
ЭМГЕК КЕЛИШИМИ
Ош шаары <W» 20Л/-Ж.

«Опп эл-аралык медициналык университета» мекемеси мындан ары «Иш 
беруучу», ректор Кенешбаев Б.К. аркылуу бир тараптан жана мындан ары “Кызматкер” 
деп аталуучу аспорт сериясы

А-IV номери Ч.5 3А Ч А л- , _______ тарабьшан берилген, катталган
дареги: ■cavc£AwL? . /^4^3^-Z?., экинчи тараптан
Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин жоболорун жетекчиликке алуу менен эркин 
билдируунун жана ез ара кызыкчылыктарды эске алуунун негизинде ушул келишимди 
(мындан ары “Келишим”) томенкулер тууралуу туздук:

1. Келишимдин пред мсти
1.1. Ушул Келишим аркылуу Иш беруучу менен Кызматкердин ортосундагы Келишимдин 
мооноту аяктаганга чейинки эмгек укуктук мамилелер аныкталат жана женге салынат.
1.2. Иш беруучу “Ош эл-аралык медициналык университета” мекемесине ушул 
Келишимде, ошондой эле кызматтык милдеттер менен даты башка нормативдик 
документтерде аныкталган эмгек милдеттерин аткаруу учун

(факулктет/кафедра)
________________________________________________________кызматка жумушка алат.
1.3 .Ушул Келишимди тузуудо Кызматкер кызматтык милдеттер менен таанышат жана 
аларды ак ниеттуулук менен аткарууга милдеттенет. Кызматтык милдеттерин же Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын жана ички нормативдик документтердин талаптарын 
билбей калуу Кызматкер учун аларды аткарбоосунун кечиримдуу себеби болуп саналбайт.
1.4. Бул Келишим 20£2-жылдын « чейинки меенетко тузулду.
1.5. Кызматкер 20./-/ -жылдын «■,■■»  баштан езунун кызматтык
милдеттерин аткарууга киришет.
1.6. Кызматкердин жумуш орду - «Ош эл-аралык медициналык университета» мекемеси.

Бул кызматтан сырткары, ошол эле учурда мен А/л-ое JlAAf,

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)
иштеймин.

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

2. Келишимдин жалпы шарттары
2.1. Тараптар ушул Келишимди тузуу демилгеси Кызматкерден келип чыкканын 
белгилешти.
2.2. Ушул Келишимди тузуп жатып, Иш беруучу коммерциялык эмес мекеме экендигин 
Кызматкер коцулуне алат.
2.3. Ушул Келишимдин меенетунун ичинде Кызматкер Кыргыз Республикасынын эмгек 
жана социалдык камсыздоо женунде мыйзамдарына ылайык социалдык 
камсыздандырууга жана социалдык камсыздоого ээ болот.
2.4. «Ош эл-аралык медициналык университета» мекемеси Кызматкер учун негизги иш 
орду болуп саналат.



3. Тараптардын укуктары жана милдеттери
3.1. Кызматкер томонкулорго укуктуу:
3.1.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында керсотулген бар дык эмгек тууралуу 
укуктарды колдонууга;
3.1.2. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, ушул Келишимде 
керсотулген тартипте бул Келишимди езгертууге жана кучун жок кылууга;
3.1.3. Ушул Келишимге ылайык эмгек акыга;
3.1.4. Гигиеналык жана коопсуздук талаптарына жооп бере турган эмгек шарттарына;
3.1.5. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына ылайык эс алууга, аны 
менен бирге жыл сайын ушул Келишимде белгиленген меенеттегу акы теленуучу ергуу 
алууга;
3.1.6. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларында каралган кепилдиктерди жана компенсацияларды алууга;
3.1.7. Ушул келишимдеги эмгек (кызматтык) милдеттерин аткарууда Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык 
анын ден соолугуна келтирилген зыянды толтурууга;
3.1.8. Эмгектик талаш-тартыштарды тараптардын макулдугу боюнча же сот тартибинде 
чечууге;
3.1.9. Иш беруучунун ички нормативдик актылары менен таанышууга;
3.1.10. Кызматкерге которулган эмгек акысы тууралуу, Кызматкердин эмгек акысынан 
кармалган салыктар жана которулган социалдык камсыздоо телемдеру тууралуу маалымат 
алууга укуктуу.

3.2. Кызматкер томенкулерго милдеттуу:
3.2.1. Ушул Келишимдин 1,2-пунктунда керсотулген ез адистиги (кызматы) боюнча 
кызматтык нускамаларына жана башка ички нормативдик документтерге ылайык анын 
компетенциясына кируучу эмгек милдеттерин аткарууга;
3.2.2. Кызматтык милдеттерин ак ниеттуулук менен, ез убагында, жогорку кесиптик 
децгээлде Иш беруучунун ички эмгек тартибин сактоо менен аткарууга, ошол эле учурда 
бардык жумуш убактысын ендуруштук эмгекке пайдаланууга, башка кызматкерлердин 
кызматтык милдеттерин аткаруусуна тоскоол болуучу аракеттерден алые болууга;
3.2.3. Иш беруучунун ички нормативдик актыларын милдеттуу гурде сактоого, Иш 
беруучунун буйруктары менен тескемелерин, тике жетекчисинин керсетмелерун ез 
убагында жана так аткарууга;
3.2.4. Ээлеген кызматын жеке кызыкчылыктары учун колдонбоого;
3.2.5. Иш беруучуге карата мамиледе кызыкчылыктардын конфликтисине алып келуучу 
ишмердуулуктерге катышпоого;
3.2.6. Ушул келишимдин меенетунде Кызматкерге ишенип берилген, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички нормативдик актыларына 
ылайык жашыруун мунездегу маалыматтарды таратпоого, башка тараптардын жашыруун 
маалыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул тууралуу Иш беруучуге ыкчам 
маалымдоого;
3.2.7. Кызматкерге кызматтык милдеттерин аткаруу учун ишенип берилген Иш 
беруучунун жабдууларына жана башка мулктеруне материалдык жоопкерчиликти алып 
журууге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик 
актыларына, ошондой эле ушул келишимге ылайык Иш беруучуге келтирилген зыяндын 
ордун толтурууга;
3.2.8. Иш беруучунун мулктерун уурдоо жана бузуу, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын жана ички нормативдик документтерди бузуу фактылары тууралуу, 
ошондой эле Кызматкерлердин емуруно жана ден соолугуна, Иш беруучунун жана/же 
анын кызматкерлеринин, студенттердин жана Иш беруучунун жумуштагы 
енектешторунун мулктерунун сакталышына коркунуч келтируучу кырдаалдар тууралуу 



Иш беруучунун кызматтык жактарына, анын ичинде езунун тике жетекчисине тезинен 
маалымдоого;
3.2.9. Иш беруучунун талабы боюнча медициналык кароодон отууге;
3.2.10. Техникалык коопсуздук эрежелерин, ерт коопсуздугунун жана ендуруштук 
санитариянын талаптарын, ошондой эле транспорттук каражаттарды эксплуатациялоонун 
жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого;
3.2.11. Ишке киришууде жана келишимдин меенетунун ичинде Иш беруучуге езу 
тууралуу анык маалыматтарды берууге, ошондой эле мындай маалыматтардын 
озгергондугу тууралуу кабарлоого милдеттуу.

3.3. Иш беруучу томенкулерго укуктуу:
3.3.1. Ушул Келишимге жана кызматтык нускамаларга ылайык Кызматкерден иштин 
квалификациялуу аткарылышын, ошондой эле Иш беруучунун бардык ички нормативдик 
документтеринин сакталышын талап кылууга;
3.3.2. Кызматкер аткарууга милдеттуу болгон нормативдик актыларды чыгарууга жана 
алардын аткарылышын талап' кылууга;
3.3.3. Кызматкерге сыйлык берууго, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 
Иш беруучунун ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде корсетулгон тартипте 
дисциплинардык жана материалдык жоопкерчиликке тартууга;
3.3.4. Кызматкерди эмгек мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык жумуш 
убактысынын корсетулгон меенетунен тышкары ишке тартууга укуктуу.

3.4. Иш беруучу теменкулерго милдеттуу:
3.4.1. Кызматкерге ушул Келишимдин шарттарына ылайык иш берууге;
3.4.2. Кызматкерге эмгек акысын жана башка телемдерду Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана Иш беруучунун ички нормативдик документтеринде, ушул 
Келишимде каралган елчемдерде жана шарттарда ез учурунда телеп берууге;
3.4.3. Ушул Келишимди тузууде же аны тузуп буткенден кийин дароо Кызматкерди ички 
эмгек тартибин женге салуучу ички нормативдик документтер менен тааныштырууга, 
Кызматкерге коопсуздук техникасы, эмгек гигиенасы, ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоонун дагы башка талаптары боюнча инструкция берууге;
3.4.4. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына жана ушул Келишимге 
ылайык ден соелукка ьщгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын тузууге;
3.4.5. Кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруу учуй зарыл болгон эмгек шарттары 
менен камсыздоого, анын ичинде зарыл болгон жакшы абалдагы техникалык жана 
материалдык каражаттарды Кызматкердин карамагына же колдонуусуна берууге;
3.4.6. Кызматкер иштеген убакытты Иш беруучунун ыйгарым укуктуу жагы тарабынан 
кол коюлуучу табелде эсептееге;
3.4.7. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарын сактоого милдеттуу.

4. Эмгек акы телее
4.1. Кызматкерге штаттык жадыбал боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды жана телемдерду чегергенче чейинки бир 
айлык кызматтык оклад аныкталат, ал ар бир иштеген айдын аягында Кызматкердин 
расчеттук эсебине которуу жолу аркылуу теленуп берилет.
4.2. Кызматкерге берилуучу бир жолку сый акылар, сыйлыктар, кошумча акылар турундегу 
кошумча телемдер Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык теленуп 
берилет.

%

5. Жумуш убактысы жана эс алуу убагы
5.1. Кызматкерге эс алуу убактысынын теменку турлеру берилет: жумуш кунунун 
аралыгындагы тыныгуу; дем альпп кундер, майрам кундеру, ергуу.
5.2. Кызматкерге кундук( ) сааттык иш жумалыгы белгиленет.



5.3. Жумуш кунунун башталышы жана аякташы, эс алуу жана тамактануу учун 
тыныгуулардын убактысы, ошондой эле дем алыш кундерун беруу Иш беруучунун ички 
нормативдик актылары боюнча же Кызматкер менен Иш беруучунун макулдашуулары 
боюнча аныкталат.
5.4. Дем алыш кундору иштооге Иш беруучунун сунушу боюнча Кызматкердин жазуу 
турундегу макулдугу менен же анын демилгеси боюнча Иш беруучунун жазуу турундегу 
макулдугу менен уруксат берилет. Дем алыш куну ишти аткаруунун зарылдыгын Иш 
беруучу аныктайт.
5.5. Кызматкерге Кыргыз Республикасынын эмгек женунде мыйзамдарына ылайык 
() календарлык кун елчомундо жыл сайын акы толонуучу негизги 

ергуу берилет.

6. Тараптардын жоопкерчиликтери
6.1. Кызматкер Иш беруучуго Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Иш беруучунун 
ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде каралган учурларда келтирилген зыян 
учун материалдык жоопкерчиликти алат
6.2. Экинчи тарапка зыян келтирген Ушул Келишимдин тараптары (Иш беруучу жана 
Кызматкер) бул зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
тартипте жана негиздерде толтурат. Зыян келтирилгенден кийин бул Келишимди токтотуу 
тиешелуу тараптардын жоокерчиликтен бошотулушуна алып келбейт.
6.3. Кызматкер ушул Келишим боюнча оз милдеттерин учурунда аткарбагандыгы жана/ же 
ылайыксыз аткаргандыгы учун жоопкерчиликке тартылат, ошондой эле Иш беруучунун 
укуктарын бузган учурда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына, ушул 
Келишимге ылайык келтирилген зыяндын ордун толтурат.

7. Келишимди езгертуу, улантуу жана токтотуу
7.1. Келишим Кыргыз Республикасынын Эмгек ко дексинде каралган тартип жана 
негиздемелер боюнча токтотулушу же кучун жоготушу мумкун.
7.2. Тараптардын макулдугу боюнча ушул Келишимдин аракеттеги меенету ичинде 
толуктоолор жана езгертуулор киргизилиши мумкун, алар Тараптар кол койгон учурдан 
баштап ушул келишимдин ажырагыс белугун тузуп калуучу жазуу турундегу кошумча 
макулдашуулар болуп саналат.
7.3. Тараптардын биринин демилгеси боюнча бул Келишим кучун жоготкон учурда, эгер 
Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдары жана / же Иш беруучу менен 
Кызматкердин ортосунда тузулген келишимдин шарттары менен башка нерселер 
аныкталбаган болсо, бул тарап Келишим кучун жоготордон 14 (он терт) календарлык 
кунден кем эмес убакытта экинчи тарапка жазуу турунде эскертип коюуга тийиш.
7.4. Бул Келишимди токтотуу же кучун жоготуу (анын ичинде Келишимдин меенету 
буткендугу боюнча) Иш беруучунун буйругу аркылуу жургузулет. Бардык учурларда 
жумуштун акыркы куну иштен бошотуу куну болуп саналат.
7.5. Бул Келишим токтотулган же кучу жокко чыгарылган учурда, эгер Тараптардын жазуу 
турундегу макулдашуулары аркылуу дагы башка кошумчалар болбосо, Кызматкер 
теменкулерге милдеттуу:
-Иш беруучунун алдындагы бардык карыздарын жоюу;
-Иш беруучу менен Кызматкердин ортосунда тузулген жарандык-укуктук келишимдерден, 
ошондой эле Иш беруучунун ар кандай укуктарын бузуудан келип чыккан ез милдеттерин 
меенетунен мурда аткаруу;
-келтирилген зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына, 
учурдагы жана тиешелуу келишимдердин шарттарына ылайык ушул Келишимди токтотуу 
же жокко чыгаруу кунуне чейин 14 (он терт) календарлык кун ичинде толук толтуруу.
-Ушул келишимди токтотуу же жокко чыгаруу учурунда Кызматкер бардык жумушчу 
документтерди иштин ушул белугунде мындан ары иш жургузуу учун зарыл болгон толук 
маалыматтар менен камсыздаганча башка Кызматкерге еткеруп берууге милдеттуу.



8. Талаш-тартыштарды чечуу
8.1. Тараптар ушул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыгуучу бар дык 
талаш-тартыштарды жана/ же келишпестиктерди суйлешуу жолу аркылуу чечишет.
8.2. Бул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыккан талаш-тартыштар жана/ же 
келишпестиктер суйлешуу жолу менен женге салынбай калган учурда, Тараптардын 
ортосундагы мындай талаш-тартыштар жана/же келишпестиктер “Ош эл-аралык 
медициналык университети” мекемесинин башкы кецсеси жайгашкан дарек боюнча сотто 
чечилет.

9. Озгочо шарттар
9.1. Бул Келишимден келип чыкпаган эмгек функциялары Кызматкер тарабынан Иш 
беруучунун макулдугу менен гана жузеге ашырылат.
9.2. Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларына ылайык, ушул Келишимдин мееноту ичинде алган 
интеллектуалдык ишмердуулуктун жыйынтыктарына карата укуктардын ез ара 
сакталышына кепилдик берет.

10. Жыйынтыктоочу жоболор
10.1. Бул Келишим менен женге салынбаган суроолор Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдары жана Иш беруучунун ички нормативдик документтери тарабынан женге 
салынат.
10.2. Ушул Келишимдин ар кандай жоболору учурдагы мыйзамдарды езгертууге 
жарамсыз болсо, же учурдагы мыйзамдардын ченемдерине каршы келсе, бул келишимдин 
тараптары учурдагы мыйзамдардын ченемдерин жетекчиликке алат.
10.3. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын макулдугу менен езгертулушу мумкун, 
анда ушул Келишимге жазуу турунде тиркеме тузулуп, Тараптардын колу коюлат.
10.4. Бул Келишим ар бир тарап учун бирден, бирдей юридикалык кучке ээ эки нускада 
тузулду.

11. Тараптардын даректери жана реквизиттери

ИШ BEPYY4Y:

«Ош эл-аралык медициналык университети» 
мекемеси
ИСН: 02602201910245

Каттоо номери 181053-3310-М-е
ИУЖК коду 30268852

Юридикалык дареги: Ош шаары, 12-уч.

1-кече, 20-уй .....

llS$г- л

ОшЭАМУнун ректору: Кенешбав Б.К

ЧЛ 4 'Ч 1J .г, ...

КЫЗМАТКЕР:

ИНН .7/7^^ У 33

Паспорт 33 у ззу уз=з_______
берилди «7^-» 20 _____
Дареги:

(Учету боюнча капалган туруктуу жашаган жери)

(Электрондук дареги)
__________O3-OJL 343 2-3G_________________

(Байланыш телефону)

_____________________
Колу



Ош ш.

ЭМГЕК КЕЛИШИМИ

« / » 20^//-ж.

Мекеме «Ош эл аралык медициналык университети», мындан ары «Иш беруучу», 
ректор Б.К.Кенешбаев^аркылуу бд^ тараптан жана мындан ары “Кызматкер^ дет аталуучу 

_______ , паспорт сериясы номери 
тарабынан берилген, катталган дареги: 
________________ , экинчи тараптан Кыргыз

Республикасынын Эмгек коде/синин жоболорун жетекчиликке алуу менен эркин
билдируунун жана ез ара кызыкчылыктарды эске алуунун негизинде ушул келишимди 
(мындан ары “Келишим”) теменкулер тууралуу туздук:

1. Келишимдин предмети
1.1. Ушул Келишим аркылуу Иш беруучу менен Кызматкердин ортосундагы Келишимдин 
меенету аяктаганга чейинки эмгек укуктук мамилелер аныкталат жана женге салынат.
1.2. Иш беруучу “Ош эл аралык медициналык университета” мекемесине ушул
Келишимде, ошондой эле кызматтык милдеттер менен дагы башка нормативдик
доку ерде аныкталган эмгек милдеттерин аткаруу учун

(ф;
кызматка жумушка алат.

.З.Ушул Келишимди тузууде Кызматкер кызматтык/ми ттер менен таанышат жана
аларды ак ниеттуулук менен аткарууга милдеттенет. Кызматтык милдеттерин же Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарынын жана ички нормативдик документтердин талаптарын 
билбей калуу Кызматкер учун аларды аткарбоосунун кечиримдуу себеби болуп саналбайт. 
1.4.Бул Келишим 20_ -жылдын «___»чейинки меонетке тузулду.
1.5. Кызматкер 20__ -жылдын «»баштап езунун кызматтык
милдеттерин аткарууга киришет.
1.6. Кызматкердин жумуш орду - «Ош эл аралык медициналык университети» мекемеси.

Бул кызматтан сырткары, ошол эле учурда мен

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

t
(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

____________________________________________________________________иштеймин.
(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

2. Келишимдин жалпы шарттары
2.1. Тараптар ушул Келишимди тузуу демилгеси Кызматкерден келип чыкканын 
белгилешти.
2.2. Ушул Келишимди тузуп жатып, Иш беруучу коммерциялык мекеме экендигин 
Кызматкер кенулуно алат.
2.3. Ушул Келишимдин моонетунун ичинде Кызматкер Кыргыз Республикасынын эмгек 
жана социалдык камсыздоо женунде мыйзамдарына ылайык социалдык 
камсыздандырууга жана социалдык камсыздоого ээ болот.
2.4. «Ош эл аралык медициналык университети» мекемеси Кызматкер учун негизги иш 
орду болуп саналат.



3. Тараптардын укуктары жана милдеттери
3 1 Кызматкер темонкулерге укуктуу:
3 11. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында керсетулген бардык эмгек тууралуу 
куктарды колдонууга;

3 1.2. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, ушул Келишимде 
керсетулген тартипте бул Келишимди езгертууге жана кучун жок кылууга;
3.1.3. Ушул Келишимге ылайык эмгек акыга;
3.1.4. Гигиеналык жана коопсуздук талаптарына жооп бере турган эмгек шарттарына;
3.1.5. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына ылайык эс алууга, аны 
менен бирге жыл сайын ушул Келишимде белгиленген мееноттегу акы теленуучу ергуу 
алууга;
3.1.6. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларында каралган кепилдиктерди жана компенсацияларды алууга;
3.1.7. Ушул келишимдеги эмгек (кызматтык) милдеттерин аткарууда Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык 
анын ден соолугуна келтирилген зыянды толтурууга;
3.1.8. Эмгектик талаш-тартыштарды тараптардын макулдугу боюнча же сот тартибинде 
чечууге;
3.1.9. Иш беруучунун ички нормативдик актылары менен таанышууга;
3.1.10. Кызматкерге которулган эмгек акысы тууралуу, Кызматкердин эмгек акысынан 
кармалган салыктар жана которулган социалдык камсыздоо телемдеру тууралуу маалымат 
алууга укуктуу.

