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ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ

KADRLAR MENEJERI MAJBURIYATLARI 

Ikramova Matluba Raximovna
Namangan viloyati Namangan tuman 

XTBga qarashli 15-sonli umumiy oʻrta ta’lim maktabi
 Kadrlar boʻyicha menejer

Annotatsiya: ushbu maqolada kadrlar menejeri qanday majburiyatlarga ega ekanligi, kerakli 
kasbiy mahorat, kasbiy standart boʻyicha kadrlarni tanlash haqida soʻz yuritilgan. 

Kalit soʻzlari: inson resurslari, kadrlar boʻyicha menejer, kasbiy mahorat, derektor, strategiya, 
kadrlar zobitlari, mehnat shartnomasi.

Inson resurslari boʻyicha menejer (kadrlar boʻyicha menejer)- tashkilotda kadrlar resurslarini 
shakllantirish uchun mas’ul mutaxassis. Kasb psixologiya va ijtimoiy tadqiqotlar bilan 
qiziqqanlarga mos keladi. Kadrlar menejeri kasbi (HR)Inson Resurslar- kadrlar) nisbatan yosh, 
mamlakatimizga Gʻarbdan 1990-yillarda kelgan va «kadrlar zobitlari» deb nomlanganlarni 
almashtirgan. Ishga qabul qilish va ish yuritish - bu kadrlar boʻyicha menejer vazifalarining 
kichik bir qismi. Zamonaviy kadrlar menejeri - bu strategik menejer, uning vazifalari korxonaning 
kadrlar siyosatini shakllantirishni oʻz ichiga oladi, unga kadrlar tayyorlash tizimini ishlab chiqish, 
sogʻligʻini saqlash kiradi. psixologik iqlim jamoada, xodimlarning motivatsiyasi. Kadrlar menejeri 
menejerlar toifasiga kiradi. Uning asosiy vazifa- ish samaradorligini ta’minlash inson resursi... 
Korxonaning muvaffaqiyati koʻp jihatdan kadrlar menejerining faoliyatiga bogʻliq. Kadrlar - 
bu hamma narsa. Eski shior bugungi kunda ham oʻz ahamiyatini yoʻqotmaydi va bu kadrlar 
menejeridan toʻgʻri xodimlar, uning rivojlanishi va motivatsiyasi.

Yirik kompaniyalar xodimlarni boshqarish boʻyicha butun boʻlimlar yoki boʻlimlar mavjud 
boʻlib, ularda bir nechta xodimlar ishlaydi. Har bir mutaxassisning oʻziga xos vazifalari bor: 
yollash, ofis ishi, trening va hk. Odatda Kadrlar boʻyicha direktor yoki kadrlar xizmati boshchilik 
qiladi. Kichik kompaniyalarda kadrlar masalasini odatda bitta mutaxassis hal qiladi, uning 
vazifalari yirik kompaniyalarning kadrlar menejerlari bilan bir xil muammolarni oʻz ichiga oladi, 
faqat kichikroq miqyosda.

Kadrlar menejerining majburiyatlari:
• kadrlar bilan ishlashni tashkil etish;
• nomzodlar bilan ishlash, intervyu oʻtkazish, nomzodning munosib yoki mos emasligini 

hal qilish;
• tashkilotni zarur kasb egalari bilan toʻldirishni ta’minlash;
• kadrlarga boʻlgan ehtiyojni aniqlash;
• kadrlar tayyorlashni tashkil etish (treninglar, oʻquv seminarlari, malaka oshirish kurslari);
• kadrlar masalalari va xodimlarning eng muhim qarorlari toʻgʻrisida ma’lumotni tashkilot 

xodimlariga etkazish;
• ishga qabul qilish, boshqa joyga oʻtkazish, lavozimidan koʻtarish, lavozimidan tushirish, 

ma’muriy jazo choralarini koʻrish, korxona xodimlarini ishdan boʻshatish masalalari boʻyicha 
qaror qabul qilishda ishtirok etish;

• mehnat shartnomalarini tayyorlash va bajarish;
• xodimlarning shaxsiy fayllarini va boshqa kadrlar hujjatlarini yuritish;
• unga boʻysunadigan xodimlarni boshqarish;
• mehnat bozorini kuzatish, kadrlar bilan mavjud vaziyat haqida rahbariyatni xabardor 

qilish, oʻrtacha ish haqi;
• kadrlar zaxirasini yaratish, mehnatni ragʻbatlantirish tizimini yaratish.
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Kerakli kasbiy mahorat va bilim
• mehnat qonunchiligini bilish;
• sotsiologiya asoslarini bilish;
• kadrlar hujjatlari bilan ishlash koʻnikmalari, ish yuritish asoslari, mehnatni muhofaza 

qilish standartlarini bilish;
• koʻnikmalar ishbilarmonlik aloqasi va psixologiya sohasidagi bilimlar;
• savodli rus tili;
• tashkilotning umumiy rivojlanish maqsadlari va kadrlar siyosati yoʻnalishini bilish;
• tashkilotchilik qobiliyatining mavjudligi;
• vaqtni rejalashtirish qobiliyati.
Shaxsiy sifat
• xushmuomalalik;
• oʻzligini boshqara olish;
• xolislik;
• diqqatlilik;
• vijdonlilik;
• axloq;
• oʻziga ishonch;
• ijodkorlik.
Kasb nomi oʻzi uchun gapiradi: mutaxassis korxona talablariga muvofiq mutaxassislar va 

ishchilarni qidirish va tanlash jarayonini tashkil qiladi. Nomzod ishga qabul qilingandan soʻng, 
bu mutaxassis kadrlar boʻlimidan xodimning moslashishini nazorat qiladi. Bu ajoyib ijodiy 
kasb, standart protseduralarga nostandart yondashuvni talab qiladi, chunki mehnat mavzusida u 
«inson-inson» deb yoziladi va uning xarakteri hukmron sinf kasblariga tegishli.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Menejer muzokaralar olib borishi, qiyin odamlar 
bilan umumiy til topishi, kerakli maqsadga erishish uchun kimga va qanday ta’sir qilishni bilishi 
kerak. Shu bois, yangi kadrlarni yollashda savodxonlik, moslashuvchanlik, ta’lim va boshqa 
sifatlarga alohida e’tibor qaratiladi.
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