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2016-жылы
Кыргыз
Республикасынын
«Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык
кызмат
жөнүндө»
Мыйзамынын
кабыл
алынуусу
менен
мамлекеттик
жана
муниципалдык
кызматчылардын ээлеген кызмат ордуна
шайкеш келүүсүн аныктоонун инструменти
болгон
аттестация
институту
жокко
чыгарылган.
Аттестациянын
ордуна
кызматчыларды мотивациялоонун заманбап
механизми
катарында
ишмердүүлүктү
баалоо
системасы
киргизилген.
Ишмердүүлүктү
баалоо
системасы
жаңыртылган түрүндө 2017-жылдан бери
Кыргыз
Республикасынын
бардык
жергиликтүү
өз
алдынча
башкаруу
органдарында жайылтылган.
Ишмердүүлүктү
баалоонун
укуктук
ченемдик негиздери:
Кыргыз Ресубликасынын «Мамлекеттик
жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө» Мыйзамы (29-берене)
Кыргыз
Республикасынын
өкмөтүнүн
2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтому

КЫЗМАТЧЫЛАРДЫН
ИШИН БААЛОО
Кызматчылардын
ишин
баалоо
(мындан
ары
баалоо)
кызматчыларга кесиптик ишинде
жогорку натыйжаларга жетүүгө дем
берүү жолу менен жергиликтүү өз
алдынча
башкаруу
органынын
ишинин сапатын, натыйжалуулугун
жана майнаптуулугун жогорулатуу
максатында жүргүзүлөт.

Жүйөлөштүрүү:

Уюштуруу:

БААЛООНУН МИЛДЕТТЕРИ

•органдын максаттарына жана
милдеттерине жетүүдө
кызматчынын салымынын
даражасын аныктоо
•аткарган ишинин сапатын,
көлөмүн жана татаалдыгын
кошуп алганда, кызматчынын
кесипкөй деңгээлин аныктоо
•коюлган милдеттерге
жетүүнүн учурдагы
натыйжаларын талдоо
•натыйжаларга жетишүү
процессине оңдоо киргизүү

•кызматчынын кесипкөй
өнүгүүсүн пландоо
•кызматчынын жогорку
натыйжаларга жетишүүсүнө
дем берүү

БААЛООНУН ТҮРЛӨРҮ

Баалоо үч түрдө
жүргүзүлөт

Жылдык
6 айдан ашык
үзгүлтүксүз иштеп
жаткан
кызматчыларга
карата дагы
колдонулат

Сыноо мөөнөтү
аяктаганда
Биринчи жолу
кызматка кирип
жаткан кызматчынын
кесипкөй сапаттарын
текшерүү үчүн үч
айлык сыноо мөөнөтү
менен ал кызмат
ордуна дайындалат

Кварталдык
Квартал бүткөн
сайын кварталдык
баа коюлат

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарында баалоону жүргүзүүнү
аппарат жетекчиси/жооптуу катчысы
уюштурат
Баалоо процесси органдын түзүмдүк
бөлүмчөлөрүнүн сунуштарын эске алуу
менен
мамлекеттик
жана
улуттук
документтерде белгиленген максаттардын
жана милдеттердин негизинде түзүлүүчү
жергиликтүү
өз
алдынча
башкаруу
органынын иш планынына негизделет.

КЫЗМАТЧЫНЫН ИШ ПЛАНЫН ТҮЗҮҮ

Органдын жана
улуттук
программалардын
максаттары жана
милдеттери

Түзүмдүк
бөлүмчөлөрдүн
милдеттери

Чаралар жана
иш-аракеттер

Органдын

планы

Түзүмдүк
бөлүмчөнүн
планы

Кызматкерлердин
пландары

БААЛОО ЖҮРГҮЗҮҮНҮ УЮШТУРУУ

Түздөн-түз жетекчи:













кызматчынын кварталдык иш планын түзөт
кварталдык планды бекитүү үчүн органдын
жетекчисинин
орун
басарына
киргизет
(отчеттук кварталдан кийинки айдын 8 жумуш
күн ичинде)
кызматчынын
кварталдык
иш
планы
бекитилгенден кийин персоналды башкаруу
кызматына өткөрүлүп берилет, кварталдык иш
пландын көчүрмөсү аткаруу үчүн кызматчыга
берилет
кызматчынын кварталдык баалоосу отчеттук
кварталдан кийинки айдын 8 жумуш күнүнөн
кечиктирилбестен жүргүзүлөт
5 жумуш күнүнүн ичинде отчетту текшерет
жана 2 жумуш күнүнүн ичинде кызматчыны
кварталдык баа менен тааныштырат
түздөн-түз жетекчи алмашкан учурда ошол
учурга карата кызматчынын ишин баалоо
жөнүндө убактылуу отчетту даярдайт
кызматчынын сыноо мөөнөтү аяктаганда
баалоону жүргүзөт