3.2. Кызматкер теменкулорго милдеттуу:
3.2.1. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда керсетулген ез адистиги (кызматы) боюнча 
кызматтык нускамаларына жана башка ички нормативдик документтерге ылайык анын 
компетенциясына кируучу эмгек милдеттерин аткарууга;
3.2.2. Кызматтык милдеттерин ак ниеттуулук менен, ез убагында, жогорку кесиптик 
денгээлде Иш беруучунун ички эмгек тартибин сактоо менен аткарууга, ошол эле учурда 
бардык жумуш убактысын ендуруштук эмгекке пайдаланууга, башка кызматкерлердин 
кызматтык милдеттерин аткаруусуна тоскоол болуучу аракеттерден алые болууга;
3.2.3. Иш беруучунун ички нормативдик актыларын милдеттуу турде сактоого, Иш 
беруучунун буйруктары менен тескемелерин, тике жетекчисинин керсетмелерун ез 
убагында жана так аткарууга;
3.2.4. Ээлеген кызматын жеке кызыкчылыктары учун колдонбоого;
3.2.5. Иш беруучуге карата мамиледе кызыкчылыктардын конфликтисине алып келуучу 
ишмердуулуктерге катышпоого;
3.2.6. Ушул келишимдин меенетунде Кызматкерге ишенип берилген, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички нормативдик актыларына 
ылайык жашыруун мунездегу маалыматтарды таратпоого, башка тараптардын жашыруун 
маалыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул тууралуу Иш беруучуге ыкчам 
маалымдоого;
3.2.7. Кызматкерге кызматтык милдеттерин аткаруу учун ишенип берилген Иш 
беруучунун жабдууларына жана башка мулктеруне материалдык жоопкерчиликти алып 
журууге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик 
актыларына, ошондой эле ушул келишимге ылайык Иш беруучуге келтирилген зыяндын 
ордун толтурууга;
3.2.8. Иш беруучунун мулктерун уурдоо жана бузуу, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын жана ички нормативдик документтерди бузуу фактылары тууралуу, 
ошондой эле Кызматкерлердин емуруне жана ден соолугуна, Иш беруучунун жана/же 
анын кызматкерлеринин, студенттердин жана Иш беруучунун жумуштагы 
енектештерунун мулктерунун сакталышына коркунуч келтируучу кырдаалдар тууралуу



I _ 'еруучунун кызматтык жактарына, анын ичинде езунун тике жетекчисине тезинен 
1злымдоого;
2 Иш беруучунун талабы боюнча медициналык кароодон етууге;

32.10. Техникалык коопсуздук эрежелерин, ерт коопсуздугунун жана ендуруштук 
;анитариянын талаптарын, ошондой эле транспорттук каражаттарды эксплуатациялоонун 
жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого;
3.2.11 . Ишке киришууде жана келишимдин меенетунун ичинде Иш беруучуге езу 
тууралуу анык маалыматтарды берууге, ошондой эле мындай маалым аттар дын 
езгергендугу тууралуу кабарлоого милдеттуу.

3.3. Иш беруучу темонкулорго укуктуу:
3.3.1. Ушул Келишимге жана кызматтык нускамаларга ылайык Кызматкерден иштин 
квалификациялуу аткарылышын, ошондой эле Иш беруучунун бардык ички нормативдик 
документтеринин сакталышын талап кылууга;
3.3.2. Кызматкер аткарууга милдеттуу болгон нормативдик актыларды чыгарууга жана 
алардын аткарылышын талап кылууга;
3.3.3. Кызматкерге сыйлык берууге, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 
Иш беруучунун ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде керсетулген тартипте 
дисциплинардык жана материалдык жоопкерчиликке тартууга;
3.3.4. Кызматкерди эмгек мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык жумуш 
убактысынын керсетулген меенетунен тышкары ишке тартууга укуктуу.

3.4. Иш беруучу теменкулерге милдеттуу:
3.4.1. Кызматкерге ушул Келишимдин шарттарына ылайык иш берууге;
3.4.2. Кызматкерге эмгек акысын жана башка телемдерду Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана Иш беруучунун ички нормативдик документтеринде, ушул 
Келишимде каралган елчемдерде жана шарттарда ез учурунда телеп берууге;
3.4.3. Ушул Келишимди тузууде же аны тузуп буткенден кийин дароо Кызматкерди ички 
эмгек тартибин женге салуучу ички нормативдик документтер менен тааныштырууга, 
Кызматкерге коопсуздук техникасы, эмгек гигиенасы, ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоонун даты башка талаптары боюнча инструкция берууге;
3.4.4. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына жана ушул Келишимге 
ылайык ден соолукка ьщгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын тузууге;
3.4.5. Кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон эмгек шарттары 
менен камсыздоого, анын ичинде зарыл болгон жакшы абалдагы техникалык жана 
материалдык каражаттарды Кызматкердин карамагына же колдонуусуна берууге;.
3.4.6. Кызматкер иштеген убакытты Иш беруучунун ыйгарым укуктуу жагы тарабынан 
кол коюлуучу табелде эсептееге;
3.4.7. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарын сактоого милдеттуу.

4. Эмгек акы толее
4.1. Кызматкерге штаттык жадыбал боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды жана телемдерду чегергенче чейинки бир 
айлык кызматтык оклад аныкталат, ал ар бир иштеген айдын аягында Кызматкердин 
расчеттук эсебине которуу жолу аркылуу теленуп берилет.
4.2. Кызматкерге берилуучу бир жолку сый акылар, сыйлыктар, кошумча акылар турундегу 
кошумча телемдер Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык теленуп 
берилет.

%

5. Жумуш убактысы жана эс алуу убагы
5.1. Кызматкерге эс алуу убактысынын теменку турлеру берилет: жумуш кунунун 
аралыгындагы тыныгуу; дем алыш кундер, майрам кундеру, ергуу.
5.2. Кызматкерге кундук() сааттык иш жумалыгы белгиленет.



: ЗЗКумуш кунунун башталышы жана аякташы, эс алуу жана тамактануу учун 
-ъзыгуулардын убактысы, ошондой эле дем алыш кундерун беруу Иш беруучунун ички 
-грмативдик актылары боюнча же Кызматкер менен Иш беруучунун макулдашуулары 
'оюнча аныкталат.
5.4. Дем алыш кундеру иштееге Иш беруучунун сунушу боюнча Кызматкердин жазуу 
турундегу макулдугу менен же анын демилгеси боюнча Иш беруучунун жазуу турундегу 
макулдугу менен уруксат берилет. Дем алыш куну ишти аткаруунун зарылдыгын Иш 
беруучу аныктайт.
5.5. Кызматкерге Кыргыз Республикасынын эмгек жонунде мыйзамдарына ылайык 
() календарлык кун елчемунде жыл сайын акы теленуучу негизги 

оргуу берилет.

6. Тараптардын жоопкерчиликтери
6.1. Кызматкер Иш беруучуге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Иш беруучунун 
ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде каралган учурларда келтирилген зыян 
учун материалдык жоопкерчиликти алат
6.2. Экинчи тарапка зыян келтирген Ушул Келишимдин тараптары (Иш беруучу жана 
Кызматкер) бул зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
тартипте жана негиздерде толтурат. Зыян келтирилгенден кийин бул Келишимди токтотуу 
тиешелуу тараптардын жоокерчиликтен бошотулушуна алып келбейт.
6.3. Кызматкер ушул Келишим боюнча ез милдеттерин учурунда аткарбагандыгы жана/ же 
ылайыксыз аткаргандыгы учун жоопкерчиликке тартылат, ошондой эле Иш беруучунун 
укуктарын бузган учурда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына, ушул 
Келишимге ылайык келтирилген зыяндын ордун толтурат.

7. Келишимди озгортуу, улантуу жана токтотуу
7.1. Келишим Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган тартип жана 
негиздемелер боюнча токтотулушу же кучун жоготушу мумкун.
7.2. Тараптардын макулдугу боюнча ушул Келишимдин аракеттеги меенету ичинде 
толуктоолор жана езгертуулер киргизилиши мумкун, алар Тараптар кол койгон учурдан 
баштап ушул келишимдин ажырагыс белугун тузуп калуучу жазуу турундегу кошумча 
макулдашуулар болуп саналат.
7.3. Тараптардын биринин демилгеси боюнча бул Келишим кучун жоготкон учурда, эгер 
Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдары жана / же Иш беруучу менен 
Кызматкердин ортосунда тузулген келишимдин шарттары менен башка нерселер 
аныкталбаган болсо, бул тарап Келишим кучун жоготордон 14 (он терт) календарлык 
кунден кем эмес убакытта экинчи тарапка жазуу турунде эскертип коюуга тийиш.
7.4. Бул Келишимди токтотуу же кучун жоготуу (анын ичинде Келишимдин меенету 
бугкендугу боюнча) Иш беруучунун буйругу аркылуу жургузулет. Бардык учурларда 
жумуштун акыркы куну иштен бошотуу куну болуп саналат.
7.5. Бул Келишим токтотулган же кучу жокко чыгарылган учурда, эгер Тараптардын жазуу 
турундегу макулдашуулары аркылуу даты башка кошумчалар болбосо, Кызматкер 
теменкулерге милдеттуу:
-Иш беруучунун алдындагы бардык карыздарын жоюу;
-Иш беруучу менен Кызматкердин ортосунда тузулген жарандык-укуктук келишимдерден. 
ошондой эле Иш беруучунун ар кандай укуктарын бузуудан келип чыккан ез милдеттерин 
меенетунен мурда аткаруу;
-келтйрилген зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына. 
учурдагы жана тиешелуу келишимдердин шарттарына ылайык ушул Келишимди токтотуу 
же жокко чыгаруу кунуне чейин 14 (он терт) календарлык кун ичинде толук толтуруу.
-Ушул келишимди токтотуу же жокко чыгаруу учурунда Кызматкер бардык жумушчу 
документтерди иштин ушул белугунде мындан ары иш жургузуу учун зарыл болгон толу к 
маалыматтар менен камсыздаганча башка Кызматкерге еткеруп берууге милдеттуу7.



8. Талаш-тартыштарды чечуу
Тараптар ушул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыгуучу бардык 

-злаш-тартыштарды жана/ же келишпестиктерди суйлешуу жолу аркылуу чечишет.
S.2. Бул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыккан талаш-тартыштар жана/ же 
келишпестиктер суйлешуу жолу менен женге салынбай калган учурда, Тараптардын 
ортосундагы мындай талаш-тартыштар жана/же келишпестиктер “Ош эл аралык 
медициналык университети” мекемесинин башкы кецсеси жайгашкан дарек боюнча сотто 
чечилет.

9. Озгече шарттар
9.1. Бул Келишимден келип чыкпаган эмгек функциялары Кызматкер тарабынан Иш 
беруучунун макулдугу менен гана жузеге ашырылат.
9.2. Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларына ылайык, ушул Келишимдин меенету ичинде алган 
интеллектуалдык ишмердуулуктун жыйынтыктарына карата укуктардын ез ара 
сакталышына кепилдик берет.
9.3. Ушул Келишимдин меенету ичинде Кызматкер учунчу жактарга белгисиздиги менен 
чыныгы же потенциалдуу коммерциялык баалуулукка ээ бир да маалыматты таратпоого 
милдеттуу, андай маалыматтарда мыйзамдуу турдо кандайдыр бир жактарга (физикалык 
же юридикалык) еткерууде эркин жеткиликтуулук берилбейт жана Иш беруучу 
тарабынан анын жашыруундуулугун коргоо чаралары керулет, бул маалыматты езунун 
жеке кызыкчылыктары же учунчу жактын пайдасы учун колдоно албайт.

10. Жыйынтыктоочу жоболор
10.1. Бул Келишим менен женге салынбаган суроолор Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдары жана Иш беруучунун ички нормативдик документтери тарабынан женге 
салынат.
10.2. Ушул Келишимдин ар кандай жоболору учурдагы мыйзамдарды езгертууге 
жарамсыз болсо, же учурдагы мыйзамдардын ченемдерине каршы келсе, бул келишимдин 
тараптары учурдагы мыйзамдардын ченемдерин жетекчиликке алат.
10.3. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын макулдугу менен езгертулушу мумкун, 
анда ушул Келишимге жазуу турунде тиркеме тузулуп, Тараптардын колу коюлат.
10.4. Бул Келишим ар бир тарап учун бирден, бирдей юридикалык кучке ээ эки нускада 
тузулду.

11. Тараптардын даректери жана реквизиттери

ИШ БЕРУУЧУ: КЫЗМАТКЕР:

«Ош эл-аралык медициналык университети» 
мекемеси
ИСН: 02602201910245

Каттоо номери 181053-3310-М-е
ИУЖК коду 30268852

Юридикалык дареги: Ош шаары, 12-уч.

/7
инн ./// 777
Паспорт Lfl/ 7/377 # 
берилди «/у 20 .7/
Дареги: 7

(Учету боюнча катталган туруктуу жашаган жери)

1-кече, 20-уй

(Байланыш телефону)

(Электрондук дареги)

Колу



Материалдык жоопкерчилик жонундо келишим

Ош ш. «^/» &У 2(У/-ж.

Жоокерчилиги чектелген коом «Ош эл аралык медициналык университети», мындан 
ары «Иш беруучу» деп аталуучу мекеме Уставдын негизинде аракеттеги ректор 
Б.К.Кенешбаев аркылуу бир тараптан жана мындан ары «Кызматкер» деп аталуучу 
______’ 

(фамилиясы, аты, атасынын атыф -
паспорт сериясы jZ/h номери Z/ZZ^^/Z^ , 50-.^Я тарабынан
берилген, катталган дареги:

экинчи тараптан, ушул келишимди теменкулер тууралуу туздук:
1.__________________________________________ _ кызматын ээлоечу Кызматкер
ага Иш беруучу тарабынан ишенип тапшырылган материалдык/акчалай 
баалуулуктардын сакталышын камсыздоо учун толук жеке материалдык 
жоопкерчиликти езуне алат. Буга ылайык теменкулорге милдеттуу: а) езуне сактоого 
же даты башка максаттар учун берилген материалдык/акчалай баалуулуктарды 
этияттоо; б) езуне ишенип берилген баалуулуктардын сакталышына коркунуч 
туудурган бардык жагдайлар тууралуу Иш беруучунун жетекчилигине ез учурунда 
кабарлоо; в) ага ишенип берилген баалуулуктарды инвентаризациялоого катышуу; г) 
акча каражаттарын же даты башка баалуулуктарды сактоо, жиберуу, ташуу, коргоо, 
сигнализациялоо боюнча езуне белгилуу операциялар, ошондой эле алар менен 
байланышкан кызматтык тапшырмалар тууралуу маалыматтарды жайылтууга жол 
бербее; д) Иш беруучунун материалдык/акчалай баалуулуктарга кайрылууга карата 
эрежелер боюнча нормативдик документтери менен таанышуу жана материалдык/ 
акчалай баалуулуктарга карата бардык эрежелер менен нормаларды Иш беруучунун 
нормативдик документтерине ылайык толук аткаруу;
2. Оз кезегинде Иш беруучу теменкулерге милдеттуу: а) Кызматкерге ага ишенип 
берилген материалдык баалуулуктардын толук сакталышын камсыздоосу жана 
нормалдуу иштеесу учун зарыл шарттарды тузуу; б) Кызматкерди кызматкерлер менен 
жумушчулардын мекемеге келтирген зыяны учун материалдык жоопкерчилиги 
женунде учурдагы мыйзамдар менен, ошондой эле ага берилген материалдык 
баалуулуктарды жумуш процессинде пайдалануунун, иштетуунун, кабыл алуунун, 
сактоонун учурдагы нускамалары, ченемдери жана эрежелери менен тааныштыруу; в) 
материалдык баалуулуктарга белгиленген тартипте инвентаризация жургузуу.
3. Кызматкерге акча каражаттарын жана башка баалуулуктарды факт жузунде кабыл 
алган кунден баштап атайылап жасаган аракеттеринин натыйжасында, ошондой эле ез 
милдеттерине шалакы же ынтаасыз мамилесинин натыйжасында материалдык 
баалуулуктардын сакталышы жана Иш беруучуге келтирген ар кандай зыяны учун 
материалдык жоопкерчилик жуктелет. Кызматкер Иш беруучуге материалдык зыян 
алып келуучу, тиешелуу документтерде (актыларда) каралган акча каражаттарынын 
жана башка баалуулуктардын кем чыгуулары менен ишиндеги даты башка 
кемчиликтеринин качан жана кайсы мекемеден табылганына карабастан материалдык 
жоопкерчиликке тартылат.
4. Келтирилген зыяндын елчемун аныктоо колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык 
жургузулет.
5. Келтирилген зыян анын кунеесу менен болбогон учурда Кызматкерге материалдык 
жоопкерчилик жуктолбейт.
6. Бул келишимдин кучу Кызматкерге ишенип тапшырылган материалдык 
баалуулуктар жана акча каражаттары менен иштеген бардык учурларга тиешелуу* 1 2 3 4 5 6 7 
болот;
6. Бул келишим ар бир тарап учун бирден, эки нускада тузулду.
7. Тараптардын реквизита:



ИШ BEPYY4Y: КЫЗМАТКЕР:

Жеке маалыматтарын берууге жана иштетууге жеке маалыматтар субъектисинин 
макулдугу

Ош ш., 2(КЛ>4к.

Мен, _____________
(фамилиясы, аты, атасынын аты)-/

жашаган дареги: ///х/х)/7л_______ 4&Z.____________________________________

Оздугун ырастоочу документ:______ _L/S
(документтин туру)

серия _

берилген (М- & /5 (берилген куну) SO / (ким тарабынан берилген)
эркин, ан-сезимдуу турде, ез эрким менен Ош эл аралык медициналык университетине 
теменкулерго макулдук берем, теменкудей жеке маалыматтарды:
1.  
2. 
3. 
4.  
5. 
6. 
7. 
8. 
(талап кылынган маалыматтардын тизмеги керсетулет, мисалы: фамилиясы, аты, 
атасынын аты (мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, езгертулген куну, орду жана 
себептери (езгертулген учурда); туулган куну жана жери; жарандыгы женунде маалымат 
(анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандыктары); билими женунде маалыматтар 
(билим алган мекемесинин аталышы жана аяктаган жылы, билими женунде документтин 
аталышы жана реквизиттери, квалификациясы, билими женунде документ боюнча 
даярдоо багыты же адистиги); илимий даражасы женунде маалымат; чет тилдерди 
билуусу женунде маалымат, тил билуу децгээли; спорттук наамы, спорттук разряды; 
жашаган дареги (турган жери); байланыш телефон номери жана башка байланышуу 
ыкмалары женунде маалымат; ездугун тастыктоочу документтин туру, сериясы, номери, 
берген органдын аталышы, берилген куну; салык телеечунун идентификациялык номери; 
милдеттуу пенсиялык камсыздандыруу кубелугунун номери; милдеттуу медициналык 
камсыздандыруу полисинин реквизиттери; аскерге милдеттуулугу, аскердик каттоосу 
боюнча маалымат (запастагы жана аскер кызматына чакырыла турган жарандар учун); уй- 
булелук абалы, уй-булесунун курамы; эмгек ишмердуулугу женунде маалымат (аскер 
кызматы, айк^лыштырып иштеесу, ишкерлиги ж.б. кошо); мамлекеттик сыйлыктары, 
башка сыйлыктары жана артыкчылык белгилери (ким жана качан сыйлаган); соттуулугу 
бар же жоктугу женунде маалымат; кирешелер, чыгашалар, мулку жана мулктук 
мунездегу милдеттенмелери женунде маалымат; жеке сурету)

• иштетууге (жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоппуруу. 
бегет коюу, ечуруу жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз.



-Ш BEPYY4Y: КЫЗМАТКЕР:

Жеке маалыматтарын берууге жана иштетууге жеке маалыматтар субъектисинин 
макулдугу

Ош ш., « / »

Мен, //М&ЯлЛЛ/_______ ____________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты)/

жашаган дареги: /Яа7 йУ;. < ,?£/£% Лбе,___________

Оздугун ырастоочу документ:7$
(документтин туру)

серия  >/ № ____________

берилген ■(£ (М- & /6 (берилген куну) SO -X / (ким тарабынан берилген)
эркин, ац-сезимдуу турде, ез эрким менен Ош эл аралык медициналык университетине 
теменкулерге макулдук берем, теменкудей жеке маалыматтарды:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________
(талап кылынган маалыматтардын тизмеги керсетулет, мисалы: фамилиясы, аты, 
атасынын аты (мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, езгертулген куну, орду жана 
себептери (езгертулген учурда); туулган куну жана жери; жарандыгы женунде маалымат 
(анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандыктары); билими женунде маалыматтар 
(билим алган мекемесинин аталышы жана аяктаган жылы, билими женунде документтин 
аталышы жана реквизиттери, квалификациями, билими женунде документ боюнча 
даярдоо багыты же адистиги); илимий даражасы женунде маалымат; чет тилдерди 
билуусу женунде маалымат, тил билуу децгээли; спорттук наамы, спорттук разряды; 
жашаган дареги (турган жери); байланыш телефон номери жана башка байланышуу 
ыкмалары женунде маалымат; ездугун тастыктоочу документтин туру, сериясы, номери, 
берген органдын аталышы, берилген куну; салык телеечунун идентификациялык номери; 
милдеттуу пенсиялык камсыздандыруу кубелугунун номери; милдеттуу медициналык 
камсыздандыруу полисинин реквизиттери; аскерге милдеттуулугу, аскердик каттоосу 
боюнча маалымат (запастагы жана аскер кызматына чакырыла турган жарандар учун); уй- 
булелук абалы, уй-булесунун курамы; эмгек ишмердуулугу женунде маалымат (аскер 
кызматы, айкалыштырып иштеесу, ишкерлиги ж.б. кошо); мамлекеттик сыйлыктары, 
башка сыйлыктары жана артыкчылык белгилери (ким жана качан сыйлаган); соттуулугу 
бар же жоктугу женунде маалымат; кирешелер, чыгашалар, мулку жана мулктук 
мунездегу милдеттенмелери женунде маалымат; жеке сурету)

• иштетууге (жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштурут 
бегет коюу, ечуруу жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсьл.



