Еңбек құқығы бойынша терминдер:

1. гражданская служба – азаматтық қызмет
2. категории гражданских служащих- азаматтық қызметкерлер санаттары
3. гражданский служащий - азаматтық қызметші
4. минимальный размер месячной заработной платы - айлық жалақының ең
төменгі мөлшері
5. специальная одежда - арнаулы киім
6. тяжелые работы - ауыр жұмыстар
7. сменная работа - ауысымдық жұмыс
8. социальное партнерство - əлеуметтік əріптестік
9. соглашение генеральное, отраслевое (тарифное), региональное (далее —
соглашение) - бас, салалық (тарифтік), өңірлік келісім (бұдан əрі - келісім)
10. простой - бос тұрып қалу
11. квалификационная категория (разряд) - біліктілік санаты (разряды)
12. примирительная комиссия - бітімгерлік комиссиясы
13. примирительные процедуры - бітімгерлік рəсімдері
14. посредник – делдал
15. отпуск - демалыс
16. труд – еңбек
17. трудовое право-еңбек құқығы
18. трудовые отношения-еңбек қатынастары
19. трудовые правоотношения-еңбек құқықтық қатынастары
20. производные трудовые отношения-туынды еңбек қатынастары
21. оплата труда - еңбекке ақы төлеу
22. заработная плата - жалақы
23. минимальный стандарт оплаты труда (МСОТ) - еңбекке ақы төлеудің ең
төменгі стандарты (ЕАТС)
24. гигиена труда - еңбек гигиенасы
25. трудовой спор - еңбек дауы
26. трудовое посредничество - еңбек делдалдығы
27. условия труда - еңбек жағдайлары
28. уполномоченный государственный орган по труду - еңбек жөнiндегi
уəкiлеттi мемлекеттiк орган
29. местный орган по инспекции труда - еңбек инспекциясы жөніндегі
жергілікті орган
30. трудовые отношения - еңбек қатынастары
31. отношения, непосредственно связанные с трудовыми - еңбек
қатынастарына тікелей байланысты қатынастар
32. безопасность труда - еңбек қауіпсіздігі
33. условия безопасности труда - еңбек қауіпсіздігі жағдайлары

34. мониторинг безопасности и охраны труда - еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті
қорғау мониторингі
35. нормативы в области безопасности и охраны труда - еңбек қауіпсіздігі
жəне еңбекті қорғау саласындағы нормативтер
36. трудовые обязанности – еңбек міндеттері
37. трудовой стаж - еңбек стажы
38. трудовая дисциплина - еңбек тəртібі
39. трудовой распорядок - еңбек тəртіптемесі
40. трудовой арбитраж - еңбек төрелік соты
41. охрана труда - еңбекті қорғау
42. общественный инспектор по охране труда - еңбекті қорғау жөніндегі
қоғамдық инспектор
43. нормирование труда - еңбекті нормалау
44. безопасные условия труда - еңбектің қауіпсіз жағдайлары
45. трудовой договор - еңбек шарты
46. забастовка - ереуіл
47. заработная плата - жалақы
48. средства индивидуальной защиты - жеке қорғану заттары
49. работодатель - жұмыс беруші
50. представители работодателей - жұмыс берушілердің өкілдері
51. акты работодателя - жұмыс берушінің актілері
52. трудоустройство - жұмысқа орналастыру
53. рабочее место - жұмыс орны
54. тарификация работы - жұмысты тарифтеу
55. рабочее время - жұмыс уақыты
56. суммированный учет рабочего времени - жұмыс уақытының жиынтық
есебі
57. вредные (особо вредные) условия труда - зиянды (ерекше зиянды) еңбек
жағдайлары
58. вредный производственный фактор - зиянды өндірістік фактор
59. профессиональное заболевание - кəсіптік ауру
60. гарантии - кепілдіктер
61. нормы безопасности - қауіпсіздік нормалары
62. опасные условия труда - қауіпті еңбек жағдайлары
63. опасный производственный фактор - қауіпті өндірістік фактор
64. совместительство - қоса атқарылатын жұмыс
65. совместитель- қоса атқарушы
66. работник - қызметкер
67. представители работников - қызметкерлердің өкілдері
68. специализированные организации по проведению аттестации
производственных объектов - өндірістік объектілерді аттестаттауды
жүргізу жөніндегі мамандандырылған ұйымдар
69. праздничные дни - мереке күндері
70. приказ-бұйрық
71. приказ работодателя-жұмыс берушінің бұйрығы