БААЛОО ЖҮРГҮЗҮҮНҮ УЮШТУРУУ
Кызматчы:


кызматчы өзүнүн кварталдык иш планын
аткаруу
жөнүндө
отчетту
квартал
аяктагандан кийин 3 жумуш күнүнөн
кечиктирбестен түздөн-түз жетекчисине
берет



түздөн-түз жетекчинин кварталдык баасына
же жылдык баасына кызматчы макул
болбосо, ал баалоо менен таанышкандан
кийин
макул
эместигинин
негиздүү
себептерин жана отчеттук мезгилдеги
өзүнүн
иши
туурасындагы
кошумча
маалыматтарды көрсөтүү менен 2 жумуш
күнүнүн ичинде апелляциялык комиссияга
кайрылууга укуктуу

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

Сыноо мөөнөтү
аяктаганда баалоо
жүргүзүү

Биринчи
жолу
кызматка
кирип
жаткан
кызматчыны
н кесипкөй
сапаттарын
текшерүү
үчүн ал үч
айлык сыноо
мөөнөтү
менен
кызмат
ордуна
дайындалат

Түздөн-түз
жетекчиси
сыноо
мезгилине
кызматчыны
н иш планын
түзөт.
Кызматчы ар
айдын
аягында (үч
ай) иш
пландын
аткарылышы
боюнча отчет
берет

Сыноо
мөөнөтү
аяктаганда
түздөн түз
жетекчи
кызматчыны
н ишине баа
берет,
ошонун
негизинде
анын ээлеген
кызмат
ордуна
ылайыктуулу
гу жөнүндө
чечим кабыл
алынат

Баалоонун
натыйжасы
канааттанды
раарлык
эмес деп
таанылса,
кызматчы
ыйгарым
укуктуу
мамлекеттик
органдын
макулдугу
менен
кызматтан
бошотулат

Кварталдык
план

Кызматчынын
кварталдык иш
планы анын
түздөн-түз
жетекчиси
тарабынан
кызматчынын
кызматтык
милдеттеринин
чегинде
түзүмдүк
бөлүмчөнүн иш
планына жараша
түзүлөт

Кызматчынын
кварталдык иш
планы
бекитилгенден
кийин жылдык
баалоо жана сактоо
жол-жоболорун
даярдоо үчүн
түздөн-түз жетекчи
тарабынан
персоналды
башкаруу
кызматына
өткөрүлүп берилет,
кварталдык иш
пландын көчүрмөсү
аткаруу үчүн
кызматчыга берилет

Түздөн-түз
жетекчи
кварталдык
пландын
аткарылышын
текшерет жана
кызматчы менен
бирге ар бир
тапшырманын
көлөмүн пайыздык
катышта аныктайт.
Түздөн-түз
жетекчи ар бир
пунктка
тапшырманын
аткаргандыгы
боюнча баа коет

Кварталдык баалоонун
кошундусунан турат

Жылдык
баалоо

Жылдык баалоонун
натыйжалары эки кварталдык
баалоо болгон шартта жылдык
баа берилген органда 6 айдан
ашык үзгүлтүксүз иштеп жаткан
кызматчыларга карата
колдонулат

Жылдык баалоо персоналды башкаруу
кызматынын жардамы менен баалоо
боюнча комиссия тарабынан
жүргүзүлөт

Төмөнкү талаптар
сакталбаган фактылардын
негизинде баалоо боюнча
комиссия тарабынан
жылдык баалоо
төмөндөтүлүшү мүмкүн:

эмгек
тартиби
- 3 баллга
чейин

аткаруу
тартиби - 5
баллга чейин

этика ченемдери
- 2 баллга чейин

ИШТИ БААЛООНУН КРИТЕРИЙЛЕРИ

Натыйжалар
төрт
компонент
боюнча
бааланат:

•Бүтүрүү даражасы – 10
баллга чейин
•Аткарылган милдеттин
сапаты – 15 баллга чейин
•Коюлган милдеттин
татаалдыгы – 15 баллга
чейин
•Өз убагында аткарылышы
– 10 баллга чейин

