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2022 - yil 12 - oktabr 726-12-177-Q/22 Shovot tuman hokimligi

Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida
teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishga joylashtirish uchun

ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilash to‘g‘risida

  “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy
Kengashining  Axborotnomasi,  1993  y.,  9-son,  320-modda),  “Aholi  bandligi
to‘g‘risida”gi  (Qonun  hujjatlari  ma’lumotlari  milliy  bazasi,  20.10.2020  y.,
03/20/642/1396-son; 02.04.2021 y.,  03/21/681/0264-son;),  “Nogironligi  bo‘lgan
shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi,
15.10.2020 y., 03/20/641/1389-son) O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga hamda
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2017  yil  5  dekabrdagi  
“Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng
shartlarda  raqobatlasha  olmaydigan  shaxslarni  ishga  joylashtirish  uchun  ish
o‘rinlarining  eng  kam  sonini  belgilash  va  zaxiraga  qo‘yish  tartibini  yanada
takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 965-son qaroriga (Qonun hujjatlari
ma’lumotlari milliy bazasi, 11.12.2017 y., 09/17/965/0393-son) asosan tumanda
ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng
shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni (keyingi o‘rinlarda muhtojlar deb
ataladi) ish bilan ta’minlash maqsadida,  

QAROR  QILAMAN:

1. Shovot tumanida 2023-yil uchun muhtojlarni ishga joylashtirish maqsadida,
ish o‘rinlarini band qiladigan korxonalar, muassasalar va tashkilotlar ro‘yxati 1-
ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 

2.  Ushbu  qarorning  1-ilovasida  ko‘rsatilgan  korxonalar,  muassasalar  va
tashkilotlarda xodimlarning ro‘yxat bo‘yicha o‘rtacha sonidan kelib chiqqan holda
86 kishini tashkil etadigan ish o‘rni 100 foiz miqdorida, shu jumladan;
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o‘n to‘rt yoshgacha bolalari bo‘lgan va nogiron bolalari bo‘lgan yolg‘iz va
ko‘p bolali ota-onalar uchun 7,0 foiz (6 kishi);

umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarini tamomlagan
yoshlar, shuningdek, oliy ta’lim muassasalarining davlat grantlari bo‘yicha ta’lim
olgan bitiruvchilar uchun 81.3 foiz (70 kishi);

safarbarlik chaqiruvi zaxirasida xizmatni o‘tagan va O‘zbekiston Respublikasi
Qurolli Kuchlari saflaridan muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar uchun
3.4 foiz (4 kishi);

nogironlar uchun 2,3 foiz (2 kishi);

pensiyaoldi yoshidagi shaxslar uchun 1.1 foiz (1 kishi);

jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan yoki sudning qaroriga ko‘ra
tibbiy tusdagi majburlov choralari qo‘llanilishidan ozod qilingan shaxslar uchun
3,4 foiz (3 kishi);

odam savdosidan jabrlanganlar uchun 0 foiz (0 kishi).

3. Ushbu toifa shaxslar uchun ish o‘rinlari xodimlar tomonidan o‘zlarining
mehnat majburiyatlarini to‘siqlarsiz bajarishini ta’minlaydigan sanitariya-gigiena
normalari va mehnat sharoitlariga muvofiq bo‘lishi kerak, shu jumladan;

o‘n to‘rt yoshgacha bolalari bo‘lgan va nogiron bolalari bo‘lgan yolg‘iz va
ko‘p  bolali  ota-onalar  uchun  bolalarni  tarbiyalash  va  mehnat  majburiyatlari
bo‘yicha  vazifalarni  uyg‘unlashtirish  imkonini  beradigan,  o‘zgaruvchan  ish
jadvaliga  ega  bo‘lgan  ish  o‘rinlari;

umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarini tamomlagan
yoshlar, shuningdek, oliy ta’lim muassasalarining davlat grantlari bo‘yicha ta’lim
olgan bitiruvchilar uchun ularning kasb bo‘yicha tayyorgarligiga muvofiq bo‘lgan
ish o‘rinlari;

safarbarlik chaqiruvi zaxirasida xizmatni o‘tagan va O‘zbekiston Respublikasi
Qurolli Kuchlari saflaridan muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar uchun
ularning kasb bo‘yicha tayyorgarligiga muvofiq bo‘lgan ish o‘rinlari;

nogironlar  uchun  mehnat  sharoitlari  bo‘yicha  attestatsiyadan  o‘tkazilgan
hamda  xodimga  ish  jarayonlarini  to‘sqinliksiz  bajarish  imkonini  (sog‘ligining
ahvoli  va  mehnat  faoliyatiga  nisbatan belgilangan zid  ko‘rsatkichlarni  hisobga
olgan holda) beradigan ish o‘rinlari;
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pensiyaoldi yoshidagi shaxslar uchun maxsus malaka talab qilinmaydigan ish
o‘rinlari;

jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan yoki sudning qaroriga ko‘ra
tibbiy tusdagi majburlov choralari qo‘llanilishidan ozod qilingan shaxslar uchun
hamda  odam  savdosidan  jabrlanganlar  uchun  esa  maxsus  malakani  talab
qilmaydigan shuningdek, odam savdosidan jabrlanganlar uchun ish o‘rinlari tashkil
qilinsin.

4. Korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda muhtojlarni ishga joylashtirish
uchun band qilingan kasb va lavozimlar ro‘yxati 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

5.  Ushbu  qarorning  1-ilovasiga  muvofiq  ish  o‘rinlarini  band  qiladigan
korxonalar,  muassasalar  va  tashkilotlar  rahbarlari  O‘zbekiston  Respublikasi
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 dekabrdagi 965-son qarori bilan tasdiqlangan
“Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng
shartlarda  raqobatlasha  olmaydigan  shaxslarni  ishga  joylashtirish  uchun  ish
o‘rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo‘yish tartibi to‘g‘risida”gi
nizomga  muvofiq  muhtojlar  uchun  ko‘rsatilgan  ish  o‘rinlari  tashkil  etilishini
ta’minlasinlar. 

6. Muhtojlar uchun ish o‘rinlarini band qilib qo‘yish bo‘yicha mazkur qaror
ijrosini  bajarmagan  korxonalar,  muassasalar  va  tashkilotlarning  mansabdor
shaxslariga  nisbatan  davlat  huquq  mehnat  inspektori  tomonidan  O‘zbekiston
Respublikasi  Ma’muriy  javobgarlik  to‘g‘risidagi  Kodeksning  50-moddasi
talablariga  muvofiq  jarima  solinadi.   

7. Axoli bandligiga ko‘maklashish tuman markazi bir hafta muddatda ushbu
qarorni  1-ilovada  ko‘rsatilgan  korxona,  tashkilot  va  muassasalar  rahbarlari
e’tiboriga  yetkazsin.

8. Ushbu qaror 2022-yil 1-yanvardan kuchga kirishi munosabati bilan tuman
hokimining  2021-yil  5-oktyabrdagi   78-12-177-Q/21-sonli  qarori  o‘z  kuchini
yo‘qotgan deb hisoblansin.  

9.  Ushbu  qaror  tuman  hokimligining  rasmiy  nashri  hisoblangan  “Shovot
istiqboli” gazetasida e’lon qilinsin.

10.  Tuman  hokimligining  axborot  xizmati  bo‘limi  (S.Yuldoshev)  tuman
hokimligi bosh yuriskonsulti bilan hamkorlikda (Yo.To‘xtaboev);

mazkur  qarorni  tuman  hokimligining  shovottuman.uz  rasmiy  veb-saytiga

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1383704#1383917
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joylashtirsin;

Axoli  bandligiga  ko‘maklashish  tuman  markazi  bilan  birgalikda  ushbu
qarorning  mazmun  mohiyatini  aholiga  tushintirish  ishlarini  olib  borsinlar.    

11.  Ushbu qarorning bajarilishini  nazorat  qilish Shovot tuman hokimining
birinchi  o’rinbosari  (S.Saidov)   Shovot  tuman Aholi  bandligiga ko’maklashish
markazi direktori (A.Tajiev)lar  zimmasiga yuklatilsin.

Shovot tumani hoкimi O.Artiqov
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Shovot tuman hokimining
2022 yil 12 oktabrdagi

726-12-177-Q/22-son qaroriga
1-ilova

       

 Shovot tuman hokimining 2022-yil _____dagi
__son qaroriga 1-ilova

Shovot tumanida 2023-yil uchun muhtojlarni ishga joylashtirish maqsadida, ish o‘rinlarini band qiladigan korxonalar, muassasalar va tashkilotlar  

RO"YXATI

№ korxonalar, muassasalar va tashkilotlar
nomlari

Jami
ishlovchilar

Kelgusi yilda
muhtojlar

uchun band
etilgan ish

o'rinlari soni

Shundan

nogironligi
bo‘lgan
shaxslar

o‘n to‘rt
yoshgacha

va
nogironligi

bo‘lgan
bolalari

bor yolg‘iz
ota, yolg‘iz
onalar va

ko‘p bolali
oilalar;