; . аалымат массивны кармоочунун (ээсинин) ыкмаларына, же анын тапшырмасына 
карандысыз аткарылуучу ар кандай операция же операциялардын топтому), 

: ~энной эле:
• кеке маалыматтарды берууге (жеке маалымат массивин кармоочунун (ээсинин) 

Кыргыз Республикасынын "Жеке мунездегу маалымат женундо" Мыйзамына жана эл 
аралык келишимдерге ылайык жеке маалыматтарды учунчу жактарга беруусу);

• жеке маалыматтарды трансчек аралык берууге (жеке маалыматтарды кармоочунун 
(ээсинин) башка мамлекеттердин юрисдикциясында турган жеке маалыматтарды 
кармоочуга беруусу)

Жогоруда аталган жеке маалыматтарды мага 
_ ______________________________________________________ (керсетулуучу 
кызматтын аталышы жазылат)
кызматтарды керсетуу максатында иштетууге берем.
Мен теменкулер менен таанышып чыктым:
1) жеке маалыматтарды иштетууге макулдук ушул макулдукка кол коюлган кунден 
тартып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мага керсетулген кызматтар 
женунде маалыматтарды сактоо жана кызмат керсетуулердун бардык меенетунун ичинде 
жарактуу;
2) жеке маалыматтарды иштетууге макулдукту ез эрки менен жазылган арыздын 
негизинде кайтарып алууга болот;
3) жеке маалыматтарды иштетууге макулдукту кайра сурап алган учурда менин жеке 
маалыматтарымды толук же жарым-жартылай иштетуу Кыргыз Республикасынын "Жеке 
мунездегу маалыматтар женунде" Мыйзамынын 5- жана 15-беренелерине ылайык 
улантылышы мумкун.

Жеке маалыматтар иштетилип башталган кун:
(жыл, кун, ай)

20 -ж.

Купуялык тууралуу макулдашуу 
" / " & 20<//ж. '

Ош эл аралык медициналык университети (мындан ары - мекеме) ректор 
Б.К.Кенешбаев аркылуу бир тараптан жана езунун атынан катышуучу жаран

(аты-жену)
экинчи тараптан Мекеме женунде уставдын негизинде ушул келишимди теменкулер
женунде тузушту:
Мен____
(аты-жену) 
езумдун кызматтык ишмердуулугумдун жана кызматтык милдеттеримдин журушуэ
Мекеменин жайылтылышы чектелген маалыматтарына жеткиликтуу болорумду билли, 
эрким менен теменку милдеттенмелерди езуме алам:

- кызматымдын журушунде мага ишеним берилген (белгилуу болуучу) жанылтылв 
чектелуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоо (таратпоо);

- жайылтылышы чектелген маалыматтарды жетекчиликтин тиешелуу - 
(уруксатысыз) учунчу жактарга бербее жана ачык жарыялабоо;



- —ультшы чектелген маалыматтарды коргоо боюнча жоболордун, нускамалардын
• _-2 буйруктардын мага тиешелуу талаптарын аткаруу;

- башка тараптардын (чоочун адамдардын) менден жайылтылышы чектелген 
таалыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул фактылар тууралуу езумдун 

белумумдегу жетекчиликке токтоосуз (тезинен) кабарлоо;
- Мекеме келишимдик мамилелерде байланыш тузген башка мекемелердин 

жайылтылышы чектелген маалыматтарын сактоо;
жайылтылышы чектелген маалыматтардагы билимдерди Мекеменин 

кызыкчылыктарына зыян келтириши мумкун болгон кандайдыр бир ишмердуулуктегу 
сабактар учун пайдаланбоо;

- кызматтан бошотулган учурумда езумдун кызматтык милдеттеримди аткаруума 
байланыштуу менин колдонуумда болгон жайылтылышы чектелген маалыматтарды алып 
журуучу бардык нерселерди белум жетекчисинин керсетмесу боюнча еткеруп беруу;

- жайылтылышы чектелген маалыматтарды алып журуучу нерселердин, купуя 
маалыматтардын санкциясыз жайылтылышына алып келиши мумкун болгон нерселердин, 
жоголушу же жетишпеген (толук болбой калган) учуру тууралуу ез белумунун 
жетекчисине токтоосуз (тезинен) кабарлоо.
Ушул келишимде каралган езумдун милдеттенмелеримди ак ниеттуулук менен аткарууга 
милдеттенем.
Озуме алган милдеттенмелерди аткарбаган учурда Кыргыз Республикасынын учурдагы 
мыйзамдарына жана Мекемедеги башка ченемдик документтерге ылайык жоопкерчиликке 
тартылышым мумкун экендиги мага алдын ала эскертилди.

(жарандын аты-жену)
жайылтылышы чектелген маалыматтарга уруксат алган учурда жетекчилик мындай 
маалыматтар менен иштее учун зарыл шарттарды тузуп берууге милдеттенет.

_________________________________ "___"20__ ж.
(келишим тузген жактын колу)



ЭМГЕК КЕЛИШИМИ
Ош шаары ________ 2(Ц2/ -ж.

«Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси мындан ары «Иш 
беруучу», ректор Кенешбаев Б.К. аркылуу бир тараптан жана мындан ары “Кызматкер” 
деп аталуучу С&агтУ ТешЫисмс. Съетфеко&СгЬ_____________ , паспорт сериясы

У У номери 25 2/1 (РЧ_____ - //ЕЕ тарабынан берилген. катталган
дареги: Sb , экинчи тараптан
Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин жоболорун жетекчиликке алуу менен эркин 
билдируунун жана ез ара кызыкчылыктарды эске алуунун негизинде ушул келишимди 
(мындан ары “Келишим”) теменкулер тууралуу туздук:

L Келишимдин предмети
1.1. Ушул Келишим аркылуу Иш беруучу менен Кызматкердин ортосундагы Келишимди::-: 
меенету аяктаганга чейинки эмгек укуктук мамилелер "ныкталат жана женге салынат.
1.2. Иш беруучу “Ош эл-аралык медициналык университети” мекемесине ушул 
Келишимде, ошондой эле кызматтык милдеттер менен дагь. башка нормативдик 
документтерде аныкталган эмгек милдеттерин аткаруу учуй 
 -- tea се teub\v_____________________ (чесал _________________________

U (факул ьтет/кафедра)
Пес'гоА&ъиелЫк' (tuQ’toiltaS) кызматка жумушка алат.

1.3. Ушул Келишимди тузууде Кызматкер кызматтык ми. деттер менен таанышат жана 
аларды ак ниеттуулук менен аткарууга милдеттенет. Кызматтык милдеттерин же Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын жана ички нормативдик документтердин талаптарь:-: 
билбей калуу Кызматкер учун аларды аткарбоосунун кечирик дуу себеби болуп саналбайт.
1 -. Бул Келишим 20 22 -жылдын « ( »е.з___  _ чейинки меенетке тузулду.
1.5. Кызматкер 20 21 -жылдын « ■/ » “ баштап езунун кызматтык
милдеттерин аткарууга киришет.

1.6. Кызматкердин жумуш орду - «Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси.

г; л кызматтан сырткары, ошол эле учурда мен

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы) 

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)
____________________________________,иштеймин.
(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

2. Келишимдин жалпы шарттары
2 1 Тараптар ушул Келишимди тузуу демилгеси Ki зматкерден келип чыкканын 
'елгилешти.
2 2 Ушул Келишимди тузуп жатып, Иш беруучу коммергиялык эмес мекеме экендигин 
’Иьдматкер кецулуно алат.
2 1 Ушул Келишимдин меенотунун ичинде Кызматкер Кыргыз Республикасынын эмгек 

социалдык камсыздоо женунде мыйзамдарына ылайык социалдык 
дыздандырууга жана социалдык камсыздоого ээ болот.

2- Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси Кызматкер учун не > ..
лд болуп саналат.



3. Тараптардын укуктары жана милдеттери
3.1. Кызматкер томенкулерго укуктуу:
3.1.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында керсетулген бардык эмгек тууралуу 
укуктарды колдонууга;
3.1.2. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, ушул Келишимде 
керсетулген тартипте бул Келишимди езгертууге жана кучун жок кылууга;
3.1.3. Ушул Келишимге ылайык эмгек акыга;
3.1.4. Гигиеналык жана коопсуздук талаптарына жооп бере турган эмгек шарттарына;
3.1.5. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына ылайык эс алууга, аны 
менен бирге жыл сайын ушул Келишимде белгиленген меенеттегу акы теленуучу ергуу 
алууга;
3.1.6. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларында каралган кепилдиктерди жана компенсацияларды алууга;
3.1.7. Ушул келишимдеги эмгек (кызматтык) милдеттерин аткарууда Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык 
анын ден соолугуна келтирилген зыянды толтурууга;
3.1.8. Эмгектик талаш-тартыштарды тараптардын макулдугу боюнча же сот тартибинде 
чечууге;
3.1.9. Иш беруучунун ички нормативдик актылары менен таанышууга;
3.1.10. Кызматкерге которулган эмгек акысы тууралуу, Кызматкердин эмгек акысынан 
кармалган салыктар жана которулган социалдык камсыздоо телемдеру тууралуу маалымат 
алууга укуктуу.

3.2. Кызматкер темонкулорго милдеттуу:
3.2.1. Ушул Келишимдин 1,2-пунктунда керсотулген ез адистиги (кызматы) боюнча 
кызматтык нускамаларына жана башка ички нормативдик документтерге ылайык анын 

: мпетенциясына кируучу эмгек милдеттерин аткарууга;
3 2.2. Кызматтык милдеттерин ак ниеттуулук менен, ез убагында, жогорку кесиптик 
денгээлде Иш беруучунун ички эмгек тартибин сактоо менен аткарууга, ошол эле учурда 
'ардык жумуш убактысын ендуруштук эмгекке пайдаланууга, башка кызматкерлердин 
•ызматтык милдеттерин аткаруусуна тоскоол болуучу аракеттерден алые болууга;
3 2.3. Иш беруучунун ички нормативдик актыларын милдеттуу турде сактоого, Иш 
беруучунун буйруктары менен тескемелерин, тике жетекчисинин керсетмелерун ез 

5агында жана так аткарууга;
2- 2 - Ээлеген кызматын жеке кызыкчылыктары учун колдонбоого;
' 2.5. Иш беруучуге карата мамиледе кызыкчылыктардын конфликтисине алып келуучу 

ш' гердуулуктерго катышпоого;
' 2 7. Ушул келишимдин меенетунде Кызматкерге ишенип берилген, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички нормативдик актыларына 
: к жашыруун мунездегу маалыматтарды таратпоого, башка тараптардын жашыруун

ыпыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул тууралуу Иш беруучуге ыкчам 
•гаытымдоого;

3 2 ~ Кызматкерге кызматтык милдеттерин аткаруу учун ишенип берилген Иш 
'ер-.учунун жабдууларына жана башка мулктеруне материалдык жоопкерчиликти ыч 
ырууте, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик 

актыларына, ошондой эле ушул келишимге ылайык Иш беруучуге келтирилген зыяндын 
ордун толтурууга;
3.2.8. Иш беруучунун мулктерун уурдоо жана бузуу, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын жана ички нормативдик документтерди бузуу фактылары тууралуу. 
ошондой эле Кызматкерлердин емуруне жана ден соолугуна, Иш беруучунун жана же 
анын кызматкерлеринин, студенттердин жана Иш беруучунун жум\штаты 
енектештерунун мулктерунун сакталышына коркунуч келтируучу кырдаалдар тууралуу



Иш беруучунун кызматтык жактарына, анын ичинде езунун тике жетекчисине тезинен 
маалымдоого;
3.2.9. Иш беруучунун талабы боюнча медициналык кароодон етууге;
3.2.10. Техникалык коопсуздук эрежелерин, ерт коопсуздугунун жана ендуруштук 
санитариянын талаптарын, ошондой эле транспорттук каражаттарды эксплуатациялоонун 
жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого;
3.2.11. Ишке киришуудо жана келишимдин меенетунун ичинде Иш беруучуге езу 
тууралуу анык маалыматтарды берууге, ошондой эле мындай маалыматтардын 
езгергендугу тууралуу кабарлоого милдеттуу.

3.3. Иш беруучу теменкулерго укуктуу:
3.3.1. Ушул Келишимге жана кызматтык нускамаларга ылайык Кызматкерден иштин 
квалификациялуу аткарылышын, ошондой эле Иш беруучунун бардык ички нормативдик 
документтеринин сакталышын талап кылууга;
3.3.2. Кызматкер аткарууга милдеттуу болгон нормативдик актыларды чыгарууга жана 
алардын аткарылышын талап кылууга;
3.3.3. Кызматкерге сыйлык берууге, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 
Иш беруучунун ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде керсетулген тартипте 
дисциплинардык жана материалдык жоопкерчиликке тартууга;
3.3.4. Кызматкерди эмгек мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык жумуш 
убактысынын керсетулген меенетунен тышкары ишке тартууга укуктуу.

3.4. Иш беруучу теменкулерго милдеттуу:
3.4.1. Кызматкерге ушул Келишимдин шарттарына ылайык иш берууге;
3.4.2. Кызматкерге эмгек акысын жана башка телемдерду Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана Иш беруучунун ички нормативдик документтеринде, ушул 
Келишимде каралган елчемдорде жана шарттарда ез учурунда телеп берууге;
3.4.3. Ушул Келишимди тузууде же аны тузуп буткенден кийин дароо Кызматкерди ички 
эмгек тартибин женге салуучу ички нормативдик докумечттер менен тааныштырууга, 
Кызматкерге коопсуздук техникасы, эмгек гигиенасы, ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоонун даты башка талаптары боюнча инструкция берууге;
3.4.4. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына жана ушул Келишимге 
ылайык ден соолукка ьщгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын тузууге;
3.4.5. Кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруу учун :арыл болгон эмгек шарттары 

енен камсыздоого, анын ичинде зарыл болгон жакшы абалдагы техникалык жана 
дтериалдык каражаттарды Кызматкердин карамагына же колдонуусуна берууге;

3 -.?. Кызматкер иштеген убакытты Иш беруучунун ыйгарым укуктуу жагы тарабынан 
■ :л коюлуучу табелде эсептееге;
3 Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарын сактоого милдеттуу.

4. Эмгек акы телее ?
Кызматкерге штаттык жадыбал боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек 

:д:йзамдарына ылайык бардык салыктарды жана телемдерду чегергенче чейинки бир 
айлык кызматтык оклад аныкталат, ал ар бир иштеген айдын аягында Кызматкерди?: 
расчеттук эсебине которуу жолу аркылуу теленуп берилет.
- 2 Кызматкерге берилуучу бир жолку сый акылар, сыйлыкгар, кошумча акылар турунд-: 
с шумна телемдер Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык тел-эн 
берилет.»

5. Жумуш убактысы жана эс алуу багы
Кызматкерге эс алуу убактысынын теменку турлэру берилет ■ . д » - 

дтштътындагы тыныгуу; дем алыш кундер, майрам кундеру. ергуу.



52. Кызматкерге кундук() сааттык иш жумалыгы белгиленет.
б.З. Жумуш кунунун башталышы жана аякташы, эс алуу жана тамактануу учун 
тыныгуулардын убактысы, ошондой эле дем алыш кундерун беруу Иш беруучунун ички 
нормативдик актылары боюнча же Кызматкер менен Иш беруучунун макулдашуулары 
боюнча аныкталат.
5.4. Дем алыш кундеру иштееге Иш беруучунун сунушу боюнча Кызматкердин жазуу 
турундегу макулдугу менен же анын демилгеси боюнча Иш беруучунун жазуу турундегу 
макулдугу менен уруксат берилет. Дем алыш куну иштич аткаруунун зарылдыгын Иш 
беруучу аныктайт.
5.5. Кызматкерге Кыргыз Республикасынын эмгек женунде мыйзамдарына ылайык 
() календарлык кун елчемунде жыл сайын акы теленуучу негизги 

ергуу берилет.

6. Тараптардын жоопкерчиликтери
6.1. Кызматкер Иш беруучуге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Иш беруучунун 
ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде каралган учурларда келтирилген зыян 
учун материалдык жоопкерчиликти алат
6.2. Экинчи тарапка зыян келтирген Ушул Келишимдин тараптары (Иш беруучу жана 
Кызматкер) бул зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
тартипте жана негиздерде толтурат. Зыян келтирилгенден кийин бул Келишимди токтотуу 
тиешелуу тараптардын жоокерчиликтен бошотулушуна алып келбейт.
6.3. Кызматкер ушул Келишим боюнча ез милдеттерин учур*унда аткарбагандыгы жана/ же 
ылайыксыз аткаргандыгы учун жоопкерчиликке тартылат. ошондой эле Иш беруучунун 
укуктарын бузган учурда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына, ушул 
Келишимге ылайык келтирилген зыяндын ордун толтурат.

7. Келишимди озгортуу, улаитуу жана токтотуу
“.1. Келишим Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексчнде каралган тартип жана 
негиздемелер боюнча токтотулушу же кучун жоготушу мумкун.
“.2. Тараптардын макулдугу боюнча ушул Келишимдин аракеттеги меенету ичинде 
лолуктоолор жана езгертуулер киргизилиши мумкун, алар_ Тараптар кол койгон учурдан 
баштан ушул келишимдин ажырагыс белугун тузуп калуучу жазуу турундегу кошумча 
макулдашуулар болуп саналат.
73. Тараптардын биринин демилгеси боюнча бул Келишим кучун жоготкон учурда, эгер 
Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдары жана / же Иш беруучу менен 
Кызматкердин ортосунда тузулген келишимдин шарттары менен башка нерселер 
аныкталбаган болсо, бул тарап Келишим кучун жоготордон 14 (он терт) календарлык 
г.нден кем эмес убакытта экинчи тарапка жазуу турунде эскертип коюуга тийиш.
- - Бул Келишимди токтотуу же кучун жоготуу (анын -ичинде Келишимдин меенету 

■ лнендугу боюнча) Иш беруучунун буйругу аркылуу жургузулет. Бардык учурларда 
--/пуштун акыркы куну иштен бошотуу куну болуп саналат.

~ 5 Бул Келишим токтотулган же кучу жокко чыгарылган учурда, эгер Тараптардын жазуу 
-урлчдегу макулдашуулары аркылуу даты башка кошумчалар болбосо, Кызматкер 
тн :д:-:кулерге милдеттуу:
-Iберуучунун алдындагы бардык карыздарын жоюу;
-1 In беруучу менен Кызматкердин ортосунда тузулген жарандык-укуктук келишимдерде: . 
пл-дой эле Иш беруучунун ар кандай укуктарын бузуудан келип чыккан ез милдеттери?:

■: сноп мурда аткаруу;
-• . • "илген зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйза:л_~ . 
/ ллалы жана тиешелуу келишимдердин шарттарына ылайык ушул Келишимди г

s: - чыгаруу кунуне чейин 14 (он терт) календарлык ю-н ичинде толук толп г 
п>л келишимди токтотуу же жокко чыгаруу учурунде Кызматкер барды-- ■-/.:_ -

: ■-/ ’ентгерди иштин ушул белугунде мындан ары иш жургузуу учун зарыл б -■ н:
w.... .лтар менен камсыздаганча башка Кызматкерге отке эуп бер\ уг э ■ д



8. Талаш-тартыштарды чечуу
8.1. Тараптар ушул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыгуучу бардык 
талаш-тартыштарды жана/ же келишпестиктерди суйлошуу жолу аркылуу чечишет.
8.2. Бул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыккан талаш-тартыштар жана/ же 
келишпестиктер суйлешуу жолу менен женге салынбай калган учурда, Тараптардын 
ортосундагы мындай талаш-тартыштар жана/же келишпестиктер “Ош эл-аралык 
медициналык университети” мекемесинин башкы кецсеси жайгашкан дарек боюнча сотто 
чечилет.

9. Озгечб шарттар
9.1. Бул Келишимден келип чыкпаган эмгек функциялары Кызматкер тарабынан Иш 
беруучунун макулдугу менен гана жузеге ашырылат.
9.2. Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларына ылайык, ушул Келишимдин меенету ичинде алган 
интеллектуалдык ишмердуулуктун жыйынтыктарына карата укуктардын ез ара 
сакталышына кепилдик берет.

10. Жыйынтыктоочу жоболор
10.1. Бул Келишим менен женге салынбаган суроолор Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдары жана Иш беруучунун ички нормативдик документтери тарабынан женге 
салынат.
10.2. Ушул Келишимдин ар кандай жоболору учурдагы мыйзамдарды езгертууге 
жарамсыз болсо, же учурдагы мыйзамдардын ченемдерине карты келсе, бул келишимдин 
тараптары учурдагы мыйзамдардын ченемдерин жетекчиликке алат.
10.3. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын макулдугу менен озгертулушу мумкун, 
анда ушул Келишимге жазуу турунде тиркеме тузулуп, Тараптардын колу коюлат.
10.4. Бул Келишим ар бир тарап учун бирден, бирдей юридикалык кучке ээ эки нускада 
тузулду.

11. Тараптардын даректери жана реквизиттери

ИШ БЕРУУЧУ:

«Ош эл-аралык медициналык университети» 
мекемеси
ИСН: 02602201910245

Каттоо номери 181053-3310-М-е
ИУЖК коду 30268852

Юридикалык дареги: Ош шаары, 12-уч.
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ЭМГЕК КЕЛИШИМИ
Ош шаары «Z7/» 20,^/2-ж.

«Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси мындан ары «Итп 
беруучу», ректор Муратов Ж.К. аркылуу бир тараптан жана мындан ары “Кызматкер” деп 
аталуучу , , паспорт сериясы JZ-KX
номери ■// Л 2 f тарабынан берилген, катталган дареги:

1М1 , ■, экинчи тараптан Кыргыз
Республикасынын Эмгек кодексинин жоболорун жетекчиликке алуу менен эркин 
билдируунун жана ез ара кызыкчылыктарды эске алуунун негизинде ушул келишимди 
мындан ары “Келишим”) теменкулер тууралуу туздук:

1. Келишимдин предмета
1.1 .Ушул Келишим аркылуу Иш беруучу менен Кызматкердин ортосундагы Келишимдин 
меенету аяктаганга чейинки эмгек укуктук мамилелер аныкталат жана женге салынат.
1.2 .Иш беруучу “Ош эл-аралык медициналык университети” мекемесине ушул 
Келишимде, ошондой эле кызматтык милдеттер менен даты башка нормативдик 
документтерде аныкталган эмгек милдеттерин аткаруу учун

(факультет/кафедра) «
_______________________ ________________________________ кызматка жумушка алат. 
1.3 .Ушул Келишимди тузууде Кызматкер кызматтык милдеттер менен таанышат жана 
аларды ак ниеттуулук менен аткарууга милдеттенет. Кызматтык милдеттерин же Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын жана ички нормативдик документтердин талаптарын 
билбей калуу Кызматкер учун аларды аткарбоосунун кечиримдуу себеби болуп саналбайт. 
1.4. Бул Келишим 20,'Ж-жьшдьш «/%» йАНЛёЛЛ_____чейинки меонетке тузулду.
1.5 . Кызматкер 20?/2 -жылдын « » feCZK-iK- баштап езунун кызматтык
милдеттерин аткарууга киришет.
1 6. Кызматкердин жумуш орду - «Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси.

Бул кызматтан сырткары, ошбл эле учурда мен

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы,''айлык акы ставкасы) 

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)
Z ,Z~ ________________________ иштеймин.

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

2. Келишимдин жалпы шарттары
2.1. Тараптар ушул Келишимди тузуу демилгеси Кызматкерден келип чыкканын 
белгилешти.
22. Ушул Келишимди тузуп жатып, Иш беруучу коммерциялык эмес мекеме экендигин 
Кызматкер кецулуне алат.
2.3. Ушул Келишимдин меенетунун ичинде Кызматкер Кыргыз Республикасынын эмгек 
жана социалдык камсыздоо женунде мыйзамдарына ылайык социалдык 
камсыздандырууга жана социалдык камсыздоого ээ болот.
2.4. «Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси Кызматкер учун негизги иш 
орду болуп саналат.



3. Тараптардын укуктары жана милдеттери
3.1. Кызматкер теменкулерге укуктуу:
3.1.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында керсотулген бардык эмгек тууралуу 
укуктарды колдонууга;
3.1.2. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, ушул Келишимде 
керсетулген тартипте бул Келишимди езгертууге жана кучун жок кылууга;
3.1.3. Ушул Келишимге ылайык эмгек акыга;
3.1.4. Гигиеналык жана коопсуздук талаптарына жооп бере турган эмгек шарттарына;
3.1.5. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына ылайык эс алууга, аны 
менен бирге жыл сайын ушул Келишимде белгиленген меенеттегу акы теленуучу ергуу 
алууга;
3.1.6. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларында каралган кепилдиктерди жана компенсацияларды алууга;
3.1.7. Ушул келишимдеги эмгек (кызматтык) милдеттерин аткарууда Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык 
анын ден соолугуна келтирилген зыянды толтурууга;
3.1.8. Эмгектик талаш-тартыштарды тараптардын макулдугу боюнча же сот тартибинде 
чечууге;
3.1.9. Иш беруучунун ички нормативдик актылары менен таанышууга;
3.1.10. Кызматкерге которулган эмгек акысы тууралуу, Кызматкердин эмгек акысынан 
кармалган салыктар жана которулган социалдык камсыздоо телемдеру тууралуу маалымат 
алууга укуктуу.

32. Кызматкер теменкулерге милдеттуу:
3.2.1 . Ушул Келишимдин 1,2-пунктунда корсотулген ез адистиги (кызматы) боюнча 
кызматтык нускамаларына жана башка ички нормативдик документтерге ылайык анын 
компетенциясына кируучу эмгек милдеттерин аткарууга;
32.2. Кызматтык милдеттерин ак ниеттуулук менен, ез убагында, жогорку кесиптик 
денгээлде Иш беруучунун ички эмгек тартибин сактоо менен аткарууга, ошол эле учурда 
бардык жумуш убактысын ендуруштук эмгекке пайдаланууга, башка кызматкерлердин 
кызматтык милдеттерин аткаруусуна тоскоол болуучу аракеттерден алые болууга;
3.2.3 . Иш беруучунун ички нормативдик актыларын милдеттуу турде сактоого, Иш 
беруучунун буйруктары менен тескемелерин, тике жетекчисинин керсетмелерун ез 
убагында жана так аткарууга;
3.2.4 . Ээлеген кызматын жеке кызыкчылыктары учун колдонбоого;
32.5. Иш беруучуге карата мамиледе кызыкчылыктардын конфликтисине алып келуучу 
ишмердуулуктерге катышпоого;
32.6. Ушул келишимдин меенетунде Кызматкерге ишенип берилген, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички нормативдик актыларына 
ылайык жашыруун мунездегу маалыматтарды таратпоого, башка тараптардын жашыруун 
маалыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул тууралуу Иш беруучуге ыкчам 
маалымдоого;
32.7. Кызматкерге кызматтык милдеттерин аткаруу учун ишенип берилген Иш 
беруучунун жабдууларына жана башка мулктеруне материалдык жоопкерчиликти алып 
журууге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик 
актыларына, ошондой эле ушул келишимге ылайык Иш беруучуге келтирилген зыяндын 
ордун толтурууга;
3.2.8. Иш беруучунун мулктерун уурдоо жана бузуу, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын жана ички нормативдик документтерди бузуу фактылары тууралуу. 
ошондой эле Кызматкерлердин емуруне жана ден соолугуна, Иш беруучунун жана же 
анын кызматкерлеринин, студенттердин жана Иш беруучунун жумуштатк 



енектештерунун мулктерунун сакталышына коркунуч келтируучу кырдаалдар тууралуу 
Иш беруучунун кызматтык жактарына, анын ичинде езунун тике жетекчисине тезинен 
маалымдоого;
3.2.9. Иш беруучунун талабы боюнча медициналык кароодон отууго;
3.2.10. Техникалык коопсуздук эрежелерин, орт коопсуздугунун жана ондуруштук 
санитариянын талаптарын, ошондой эле транспорттук каражаттарды эксплуатациялоонун 
жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого;
3.2.11. Ишке киришуудо жана келишимдин моонетунун ичинде Иш беруучуге езу 
тууралуу анык маалыматтарды берууге, ошондой эле мындай маалыматтардын 
езгергендугу тууралуу кабарлоого милдеттуу.

3.3. Иш беруучу томенкулерге укуктуу:
3.3.1. Ушул Келишимге жана кызматтык нускамаларга ылайык Кызматкерден иштин 
квалификациялуу аткарылышын, ошондой эле Иш беруучунун бардык ички нормативдик 
документтеринин сакталышын талап кылууга;
3.3.2. Кызматкер аткарууга милдеттуу болгон нормативдик актыларды чыгарууга жана 
алардын аткарылышын талап кылууга;
3.3.3. Кызматкерге сыйлык берууге, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 
Иш беруучунун ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде керсетулген тартипте 
дисциплинардык жана материалдык жоопкерчиликке тартууга;
3.3.4. Кызматкерди эмгек мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык жумуш 
убактысынын керсетулген меенетунен тышкары ишке тартууга укуктуу.

3.4. Иш беруучу томенкулерге милдеттуу:
3.4.1. Кызматкерге ушул Келишимдин шарттарына ылайык иш берууге;
3.4.2. Кызматкерге эмгек акысын жана башка телемдерду Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана Иш беруучунун ички нормативдик документтеринде, ушул 
Келишимде каралган елчемдерде жана шарттар да ез учурунда телеп берууге;
3.4.3. Ушул Келишимди тузууде же аны тузуп буткенден кийин дароо Кызматкерди ички 
эмгек тартибин женге салуучу ички нормативдик документтер менен тааныштырууга, 
Кызматкерге коопсуздук техникасы, эмгек гигиенасы, ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоонун даты башка талаптары боюнча инструкция берууге;
3.4.4. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына жана ушул Келишимге 
ылайык ден соолукка ыцгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын тузууге;
3.4.5. Кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон эмгек шарттары 
менен камсыздоого, анын ичинде зарыл болгон жакшы абалдагы техникалык жана 
материалдык каражаттарды Кызматкердин карамагына же колдонуусуна берууге;
3.4.6. Кызматкер иштеген убакытты Иш беруучунун ыйгарым укуктуу жагы тарабынан 
кол коюлуучу табелде эсептееге;
3.4.7. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарын сактоого милдеттуу.

4. Эмгек акы толое
4.1. Кызматкерге штаттык жадыбал боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды жана телемдерду чегергенче чейинки бир 
айлык кызматтык оклад аныкталат, ал ар бир иштеген айдын аягында Кызматкердин 
расчеттук эсебине которуу жолу аркылуу теленуп берилет.
4.2. Кызматкерге берилуучу бир жолку сый акылар, сыйлыктар, кошумча акылар турундегу 
кошумча телемдер Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык теленуп 
берилет. *



5. Жумуш убактысы жана эс алуу убагы
5.1. Кызматкерге эс алуу убактысынын темонку турлеру берилет: жумуш кунунун 
аралыгындагы тыныгуу; дем алыш кундер, майрам кундеру, ергуу.
5.2. Кызматкерге кундук(_______ ) сааттык иш жумалыгы белгиленет.
5.3. Жумуш кунунун башталышы жана аякташы, эс алуу жана тамактануу учун 
тыныгуулардын убактысы, ошондой эле дем алыш кундерун беруу Иш беруучунун ички 
нормативдик актылары боюнча же Кызматкер менен Иш беруучунун макулдашуулары 
боюнча аныкталат.
5.4. Дем альни кундеру иштееге Иш беруучунун сунушу боюнча Кызматкердин жазуу 
турундегу макулдугу менен же анын демилгеси боюнча Иш беруучунун жазуу турундегу 
макулдугу менен уруксат берилет. Дем алыш куну ишти аткаруунун зарылдыгын Иш 
беруучу аныктайт.
5.5. Кызматкерге Кыргыз Республикасынын эмгек женунде мыйзамдарына ылайык 
() календарлык кун елчемунде жыл сайын акы теленуучу негизги 

ергуу берилет.

6. Тараптардын жоопкерчиликтери
6.1. Кызматкер Иш беруучуге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Иш беруучунун 
ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде каралган учурларда келтирилген зыян 
учун материалдык жоопкерчиликти алат
6.2. Экинчи тарапка зыян келтирген Ушул Келишимдин тараптары (Иш беруучу жана 
Кызматкер) бул зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
тартипте жана негиздерде толтурат. Зыян келтирилгенден кийин бул Келишимди токтотуу 
тиешелуу тараптардын жоокерчиликтен бошотулушуна алып келбейт.
6.3. Кызматкер ушул Келишим боюнча ез милдеттерин учурунда аткарбагандыгы жана/ же 
ылайыксыз аткаргандыгы учун жоопкерчиликке тартылат, ошондой эле Иш беруучунун 
укуктарын бузган учурда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына, ушул 
Келишимге ылайык келтирилген зыяндын ордун толтурат.

7. Келишимди озгертуу, улантуу жана токтотуу
7.1. Келишим Кыргыз Республикасынын Эмгек ко дексинде каралган тартип жана 
негиздемелер боюнча токтотулушу же кучун жоготушу мумкун.
7.2. Тараптардын макулдугу боюнча ушул Келишимдин аракеттеги меенету ичинде 
толуктоолор жана езгертуулер киргизилиши мумкун, алар Тараптар кол койгон учурдан 
баштап ушул келишимдин ажырагыс белугун тузуп калуучу жазуу турундегу кошумча 
макулдашуулар болуп саналат.
7.3. Тараптардын биринин демилгеси боюнча бул Келишим кучун жоготкон учурда, эгер 
Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдары жана / же Иш беруучу менен 
Кызматкердин ортосунда тузулген келишимдин шарттары менен башка нерселер 
аныкталбаган бел со, бул тарап Келишим кучун жоготордон 14 (он терт) календарлык 
кунден кем эмес убакытта экинчи тарапка жазуу турунде эскертип коюуга тийиш.
7.4. Бул Келишимди токтотуу же кучун жоготуу (анын ичинде Келишимдин меенету 
буткендугу боюнча) Иш беруучунун буйругу аркылуу жургузулет. Бардык учурларда 
жумуштун акыркы куну иштен бошотуу куну болуп саналат.
7.5. Бул Келишим токтотулган же кучу жокко чыгарылган учурда, эгер Тараптардын жазуу 
турундегу макулдашуулары аркылуу даты башка кошумчалар болбосо, Кызматкер 
теменкулерге милдеттуу:
-Иш беруучунун алдындагы бардык карыздарын жоюу;
-Иш беруучу менен Кызматкердин ортосунда тузулген жарандык-укуктук келишимдерден, 
ошондой эле Иш беруучунун ар кандай укуктарын бузуудан келип чыккан ез милдеттерин 
меенетунен мурда аткаруу;



-келтирилген зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына, 
учурдагы жана тиешелуу келишимдердин шарттарына ылайык ушул Келишимди токтотуу 
же жокко чыгаруу кунуне чейин 14 (он торт) календарлык кун ичинде толук толтуруу.
-Ушул келишимди токтотуу же жокко чыгаруу учурунда Кызматкер бардык жумушчу 
документтерди иштин ушул белугундо мындан ары иш жургузуу учун зарыл болгон толу ж 
маалыматтар менен камсыздаганча башка Кызматкерге еткеруп берууге милдеттуу.

8. Талаш-тартыштарды чечуу
8.1. Тараптар ушул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыгуучу бардык 
талаш-тартыштарды жана/ же келишпестиктерди суйлешуу жолу аркылуу чечишет.
8.2. Бул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыккан талаш-тартыштар жана/ же 
келишпестиктер суйлешуу жолу менен женге салынбай калган учурда, Тараптардын 
ортосундагы мындай талаш-тартыштар жана/же келишпестиктер “Ош эл-аралык 
медициналык университети” мекемесинин башкы кецсеси жайгашкан дарек боюнча сотто 
чечилет.

9. Озгочо шарттар
9.1. Бул Келишимден келип чыкпаган эмгек функциялары Кызматкер тарабынан Иш 
беруучунун макулдугу менен гана жузеге ашырылат.
9.2. Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларына ылайык, ушул Келишимдин меенету ичинде алган 
интеллектуалдык ишмердуулуктун жыйынтыктарына карата укуктардын ез ара 
сакталышына кепилдик берет.
9.3. Ушул Келишимдин меенету ичинде Кызматкер учунчу жактарга белгисиздиги менен 
чыныгы же потенциалдуу коммерциялык баалуулукка ээ бир да маалыматты таратпоого 
милдеттуу, андай маалыматтарда мыйзамдуу турде кандайдыр бир жактарга (физикалык 
же юридикалык) еткерууде эркин жеткиликтуулук берилбейт жана Иш беруучу 
тарабынан анын жашыруундуулугун коргоо чаралары керулет, бул маалыматты езунун 
жеке кызыкчылыктары же учунчу жактын пайдасы учун колдоно албайт.

10. Жыйынтыктоочу жоболор
10.1. Бул Келишим менен женге салынбаган суроолор Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдары жана Иш беруучунун ички нормативдик документтери тарабынан женге 
салынат.
10.2. Ушул Келишимдин ар кандай жоболору учурдагы мыйзамдарды езгертууге 
жарамсыз болсо, же учурдагы мыйзамдардын ченемдерине карты келсе, бул келишимдин 
тараптары учурдагы мыйзамдардын ченемдерин жетекчиликке алат.
10.3. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын макулдугу менен езгертулушу мумкун, 
айда ушул Келишимге жазуу турунде тиркеме тузулуп, Тараптардын колу коюлат.
10.4. Бул Келишим ар бир тарап учун бирден, бирдей юридикалык кучке ээ эки нускада 
тузулду.

11. Тараптардын даректери жана реквизиттери

ИШ БЕРУУЧУ: КЫЗМАТКЕР:

«Ош эл-аралык медициналык университети» --л ;, ■
мекемеси ИНН________
ИСН: 02602201910245 Паспорт Z аЯс ZJ ?

берилди «g2^> Q Ц 20£/



Karroo номери 181053-3310-M-e
ИУЖК коду 30268852

Юридикалык дареги: Ош шаары, 12-уч.

(Байланыш телефону)

м.о.



ЭМГЕК КЕЛИШИМИ
Ош шаары «/?■/» К'У 20 Л?-ж.

«Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси мындан ары «Иш 
беруучу», ректор Муратов Ж.К. аркылуу бир тараптан жана мындан ары “Кызматкер” деп 
аталуучу, паспорт сериясы Я/ 
номери Н ё £ 3 , тарабынан берилген, катталган дареги:

щ z/ р 41/. <&? - Ь.____________________ , экинчи тараптан Кыргыз
Республикасынын Эмгек кодексинин жоболорун жетекчиликке алуу менен эркин 
билдируунун жана ез ара кызыкчылыктарды эске алуунун негизинде ушул келишимди 
(мындан ары “Келишим”) теменкулер тууралуу туздук:

1. Келишимдин предмети
1.1. Ушул Келишим аркылуу Иш беруучу менен Кызматкердин ортосундагы Келишимдин 
меенету аяктаганга чейинки эмгек укуктук мамилелер аныкталат жана женге салынат.
1.2. Иш беруучу “Ош эл-аралык медициналык университети” мекемесине ушул 
Келишимде, ошондой эле кызматтык милдеттер менен даты башка нормативдик 
документтерде аныкталган эмгек милдеттерин аткаруу учун

(факультет/кафедра) 
_________________________ Оку _________________ кызматка жумушка алат. 
1.3.Ушул Келишимди тузууде Кызматкер кызматтык милдеттер менен таанышат жана 
аларды ак ниеттуулук менен аткарууга милдеттенет. Кызматтык милдеттерин же Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын жана ички нормативдик документтердин талаптарын 
билбей калуу Кызматкер учун аларды аткарбоосунун кечиримдуу себеби болуп саналбайт. 
1.4. Бул Келишим 20^-жылдын « ^У» У-'"чейинки моенетке тузулду.
1.5. Кызматкер 20<Z^) -жылдын « #/ » РУ баштап озунун кызматтык 
милдеттерин аткарууга киришет.
1.6. Кызматкердин жумуш орду - «Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси.

Бул кызматтан сырткары, ошол эле учурда мен .. лМ&У',

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы) 
___________________________________________________________________ иштеймин.

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

2. Келишимдин жалпы шарттары
2.1. Тараптар ушул Келишимди тузуу демилгеси Кызматкерден келип чыкканын 
белгилешти.
2.2. Ушул Келишимди тузуп жатып, Иш беруучу коммерциялык эмес мекеме экендигин 
Кызматкер кецулуне алат.
2.3. Ушул Келишимдин меонотунун ичинде Кызматкер Кыргыз Республикасынын эмгек 
жана социалдык камсыздоо женунде мыйзамдарына ылайык социалдык 
камсыздандырууга жана социалдык камсыздоого ээ болот.
2.4. «Ош эл*-аралык медициналык университети» мекемеси Кызматкер учун негизги 
орду болуп саналат.



3. Тараптардын укуктары жана милдеттери
3.1. Кызматкер томонкулерго укуктуу:
3.1.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында керсетулген бардык эмгек тууралуу 
укуктарды колдонууга;
3.1.2. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, ушул Келишимде 
керсетулген тартипте бул Келишимди езгертууге жана кучун жок кылууга;
3.1.3. Ушул Келишимге ылайык эмгек акыга;
3.1.4. Гигиеналык жана коопсуздук талаптарына жооп бере турган эмгек шарттарына;
3.1.5. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына ылайык эс алууга, аны 
менен бирге жыл сайын ушул Келишимде белгиленген меенеттегу акы теленуучу ергуу 
алууга;
3.1.6. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларында каралган кепилдиктерди жана компенсацияларды алууга;
3.1.7. Ушул келишимдеги эмгек (кызматтык) милдеттерин аткарууда Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык 
анын ден соолугуна келтирилген зыянды толтурууга;
3.1.8. Эмгектик талаш-тартыштарды тараптардын макулдугу боюнча же сот тартибинде 
чечууге;
3.1.9. Иш беруучунун ички нормативдик актылары менен таанышууга;
3.1.10. Кызматкерге которулган эмгек акысы тууралуу, Кызматкердин эмгек акысынан 
кармалган салыктар жана которулган социалдык камсыздоо толомдеру тууралуу маалымат 
алууга укуктуу.