Төмөнкү
фактылардын
негизинде
•Аткаруу тартиби – 5 баллга
баалоо
чейин
боюнча
•Эмгек тартиби – 3 баллга
комиссия
чейин
тарабынан
•Этика ченемдери – 2 баллга
жылдык
чейин
баалоо
төмөндөтүлү
шү мүмкүн

БААЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ

46 баллдан 50 баллга
чейин

36 баллдан 45 баллга
чейин

«Эң жакшы»

«Жакшы»

«Үлгүлүү»
«Эң жакшы»
алгандардын ичинен эң
көп баллга ээ болгондор
(5% чейин)
26 баллдан 35 баллга
чейин
«Канааттандыраарлык»

26 баллдан ылдый
«Канааттандыраарлык
эмес»

КЫЗМАТЧЫ «ҮЛГҮЛҮҮ» БААНЫ АЛГАНДА,
БААЛОО БОЮНЧА КОМИССИЯ СУНУШ
КИРГИЗЕТ:

Эмгек акы төлөө
торчосундагы
эки кийинки
кадамга
(коэффициентке)
өтүүнү аныктайт

Кийинки
жогору турган
кызмат
орунуна
дайындоо

Ведомстволук
сыйлыктар
менен сыйлоо

Мурда берилген
тартиптик
жазаны алып
салуу

биринчи,
кезектеги же
кезексиз класстык
ченди
(мыйзамдарда
каралган тартипте
атайын наамды)
ыйгаруу

Улуттук
кадрлар
резервине
киргизүүгө
сунуштоо

Ички кадрлар
резервине
киргизүү

Квалификациясын
жогорулатуу үчүн
кызматчыны чет
өлкөгө жиберүү

КЫЗМАТЧЫ «ЭҢ ЖАКШЫ» БААНЫ
АЛГАНДА, БААЛОО БОЮНЧА
КОМИССИЯ СУНУШ КИРГИЗЕТ:

Эмгек акы төлөө
торчосундагы
кийинки
кадамды
(коэффициентти)
аныктайт

Ведомстволук
сыйлыктар
менен сыйлоо

Биринчи же
кезектеги
класстык ченди
(мыйзамдарда
каралган
тартипте
атайын
наамды)
ыйгаруу

Квалификациясын
жогорулатуу үчүн
кызматчыны чет
өлкөгө жиберүү

Ички кадрлар
резервине
киргизүү

Мурда берилген
тартиптик
жазаны алып
салуу

КЫЗМАТЧЫ «ЖАКШЫ» БААНЫ
АЛГАНДА, БААЛОО БОЮНЧА
КОМИССИЯ СУНУШ КИРГИЗЕТ:

Биринчи же
кезектеги класстык
ченди
(мыйзамдарда
каралган тартипте
атайын наамды)
ыйгаруу

Эмгек акы төлөө
торчосундагы
кийинки кадамды
(коэффициентти)
аныктайт

Алкыш жарыялоо,
ведомстволук
сыйлыктар менен
сыйлоого көрсөтүү,
эстелик
белектерин, төш
белгилерин
тапшыруу

Мурда берилген
тартиптик
жазаны алып
салуу

Квалификациясы
н жогорулатуу
үчүн кызматчыны
чет өлкөгө
жиберүү

КЫЗМАТЧЫ
«КАНААТТАНДЫРААРЛЫК»,
«КАНААТТАНДЫРААРЛЫК ЭМЕС»
БААЛАРДЫ АЛГАНДА, БААЛОО
БОЮНЧА КОМИССИЯ СУНУШ
КИРГИЗЕТ:

«КАНААТТАНДЫРААРЛЫК»

«КАНААТТАНДЫРААРЛЫК
ЭМЕС»

Мамлекеттик заказдын

- кызматчыны ротациялоо

жана/же ведомстволук

- кызмат ордунан төмөндөтүү

окутуунун алкагында
кызматчынын
квалификациясын
жогорулатуу окутуу жөнүндө

- класстык ченин (мыйзамдарда
каралган тартипте атайын
наамды) төмөндөтүү жөнүндө
сунуш киргизет.