umumiy o‘rta va
o‘rta maxsus,
kasb-hunar

ta’limi
muassasalarini

tamomlagan
yoshlar,

shuningdek, oliy
ta’lim

muassasalarining
davlat grantlari
bo‘yicha ta’lim

olgan
bitiruvchilari

safarbarlik
chaqiruvi
zaxirasida
xizmatni

o‘tagan va
O‘zbekiston
Respublikasi

Qurolli
Kuchlari
saflaridan
muddatli

harbiy
xizmatdan

bo‘shatilgan
shaxslar

pensiyaoldi
yoshidagi
shaxslar

jazoni ijro etish
muassasalaridan

ozod qilingan
yoki sudning

qaroriga ko‘ra
tibbiy tusdagi

majburlov
choralari

qo‘llanilishidan
ozod qilingan

shaxslar

odam
savdosi

qurbonlari

boshqa toifalari,
shuningdek,
atrofdagilar
uchun xavf

tug‘dirmaydigan
ijtimoiy

ahamiyatli
kasalliklardan
azob chekuvchi
shaxslar uchun

1 Tibbiyot birlashmasi 1672 3  1 2     
0

2 “TEXTILE FINANCE KHOREZM”
MCHJ QK 1257 10  4 4 2    

0

3 8-son bolalar musiqa va san'at
maktabi 56 1   1     

0

4 Obodonlashtirish boshqarmasi 261 11 2 1 2 2 1 3  
0

5 2 -umumiy ta'lim maktabi 98 1   1     
0

6 3 -umumiy ta'lim maktabi 53 1   1     
0

7 4 -umumiy ta'lim maktabi 85 1   1     
0

8 6 -umumiy ta'lim maktabi 63 1   1     
0

9 7 -umumiy ta'lim maktabi 70 1   1     
0

10 8-umumiy ta'lim maktabi 66 1   1     
0

11 9 -umumiy ta'lim maktabi 91 1   1     
0

12 10 -umumiy ta'lim maktabi 82 1   1     
0

13 12-umumiy ta'lim maktabi 94 1   1     
0

14 14 -umumiy ta'lim maktabi 91 1   1     
0

15 15 -umumiy ta'lim maktabi 39 1   1     
0

16 16 -umumiy ta'lim maktabi 58 1   1     
0

17 17 -umumiy ta'lim maktabi 73 1   1     
0

18 18 -umumiy ta'lim maktabi 71 1   1     
0

19 19 -umumiy ta'lim maktabi 50 1   1     
0

20 20 -umumiy ta'lim maktabi 46 1   1     
0
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21 21 -umumiy ta'lim maktabi 102 1   1     
0

22 22 -umumiy ta'lim maktabi 62 1   1     
0

23 23 -umumiy ta'lim maktabi 88 1   1     
0

24 25 -umumiy ta'lim maktabi 70 1   1     
0

25 26 -umumiy ta'lim maktabi 54 1   1     
0

26 27 -umumiy ta'lim maktabi 61 1   1     
0

27 28 -umumiy ta'lim maktabi 58 1   1     
0

28 29 -umumiy ta'lim maktabi 80 1   1     
0

29 31 -umumiy ta'lim maktabi 65 1   1     
0

30 33 -umumiy ta'lim maktabi 61 1   1     
0

31 34 -umumiy ta'lim maktabi 45 1   1     
0

32 35 -umumiy ta'lim maktabi 43 1   1     
0

33 36-umumiy ta'lim maktabi 50 1   1     
0

34 37 -umumiy ta'lim maktabi 83 1   1     
0

35 38 -umumiy ta'lim maktabi 98 1   1     
0

36 39 -umumiy ta'lim maktabi 66 1   1     
0

37 40 -umumiy ta'lim maktabi 59 1   1     
0

38 42 -umumiy ta'lim maktabi 66 1   1     
0

39 43 -umumiy ta'lim maktabi 61 1   1     
0

40 44 -umumiy ta'lim maktabi 48 1   1     
0

41 47 -umumiy ta'lim maktabi 47 1   1     
0

42 48 -umumiy ta'lim maktabi 68 1   1     
0

43 49 -umumiy ta'lim maktabi 67 1   1     
0

44 51 -umumiy ta'lim maktabi 46 1   1     
0

45 52 -umumiy ta'lim maktabi 40 1   1     
0

46 53 -umumiy ta'lim maktabi 57 1   1     
0

47 4-son MTM 27 1   1     
0

48 8-son MTM 34 1   1     
0

49 12-son MTM 28 1   1     
0

50 16-son MTM 37 1   1     
0

51 17-son MTM 29 1   1     
0

52 22-son MTM 35 1   1     
0

53 23- son МТМ 27 1   1     
0

54 30-son MTM 32 1   1     
0

55 31-son MTM 34 1   1     
0
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56 32-son MTM 29 1   1     
 

