
Nodavlat notijorat tashkilotlarining chet el fuqarolari boʻlgan
xodimlarini, shuningdek ularning qaramogʻidagi oila aʼzolarini

akkreditatsiyadan oʻtkazish to‘g‘risida
MA’LUMOT

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 10-martdagi
57-son qarori bilan tasdiqlangan Nodavlat notijorat tashkilotlarining chet
el fuqarolari boʻlgan xodimlarini, shuningdek ularning qaramogʻidagi oila
aʼzolarini akkreditatsiyadan oʻtkazish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga (keyingi
o‘rinlarda – Nizom) muvofiq Adliya vazirligi tomonidan nodavlat notijorat
tashkilotlarining chet el fuqarolari boʻlgan xodimlari, shuningdek ularning
qaramogʻidagi oila aʼzolari akkreditatsiyadan oʻtkaziladi.

Nizomning 6-bandiga muvofiq chet el fuqarolarini akkreditatsiyadan
oʻtkazish uchun Adliya vazirligiga ushbu fuqarolarni qabul qilayotgan NNT
rahbari yoki bunga vakolatli boʻlgan shaxs tomonidan imzolangan ariza beriladi.

Arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi:
chet el fuqarosining ushbu Nizomga 1-ilovaga muvofiq belgilangan shakl

boʻyicha shaxsiy varaqasi;
chet el fuqarosining (3 sm x 4 sm oʻlchamdagi) toʻrtta rangli fotosurati;
xorijiy xodimni NNTga ishga qabul qilish toʻgʻrisidagi vakolatli shaxs

imzolagan tasdiqnoma-xat. Xalqaro va xorijiy NNTlarning vakolatxonalari
va filiallariga taalluqli tasdiqnoma-xat belgilangan tartibda legallashtiriladi yoki
unga apostil qoʻyiladi;

tibbiyot muassasasining OIV-infeksiyasi yoʻqligi toʻgʻrisidagi
maʼlumotnomasi;

chet el fuqarosi pasportining nusxasi;
18 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ushbu bandning uchinchi, toʻrtinchi

va yettinchi xatboshilarda koʻrsatilgan hujjatlar taqdim etiladi. Pasport mavjud
boʻlmagan taqdirda shaxsni tasdiqlovchi hujjatning nusxasi taqdim etiladi.

Ariza Adliya vazirligi tomonidan, ariza berilgan kundan boshlab bir
oy mobaynida koʻrib chiqiladi.

Chet el fuqarolarini akkreditatsiyadan oʻtkazish koʻpi bilan oʻn ikki
oy muddatga amalga oshiriladi.

Nizomning 12-bandiga ko‘ra chet el fuqarosining akkreditatsiyasi muddatini
uzaytirish uchun NNT akkreditatsiya muddati oʻtgungacha qirq besh kundan
kechikmay Adliya vazirligiga ushbu Nizomning 6-bandida nazarda tutilgan
hujjatlar bilan birga ariza taqdim etadi.
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Akkreditatsiya kartochkasi yoʻqolganda yoki yaroqsiz holga kelganda
akkreditatsiya kartochkasining egasi uch ish kunidan kechikmay bu toʻgʻrida
NNTni va Adliya vazirligini yozma shaklda xabardor qiladi.

Yoʻqolgan yoki yaroqsiz holga kelgan akkreditatsiya kartochkasi oʻrniga
yangi akkreditatsiya kartochkasini olish uchun Adliya vazirligiga NNT tomonidan
quyidagi hujjatlarni ilova qilgan holda ariza beriladi:

davlat xizmatlari markazidan maʼlumotnoma (akkreditatsiya kartochkasi
yoʻqolganda);

yoʻqolgan akkreditatsiya kartochkasini haqiqiy emas deb hisoblash
toʻgʻrisida davriy matbuot nashridagi eʼlon;

akkreditatsiya kartochkasining asl nusxasi (akkreditatsiya kartochkasi
yaroqsiz holga kelganda);

chet el fuqarosining (3 sm x 4 sm oʻlchamdagi) toʻrtta rangli fotosurati.
Yoʻqolgan yoki yaroqsiz holga kelgan akkreditatsiya kartochkasi oʻrniga

yangi akkreditatsiya kartochkasini berish toʻgʻrisidagi ariza oʻn ish kuni
mobaynida koʻrib chiqiladi.

Ma’lumot sifatida bildiriladiki, 2021-yil davomida nodavlat notijorat
tashkilotlarning, shu jumladan diniy tashkilotlarning 379 nafar chet el fuqarolari
boʻlgan xodimlari, ularning qaramogʻida boʻlgan oila a’zolari akkreditatsiyadan
oʻtkazildi.


