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1. Мзтосмонон Ж.Дж. азынай
(ишканаиын. уюмдун, мекемснин ж.б. малыши)

жумуш беруучу______________ Я/ ЯЯ/ЗЯ"___
(ншкананын атынан скул болгон жумуш беруучунун фамилиясы, аты 
атасынын аты) , ,
жана жумушчу 

(жумушчунун фамилиясы, аты, атасынын аты)
гименкулор жанундо ушу I КСЛ1НИНМЛИ V- ;ушту.
2. Жуму ш чу_____ _____________________________________________________

(жумушчупущ фамилиясы, аты, атйсынбн аты)
_____ ~ _________________

(ишкапанын структуралык болувушунун, цехтин,белумдун ж.б, аталышы)
____________ ____ ____________________________ _____________ ________ кызматына

(кызматт&й, кКчбпйн. адист иктнн то,лук яталышы)
жумушка кабыл алынат, <-2 . . У
к в а л и ф и к а ц и я с ы  ________

(разряды, квадификациялык категориясы ж.б.)
3. Эмгек келяшнмкнин туру (керектуучун алдын сызуу керек):
- бслгнлснбсген моонотко (моонон-уз)
- буыхшвд^1йШ1й1ка_ - Я 3~
- бе и йлуу бир ишти агкяруу мезги.иже 
Эмгек келвн)пмивнп иштоб мроноту 
Жумуштун баштялуу куну ______ /,/
Жумушту аяктоо. кущ . . ___ __ ___________..___ _______ _____ ___
4, Жумуш режима: ..
л-л муштуп башталышы_ ~ - _______ _ __________________  ___ __ __теиыгуу....... .... 21^____________________
жумушгун бугушу______ /У ___ _________ ■ . ____ ___ ____ _____________
5. Эмгек келшпимпнип иштое учурундш ы жумушчунуи ми здеперн:  *7

;................................................................................ ..... .
(жуму(Йчунун конкрст। уу милдетгерн корсоту.тот)

(>, ЭМы-к келишимиийн иштоо зчурун.тагы жумуш беруучунун мн.гдеггер1
••у.  ----- '■■■ ------- ----- -- ----•• ■■   ~  

(жумушчумун конкрсн-у у мнлде । । ери (жумушчунун змуег пи \ ыш п р\ \. >\нк

— — -  ------ ------...................—------ ----- —       —-• -  
шар гтлрын ц :у\, И', нынче оруир.с । ссншсалык жак! ан •..:■•■'> н\ • ■■

а и 1 Ксреоту '1н I )
7 Жзмынчу.а Ш>йыма 2 жо.и (йнынз ( жилу) иеншпЩ 
Ы1ЧОМУШШ >МЫ1- ли кычма. зкм, «арнфнн, с>ащл<),

- .......... .. НИ, Н11ц\ Н |1.Н \ ЖойшЛ на ы.чнйык тс камча ( ! Ы1,14 м ™ 4

Зсаппес/ Ьу ТарЗсаппег



келппшм мепен
(ай санын. квартал еайын)

сыйлык толов белгилеист,
Тарантардып макулдашу} су боюича башка кошумча сый.тыкь'ф каралыши 
мумкун.
гКу.мушчунун эмгек акысы мыйзамда каралГйн учурда ипдскеациялаиууг.т 
ТИЙИШ,
8. Жумушчута жыЛ сайын уззкгыгы 56 жсмушчу ку»го_бараГн1р бошон др:у/. 
узактыгы - жумушчу кунге барабар болгон кошу.мча оргуу бери.тет.
Жыл сайын берилуучу эмгектик ергууге жамааттык келишимде каралган 
тартиптё~кычмят акы (тарифтик ставка) олчомуидб материалдык 
жартам же д-лрылануу учуй пособие берилет.
9. Эмгектик келиши.мди токтотуу неги сдери

.. 1) тараптардын макулдашуусу 180-статья);

- > I ■(

2) эмгек ке.лишиминин мвбнотунун бутушу (81 -статья);

> 3) кыз.маткертин демилгеси (82-статья);

4) ига беруучунун демилгеси (83-статья);

10. бзгечо шарттар-
11. Азыркы эмгек келигаиминин шарггары эки гараптын маку.тдашуусу 
боюнча езгертулуп, ал жонундо эмгек келишимпне тиркеме катары протокол 
тузулет.
12. Эмгек келишиминин иш-аракети Кыргыз Республикасынын Эмгек 
Кодексинин 79-етатьясында каралган нбрмаларга ылайык токтогулат. Эмгек 
келишими, гараптардын макулдащуусу боюнча жаны мвоногко узарты илшы 
же кайра тузулушу мумкун, ал эмгек келишиминин ажырагыс болугу болгон 
кат жузундоту протокол мёнен тузулет.
13. Тарзптардын тилаш-гартыгатйры мыйза.м тарабынан бс.иилеиген тартипте 
чечилет.
14. Азыркы эмгек кслити.мннде каралбаган маеслелер, эмгек жонуидвгу 
мыйзамдар менен жонго салыгйгт.
15. Эмгек келишими бнрдей чйридикалык кучке ээ болгон эки йускдэан 
тузулуп, бироэ жумушчуга, окпнчиси жумуш беру учуге бери.и-1.