3.2. Кызматкер томенкулерге милдеттуу:
3.2.1. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда керсетулген ез адистиги (кызматы) боюнча 
кызматтык нускамаларына жана башка ички нормативдик документтерге ылайык анын 
компетенциясына кируучу эмгек милдеттерин аткарууга;
3.2.2. Кызматтык милдеттерин ак ниеттуулук менен, ез убагында, жогорку кесиптик 
децгээлде Иш беруучунун ички эмгек тартибин сактоо менен аткарууга, ошол эле учурда 
бардык жумуш убактысын ендуруштук эмгекке пайдаланууга, башка кызматкерлердин 
кызматтык милдеттерин аткаруусуна тоскоол болуучу аракеттерден алые болууга;
3.2.3. Иш беруучунун ички нормативдик актыларын милдеттуу турде сактоого, Иш 
беруучунун буйруктары менен тескемелерин, тике жетекчисинин керсетмелерун ез 
убагында жана так аткарууга;
3.2.4. Ээлеген кызматын жеке кызыкчылыктары учун колдонбоого;
3.2.5. Иш беруучуге карата мамиледе кызыкчылыктардын конфликтисине алып келуучу 
ишмердуулуктерге катышпоого;
3.2.6. Ушул келишимдин меенетунде Кызматкерге ишенип берилген, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички нормативдик актыларына 
ылайык жашыруун мунездегу маалыматтарды таратпоого, башка тараптардын жашыруун 
маалыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул тууралуу Иш беруучуге ыкчам 
маалымдоого;
3.2.7. Кызматкерге кызматтык милдеттерин аткаруу учун ишенип берилген Иш 
беруучунун жабдууларына жана башка мулктеруне материалдык жоопкерчиликти алып 
журууге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик 
актыларына, ошондой эле ушул келишимге ылайык Иш беруучуге келтирилген зыяндын 
ордун толтурууга;
3.2.8. Иш беруучунун мулктерун уурдоо жана бузуу, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын жана ички нормативдик документтерди бузуу фактылары тууралуу, 
ошондой эле Кызматкерлердин емуруне жана ден соолугуна, Иш беруучунун жана/же 
анын кызматкерлеринин, студенттердин жана Иш беруучунун жумуштагы 



енектештерунун мулктерунун сакталышьша коркунуч келтируучу кырдаалдар тууралуу 
Иш беруучунун кызматтык жактарына, анын ичинде езунун тике жетекчисине тезинен 
маалымдоого;
3.2.9. Иш беруучунун талабы боюнча медициналык кароодон етууге;
3.2.10. Техникалык коопсуздук эрежелерин, орт коопсуздугунун жана ендуруштук 
санитариянын талаптарын, ошондой эле транспорттук каражатгарды эксплуатациялоонун 
жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого;
3.2.11. Ишке киришууде жана келишимдин моонотунун ичинде Итп беруучуге озу 
тууралуу аник маалыматтарды берууге, ошондой эле мындай маалыматтардын 
езгергендугу тууралуу кабарлоого милдеттуу.

3.3. Иш беруучу темонкулерго укуктуу:
3.3.1. Ушул Келишимге жана кызматтык нускамаларга ылайык Кызматкерден иштин 
квалификациялуу аткарылышын, ошондой эле Иш беруучунун бардык ички нормативдик 
документтеринин сакталышын талап кылууга;
3.3.2. Кызматкер аткарууга милдеттуу болгон нормативдик актыларды чыгарууга жана 
алардын аткарылышын талап кылууга;
3.3.3. Кызматкерге сыйлык берууге, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 
Иш беруучунун ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде керсетулген тартипте 
дисциплинардык жана материалдык жоопкерчиликке тартууга;
3.3.4. Кызматкерди эмгек мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык жумуш 
убактысынын керсетулген меенетунен тышкары ишке тартууга укуктуу.

3.4. Иш беруучу томенкулерге милдеттуу:
3.4.1. Кызматкерге ушул Келишимдин шарттарына ылайык иш берууге;
3.4.2. Кызматкерге эмгек акысын жана башка телемдерду Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана Иш беруучунун ички нормативдик документтеринде, ушул 
Келишимде каралган елчемдерде жана шарттарда ез учурунда телеп берууге;
3.4.3. Ушул Келишимди тузууде же аны тузуп буткенден кийин дароо Кызматкерди ички 
эмгек тартибин женге салуучу ички нормативдик документтер менен тааныштырууга, 
Кызматкерге коопсуздук техникасы, эмгек гигиенасы, ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоонун дагы башка талаптары боюнча инструкция берууге;
3.4.4. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына жана ушул Келишимге 
ылайык ден соолукка ыцгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын тузууге;
3.4.5. Кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон эмгек шарттары 
менен камсыздоого, анын ичинде зарыл болгон жакшы абалдагы техникалык жана 
материалдык каражатгарды Кызматкердин карамагына же колдонуусуна берууге;
3.4.6. Кызматкер иштеген убакытты Иш беруучунун ыйгарым укуктуу жагы тарабынан 
кол коюлуучу табелде эсептееге;
3.4.7. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарын сактоого милдеттуу.

4. Эмгек акы телое
4.1. Кызматкерге штаттык жадыбал боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды жана телемдерду чегергенче чейинки бир 
айлык кызматтык оклад аныкталат, ал ар бир иштеген айдын аягында Кызматкердин 
расчеттук эсебине которуу жолу аркылуу теленуп берилет.
-.2. Кызматкерге берилуучу бир жолку сый акылар, сыйлыктар, кошумча акылар турунде— 
кошумча телемдер Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык таленут 
берилет. »



5. Жумуш убактысы жана эс алуу убагы
5.1. Кызматкерге эс алуу убактысынын теменку турлеру берилет: жумуш кунунун 
аралыгындагы тыныгуу; дем алыш кундер, майрам кундеру, ергуу.
5.2. Кызматкерге кундук____ (_________ ) сааттык иш жумалыгы белгиленет.
5.3. Жумуш кунунун башталышы жана аякташы, эс алуу жана тамактануу учун 
тыныгуулардын убактысы, ошондой эле дем алыш кундорун беруу Иш беруучунун ички 
нормативдик актылары боюнча же Кызматкер менен Иш беруучунун макулдашуулары 
боюнча аныкталат.
5.4. Дем алыш кундеру иштоеге Иш беруучунун сунушу боюнча Кызматкердин жазуу 
турундегу макулдугу менен же анын демилгеси боюнча Иш беруучунун жазуу турундегу 
макулдугу менен уруксат берилет. Дем алыш куну ишти аткаруунун зарылдыгын Иш 
беруучу аныктайт.
5.5. Кызматкерге Кыргыз Республикасынын эмгек женунде мыйзамдарына ылайык 
() календарлык кун елчемунде жил сайын акы теленуучу негизги 

ергуу берилет.

6. Тараптардын жоопкерчиликтери
6.1. Кызматкер Иш беруучуге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Иш беруучунун 
ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде каралган учурларда келтирилген зыян 
учун материалдык жоопкерчиликти алат
6.2. Экинчи тарапка зыян келтирген Ушул Келишимдин тараптары (Иш беруучу жана 
Кызматкер) бул зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
тартипте жана негиздерде толтурат. Зыян келтирилгенден кийин бул Келишимди токтотуу 
тиешелуу тараптардын жоокерчиликтен бошотулушуна алып келбейт.
6.3. Кызматкер ушул Келишим боюнча ез милдеттерин учурунда аткарбагандыгы жана/ же 
ылайыксыз аткаргандыгы учун жоопкерчиликке тартылат, ошондой эле Иш беруучунун 
укуктарын бузган учурда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына, ушул 
Келишимге ылайык келтирилген зыяндын ордун толтурат.

7. Келишимди озгор гуу, улантуу жана токтотуу
7.1. Келишим Кыргыз Республикасынын Эмгек ко дексинде каралган тартип жана 
негиздемелер боюнча токтотулушу же кучун жоготушу мумкун.
7.2. Тараптардын макулдугу боюнча ушул Келишимдин аракеттеги меенету ичинде 
толуктоолор жана езгертуулер киргизилиши мумкун, алар Тараптар кол койгон учурдан 
баштап ушул келишимдин ажырагыс белугун тузуп калуучу жазуу турундегу кошумча 
макулдашуулар болуп саналат.
7.3. Тараптардын биринин демилгеси боюнча бул Келишим кучун жоготкон учурда, эгер 
Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдары жана / же Иш беруучу менен 
Кызматкердин ортосунда тузулген келишимдин шарттары менен башка нерселер 
аныкталбаган более, бул тарап Келишим кучун жоготордон 14 (он терт) календарлык 
кунден кем эмес убакытта экинчи тарапка жазуу турунде эскертип коюуга тийиш.
7.4. Бул Келишимди токтотуу же кучун жоготуу (анын ичинде Келишимдин меенету 
буткендугу боюнча) Иш беруучунун буйругу аркылуу жургузулет. Бардык учурларда 
жумуштун акыркы куну иштен бошотуу куну болуп саналат.
7.5. Бул Келишим токтотулган же кучу жокко чыгарылган учурда, эгер Тараптардын жазуу 
турундегу макулдашуулары аркылуу даты башка кошумчалар болбосо, Кызматкер 
томенкулерге милдеттуу:
-Иш беруучунун алдындагы бардык карыздарын жоюу;

-Иш беруучу менен Кызматкердин ортосунда тузулген жарандык-укуктук келишимдерден, 
ошондой эле Иш беруучунун ар кандай укуктарын бузуудан келип чыккан ез милдеттерин 
меенетунен мурда аткаруу;



-келтирилген зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына, 
учурдагы жана тиешелуу келишимдердин шарттарына ылайык ушул Келишимди токтотуу 
же жокко чыгаруу кунуне чейин 14 (он терт) календарлык кун ичинде толук толтуруу.
-Ушул келишимди токтотуу же жокко чыгаруу учурунда Кызматкер бардык жумушчу 
документтерди иштин ушул белугунде мындан ары иш жургузуу учун зарыл болгон толук 
маалыматтар менен камсыздаганча башка Кызматкерге еткеруп берууге милдеттуу.

8. Талаш-тартыштарды чечуу
8.1. Тараптар ушул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыгуучу бардык 
талаш-тартыштарды жана/ же келишпестиктерди суйлешуу жолу аркылуу чечишет.
8.2. Бул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыккан талаш-тартыштар жана/ же 
келишпестиктер суйлешуу жолу менен женге салынбай калган учурда, Тараптардын 
ортосундагы мындай талаш-тартыштар жана/же келишпестиктер “Ош эл-аралык 
медициналык университети” мекемесинин башкы кецсеси жайгашкан дарек боюнча сотто 
чечилет.

9. Озгочо шарттар
9.1. Бул Келишимден келип чыкпаган эмгек функциялары Кызматкер тарабынан Иш 
беруучунун макулдугу менен гана жузеге ашырылат.
9.2. Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларына ылайык, ушул Келишимдин меенету ичинде алган 
интеллектуалдык ишмердуулуктун жыйынтыктарына карата укуктардын ез ара 
сакталышына кепилдик берет.
9.3. Ушул Келишимдин меенету ичинде Кызматкер учунчу жактарга белгисиздиги менен 
чыныгы же потенциалдуу коммерциялык баалуулукка ээ бир да маалыматты таратпоого 
милдеттуу, андай маалыматтарда мыйзамдуу турде кандайдыр бир жактарга (физикалык 
же юридикалык) еткеруудо эркин жеткиликтуулук берилбейт жана Иш беруучу 
тарабынан анын жашыруундуулугун коргоо чаралары керулет, бул маалыматты езунун 
жеке кызыкчылыктары же учунчу жактын пайдасы учун колдоно албайт.

10. Жыйынтыктоочу жоболор
10.1. Бул Келишим менен женге салынбаган суроолор Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдары жана Иш беруучунун ички нормативдик документтери тарабынан женге 
салынат.
10.2. Ушул Келишимдин ар кандай жоболору учурдагы мыйзамдарды езгертууге 
жарамсыз более, же учурдагы мыйзамдардын ченемдерине карты келсе, бул келишимдин 
тараптары учурдагы мыйзамдардын ченемдерин жетекчиликке алат.
10.3. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын макулдугу менен езгертулушу мумкун, 
анда ушул Келишимге жазуу турунде тиркеме тузулуп, Тараптардын колу коюлат.
10.4. Бул Келишим ар бир тарап учун бирден, бирдей юридикалык кучке ээ эки нускада 
тузулду.

11. Тараптардын даректери жана реквизиттери
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«Ош эл-аралык медициналык университети» 
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ИСН: 02602201910245 Паспорт 
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ЭМГЕК КЕЛИШИМИ

Ош ш. «___»20___-ж.

Мекеме «Ош эл аралык медициналык университети», мындан ары «Иш беруучу», 
ректор Б.М. Орунбаева аркылуу бир тараптан жана мындан ары “Кызматкер” деп 
аталуучу паспорт сериясы
номери (уу /Г Л , fytau/ ^/^/дарабынан берилген, катталган дареги:
О ил лтЛ1Лъ//< _ £■ , экинчи тараптан Кыргыз
Республикасынын Эмгек' кодексинин жоболорун жетекчиликке алуу менен эркин 
билдируунун жана ез ара кызыкчылыктарды эске алуунун негизинде ушул келишимди 
(мындан ары “Келишим”) темонкулор тууралуу туздук:

1. Келишимдин предмети
1.1. Ушул Келишим аркылуу Иш беруучу менен Кызматкердин ортосундагы Келишимдин 
меенету аяктаганга чейинки эмгек укуктук мамилелер аныкталат жана женге салынат.
1.2. Иш беруучу “Ош эл аралык медициналык университети” мекемесине ушул 
Келишимде, ошондой эле кызматтык милдеттер менен дагы башка нормативдик 
документтерде аныкталган эмгек милдеттерин аткаруу учун
'Тал cyuu/ici ' 
(факультет/кафедра) 
___________________ ____________________________________ кызматка жумушка алат.
1.3. Ушу л Келишимди тузууде Кызматкер кызматтык милдеттер менен таанышат жана 
аларды ак ниеттуулук менен аткарууга милдеттенет. Кызматтык милдеттерин же Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарынын жана ички нормативдик документтердин талаптарын 
билбей калуу Кызматкер учун аларды аткарбоосунун кечиримдуу себеби болуп саналбайт. 
1.4.Бул Келишим 20^Л-жылдын « »чейинки меенетко тузулду.
1.5. Кызматкер 2СО7 -жылдын «» баштап езунун кызматтык 
милдеттерин аткарууга киришет.
1.6. Кызматкердин жумуш орду - «Ош эл аралык медициналык университети» мекемеси.

Бул кызматтан сырткары, ошол эле учурда мен

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)
____________________________________________________________________иштеймин.

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

2. Келишимдин жалпы шарттары
2.1. Тараптар ушул Келишимди тузуу демилгеси Кызматкерден келип чыкканын 
белгилешти.
2.2. Ушул Келишимди тузуп жатып, Иш беруучу коммерциялык мекеме экендигин 
Кызматкер кецулуне алат.
2.3. Ушул Келишимдин меенетунун ичинде Кызматкер Кыргыз Республикасынын эмгек 
жана социалдык камсыздоо женунде мыйзамдарына ылайык социалдык 
камсыздандырууга жана социалдык камсыздоого ээ болот.
2.4. «Ош эл аралык медициналык университети» мекемеси Кызматкер учун негизги иш 
орду болуп саналат.



Иш беруучунун кызматтык жактарына, анын ичинде езунун тике жетекчисине тезинен 
маалымдоого;
3.2.9. Иш беруучунун талабы боюнча медициналык кароодон етууге;
3.2.10. Техникалык коопсуздук эрежелерин, ерт коопсуздугунун жана ондуруштук 
санитариянын талаптарын, ошондой эле транспорттук каражаттарды эксплуатациялоонун 
жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого;
3.2.11. Ишке киришуудо жана келишимдин меенотунун ичинде Иш беруучуге езу 
тууралуу анык маалыматтарды берууге, ошондой эле мындай маалыматтардын 
езгергендугу тууралуу кабарлоого милдеттуу.

3.3. Иш беруучу теменкулерге укуктуу:
3.3.1. Ушул Келишимге жана кызматтык нускамаларга ылайык Кызматкерден иштин 
квалификациялуу аткарылышын, ошондой эле Иш беруучунун бардык ички нормативдик 
документтеринин сакталышын талап кылууга;
3.3.2. Кызматкер аткарууга милдеттуу болгон нормативдик актыларды чыгарууга жана 
алардын аткарылышын талап кылууга;
3.3.3. Кызматкерге сыйлык берууге, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 
Иш беруучунун ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде керсетулген тартипте 
дисциплинардык жана материалдык жоопкерчиликке тартууга;
3.3.4. Кызматкерди эмгек мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык жумуш 
убактысынын керсетулген меенетунен тышкары ишке тартууга укуктуу.

3.4. Иш беруучу теменкулерге милдеттуу:
3.4.1. Кызматкерге ушул Келишимдин шарттарына ылайык иш берууге;
3.4.2. Кызматкерге эмгек акысын жана башка телемдерду Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана Иш беруучунун ички нормативдик документтеринде, ушул 
Келишимде каралган елчемдерде жана шарттарда ез учурунда телеп берууге;
3.4.3. Ушул Келишимди тузууде же аны тузуп буткенден кийин дароо Кызматкерди ички 
эмгек тартибин женге салуучу ички нормативдик документтер менен тааныштырууга, 
Кызматкерге коопсуздук техникасы, эмгек гигиенасы, ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоонун даты башка талаптары боюнча инструкция берууге;
3.4.4. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына жана ушул Келишимге 
ылайык ден соолукка ьщгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын тузууге;
3.4.5. Кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон эмгек шарттары 
менен камсыздоого, анын ичинде зарыл болгон жакшы абалдагы техникалык жана 
материалдык каражаттарды Кызматкердин карамагына же колдонуусуна берууге;
3.4.6. Кызматкер иштеген убакытты Иш беруучунун ыйгарым укуктуу жагы тарабынан 
кол коюлуучу табелде эсептееге;
3.4.7. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарын сактоого милдеттуу.

4. Эмгек акы толое
4.1. Кызматкерге штаттык жадыбал боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды жана телемдерду чегергенче чейинки бир 
айлык кызматтык оклад аныкталат, ал ар бир иштеген айдын аягында Кызматкердин 
расчеттук эсебине которуу жолу аркылуу теленуп берилет.
4.2. Кызматкерге берилуучу бир жолку сый акылар, сыйлыктар, кошумча акылар турундегу 
кошумча телемдер Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык теленуп 
берилет.



Иш беруучунун кызматтык жактарына. анын ичинде езунун тике жетекчисине тезинен 
маалымдоого;
3.2.9. Иш беруучунун талабы боюнча медициналык кароодон етууге;
3.2.10. Техникалык коопсуздук эрежелерин, ерт коопсуздугунун жана ендуруштук 
санитариянын талаптарын, ошондой эле транспорттук каражаттарды эксплуатациялоонун 
жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого;
3.2.11. Ишке киришууде жана келишимдин меенетунун ичинде Иш беруучуге езу 
тууралуу анык маалыматтарды берууге, ошондой эле мындай маалыматтардын 
езгергендугу тууралуу кабарлоого милдеттуу.

3.3. Иш беруучу темонкулорге укуктуу:
3.3.1. Ушул Келишимге жана кызматтык нускамаларга ылайык Кызматкерден иштин 
квалификациялуу аткарылышын, ошондой эле Иш беруучунун бардык ички нормативдик 
документтеринин сакталышын талап кылууга;
3.3.2. Кызматкер аткарууга милдеттуу болгон нормативдик актыларды чыгарууга жана 
алардын аткарылышын талап кылууга;
3.3.3. Кызматкерге сыйлык берууге, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 
Иш беруучунун ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде керсетулген тартипте 
дисциплинардык жана материалдык жоопкерчиликке тартууга;
3.3.4. Кызматкерди эмгек мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык жумуш 
убактысынын керсетулген меенетунен тышкары ишке тартууга укуктуу.

3.4. Иш беруучу томенкулерге милдеттуу:
3.4.1. Кызматкерге ушул Келишимдин шарттарына ылайык иш берууге;
3.4.2. Кызматкерге эмгек акысын жана башка телемдерду Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана Иш беруучунун ички нормативдик документтеринде, ушул 
Келишимде каралган елчемдерде жана шарттарда ез учурунда телеп берууге;
3.4.3. Ушул Келишимди тузууде же аны тузуп буткенден кийин дароо Кызматкерди ички 
эмгек тартибин женге салуучу ички нормативдик документтер менен тааныштырууга, 
Кызматкерге коопсуздук техникасы, эмгек гигиенасы, ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоонун даты башка талаптары боюнча инструкция берууге;
3.4.4. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына жана ушул Келишимге 
ылайык ден соолукка ьщгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын тузууге;
3.4.5. Кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон эмгек шарттары 
менен камсыздоого, анын ичинде зарыл болгон жакшы абалдагы техникалык жана 
материалдык каражаттарды Кызматкердин карамагына же колдонуусуна берууге;
3.4.6. Кызматкер иштеген убакытты Иш беруучунун ыйгарым укуктуу жагы тарабынан 
кол коюлуучу табелде эсептеего;
3.4.7. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарын сактоого милдеттуу.

4. Эмгек акы телее
4.1. Кызматкерге штаттык жадыбал боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды жана телемдерду чегергенче чейинки бир 
айлык кызматтык оклад аныкталат, ал ар бир иштеген айдын аягында Кызматкердин 
расчеттук эсебине которуу жолу аркылуу теленуп берилет.
4.2. Кызматкерге берилуучу бир жолку сый акылар, сыйлыктар, кошумча акылар турундегу 
кошумча телемдер Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык те.тенхг 
берилет.

%



5. Жумуш убактысы жана эс алуу убагы
5.1. Кызматкерге эс алуу убактысынын теменку турлеру берилет: жумуш кун 
аралыгындагы тыныгуу; дем алыш кундер, майрам кундеру, ергуу.
5.2. Кызматкерге кундук() сааттык иш жумалыгы белгиленет.
5.3. Жумуш кунунун башталышы жана аякташы, эс алуу жана тамактануу учун 
тыныгуулардын убактысы, ошондой эле дем алыш кундерун беруу Иш беруучунун ички 
нормативдик актылары боюнча же Кызматкер менен Иш беруучунун макулдашуулары 
боюнча аныкталат.
5.4. Дем алыш кундеру иштееге Иш беруучунун сунушу боюнча Кызматкердин жазуу 
турундегу макулдугу менен же анын демилгеси боюнча Иш беруучунун жазуу турундегу 
макулдугу менен уруксат берилет. Дем алыш куну ишти аткаруунун зарылдыгын Иш 
беруучу аныктайт.
5.5. Кызматкерге Кыргыз Республикасынын эмгек женунде мыйзамдарына ылайык 
() календарлык кун елчемунде жыл сайын акы теленуучу негизги 

ергуу берилет.