57 33-son MTM 37 1   1     
0

58 34-son MTM  39 1   1     
0

59 35-son MTM  45 1   1     
0

60 36-son MTM  29 1   1     
0

61 37-son MTM  39 1   1     
0

62 38-сонМТМ  35 1   1     
0

63 39-son MTM  41 1   1     
0

64 40-son MTM  34 1   1     
0

65 41-son MTM  32 1   1     
0

Jami 6664 86 2 6 70 4 1 3  0
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Shovot tuman hokimining
2022 yil 12 oktabrdagi

726-12-177-Q/22-son qaroriga
2-ilova

                                                                                                                                                                                                                                  Шовот тумани
ҳокимининг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2021 йил "__

"___даги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          №  -сонли
қарорига                                                                                                                                                                                                                                                                             2-илова                                   

           

Korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda muhtojlarni ishga joylashtirish uchun band qilingan kasb va lavozimlar                                                                                                           RO'YHATI

№ korxonalar, muassasalar va tashkilotlar nomlari Xodimlar ro'yxati bo'yich o'rtacha soni Band qilib qo'yilgan ish o'rinlarining
eng kam miqdori

kasb va lavozimlar 

1 Tibbiyot birlashmasi 1672 3 Umumiy amaliyot shifokori, bosh doya, hamshira, farrosh, soqchi

2 “TEXTILE FINANCE KHOREZM” MCHJ QK 1257 10  Dastgoh, operator, tikuvchi, qoliplash mashinasi operatori

3 8-son bolalar musiqa va san'at maktabi 56 1 Pionino, rubob bo'yich o'qituvchi

4 Obodonlashtirish boshqarmasi 261 11 Ishchi soqchi

5 2 -umumiy ta'lim maktabi 98 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

6 3 -umumiy ta'lim maktabi 53 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

7 4 -umumiy ta'lim maktabi 85 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

8 6 -umumiy ta'lim maktabi 63 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

9 7 -umumiy ta'lim maktabi 70 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

10 8-umumiy ta'lim maktabi 66 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

11 9 -umumiy ta'lim maktabi 91 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

12 10 -umumiy ta'lim maktabi 82 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

13 12-umumiy ta'lim maktabi 94 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

14 14 -umumiy ta'lim maktabi 91 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

15 15 -umumiy ta'lim maktabi 39 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

16 16 -umumiy ta'lim maktabi 58 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

17 17 -umumiy ta'lim maktabi 73 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

18 18 -umumiy ta'lim maktabi 71 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

19 19 -umumiy ta'lim maktabi 50 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

20 20 -umumiy ta'lim maktabi 46 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

21 21 -umumiy ta'lim maktabi 102 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

22 22 -umumiy ta'lim maktabi 62 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

23 23 -umumiy ta'lim maktabi 88 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

24 25 -umumiy ta'lim maktabi 70 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

25 26 -umumiy ta'lim maktabi 54 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

26 27 -umumiy ta'lim maktabi 61 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

27 28 -umumiy ta'lim maktabi 58 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

28 29 -umumiy ta'lim maktabi 80 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

29 31 -umumiy ta'lim maktabi 65 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

30 33 -umumiy ta'lim maktabi 61 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

31 34 -umumiy ta'lim maktabi 45 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

32 35 -umumiy ta'lim maktabi 43 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

33 36-umumiy ta'lim maktabi 50 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

34 37 -umumiy ta'lim maktabi 83 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

35 38 -umumiy ta'lim maktabi 98 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

36 39 -umumiy ta'lim maktabi 66 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

37 40 -umumiy ta'lim maktabi 59 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

38 42 -umumiy ta'lim maktabi 66 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

39 43 -umumiy ta'lim maktabi 61 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

40 44 -umumiy ta'lim maktabi 48 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi
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41 47 -umumiy ta'lim maktabi 47 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

42 48 -umumiy ta'lim maktabi 68 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

43 49 -umumiy ta'lim maktabi 67 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

44 51 -umumiy ta'lim maktabi 46 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

45 52 -umumiy ta'lim maktabi 40 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

46 53 -umumiy ta'lim maktabi 57 1 O'qituvchi ishchi, hovli supuruvchi, soqchi, o't yoquvchi

47 4-son MTM 27 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

48 8-son MTM 34 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

49 12-son MTM 28 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi
50 16-son MTM 37 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

51 17-son MTM 29 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

52 22-son MTM 35 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

53 23- son МТМ 27 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

54 30-son MTM 32 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

55 31-son MTM 34 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

56 32-son MTM 29 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

57 33-son MTM 37 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

58 34-son MTM  39 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

59 35-son MTM  45 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

60 36-son MTM  29 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

61 37-son MTM  39 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi

62 38-сонМТМ  35 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi
63 39-son MTM  41 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi
64 40-son MTM  34 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi
65 41-son MTM  32 1 tarbiyachi, kichik tarbiyachi, o't yoquvchi, soqchi
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