сунуш киргизет

Кызматчы бир органда эки жыл катары менен
«Канааттандыраарлык эмес» бааны алганда, кызматчыны ээлеген
кызматынан бошотуу жөнүндө сунуш киргизилет

АПЕЛЛЯЦИЯ ТАРТИБИ
Жылдык баага кызматчы макул болбосо, негиздүү
себептерин жана отчеттук мезгилдеги өз иши
туурасындагы кошумча маалыматтарды көрсөтүү
менен маалымат алган учурдан тартып 2 жумуш
күнүнүн ичинде апелляциялык комиссияга арыз
жазса болот

Апелляциялык комиссия берилген маалыматтарды
кызматчы жана анын түздөн-түз жетекчиси менен
бирдикте арызды алган учурдан баштап 3 жумуш
күнүнүн ичинде карайт жана акыркы чечимди
кабыл алат

Кызматчынын пайдасына чечим кабыл алынган
учурда органдын жетекчисинин буйругу чыгарылат.
Апелляциялык комиссия тарабынан кабыл алынган
баа кызматчыга квотадан тышкары коюлат

БААЛООНУН НАТЫЙЖАЛАРЫ

ПЕРСОНАЛДЫ БАШКАРУУ
КЫЗМАТЫ
органда баалоону жүргүзүүнү камсыз
кылат

Баалоо боюнча
материалдар жана
анын натыйжалары 3
жыл сакталат

Баалоо боюнча
комиссиянын жана
апелляциялык
комиссиянын
чечимин бекитүү
жөнүндө буйруктун
көчүрмөсү
кызматчынын өздүк
ишинде сакталат

Муниципалдык органдар Кадр кызматына отчеттук
мезгилден кийинки жылдын 15-мартынан
кечиктирбестен жылдык баалоонун натыйжалары
боюнча отчет берет

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ
ОРГАНЫНЫН БААЛОО БОЮНЧА
КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫ:

комиссиянын
курамы

 Айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан айыл
өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын жана
айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын ишин
жылдык баалоо мүмкүн болбогон учурда, эгерде
бул кызмат орду бош болгондо же айыл
өкмөтүнүн башчысы кызмат ордунан убактылуу
четтетилген болсо, анда айыл өкмөтүнүн
башчысынын орун басарынын жана айыл
өкмөтүнүн жооптуу катчысынын иши айыл
өкмөтүнүн
башчысынын
милдеттеринин
аткарылышы убактылуу жүктөлгөн адам, ал эми
милдеттерин убактылуу аткаруучу дайындалбаса
- баалана турган мезгилдин ичинде кызматтык
ишин
изилдөөнүн
негизинде
тийиштүү
жергиликтүү кеңештин төрагасы баалайт.
 Эгерде
айыл
өкмөтүнүн
башчысынын
милдеттерин аткаруучу болуп айыл өкмөтүнүн
башчысынын орун басары же айыл өкмөтүнүн
жооптуу катчысы дайындалса, анда айыл
өкмөтүнүн башчысынын орун басары же айыл
өкмөтүнүн жооптуу катчысы кызмат ордундагы
анын
мурдагы
ишин
жылдык
баалоону
тийиштүү жергиликтүү кеңештин төрагасы
жүргүзөт.

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ
ОРГАНЫНЫН АПЕЛЛЯЦИЯЛЫК
КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫ:

этика боюнча
комиссиянын төрагасы
же профсоюздук
комитеттин төрагасы

этика боюнча
комиссиянын өкүлү

Апелляциялык
комиссиясы

Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн облустагы
ыйгарым укуктуу
өкүлүнүн өкүлү

персоналды башкаруу
кызматынын
кызматкери

ӨЗГӨЧӨ ТАРТИПТЕ
ДАЙЫНДАЛУУЧУЛАР

Өзгөчө тартипте
дайындалуучу
административдик
кызмат орундарын
ээлеген
адамдардын ишин
баалоо баалардын
"мыкты", "жакшы",
"канааттандырарл
ык",
"канааттандырарл
ык эмес" деген
түрлөрүн
колдонуу менен
тийиштүү
органдын
жетекчиси (жогору
турган кызмат
адамы) тарабынан
өз алдынча
жүргүзүлөт.

46 баллдан 50 баллга чейин (аны
кошкондо) балл алганда "Эң жакшы"
баа коюлат

36 баллдан 45 баллга чейин (аны
кошкондо) балл алганда "Жакшы"
баа коюлат

26 баллдан 35 баллга чейин (аны
кошкондо) балл алганда
"Канааттандыраарлык" баа коюлат

26 баллдан аз балл алганда
"Канааттандыраарлык эмес" баа
коюлат

Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик кадр кызматы
720040, Бишкек ш., Чуй, 122
Тел: +(996-312) 620405 Факс:
+(996-312) 620510
e-mail: mun.otdel@gmail.com
http://www.mkk.gov.kg

Белгилер үчүн

