофаза қилиш вазирлигининг меҳнат, аҳолини иш билан таъминлаш ва меҳнатни муҳофаза 
қилишга доир қонун ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилиш фаолиятини 
такомиллаштириш юзасидан ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорига қаранг 

23-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий 
ҳужжатларга риоя этилиши устидан жамоатчилик назорати  

Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя 
этилиши устидан жамоатчилик назоратини меҳнат жамоалари ва касаба уюшмаси 
ташкилотлари томонидан меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича ўзлари сайлайдиган вакиллар 
амалга оширадилар.  

Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича махсус тайёргарликдан ўтган вакил иш 
жойларида меҳнат муҳофазасининг аҳволини монеликсиз текшириш, аниқланган 
камчиликларни бартараф этиш ва айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш тўғрисида 
таклифлар киритиш ҳуқуқига эгадир. Меҳнат муҳофазаси бўйича вакилга ўз вазифаларини 
бажариши учун ҳар ҳафтада иш пайтида камида икки соат вақт ажратиб берилади ва 
ўртача иш ҳақи миқдорида ҳақ тўланади.  

 LexUZ шарҳи 
Батафсил маълумот учун «Меҳнат муҳофазаси бўйича вакил тўғрисида»ги Низомга 

(рўйхат рақами 196, 18.12.1995 й.) қаранг. 
Олдинги таҳрирга қаранг. 

24-модда. Касаба уюшмаларининг ходимларнинг меҳнати муҳофаза 
қилинишига доир ҳуқуқини ҳимоя этиш борасидаги ҳуқуқлари 

Касаба уюшмалари ходимларнинг меҳнати муҳофаза қилинишига доир ҳуқуқини 
қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳимоя қиладилар. 

Касаба уюшмалари меҳнатни муҳофаза қилишга доир норматив ҳужжатларни 
ишлаб чиқишда ва келишиб олишда белгиланган тартибда иштирок этадилар. 

Касаба уюшмалари ишлаб чиқариш воситаларини синаш ва фойдаланишга қабул 
қилиш давлат комиссиялари ишида, ишлаб чиқаришдаги касб касалликларини 
текширишда, тиббий-меҳнат эксперт комиссияси (ТМЭК) мажлисларида иштирок 
этадилар. 

Ходимларнинг соғлиғига меҳнатда майиб бўлиш оқибатида ёки ўз меҳнат 
вазифаларини бажаришлари билан боғлиқ ҳолда соғлиғининг бошқача тарзда 
шикастланиши сабабли етказилган зарар қопланиши учун ҳамда уларнинг соғлиғи ва 
меҳнати муҳофаза қилинишига доир ҳуқуқлари камситилган бошқа ҳолларда касаба 
уюшмалари ўз ташаббуси билан ёки ходимларнинг аризаларига биноан уларнинг 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиб, даъво аризалари билан судга мурожаат этишлари мумкин. 

(24-модда Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 7 декабрдаги 320-II-сон Қонуни 
таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2002 й., 1-сон, 20-модда) 

V БЎЛИМ. МЕҲНАТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ТЎFРИСИДАГИ ҚОНУНЛАР ВА 
БОШҚА МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК 

25-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир талаблар таъминланмагани 
учун корхоналарнинг жавобгарлиги  

Корхоналар меҳнатни муҳофаза қилишга доир талаблар таъминланмаганлиги 
учун ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликларидан ижтимоий суғурта 
қилиш мақсадларига оширилган тарифлар бўйича маблағлар ажратадилар. Тарифлар 



меҳнат шароити, бажариладиган ишлар хавфлилиги, зарарлилиги ва оғирлигига боғлиқ 
ҳолда вақти-вақти билан қайта кўриб чиқилади.  

Олдинги таҳрирга қаранг. 
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш 

вазирлигининг меҳнат шароитлари давлат экспертизаси берган хулоса тарифларни қайта 
кўриб чиқиш учун асос ҳисобланади.  

(25-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 12 майдаги 220-II-
сон Қонуни таҳририда — Олий Мажлис Ахборотномаси, 2001 й., 5-сон, 89-модда) 

26-модда. Меҳнатни муҳофаза қилиш талабларига жавоб бермайдиган ишлаб 
чиқариш аҳамиятидаги маҳсулотни тайёрлаганлик ва сотганлик учун 
корхоналарнинг иқтисодий жавобгарлиги  

Меҳнатни муҳофаза қилиш талабларига жавоб бермайдиган ишлаб чиқариш 
аҳамиятига молик маҳсулот ишлаб чиқараётган ва етказиб бераётган корхоналар 
истеъмолчиларга етказилган зарарни Ўзбекистон Республикаси қонунларида 
белгиланадиган тартибда ва шартларда қоплайдилар.  