6. Тараптардын жоопкерчиликтери
6.1. Кызматкер Иш беруучуге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Иш беруучунун 
ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде каралган учурларда келтирилген зыян 
учун материалдык жоопкерчиликти алат
6.2. Экинчи тарапка зыян келтирген Ушул Келишимдин тараптары (Иш беруучу жана 
Кызматкер) бул зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
тартипте жана негиздерде толтурат. Зыян келтирилгенден кийин бул Келишимди токтотуу 
тиешелуу тараптардын жоокерчиликтен бошотулушуна алып келбейт.
6.3. Кызматкер ушул Келишим боюнча ез милдеттерин учурунда аткарбагандыгы жана/ же 
ылайыксыз аткаргандыгы учун жоопкерчиликке тартылат, ошондой эле Иш беруучунун 
укуктарын бузган учурда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына, ушул 
Келишимге ылайык келтирилген зыяндын ордун толтурат.

7. Келишимди езгертуу, улантуу жана токтотуу
7.1. Келишим Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган тартип жана 
негиздемелер боюнча токтотулушу же кучун жоготушу мумкун.
7.2. Тараптардын макулдугу боюнча ушул Келишимдин аракеттеги меенету ичинде 
толуктоолор жана езгертуулер киргизилиши мумкун, алар Тараптар кол койгон учурдан 
баштап ушул келишимдин ажырагыс белугун тузуп калуучу жазуу турундегу кошумча 
макулдашуулар болуп саналат.
7.3. Тараптардын биринин демилгеси боюнча бул Келишим кучун жоготкон учурда, эгер 
Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдары жана / же Иш беруучу менен 
Кызматкердин ортосунда тузулген келишимдин шарттары менен башка нерселер 
аныкталбаган болсо, бул тарап Келишим кучун жоготордон 14 (он терт) календарлык 
кунден кем эмес убакытта экинчи тарапка жазуу турунде эскертип коюуга тийиш.
7.4. Бул Келишимди токтотуу же кучун жоготуу (анын ичинде Келишимдин меенету 
буткендугу боюнча) Иш беруучунун буйругу аркылуу жургузулет. Бардык учурларда 
жумуштун акыркы куну иштен бошотуу куну болуп саналат.
7.5. Бул Келишим токтотулган же кучу жокко чыгарылган учурда, эгер Тараптардын жазуу 
турундегу макулдашуулары аркылуу даты башка кошумчалар болбосо, Кызматкер 
теменкулерге милдеттуу:
- Иш беруучунун алдындагы бардык карыздарын жоюу;
- Иш беруучу менен Кызматкердин ортосунда тузулген жарандык-укуктук келишимдерден, 
ошондой эле Иш беруучунун ар кандай укуктарын бузуудан келип чыккан ез милдеттерин 
меенетунен мурда аткаруу;
- келтирилген зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына. 
учурдагы жана тиешелуу келишимдердин шарттарына ылайык ушул Келишимди токтотуу 
же жокко чыгаруу кунуно чейин 14 (он терт) календарлык кун ичинде толук толтуруу.



-Ушул келишимди токтотуу же жокко чыгаруу учурунда Кызматкер бардык жумушчу 
документтерди иштин ушул белугунде мындан ары иш жургузуу учун зарыл болгон толук 
маалыматтар менен камсыздаганча башка Кызматкерге еткеруп берууге милдеттуу.

8. Талаш-тартыштарды чечуу
8.1. Тараптар ушул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыгуучу бардык 
талаш-тартыштарды жана/ же келишпестиктерди суйлешуу жолу аркылуу чечишет.
8.2. Бул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыккан талаш-тартыштар жана/ же 
келишпестиктер суйлешуу жолу менен женге салынбай калган учурда, Тараптардын 
ортосу ндагы мындай талаш-тартыштар жана/же келишпестиктер “Ош эл аралык 
медициналык университети” мекемесинин башкы кецсеси жайгашкан дарек боюнча сотто 
чечилет.

9. Озгечо шарттар
9.1. Бул Келишимден келип чыкпаган эмгек функциялары Кызматкер тарабынан Иш 
беруучунун макулдугу менен гана жузеге ашырылат.
9.2. Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларына ылайык, ушул Келишимдин меенету ичинде алган 
интеллектуалдык ишмердуулуктун жыйынтыктарына карата укуктардын ез ара 
сакталышына кепилдик берет.
9.3. Ушул Келишимдин меенету ичинде Кызматкер учунчу жактарга белгисиздиги менен 
чыныгы же потенциалдуу коммерциялык баалуулукка ээ бир да маалыматты таратпоого 
милдеттуу, андай маалыматтарда мыйзамдуу турде кандайдыр бир жактарга (физикалык 
же юридикалык) еткерууде эркин жеткиликтуулук берилбейт жана Иш беруучу 
тарабынан анын жашыруундуулугун коргоо чаралары корулет, бул маалыматты езунун 
жеке кызыкчылыктары же учунчу жактын пайдасы учун колдоно албайт.

10. Жыйынтыктоочу жоболор
10.1. Бул Келишим менен женге салынбаган суроолор Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдары жана Иш беруучунун ички нормативдик документтери тарабынан женге 
салынат.
10.2. Ушул Келишимдин ар кандай жоболору учурдагы мыйзамдарды езгертууге 
жарамсыз болсо, же учурдагы мыйзамдардын ченемдерине карты келсе, бул келишимдин 
тараптары учурдагы мыйзамдардын ченемдерин жетекчиликке алат.
10.3. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын макулдугу менен езгертулушу мумкун, 
анда ушул Келишимге жазуу турунде тиркеме тузулуп, Тараптардын колу коюлат.
10.4. Бул Келишим ар бир тарап учун бирден, бирдей юридикалык кучке ээ эки нускада 
тузулду.



1. Тараптардын даректери жана реквизиттери

ИШ BEPYY4Y: КЫЗМАТКЕР: 1
«Ош эл-аралык медициналык университети» 

мекемеси
ИСН: 02602201910245

Каттоо номери 181053-3310-М-е
ИУЖК коду 30268852

Юридикалык дареги: Ош шаары, 12-уч.

1-кече,20-уй

ИНН________________________________
Паспорт_________________________
берилди «__»20
Дареги:__________________________

(Учету боюнча катталган туруктуу жашаган жери)

(Электрондук дареги)

(Байланыш телефону)

ОшЭАМУнун ректору: Б.М. Орунбаева Колу

м.о.



Материалдык жоопкерчилик женунде келишим

Ош ш. «__»20___-ж.

Жоокерчилиги чектелген коом «Ош эл аралык медициналык университети», мындан 
ары «Иш беруучу» деп аталуучу мекеме Уставдын негизинде аракеттеги ректор 
Орунбаева Б.М. аркылуу бир тараптан жана мындан ары «Кызматкер» деп аталуучу

(фамилиясы, аты, атасынын аты)
паспорт сериясы 7VZ -У номери б?У У У У"/ ,  тарабынан 
берилген, катталган _ дареги:

С UU. ICCC/LG^ Г-ЛЛ 3 ,
экинчи тараптан,^ушул келиншмди тёменкулер тууралуу туздук:
1._________________   ______________ кызматын ээлеечу Кызматкер
ага Иш беруучу тарабыйанИшенип тапшырылган материалдык/акчалай 
баалуулуктардын сакталышын камсыздоо учун толук жеке материалдык 
жоопкерчиликти езуне алат. Буга ылайык теменкулерге милдеттуу: а) езуне сактоого 
же даты башка максаттар учун берилген материалдык/акчалай баалуулуктарды 
этияттоо; б) езуне ишенип берилген баалуулуктардын сакталышына коркунуч 
туудурган бардык жагдайлар тууралуу Иш беруучунун жетекчилигине ез учурунда 
кабарлоо; в) ага ишенип берилген баалуулуктарды инвентаризациялоого катышуу; г) 
акча каражаттарын же даты башка баалуулуктарды сактоо, жиберуу, ташуу, коргоо, 
сигнализациялоо боюнча езуне белгилуу операциялар. ошондой эле алар менен 
байланышкан кызматтык тапшырмалар тууралуу маалыматтарды жайылтууга жол 
бербее; д) Иш беруучунун материалдык/акчалай баалуулуктарга кайрылууга карата 
эрежелер боюнча нормативдик документтери менен таанышуу жана материалдык/ 
акчалай баалуулуктарга карата бардык эрежелер менен нормаларды Иш беруучунун 
нормативдик документтерине ылайык толук аткаруу;
2. Оз кезегинде Иш беруучу теменкулерге милдеттуу: а) Кызматкерге ага ишенип 
берилген материалдык баалуулуктардын толук сакталышын камсыздоосу жана 
нормалдуу иштеесу учун зарыл шарттарды тузуу; б) Кызматкерди кызматкерлер менен 
жумушчулардын мекемеге келтирген зыяны учун материалдык жоопкерчилиги 
женунде учурдагы мыйзамдар менен, ошондой эле ага берилген материалдык 
баалуулуктарды жумуш процессинде пайдалануунун, иштетуунун, кабыл алуунун, 
сактоонун учурдагы нускамалары, ченемдери жана эрежелери менен тааныштыруу; в) 
материалдык баалуулуктарга белгиленген тартипте инвентаризация жургузуу.
3. Кызматкерге акча каражаттарын жана башка баалуулуктарды факт жузунде кабыл 
алган кундон баштап атайылап жасаган аракеттеринин натыйжасында, ошондой эле ез 
милдеттерине шалакы же ынтаасыз мамилесинин натыйжасында материалдык 
баалуулуктардын сакталышы жана Иш беруучуге келтирген ар кандай зыяны учун 
материалдык жоопкерчилик жуктелет. Кызматкер Иш беруучуге материалдык зыян 
алып келуучу, тиешелуу документтерде (актыларда) каралган акча каражаттарынын 
жана башка баалуулуктардын кем чыгуулары менен ишиндеги даты башка 
кемчиликтеринин качан жана кайсы мекемеден табылганына карабастан материалдык 
жоопкерчиликке тартылат.
4. Келтирилген зыяндын елчемун аныктоо колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык 
жургузулет,
5. Келтирилген зыян анын кунеесу менен болбогон учурда Кызматкерге материалдык 
жоопкерчилик жуктелбейт,
б. Бул келишимдин кучу Кызматкерге ишенип тапшырылган материалдык 
баалуулуктар жана акча каражаттары менен иштеген бардык учурларга тиешелуу 
болот;
6. Бул келишим ар бир тарап учун бирден, эки нускада тузулду.



7. Тараптардын реквизити:

ИШ BEPYY4Y: КЫЗМАТКЕР: 1
м.о.

Жеке маалыматтарын берууге жана иштетууге жеке маалыматтар субъектисинин 
макулдугу

берилген(берилген куну) (ким тарабынан берилген) 
эркин, ац-сезимдуу турде, ез эрким менен Ош эл аралык медициналык университетине 
теменкулерге макулдук берем, теменкудей жеке маалыматтарды:
1- и. я___________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________
(талап кылынган маалыматтардын тизмеги керсетулет, мисалы: фамилиясы, аты, 
атасынын аты (мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, езгертулген куну, орду жана 
себептери (езгертулген учурда); туулган куну жана жери; жарандыгы женунде маалыма 
(анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандыктары); билими женунде маалыматтар 
(билим алган мекемесинин аталышы жана аяктаган жылы, билими женунде документтин 
аталышы жана реквизиттери, квалификациясы, билими женунде документ боюнча 
даярдоо багыты же адистиги); илимий даражасы женунде маалымат; чет тилдерди 
билуусу женунде маалымат, тил билуу денгээли; спорттук наамы, спорттук разряды; 
жашаган дареги (турган жери); байланыш телефон номери жана башка байланышуу 
ыкмалары женунде маалымат; ездугун тастыктоочу документтин туру, сериясы, номери, 
берген органдын аталышы, берилген куну; салык телеечунун идентификациялык номери; 
милдеттуу пенсиялык камсыздандыруу кубелугунун номери; милдеттуу медициналык 
камсыздандыруу полисинин реквизиттери; аскерге милдеттуулугу, аскердик каттоосу 
боюнча маалымат (запастагы жана аскер кызматына чакырыла турган жарандар учун); уй- 
булелук абалы, уй-булесунун курамы; эмгек ишмердуулугу женунде маалымат (аскер 
кызматы, айкалыштырып иштеесу, ишкерлиги ж.б. кошо); мамлекеттик сыйлыктары, 
башка сыйлыктары жана артыкчылык белгилери (ким жана качан сыйлаган); соттуулугу 
бар же жоктугу женунде маалымат; кирешелер, чыгашалар, мулку жана мулктук 
мунездегу милдеттенмелери женунде маалымат; жеке сурету)



• иштетууге (жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, 
бегет коюу, ечуруу жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз, 
жеке маалымат массивин кармоочунун (ээсинин) ыкмаларына, же анын тапшырмасына 
кез карандысыз аткарылуучу ар кандай операция же операциялардын топтому), 
ошондой эле:

е жеке маалыматтарды берууге (жеке маалымат массивин кармоочунун (ээсинин) 
Кыргыз Республикасынын "Жеке мунездегу маалымат женунде" Мыйзамына жана эл 
аралык келишимдерге ылайык жеке маалыматтарды учунчу жактарга беруусу);

• жеке маалыматтарды трансчек аралык берууге (жеке маалыматтарды кармоочунун 
(ээсинин) башка мамлекеттердин юрисдикциясында турган жеке маалыматтарды 
кармоочуга беруусу)
Жогоруда аталган жеке маалыматтарды мага 

Колу

__________________________________ (керсетулуучу
кызматтын аталышы жазылат)
кызматтарды керсетуу максатында иштетууге берем.
Мен теменкулер менен таанышып чыктым:
1) жеке маалыматтарды иштетууге макулдук ушул макулдукка кол коюлган кунден 
тартып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мага керсетулген кызматтар 
женунде маалыматтарды сактоо жана кызмат керсотуулердун бардык меенетунун ичинде 
жарактуу;
2) жеке маалыматтарды иштетууге макулдукту ез эрки менен жазылган арыздын 
негизинде кайтарып алууга болот;
3) жеке маалыматтарды иштетууге макулдукту кайра сурап алган учурда менин жеке 
маалыматтарымды толук же жарым-жартылай иштетуу Кыргыз Республикасынын "Жеке 
мунездегу маалыматтар женунде" Мыйзамынын 5- жана 15-беренелерине ылайык 
улантылышы мумкун.

Жеке маалыматтар иштетилип башталган кун:
(жыл, кун, ай) 

20-ж. "* 1 2 3



Купуялык тууралуу макулдашуу

1 20___ж.

Ош эл аралык медициналык университети (мындан ары - мекеме) ректор
Орунбаева Б.М. аркылуу бир тараптан жана езунун атынан катышуучу жаран

О CJLWh-СоЛ а А ■ №___________________

(аты-жену)
экинчи тараптан Мекеме женунде уставдын негизинде ушул келишимди теменкулер 
женунде тузушту:
Мен Л ,'Л £, ____________________________
(аты-жену)
езумдун кызматтык ишмердуулугумдун жана кызматтык милдеттеримдин журушунде 
Мекеменин жайылтылышы чектелген маалыматтарына жеткиликтуу болорумду билип. ез 
эрким менен теменку милдеттенмелерди езуме алам:

- кызматымдын журушунде мага ишеним берилген (белгилуу болуучу) жайылтылышы 
чектелуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоо (таратпоо);

- жайылтылышы чектелген маалыматтарды жетекчиликтин тиешелуу санкциясысы 
(уруксатысыз) учунчу жактарга бербее жана ачык жарыялабоо;

- жайылтылышы чектелген маалыматтарды коргоо боюнча жоболордун, нускамалардын 
жана буйруктардын мага тиешелуу талаптарын аткаруу;

- башка тараптардын (чоочун адамдардын) менден жайылтылышы чектелген 
маалыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул фактылар тууралуу езумдун 
белумумдегу жетекчиликке токтоосуз (тезинен) кабарлоо;

- Мекеме келишимдик мамилелерде байланыш тузген башка мекемелердин 
жайылтылышы чектелген маалыматтарын сактоо;

жайылтылышы чектелген маалыматтардагы билимдерди Мекеменин 
кызыкчылыктарына зыян келтириши мумкун болгон кандайдыр бир ишмердуулуктегу 
сабактар учун пайдаланбоо;

- кызматтан бошотулган учурумда езумдун кызматтык милдеттеримди аткаруума 
байланыштуу менин колдонуумда болгон жайылтылышы чектелген маалыматтарды алып 
журуучу бардык нерселерди белум жетекчисинин керсетмесу боюнча еткеруп беруу;

- жайылтылышы чектелген маалыматтарды алып журуучу нерселердин. купуя 
маалыматтардын санкциясыз жайылтылышына алып келиши мумкун болгон нерселердит| |р 
жоголушу же жетишпеген (толук болбой калган) учуру тууралуу оз белумунун 
жетекчисине токтоосуз (тезинен) кабарлоо.
Ушул келишимде каралган езумдун милдеттенмелеримди ак ниетгуулук менен аткарууга 
милдеттенем.
Озуме алган милдеттенмелерди аткарбаган учурда Кыргыз Республикасынын учурдагы 
мыйзамдарына жана Мекемедеги башка ченемдик документтерге ылайык жоопкерчиликке 
тартылышым мумкун экендиги мага алдын ала эскертилди.

$ СжЬиР t/j/i

(жарандын аты-жену)
жайылтылышы чектелген маалыматтарга уруксат алган учурда жетекчилик мындай 
маалыматтар менен иштее учун зарыл шарттарды тузуп берууге милдеттенет.

(келишим тузген жактын колу)



ЭМГЕК КЕЛИШИМИ
Ош шаары «<?/ » &7 20уУ-ж.

«Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси мындан ары «Иш 
беруучу», ректор Муратов Ж.К. аркылуу бир тараптан жана мындан ары “Кызматкер” деп 
аталуучу /Р- Л.____________________ , паспорт сериясы ,4Л7
номери 44776 , 71/t /ГР-47 тарабынан берилген, катталган дареги:

Сен р^л. , Л-с-есГ 7/^ . 7/л-с- а___________________ , экинчи тараптан Кыргыз
Республикасынын Эмгек кодексинин жоболорун жетекчиликке алуу менен эркин 
билдируунун жана оз ара кызыкчылыктарды эске алуунун негизинде ушул келишимди 
(мындан ары “Келишим”) теменкулер тууралуу туздук:

1. Келишимдин предмета
1.1. Ушул Келишим аркылуу Иш беруучу менен Кызматкердин ортосундагы Келишимдин 
меенету аяктаганга чейинки эмгек укуктук мамилелер аныкталат жана женге салынат.
1.2. Иш беруучу “Ош эл-аралык медициналык университети” мекемесине ушул 
Келишимде, ошондой эле кызматтык милдеттер менен даты башка нормативдик 
документтерде аныкталган эмгек милдеттерин аткаруу учун

(факультет/кафедра) 
(ffUiW № <Я7с7$.кызматка жумушка алат. 

1.3.Ушул Келишимди тузууде Кызматкер кызматтык милдеттер менен таанышат жана 
аларды ак ниеттуулук менен аткарууга милдеттенет. Кызматтык милдеттерин же Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын жана ички нормативдик документтердин талаптарын 
билбей калуу Кызматкер учун аларды аткарбоосунун кечиримдуу себеби болуп саналбайт. 
1.4. Бул Келишим 20^-жылдын « 7/ » р-ТрТсГГ чейинки меенетке тузулду.
1.5. Кызматкер 20 Л? -жылдын « 7 »баштап езунун кызматтык 
милдеттерин аткарууга киришет.
1.6. Кызматкердин жумуш орду - «Ош эл-аралык медициналык университети» мекемеси.

Бул кызматтан сырткары, ошол эле учурда мен

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы) 
_______7/ 7___________________ иштеймин.

(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

2. Келишимдин жалпы шарттары
2.1 . Тараптар ушул Келишимди тузуу демилгеси Кызматкерден келип чыкканын

2.2 Ушул Келишимди тузуп жатып, Иш беруучу коммерциялык эмес мекеме экендигин 
Кызматкер кецулуне алат.
2-3. Ушул Келишимдин меенетунун ичинде Кызматкер Кыргыз Республикасынын эмгек 
хана социалдык камсыздоо женунде мыйзамдарына ылайык социалдык 
:• дм гыздандырууга жана социалдык камсыздоого ээ болот.
2 - Ош ^л-аралык медициналык университети» мекемеси Кызматкер учун негизгд ш 
:рду болуп саналат.



3. Тараптардын укуктары жана милдеттери
3.1. Кызматкер теменкулерге укуктуу:
3.1.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында керсетулген бардык эмгек тууралуу 
укуктарды колдонууга;
3.1.2. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, ушул Келишимде 
керсетулген тартипте бул Келишимди езгертууге жана кучун жок кылууга;
3.1.3. Ушул Келишимге ылайык эмгек акыга;
3.1.4. Гигиеналык жана коопсуздук талаптарына жооп бере турган эмгек шарттарына;
3.1.5. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына ылайык эс алууга, аны 
менен бирге жыл сайын ушул Келишимде белгиленген меенеттегу акы теленуучу ергуу 
алууга;
3.1.6. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларында каралган кепилдиктерди жана компенсацияларды алууга;
3.1.7. Ушул келишимдеги эмгек (кызматтык) милдеттерин аткарууда Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык 
анын ден соолугуна келтирилген зыянды толтурууга;
3.1.8. Эмгектик талаш-тартыштарды тараптардын макулдугу боюнча же сот тартибинде 
чечууге;
3.1.9. Иш беруучунун ички нормативдик актылары менен таанышууга;
3.1.10. Кызматкерге которулган эмгек акысы тууралуу, Кызматкердин эмгек акысынан 
кармалган салыктар жана которулган социалдык камсыздоо телемдеру тууралуу маалымат 
алууга укуктуу.