■

' ____ ____ ,

жу м у ш б е р у у ■ '
(жуму!^йр;уучу!!уН атынап окул 
болгон кызмат адамыиын колу)

Ц-'
Iарапрурлын ларект ери

<;++-

____ -«.мамМЯЗсаппес! Ьу ТарЗсаппег
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токтому менен бекитилген

Эмг ек келишнмишш

(Кыргыз Реснублнкасынын Окмотунун 
2006-жылдын 9-февралындагы № 82 токгомтнун 

редакциясына ылайык)

Кызыл-Кыя 11 У*.. " 2022ж.

. .

(эмгек келишнмин тузуу орду)

1. Матосмонов Ж.Дж. атынан
у (ишкананын. уюмдун, мекеменнн ж.б. аталышы)
’к-умуш беруучу
(ишкананын атынан окул болгон жумуш беруучунун фа.милиясы. аты. 
атасынын аты)
жана жумушчу___________ ___________________________________

(жумушчунун фа.милиясы, аты, атасынын аты)
томонкулер жонундо ушул келишимли тузушту.
2. Жумуш чу______ 2

(жумушчунхн фамилиясы, аты, атасынын аты)
___

(ишкананын структуралык белунушунун, цехтин, болумдун ж.б. аталышы) 
у/ух/г/ ____________________________ кызмнтына

(кызмазтан^ кесшинн,адистиктин толук аталышы)
жумушкя кабыл алынат, 
квалифпкаимясы

(разряды, кваушфшсаиияЛык катёгорпясы ж.б.)
3. )мгек келишиминин туру (ксректуунун алдыи сызуу керек);

ж ■

I 1 I ] 
ж ж

- бе и иленбеген моонетко (меонотсуз)
■ белгилуу МОУНОТ1СО ... «/«ДгЛе - сЛ 
•- белгнлуу бир ишти аткаруу мез! илинс 
Эмгск' келишимииин иштоо мооноту 
Жумуштун башталуу куну ............... /
Жумушту ЯЯКГОО К\1Ц_
4, Жумуш режимн;
•,куму<1! 1уп башгалышы

) тыныгуу............................
Я?

■
С’ 4?»

жумушз ун бу сушу5 ; 5 * ’ * ’ ‘ ■ - ....
' . 5. Жмгсг’ КСЛИШПМИИШ1 нштао учурышш ы жумуишунун ми.1Д1П Н р'н:

.. ............ ........./. у /. У

Ж:
{■ад .Душ'ппун 1«.ц11Ург1 г^у мнлдгз 1срн корен цы'’) ‘ '

б. )мгек КулишиМниин нигкш >м\ру п.ин’ы жумуш йер^чунуп мрлдепер)

(ж-умушчунуп КШПч'ре'н уу МИЛЛСЫ ери. (Ж'УМУШЧУНУН 14,1 Ы 11)1 X юшп рх у, змгек 
1»’.. ...... -----

- ------ ---------- ------- —.а» .... ..... . ...- ■ —--- —----- 
шарттарын гузуу, жумхтнМу Оруйлу и хиика ,ык жакта» жаодуулу камсыздоо

 __________ —....— -...................---- ----- ------ ------------------------ -  -
Ж.6.) Корсо >У 101)

.7. Жумушчуга зшТыма 2 жолу (аиыиа 4 жилу) н>лшцучу„__ _________
олчомундо ->М1 ек »кы кызма) акы, тарнфтик ^злвка),

• —. ... .йплл -.(шнтндогу Жобосл на ылайык же жа.мааггык

Зсаппес! Ьу ТарЗсаппег



кслишим менен_____.___......___ .... ■ _________ ___
/ (ай сайын, квартал сайын)

сыйлык голое белгиленег.
Тараптардын макулдашуусу боюнча башка кошумчз сыйлыктар каралышы 
мумкун.
Жумушчунун эмгек акысы мыйзамда каралган учурда индексацияланууга 
ТИШ1Ш.
8, Жумушчуга жыл. сайын узактыгы 56жумушчу куше барабар болгон оргуу, 
узактыгы - жумушчу кунге барабар болгон кошумча оргуу бсрилет.
Жыл сайын берилуучу эмгектик ергууге жамааттык келишимде каралган 
тартипте —кызмат акы (тарифтик ставка) елчомундо материалдык 
жартам же тарылануу учуй пособие бсрилет.
9. Эмгектик келишимдм токтотуу негичдери

, 1) тараптардын макулдашуусу (80-стат ья):

2) эмгек келшиимийин мооиотунун бутушу (81-статья);

- 3) кыз.маткердпн демилгеси (82-статья);

4) игл беруучунун демилгеси (83-статья);

10. Озгечо шарттар-
II. Азыркы эмгек келшциминии шарттары эки тараптын макулдашуусу 
боюнча озгортулуп, ал жоиунде эмгек кслишимине тиркеме катары протокол 
тузулот.
12. Эмгек кёлишиминин иш-аракети Кыргыз Республпкасынын Эмгек
Кодексинин 79-статьясында каралган нормаларга ылайык токтотулат. Эмгек 
келншими, тараптардын макулдашуусу боюнча жаны мееноткб узартылышы 
же кайра тузулушу, мумкун, ал эмгек келишимннин ажырагыс белугу боэгоя 
кат жузундогу протокол менен гузулоч.
13. Тараптардын талаш-тартыштары мыйзам тарабынан белгилеш ен т-дртипге 
чечилст.
14. Азыркы эмгек кслишимиидс карылбагэн маселелер, эмгек жонундегу 
мыйзамдар менен жонго еалыйат.
15. Эмгек келншнмн бпрдей юридикалык кучке т> болгон эки нуекадан 
тузулул, бироо жумушчуга, экинчисп жумуш бсруучуго берите г.

Зсаппес! Ьу ТарЗсаппег