 LexUZ шарҳи 
Батафсил маълумот учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 57-бобига 

қаранг. 
Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича стандартлар, қоидалар ва меъёрларнинг 

Ўзбекистон Республикасида белгиланган талабларига номувофиқ ишлаб чиқариш 
воситаларини, якка тартибдаги ва жамоани ҳимоялаш воситаларини, шу жумладан 
хориждан сотиб олинганларини сотиш ва тарғиб қилиш ғайриқонуний ҳисобланади. 
Бундай фаолият натижасида корхона олган фойда белгиланган тартибда бюджетга 
мусодара қилиниши керак.  

27-модда. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий 
ҳужжатларни бузганлик учун жавобгарлик  

Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатлар 
бузилишида айбдор бўлган ёки давлат ва жамоатчилик назорати идоралари вакилларининг 
фаолиятига монелик қилаётган мансабдор шахслар Ўзбекистон Республикаси 
қонунларида белгиланган тартибда интизомий, маъмурий ёки жиноий жавобгарликка 
тортиладилар.  

 LexUZ шарҳи 
Мансабдор шахслар меҳнат ва меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун 

ҳужжатларини бузганликлари учун Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги кодексининг 49-моддасига мувофиқ жавобгарликка тортиладилар. Шунингдек, 
меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини бузганлик учун унинг риоя этилишида маъсул бўлган 
шахслар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 257-моддасига мувофиқ жиноий 
жавобгарликка тортилиши мумкин. 

Корхоналарнинг бошқа ходимлари меҳнатни муҳофаза қилишга доир меъёрий 
ҳужжатларнинг талабларини бузганлик учун белгиланган тартибда жавобгарликка 
тортиладилар.  

28-модда. Ишлаб чиқаришда жабрланган ходимларга зиён етказганлик учун 
корхоналарнинг моддий жавобгарлиги  

Маъмуриятнинг айби билан ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодиса ёки касб 
касаллиги натижасида меҳнат қобилиятини тўлиқ ёки қисман йўқотган ходимга 
Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартиб ва миқдорда корхона бир 
марта бериладиган нафақа тўлайди ҳамда соғлиққа етказилган шикаст учун товон 
тўлайди.  



Бир марта бериладиган нафақа миқдори жамоа шартномаси (битими) билан 
белгиланади ва жабрланувчининг бир йиллик маошидан кам бўлмаслиги лозим.  

Агар ходим даволаниш, протез қўйдириш ва тиббий ҳамда ижтимоий ёрдамнинг 
бошқа турларига муҳтож бўлса, корхона жабрланган ходимга бу тадбирлар билан боғлиқ 
ҳаражатларни тўлайди, шунингдек жабрланувчининг касбини ўзгартириб қайта 
тайёрланишини ва тиббий хулосага мувофиқ ишга жойлашишини таъминлайди ёки ана 
шу мақсадлар учун кетадиган харажатларни қоплайди.  

 LexUZ шарҳи 
Мазкур Қонуннинг 29-моддасига берилган шарҳга қаранг. 

29-модда. Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодиса оқибатида ходим вафот этган 
тақдирда корхонанинг моддий жавобгарлиги  

Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодиса оқибатида ходим вафот этган тақдирда 
корхона тегишли ҳуқуққа эга бўлган шахсларга моддий зиённи Ўзбекистон Республикаси 
қонунларида белгиланган тартиб ва миқдорларда қоплайди, шунингдек Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилаб қўядиган миқдорда бир марта бериладиган 
нафақа тўлайди.  

 LexUZ шарҳи 
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 187—197-моддаларига ҳамда Қаранг: 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 11 февралдаги 60-сон қарори билан 
тасдиқланган «Ходимларга уларнинг меҳнат вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳолда 
жароҳатланиши, касб касалликларига чалиниши ёки саломатликнинг бошқа хил шикастланиши 
туфайли етказилган зарарни тўлаш Қоидалар»ига қаранг. 

Қўшимча маълумот учун Меҳнат муҳофазаси ишларини ташкил этиш тўғрисидаги 
Намунавий низомга қаранг (рўйхат рақами 273, 14.08.1996 й).  

Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ 
Тошкент ш., 

1993 йил 6 май, 
839-XII-сон 