3.2. Кызматкер теменкулерге милдеттуу:
3.2.1. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда керсетулген ез адистиги (кызматы) боюнча 
кызматтык нускамаларына жана башка ички нормативдик документтерге ылайык анын 
компетенциясына кируучу эмгек милдеттерин аткарууга;
3.2.2. Кызматтык милдеттерин ак ниеттуулук менен, ез убагында, жогорку кесиптик 
денгээлде Иш беруучунун ички эмгек тартибин сактоо менен аткарууга, ошол эле учурда 
бардык жумуш убактысын ендуруштук эмгекке пайдаланууга, башка кызматкерлердин 
кызматтык милдеттерин аткаруусуна тоскоол болуучу аракеттерден алые болууга;
32.3. Иш беруучунун ички нормативдик актыларын милдеттуу турде сактоого, Иш 
беруучунун буйруктары менен тескемелерин, тике жетекчисинин керсетмелерун ез 
уб агында жана так аткарууга;
32.4. Ээлеген кызматын жеке кызыкчылыктары учун колдонбоого;
3.2.5. Иш беруучуге карата мамиледе кызыкчылыктардын конфликтисине алып келуучу 
ишмердуулуктерге катышпоого;
32.6. Ушул келишимдин меенетунде Кызматкерге ишенип берилген, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички нормативдик актыларына 
ылайык жашыруун мунездегу маалыматтарды таратпоого, башка тараптардын жашыруун 
?гаалыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул тууралуу Иш беруучуге ыкчам 
маалымлоого;
32.7. Кызматкерге кызматтык милдеттерин аткаруу учун ишенип берилген Иш 
беруучунун жабдууларына жана башка мулктеруне материалдык жоопкерчиликти алып 
зурууте, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик 
актыларына, ошондой эле ушул келишимге ылайык Иш беруучуге келтирилген зыяндын 
ордун толтурууга;
32.8. Иш беруучунун мулктерун уурдоо жана бузуу, Кыргыз Республикасынын 
чыйзамдарын жана ички нормативдик документтерди бузуу фактылары тур ыт - 
тштндой эле Кызматкерлердин емуруне жана ден соолугуна, Иш беруучунун жана и; 
анын кызматкер леринин, студенттердин жана Иш беруучунун ну ш _т 



енектепггерунун мулктерунун сакталышына коркунуч келтируучу кырдаалдар тууралуу 
Иш беруучунун кызматтык жактарына, анын ичинде езунун тике жетекчисине тезинен 
маалымдоого;
3.2.9. Иш беруучунун талабы боюнча медициналык кароодон етууге;
3.2.10. Техникалык коопсуздук эрежелерин, ерт коопсуздугунун жана ендуруштук 
санитариянын талаптарын, ошондой эле транспорттук каражаттарды эксплуатациялоонун 
жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого;
3.2.11. Ишке киришууде жана келишимдин меенетунун ичинде Иш беруучуге езу 
тууралуу анык маалыматтарды берууге, ошондой эле мындай маалыматтардын 
езгоргендугу тууралуу кабарлоого милдеттуу.

3.3. Иш беруучу томенкулерге укуктуу:
3.3.1. Ушул Келишимге жана кызматтык нускамаларга ылайык Кызматкерден иштин 
квалификациялуу аткарылышын, ошондой эле Иш беруучунун бардык ички нормативдик 
документтеринин сакталышын талап кылууга;
3.3.2. Кызматкер аткарууга милдеттуу болгон нормативдик актыларды чыгарууга жана 
алардын аткарылышын талап кылууга;
3.3.3. Кызматкерге сыйлык берууге, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 
Иш беруучунун ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде керсетулген тартипте 
дисциплинардык жана материалдык жоопкерчиликке тартууга;
3.3.4. Кызматкерди эмгек мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык жумуш 
убактысынын керсетулген меонетунен тышкары ишке тартууга укуктуу.

3.4. Иш беруучу томенкулерге милдеттуу:
3.4.1. Кызматкерге ушул Келишимдин шарттарына ылайык иш берууге;
3.4.2. Кызматкерге эмгек акысын жана башка телемдерду Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана Иш беруучунун ички нормативдик документтеринде, ушул 
Келишимде каралган елчемдерде жана шарттар да ез учурунда телеп берууге;
3.4.3. Ушул Келишимди тузууде же аны тузуп буткенден кийин дароо Кызматкерди ички 
эмгек тартибин женге салуучу ички нормативдик документтер менен тааныштырууга, 
Кызматкерге коопсуздук техникасы, эмгек гигиенасы, ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоонун дагы башка талаптары боюнча инструкция берууге;
3.4.4. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына жана ушул Келишимге 
ылайык ден соо лукка ыцгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын тузууге;
3.4.5. Кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон эмгек шарттары 
менен камсыздоого, анын ичинде зарыл болгон жакшы абалдагы техникалык жана 
материалдык каражаттарды Кызматкердин карамагына же колдонуусуна берууге;
3.4.6. Кызматкер иштеген убакытты Иш беруучунун ыйгарым укуктуу жагы тарабынан 
кол коюлуучу табелде эсептеоге;
3.4.7. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарын сактоого милдеттуу.

4. Эмгек акы телео
4.1. Кызматкерге штаттык жадыбал боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды жана телемдерду чегергенче чейинки бир 
айлык кызматтык оклад аныкгалат, ал ар бир иштеген айдын аягында Кызматкердин 
расчеттук эсебине которуу жолу аркылуу теленуп берилет.
4.2. Кызматкерге берилуучу бир жолку сый акылар, сыйлыктар, кошумча акылар турундегу 
кошумча телемдер Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык теленуп 
берилет.



5. Жумуш убактысы жана эс алуу убагы
5.1. Кызматкерге эс алуу убактысынын теменку турлеру берилет: жумуш кунунун 
аралыгындагы тыныгуу; дем алыш кундер, майрам кундеру, ергуу.
5.2. Кызматкерге____ кундук______ (_________ ) сааттык иш жумалыгы белгиленет.
5.3. Жумуш кунунун башталышы жана аякташы, эс алуу жана тамактануу учун 
тыныгуулардын убактысы, ошондой эле дем алыш кундерун беруу Иш беруучунун ички 
нормативдик актылары боюнча же Кызматкер менен Иш беруучунун макулдашуулары 
боюнча аныкталат.
5.4. Дем алыш кундеру иштееге Иш беруучунун сунушу боюнча Кызматкердин жазуу 
турундегу макулдугу менен же анын демилгеси боюнча Иш беруучунун жазуу турундегу 
макулдугу менен уруксат берилет. Дем алыш куну ишти аткаруунун зарылдыгын Иш 
беруучу аныктайт.
5.5. Кызматкерге Кыргыз Республикасынын эмгек женунде мыйзамдарына ылайык 
() календарлык кун елчемунде жыл сайын акы теленуучу негизги 

ергуу берилет.

6. Тараптардын жоопкерчиликтери
6.1. Кызматкер Иш беруучуге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Иш беруучунун 
ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде каралган учурларда келтирилген зыян 
учун материалдык жоопкерчиликти алат
6.2. Экинчи тарапка зыян келтирген Ушул Келишимдин тараптары (Иш беруучу жана 
Кызматкер) бул зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
тартипте жана негиздерде толтурат. Зыян келтирилгенден кийин бул Келишимди токтотуу 
тиешелуу тараптардын жоокерчиликтен бошотулушуна алып келбейт.
6.3. Кызматкер ушул Келишим боюнча оз милдеттерин учурунда аткарбагандыгы жана/ же 
ылайыксыз аткаргандыгы учун жоопкерчиликке тартылат, ошондой эле Иш беруучунун 
укуктарын бузган учурда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына, ушул 
Келишимге ылайык келтирилген зыяндын ордун толтурат.

7. Келишимди озгортуу, улантуу жана токтотуу
7.1. Келишим Кыргыз Республикасынын Эмгек ко дексинде каралган тартип жана 
негиздемелер боюнча токтотулушу же кучун жоготушу мумкун.
7.2. Тараптардын макулдугу боюнча ушул Келишимдин аракеттеги моеноту ичинде 
толуктоолор жана езгертуулер киргизилиши мумкун, алар Тараптар кол койгон учурдан 
баштап ушул келишимдин ажырагыс болугун тузуп калуучу жазуу турундегу кошумча 
макулдашуулар болуп саналат.
7.3. Тараптардын биринин демилгеси боюнча бул Келишим кучун жоготкон учурда, эгер 
Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдары жана / же Иш беруучу менен 
Кызматкердин ортосунда тузулген келишимдин шарттары менен башка нерселер 
аныкталбаган более, бул тарап Келишим кучун жоготордон 14 (он терт) календарлык 
кунден кем эмес убакытта экинчи тарапка жазуу турунде эскертип коюуга тийиш.
7.4. Бул Келишимди токтотуу же кучун жоготуу (анын ичинде Келишимдин меенету 
буткендугу боюнча) Иш беруучунун буйругу аркылуу жургузулет. Бардык учурларда 
жумуштун акыркы куну иштен бошотуу куну болуп саналат.
7.5. Бул Келишим токтотулган же кучу жокко чыгарылган учурда, эгер Тараптардын жазуу 
турундегу макулдашуулары аркылуу даты башка кошумчалар болбосо, Кызматкер 
теменкулерге милдеттуу:
-Иш беруучунун алдындагы бардык карыздарын жоюу;
-Иш беруучу менен Кызматкердин ортосунда тузулген жарандык-укуктук келишимдерден, 
ошондой эле Иш беруучунун ар кандай укуктарын бузуудан келип чыккан ез милдеттерин 
меенетунен мурда аткаруу;



-келтирилген зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына, 
учурдагы жана тиешелуу келишимдердин шарттарына ылайык ушул Келишимди токтотуу 
же жокко чыгаруу кунуне чейин 14 (он торт) календарлык кун ичинде толук толтуруу.
-Ушул келишимди токтотуу же жокко чыгаруу учурунда Кызматкер бардык жумушчу 
документтерди иштин ушул белугунде мындан ары иш жургузуу учун зарыл болгон толук 
маалыматтар менен камсыздаганча башка Кызматкерге еткоруп берууго милдеттуу.

8. Талаш-тартыштарды чечуу
8.1. Тараптар ушул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыгуучу бардык 
талаш-тартыштарды жана/ же келипшестиктерди суйлешуу жолу аркылуу чечишет.
8.2. Бул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыккан талаш-тартыштар жана/ же 
келишпестиктер суйлешуу жолу менен женге салынбай калган учурда, Тараптардын 
ортосундагы мындай талаш-тартыштар жана/же келишпестиктер “Ош эл-аралык 
медициналык университети” мекемесинин башкы кецсеси жайгашкан дарек боюнча сотго 
чечилет.

9. Озгечо шарттар
9.1. Бул Келишимден келип чыкпаган эмгек функциялары Кызматкер тарабынан Иш 
беруучунун макулдугу менен гана жузеге ашырылат.
9.2. Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларына ылайык, ушул Келишимдин меенету ичинде алган 
интеллектуалдык ишмердуулуктун жыйынтыктарына карата укуктардын ез ара 
сакталышына кепилдик берет.
9.3. Ушул Келишимдин меенету ичинде Кызматкер учунчу жактарга белгисиздиги менен 
чыныгы же потенциалдуу коммерциялык баалуулукка ээ бир да маалыматты таратпоого 
милдеттуу, андай маалыматтарда мыйзамдуу турде кандайдыр бир жактарга (физикалык 
же юридикалык) откерууде эркин жеткиликтуулук берилбейт жана Иш беруучу 
тарабынан анын жашыруундуулугун коргоо чаралары керулет, бул маалыматты езунун 
жеке кызыкчылыктары же учунчу жактын пайдасы учун колдоно албайт.

10. Жыйынтыктоочу жоболор
10.1. Бул Келишим менен женге салынбаган суроолор Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдары жана Иш беруучунун ички нормативдик документтери тарабынан женге 
салынат.
10.2. Ушул Келишимдин ар кандай жоболору учурдагы мыйзамдарды езгертууге 
жарамсыз болсо, же учурдагы мыйзамдардын ченемдерине каршы келсе, бул келишимдин 
тараптары учурдагы мыйзамдардын ченемдерин жетекчиликке алат.
10.3. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын макулдугу менен езгертулушу мумкун, 
анда ушул Келишимге жазуу турунде тиркеме тузулуп, Тараптардын колу коюлат.
10.4. Бул Келишим ар бир тарап учун бирден, бирдей юридикалык кучке ээ эки нускада 
тузулду.

11. Тараптардын даректери жана реквизиттери

ИШ БЕРУУЧУ: КЫЗМАТКЕР:
* /7

«Ош эл-аралык медициналык университети» ________ /У/
мекемеси ИНН /f£2> Об рсх> №
ИСН: 02602201910245 Паспорт Ah HUA 76___________

берилди < 20/g-



Каттоо номери 181053-3310-М-е
ИУЖК коду 30268852

Юридикалык дареги: Ош шаары, 12-уч.

1-кече, 20-уй

ОшЭ АМУнун ректору: Муратов Ж.К.

М.О.

Дареги:

(Учету боюнча катталган туруктуу жашаган жери)

(Электрондук дареги)

(Байланыш телефону)

^олу



ЭМГЕК КЕЛИШИМИ

Ош ш. «/» 20ЭУ-Ж.

Мекеме «Ош эл аралык медициналык университети», мындан ары «Иш беруучу»? 
ректор Б.К.Ке^ешбаев аркылуу бир тараптан жана мындан ары “Кызматкер” деп аталуучу 

, паспорт сериясы номери
у тарабынан берилген, катталган дареги:

Ayu у -л, е, 1 /3_________ , экинчи тараптан Кыргыз
Республикасынын' Эмгек кодексинин жбоолорун жетекчиликке алуу менен эркин 
билдируунун жана ез ара кызыкчылыктарды эске алуунун негизинде ушул келишимди 
(мындан ары “Келишим”) теменкулер тууралуу туздук:

1. Келишимдин предмети
1.1. Ушул Келишим аркылуу Иш беруучу менен Кызматкердин ортосундагы Келишимдин 
меенету аяктаганга чейинки эмгек укуктук мамилелер аныкталат жана женге салынат.
1.2. Иш беруучу “Ош эл аралык медициналык университети” мекемесине ушул 
Келишимде, ошондой эле кызматтык милдеттер менен даты башка нормативдик 
документтерде аныкталган эмгек милдеттерин аткаруу учун 

(факультет/кафеЙра)
f тУ- -- -■_________________________кызматка жумушка алат.

1.3. У1пуй Келишимди тузууло Кйзматкер кызматтык милдеттер менен таанышат жана 
аларды ак ниеттуулук менен аткарууга милдеттенет. Кызматтык милдеттерин же Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын жана ички нормативдик документтердин талаптарын 
билбей калуу Кызматкер учун аларды аткарбоосунун кечиримдуу себеби болуп саналбайт.
1,4. Бул Келишим 2022 -жылдын « L » чейинки меонетке тузулду.
1.5. Кызматкер 202/ -жылдын « 2 » баштап озунун кызматтык
милдеттерин аткарууга киришет.
1.6. Кызматкердин жумуш орду - «Ош эл аралык медициналык университети» мекемеси.

Бул кызматтан сырткары, ошол эле учурда мен Эл. &.-
(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

_ ____ _____________________________________________________________ иштеймин.
(адистиги(кесиби), ээлеген кызматы, айлык акы ставкасы)

2. Келишимдин жалпы шарттары
2.1. Тараптар ушул Келишимди тузуу демилгеси Кызматкерден келип чыкканын 
белгилешти.
2.2. Ушул Келишимди тузуп жатып, Иш беруучу коммерциялык мекеме экендигин 
Кызматкер кецулуне алат.
2.3. Ушул Келишимдин моенетунун ичинде Кызматкер Кыргыз Республикасынын эмгек 
жана социалдык камсыздоо женунде мыйзамдарына ылайык социалдык 
камсыздандыруута жана социалдык камсыздоого ээ болот.
2.4. «Ош эл аралык медициналык университети» мекемеси Кызматкер учун негизги иш 
орду болуп саналат.



3. Тараптардын укуктары жана милдеттери
3.1. Кызматкер теменкулерго укуктуу:
3.1.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында керсетулген бардык эмгек тууралуу 
укуктарды колдонууга;
3.1.2. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, ушул Келишимде 
керсетулген тартипте бул Келишимди езгертууге жана кучун жок кылууга;
3.1.3. Ушул Келишимге ылайык эмгек акыга;
3.1.4. Гигиеналык жана коопсуздук талаптарына жооп бере турган эмгек шарттарына;
3.1.5. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына ылайык эс алууга, аны 
менен бирге жыл сайын ушул Келишимде белгиленген меенеттегу акы теленуучу ергуу 
алууга;
3.1.6. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарында, Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларында каралган кепилдиктерди жана компенсацияларды алууга;
3.1.7. Ушул келишимдеги эмгек (кызматтык) милдеттерин аткарууда Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык 
анын ден соолугуна келтирилген зыянды толтурууга;
3.1.8. Эмгектик талаш-тартыштарды тараптардын макулдугу боюнча же сот тартибинде 
чечууге;
3.1.9. Иш беруучунун ички нормативдик актылары менен таанышууга;
3.1.10. Кызматкерге которулган эмгек акысы тууралуу, Кызматкердин эмгек акысынан 
кармалган салыктар жана которулган социалдык камсыздоо телемдеру тууралуу маалымат 
алууга укуктуу.

3.2. Кызматкер темонкулерге милдеттуу:
3.2.1. Ушул Келишимдин 1,2-пунктунда керсетулген ез адистиги (кызматы) боюнча 
кызматтык нускамаларына жана башка ички нормативдик документтерге ылайык анын 
компетенциясына кируучу эмгек милдеттерин аткарууга;
3.2.2. Кызматтык милдеттерин ак ниеттуулук менен, ез убагында, жогорку кесиптик 
децгээлде Иш беруучунун ички эмгек тартибин сактоо менен аткарууга, ошол эле учурда 
бардык жумуш убактысын ендуруштук эмгекке пайдаланууга, башка кызматкерлердин 
кызматтык милдеттерин аткаруусуна тоскоол болуучу аракеттерден алые болууга;
3.2.3. Иш беруучунун ички нормативдик актыларын милдеттуу турде сактоого, Иш 
беруучунун буйруктары менен тескемелерин, тике жетекчисинин керсетмелерун ез 
убагында жана так аткарууга;
3.2.4. Ээлеген кызматын жеке кызыкчылыктары учун колдонбоого;
3.2.5. Иш беруучуге карата мамиледе кызыкчылыктардын конфликтисине алып келуучу 
ишмердуулуктерге катышпоого;
3.2.6. Ушул келишимдин меенетунде Кызматкерге ишенип берилген, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички нормативдик актыларына 
ылайык жашыруун мунездегу маалыматтарды таратпоого, башка тараптардын жашыруун 
маалыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул тууралуу Иш беруучуге ыкчам 
маалымдоого;
3.2.7. Кызматкерге кызматтык милдеттерин аткаруу учун ишенип берилген Иш 
беруучунун жабдууларына жана башка мулктеруне материалдык жоопкерчиликти алып 
журууге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Иш беруучунун ички нормативдик 
актыларына, ошондой эле ушул келишимге ылайык Иш беруучуге келтирилген зыяндын 
ордун толтурууга;
3.2.8. Иш беруучунун мулктерун уурдоо жана бузуу, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын жана ички нормативдик документтерди бузуу фактылары тууралуу, 
ошондой эле Кызматкерлердин емуруне жана ден соолугуна, Иш беруучунун жана/же 
анын кызматкерлеринин, студенттердин жана Иш беруучунун жумуштагы 
енектештерунун мулктерунун сакталышына коркунуч келтируучу кырдаалдар тууралуу 



F Тит беруучунун кызматтык жактарына, анын ичинде езунун тике жетекчисине тезинен 
маалымдоого;
3.2.9. Иш беруучунун талабы боюнча медициналык кароодон етууге;
3.2.10. Техникалык коопсуздук эрежелерин, ерт коопсуздугунун жана ендуруштук 
санитариянын талаптарын, ошондой эле транспорттук каражаттарды эксплуатациялоонун 
жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого;
3.2.11. Ишке киришууде жана келишимдин меенетунун ичинде Иш беруучуге езу 
тууралуу анык маалыматтарды берууге, ошондой эле мындай маалыматтардын 
езгергендугу тууралуу кабарлоого милдеттуу.

3.3. Иш беруучу томенкулерге укуктуу:
3.3.1. Ушул Келишимге жана кызматтык нускамаларга ылайык Кызматкерден иштин 
квалификациялуу аткарылышын, ошондой эле Иш беруучунун бардык ички нормативдик 
документтеринин сакталышын талап кылууга;
3.3.2. Кызматкер аткарууга милдеттуу болгон нормативдик актыларды чыгарууга жана 
алардын аткарылышын талап кылууга;
3.3.3. Кызматкерге сыйлык берууге, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана 
Иш беруучунун ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде керсетулген тартипте 
дисциплинардык жана материалдык жоопкерчиликке тартууга;
3.3.4. Кызматкерди эмгек мыйзамдарына жана ушул Келишимге ылайык жумуш 
убактысынын керсетулген меенетунен тышкары ишке тартууга укуктуу.

3.4. Иш беруучу томенкулерге милдеттуу:
3.4.1. Кызматкерге ушул Келишимдин шарттарына ылайык иш берууге;
3.4.2. Кызматкерге эмгек акысын жана башка телемдерду Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана Иш беруучунун ички нормативдик документтеринде, ушул 
Келишимде каралган елчемдерде жана шарттарда ез учурунда телей берууге;
3.4.3. Ушул Келишимди тузууде же аны тузуп буткенден кийин дароо Кызматкерди ички 
эмгек тартибин женге салуучу ички нормативдик документтер менен тааныштырууга, 
Кызматкерге коопсуздук техникасы, эмгек гигиенасы, ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоонун даты башка талаптары боюнча инструкция берууге;
3.4.4. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарына жана ушул Келишимге 
ылайык ден соолукка ыцгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын тузууге;
3.4.5. Кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон эмгек шарттары 
менен камсыздоого, анын ичинде зарыл болгон жакшы абалдагы техникалык жана 
материалдык каражаттарды Кызматкердин карамагына же колдонуусуна берууге;
3.4.6. Кызматкер иштеген убакытты Иш беруучунун ыйгарым укуктуу жагы тарабынан 
кол коюлуучу табелде эсептееге;
3.4.7. Кыргыз Республикасынын эмгек тууралуу мыйзамдарын сактоого милдеттуу.

4. Эмгек акы голое
4.1. Кызматкерге штаттык жадыбал боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды жана телемдерду чегергенче чейинки бир 
айлык кызматтык оклад аныкталат, ал ар бир иштеген айдын аягында Кызматкердин 
расчеттук эсебине которуу жолу аркылуу теленуп берилет.
4.2. Кызматкерге берилуучу бир жолку сый акылар, сыйлыктар, кошумча акылар турундегу 
кошумча телемдор Иш беруучунун ички нормативдик актыларына ылайык теленуп 
берилет.

5. Жумуш убактысы жана эс алуу убагы
5.1. Кызматкерге эс алуу убактысынын теменку турлеру берилет: жумуш кунунун 
аралыгындагы тыныгуу; дем алыш кундер, майрам кундеру, ергуу.
5.2. Кызматкерге 30 кундук у ( ) сааттык иш жумалыгы белгиленет.



Кумуш кунунун башталышы жана аякташы, эс алуу жана тамактануу учун 
тзытуулардын убактысы, ошондой эле дем алыш кундерун беруу Иш беруучунун ички 
-:рмативдик актылары боюнча же Кызматкер менен Иш беруучунун макулдашуулары 
'оюнча аныкталат.
5.4. Дем алыш кундеру иштеего Иш беруучунун сунушу боюнча Кызматкердин жазуу 
турундегу макулдугу менен же анын демилгеси боюнча Иш беруучунун жазуу турундегу 
макулдугу менен уруксат берилет. Дем алыш куну ишти аткаруунун зарылдыгын Иш 
беруучу аныктайт.
5.5. Кызматкерге Кыргыз Республикасынын эмгек женунде мыйзамдарына ылайык 
3Q () календарлык кун елчемунде жыл сайын акы теленуучу негизги 

ергуу берилет.

6. Тараптардын жоопкерчиликтери
6.1. Кызматкер Иш беруучуге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Иш беруучунун 
ички нормативдик актыларында, ушул Келишимде каралган учурларда келтирилген зыян 
учун материалдык жоопкерчиликти алат
6.2. Экинчи тарапка зыян келтирген Ушул Келишимдин тараптары (Иш беруучу жана 
Кызматкер) бул зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
тартипте жана негиздерде толтурат. Зыян келтирилгенден кийин бул Келишимди токтотуу 
тиешелуу тараптардын жоокерчиликтен бошотулушуна алып келбейт.
6.3. Кызматкер ушул Келишим боюнча ез милдеттерин учурунда аткарбагандыгы жана/ же 
ылайыксыз аткаргандыгы учун жоопкерчиликке тартылат, ошондой эле Иш беруучунун 
укуктарын бузган учурда Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына, ушул 
Келишимге ылайык келтирилген зыяндын ордун толтурат.

7. Келишимди езгертуу, улантуу жана токтотуу
7.1. Келишим Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган тартип жана 
негиздемелер боюнча токтотулушу же кучун жоготушу мумкун.
7.2. Тараптардын макулдугу боюнча ушул Келишимдин аракеттеги меенету ичинде 
толуктоолор жана езгертуулер киргизилиши мумкун, алар Тараптар кол койгон учурдан 
баштап ушул келишимдин ажырагыс белугун тузуп калуучу жазуу турундегу кошумча 
макулдашуулар болуп саналат.
7.3. Тараптардын биринин демилгеси боюнча бул Келишим кучун жоготкон учурда, эгер 
Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдары жана / же Иш беруучу менен 
Кызматкердин ортосунда тузулген келишимдин шарттары менен башка нерселер 
аныкталбаган болсо, бул тарап Келишим кучун жоготордон 14 (он терт) календарлык 
кунден кем эмес убакытта экинчи тарапка жазуу турунде эскертип коюуга тийиш.
7.4. Бул Келишимди токтотуу же кучун жоготуу (анын ичинде Келишимдин меенету 
буткендугу боюнча) Иш беруучунун буйругу аркылуу жургузулет. Бардык учурларда 
жумуштун акыркы куну иштен бошотуу куну болуп саналат.
7.5. Бул Келишим токтотулган же кучу жокко чыгарылган учурда, эгер Тараптардын жазуу 
турундегу макулдашуулары аркылуу даты башка кошумчалар болбосо, Кызматкер 
теменкулерге милдеттуу:
-Иш беруучунун алдындагы бардык карыздарын жоюу;
-Иш беруучу менен Кызматкердин ортосунда тузулген жарандык-укуктук келишимдерден, 
ошондой эле Иш беруучунун ар кандай укуктарын бузуудан келип чыккан ез милдеттерин 
меенетунен мурда аткаруу;
-келтирилген зыяндын ордун Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына, 
учурдагы жана тиешелуу келишимдердин шарттарына ылайык ушул Келишимди токтотуу 
же жокко чыгаруу кунуне чейин 14 (он терт) календарлык кун ичинде толук толтуруу.
-Ушул келишимди токтотуу же жокко чыгаруу учурунда Кызматкер бардык жумушчу 
документтерди иштин ушул белугунде мындан ары иш жургузуу учун зарыл болгон толук 
маалыматтар менен камсыздаганча башка Кызматкерге еткеруп берууге милдеттуу.



8. Талаш-тартыштарды чечуу
8.1. Тараптар ушул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыгуучу бардык 
талаш-тартыштарды жана/ же келишпестиктерди суйлешуу жолу аркылуу чечишет.
8.2. Бул Келишимден жана/ же ага байланыштуу келип чыккан талаш-тартыштар жана/ же 
келишпестиктер суйлешуу жолу менен женге салынбай калган учурда, Тараптардын 
ортосундагы мындай талаш-тартыштар жана/же келишпестиктер “Ош эл аралык 
медициналык университети” мекемесинин башкы кецсеси жайгашкан дарек боюнча сотто 
чечилет.

9. Озгочо шарттар
9.1. Бул Келишимден келип чыкпаган эмгек функциялары Кызматкер тарабынан Иш 
беруучунун макулдугу менен гана жузеге ашырылат.
9.2. Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Иш беруучунун ички 
нормативдик актыларына ылайык, ушул Келишимдин меенету ичинде алган 
интеллектуалдык ишмердуулуктун жыйынтыктарына карата укуктардын ез ара 
сакталышына кепилдик берет.
9.3. Ушул Келишимдин меенету ичинде Кызматкер учунчу жактарга белгисиздиги менен 
чыныгы же потенциалдуу коммерциялык баалуулукка ээ бир да маалыматты таратпоого 
милдеттуу, андай маалыматтарда мыйзамдуу турде кандайдыр бир жактарга (физикалык 
же юридикалык) еткерууде эркин жеткиликтуулук берилбейт жана Иш беруучу 
тарабынан анын жашыруундуулугун коргоо чаралары керулет, бул маалыматты езунун 
жеке кызыкчылыктары же учунчу жактын пайдасы учун колдоно албайт.

10. Жыйынтыктоочу жоболор
10.1. Бул Келишим менен женге салынбаган суроолор Кыргыз Республикасынын эмгек 
мыйзамдары жана Иш беруучунун ички нормативдик документтери тарабынан женге 
салынат.
10.2. Ушул Келишимдин ар кандай жоболору учурдагы мыйзамдарды езгертууге 
жарамсыз болсо, же учурдагы мыйзамдардын ченемдерине каршы келсе, бул келишимдин 
тараптары учурдагы мыйзамдардын ченемдерин жетекчиликке алат.
10.3. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын макулдугу менен езгертулушу мумкун, 
анда ушул Келишимге жазуу турунде тиркеме тузулуп, Тараптардын колу коюлат.
10.4. Бул Келишим ар бир тарап учун бирден, бирдей юридикалык кучке ээ эки нускада 
тузулду.

11. Тараптардын даректери жана реквизиттери

ИШ БЕРУУЧУ:

«Ош эл-аралык медициналык университети» 
мекемеси
ИСН: 02602201910245

Каттоо номери 181053-3310-М-е
ИУЖК коду 30268852

Юридикалык дареги: Ош шаары, 12-уч.

1-кече, 20-уй
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fl %
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ОшЭАМУнун рек । ору: Кенешбаев Б.К.
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КЫЗМАТКЕР: 
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ПНИ 23 о /о/g>Т _______
Паспорт Z Z? 7g5 АУ У9________
берилди «Д » (93 20/9______
Дареги: /-W рТл-

, / А?г. /3 _______
ТУчету боюнча катталган туруктуу жашаган жери)

,р(§) ■ ГЬа

(Электрондук дареги)

ГУО W 3OU.' Щ 33Q
(Байланыш телефону)
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Материалдык жоопкерчилик женундо келишим

Ош ш. «__»20__ _-ж.

Жоокерчилиги чектелген коом «Ош эл аралык медициналык университети», мындан
ары «Иш беруучу» Деп аталуучу мекеме Уставдын негизинде аракеттеги ректор
Б.К.Кенешбаев аркылуу бир тараптан жана мындан ары «Кызматкер» деп аталуучу

_ (фа1 
паспорт сериясы 7 р 
берилген, 

(Ри-,.6
экинчи тараптан, ушул

шлиясы, атыратасынын аты) 
номери /РЗ

катталган

теменкулер тууралуу туздук:
1. ___________________________
ага Иш беруучу тарабынан

тарабынан 
дареги:

кызматын ээлеечу Кызматкер
ишенип тапшырылган материалдык/акчалай

баалуулуктардын сакталышын камсыздоо учун толук жеке материалдык 
жоопкерчиликти езуне алат. Буга ылайык теменкулерге милдеттуу: а) езуне сактоого 
же даты башка максаттар учун берилген материалдык/акчалай баалуулуктарды 
этияттоо; б) езуне ишенип берилген баалуулуктардын сакталышына коркунуч 
туудурган бардык жагдайлар тууралуу Иш беруучунун жетекчилигине ез учурунда 
кабарлоо; в) ага ишенип берилген баалуулуктарды инвентаризациялоого катышуу; г) 
акча каражаттарын же даты башка баалуулуктарды сактоо, жиберуу, ташуу, коргоо, 
сигнализациялоо боюнча езуне белгилуу операциялар, ошондой эле алар менен
байланышкан кызматтык тапшырмалар тууралуу маалыматтарды жайылтууга жол 
бербее; д) Иш беруучунун материалдык/акчалай баалуулуктарга кайрылууга карата 
эрежелер боюнча нормативдик документтери менен таанышуу жана материалдык/ 
акчалай баалуулуктарга карата бардык эрежелер менен нормаларды Иш беруучунун 
нормативдик документтерине ылайык толук аткаруу;
2. Оз кезегинде Иш беруучу теменкулерге милдеттуу: а) Кызматкерге ага ишенип 
берилген материалдык баалуулуктардын толук сакталышын камсыздоосу жана 
нормалдуу иштеесу учун зарыл шарттарды тузуу; б) Кызматкерди кызматкерлер менен 
жумушчулардын мекемеге келтирген зыяны учун материалдык жоопкерчилиги 
женунде учурдагы мыйзамдар менен, ошондой эле ага берилген материалдык 
баалуулуктарды жумуш процессинде пайдалануунун, иштетуунун, кабил алуунун, 
сактоонун учурдагы нускамалары, ченемдери жана эрежелери менен тааныштыруу; в) 
материалдык баалуулуктарга белгиленген тартипте инвентаризация жургузуу.
3. Кызматкерге акча каражаттарын жана башка баалуулуктарды факт жузунде кабыл 
алган кунден баштап атайылап жасаган аракеттеринин натыйжасында, ошондой эле ез 
милдеттерине шалакы же ынтаасыз мамилесинин натыйжасында материалдык 
баалуулуктардын сакталышы жана Иш беруучуге келтирген ар кандай зыяны учун 
материалдык жоопкерчилик жуктолет. Кызматкер Иш беруучуге материалдык зыян 
алып келуучу, тиешелуу документтерде (актыларда) каралган акча каражаттарынын 
жана башка баалуулуктардын кем чыгуулары менен ишиндеги даты башка 
кемчиликтеринин качан жана кайсы мекемеден табылганына карабастан материалдык 
жоопкерчиликке тартылат.
4. Келтирилген зыяндын елчемун аныктоо колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык 
жургузулет.
5. Келтирилген зыян анын кунеесу менен болбогон учурда Кызматкерге материалдык 
жоопкерчилик жуктелбейт.
6. Бул келишимдин кучу Кызматкерге ишенип тапшырылган материалдык 
баалуулуктар жана акча каражаттары менен иштеген бардык учурларга тиешелуу 
болот;
6. Бул келишим ар бир тарап учун бирден, эки нускада тузулду.
7. Тараптардын реквизита:



ИШ BEPYY4Y: КЫЗМАТКЕР:

м.о.

Жеке маалыматтарын берууге жана иштетууге жеке маалыматтар субъектисинин 
макулдугу

Ош in., « »20__-ж.

Мен, _________________________________________________
‘ CJ (фамилиясы, аты, атасынын аты)

жашаган дареги: О <г>УХ. ________

Оздугун ырастоочу документ: ___________ _________
(документтин туру)

серия 7 (2> № /os /зЦч_________________________

берилген Л/ <|с Д41 / (берилген куну) 3 <. о Р . Хр ( (ким тарабынан берилген)
эркин, ац-сезимдуу турде, ез эрким менен Ош эл аралык медициналык университетине 
теменкулерге макулдук берем, теменкудей жеке маалыматтарды:
1. Ф. U.Q_________________________________________________________________
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
(талап кылынган маалыматтардын тизмеги керсетулет, мисалы: фамилиясы, аты, 
атасынын аты (мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, езгертулген куну, орду жана 
себептери (езгертулген учурда); туулган куну жана жери; жарандыгы женунде маалымат 
(анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандыктары); билими женунде маалыматтар 
(билим алган мекемесинин аталышы жана аяктаган жылы, билими женунде документтин 
аталышы жана реквизиттери, квалификациясы, билими женунде документ боюнча 
даярдоо багыты же адистиги); илимий даражасы женунде маалымат; чет тилдерди 
билуусу женунде маалымат, тил билуу децгээли; спорттук наамы, спорттук разряды; 
жашаган дареги (турган жери); байланыш телефон номери жана башка байланышуу 
ыкмалары женунде маалымат; ездугун тастыктоочу документтин туру, сериясы, номери, 
берген органдын аталышы, берилген куну; салык телеечунун идентификациялык номери; 
милдеттуу пенсиялык камсыздандыруу кубелугунун номери; милдеттуу медициналык 
камсыздандыруу полисинин реквизиттери; аскерге милдеттуулугу, аскердик каттоосу 
боюнча маалымат (запастагы жана аскер кызматына чакырыла турган жарандар учун); уй~ 
булелук абалы, уй-булесунун курамы; эмгек ишмердуулугу женунде маалымат (аскер 
кызматы^ айкалыштырып иштеесу, ишкерлиги ж.б. кошо); мамлекеттик сыйлыктары, 
башка сыйлыктары жана артыкчылык белгилери (ким жана качан сыйлаган); соттуулугу 
бар же жоктугу женунде маалымат; кирешелер, чыгашалар, мулку жана мулктук 
мунездегу милдеттенмелери женунде маалымат; жеке сурету)

• иштетууге (жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, 
бегет коюу, ечуруу жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз, 



жеке маалымат массивин кармоочунун (ээсинин) ыкмаларына, же анын тапшырмасына 
кез карандысыз аткарылуучу ар кандай операция же операциялардын топтому), 
ошондой эле:

• жеке маалыматтарды берууге (жеке маалымат массивин кармоочунун (ээсинин) 
Кыргыз Республикасынын "Жеке мунездегу маалымат женунде" Мыйзамына жана эл 
аралык келишимдерге ылайык жеке маалыматтарды учунчу жактарга беруусу);

• жеке маалыматтарды трансчек аралык берууге (жеке маалыматтарды кармоочунун 
(ээсинин) башка мамлекеттердин юрисдикциясында турган жеке маалыматтарды 
кармоочуга беруусу)

Жогоруда аталган жеке маалыматтарды мага 
________________________________________________________ (керсетулуучу 
кызматтын аталышы жазылат)
кызматтарды керсетуу максатында иштетууге берем.
Мен теменкулер менен таанышып чыктым:
1) жеке маалыматтарды иштетууге макулдук ушул макулдукка кол коюлган кунден 
тартып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мага керсетулген кызматтар 
женунде маалыматтарды сактоо жана кызмат керсетуулердун бардык меенетунун ичинде 
жарактуу;
2) жеке маалыматтарды иштетууге макулдукту ез эрки менен жазылган арыздын 
негизинде кайтарып алууга болот;
3) жеке маалыматтарды иштетууге макулдукту кайра сурап алган учурда менин жеке 
маалыматтарымды толук же жарым-жартылай иштетуу Кыргыз Республикасынын "Жеке 
мунездегу маалыматтар женунде" Мыйзамынын 5- жана 15-беренелерине ылайык 
улантылышы мумкун.

Жеке маалыматтар иштетилип башталган кун:
(жыл, кун, ай)

20 -ж. " 1 "

V к мм, У
Колу и & Ф.А.А. и

Купуялык тууралуу макулдашуу 
'20___ж.

Ош эл аралык медициналык университети (мындан ары - мекеме) ректор 
Б.К.Кенешбаев аркылуубир тараптан жана езунун атынан катышуучу жаран 

____________
(аты-женуР
экинчи тараптан Мекеме женунде уставдын негизинде ушул келишимди теменкулер 
женунде тузушту:
Мен Л 
(аты-жену) 
езумдун ^кызматтык ишмердуулугумдун жана кызматтык милдеттеримдин журушунде 
Мекеменин жайылтылышы чектелген маалыматтарына жеткиликтуу болорумду билип, ез 
эрким менен теменку милдеттенмелерди езуме алам:

- кызматымдын журушунде мага ишеним берилген (белгилуу болуучу) жайылтылышы 
чектелуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоо (таратпоо);

- жайылтылышы чектелген маалыматтарды жетекчиликтин тиешелуу санкциясысыз 
(уруксатысыз) учунчу жактарга бербее жана ачык жарыялабоо;



- жайылтылышы чектелген маалыматтарды коргоо боюнча жоболордун, нускамалардын 
жана буйруктардын мага тиешелуу талаптарын аткаруу;

- башка тараптардын (чоочун адамдардын) менден жайылтылышы чектелген 
маалыматтарды алуу аракеттери болгон учурда бул фактылар тууралуу езумдун 
белумумдегу жетекчиликке токтоосуз (тезинен) кабарлоо;

- Мекеме келишимдик мамилелерде байланыш тузген башка мекемелердин 
жайылтылышы чектелген маалыматтарын сактоо;

жайылтылышы чектелген маалыматтардагы билимдерди Мекеменин 
кызыкчылыктарына зыян келтириши мумкун болгон кандайдыр бир ишмердуулуктегу 
сабактар учун пайдаланбоо;

- кызматтан бошотулган учурумда езумдун кызматтык милдеттеримди аткаруума 
байланыштуу менян колдонуумда болгон жайылтылышы чектелген маалыматтарды алып 
журуучу бардык нерселерди белум жетекчисинин керсетмесу боюнча еткоруп беруу;

- жайылтылышы чектелген маалыматтарды алып журуучу нерселердин, купуя 
маалыматтардын санкциясыз жайылтылышына алып келиши мумкун болгон нерселердин, 
жоголушу же жетишпеген (толук болбой калган) учуру тууралуу оз белумунун 
жетекчисине токтоосуз (тезинен) кабарлоо.
Ушул келишимде каралган езумдун милдеттенмелеримди ак ниеттуулук менен аткарууга 
милдеттенем.
0зуме алган милдеттенмелерди аткарбаган учурда Кыргыз Республикасынын учурдагы 
мыйзамдарына жана Мекемедеги башка ченемдик документтерге ылайык жоопкерчиликке 
тартылышым мумкун экендиги мага алдын ала эскертилди.

IATA
жайылтылышы чектелген маалыматтарга уруксат алган учурда жетекчилик мындай 
маалыматтар менен иштее учун зарыл шарттарды тузуп берууге милдеттенет.

(келийшмАузгон жактын колу)