72. прием на работу-жұмысқа қабылдау
73. основная заработная плата - негізгі жалақы
74. допольнительная заработная плата-қосымша жалақы
75. несчастный случай на производстве - өндірістегі жазатайым оқиға
76. производственное оборудование - өндірістік жабдық
77. производственная травма - өндірістік жарақат
78. производственная необходимость - өндірістік қажеттілік
79. аттестация производственных объектов по условиям труда - өндірістік
объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау
80. производственная санитария - өндірістік санитария
81. компенсационные выплаты - өтемақы төлемдері
82. гарантийные выплаты- кепілдік төлемдер
83. тарифная система - тарифтік жүйе
84. тарифная сетка - тарифтік кесте
85. тарифный разряд - тарифтік разряд
86. тарифная ставка (оклад) - тарифтік ставка (айлықақы)
87. дисциплинарное взыскание - тəртіптік жаза
88. дисциплинарный проступок - тəртіптік теріс қылық
89. время отдыха - тынығу уақыты
90. средства коллективной защиты - ұжымдық қорғану құралдары
91. коллективный договор - ұжымдық шарт
92. стороны коллективного договора-ұжымдық шарттың тараптары
93. сроки коллективного договора-ұжымдық шарттың мерзімдері
94. стадии коллективного договора-ұжымдық шарттың сатылары
95. сверхурочная работа - үстеме жұмыс
96. учет сверхурочной работы-үстеме жұмыстың есебі
97. уведомление - хабарлама
98. командировка – іссапар
99. занятость населения-халықты жұмыспен қамту
100. безработица-жұмыссыздық
101. полная безработица-толық жұмыссыздық
102. скрытая безработица-жасырын жұмыссыздық
103. категория занятого населения- жұмыспен қамтылған халықтың
санаттары
104. незанятое население- жұмыспен қамтылмаған халық
105. частичная безработица –жартылай жұмыссыздық
106. трудовая дисциплина-еңбек тəртібі
107. методы трудовой дисциплины-еңбек тəртібінің əдістері

зейнетақымен қамсыздандыру туралы терминдер:
Агент по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных
профессиональных пенсионных взносов - мiндеттi зейнетақы жарналарын,
мiндеттi кəсіптік зейнетақы жарналарын төлеу жөнiндегi агент
Аффилиированные лица - үлестес тұлғалар
Банк-кастодиан - кастодиан-банк
Вкладчик добровольных пенсионных взносов - ерiктi зейнетақы
жарналарының салымшысы
Вкладчик обязательных пенсионных взносов - мiндеттi зейнетақы
жарналарының салымшысы
Вкладчик обязательных профессиональных пенсионных взносов - міндетті
кəсiптiк зейнетақы жарналарының салымшысы
Выкупная сумма - сатып алу сомасы
Государственная базовая пенсионная выплата - мемлекеттiк базалық
зейнетақы төлемi
Государственный фонд социального страхования - Мемлекеттік əлеуметтік
сақтандыру қоры
Диверсификация – əртараптандыру
Добровольные пенсионные взносы – ерікті зейнетақы жарналары
Добровольный накопительный пенсионный фонд – ерікті жинақтаушы
зейнетақы қоры
Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных
взносов - ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шарт
Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов - міндетті
зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт
Договор пенсионного аннуитета - зейнетақы аннуитетi шарты
Единый накопительный пенсионный фонд – бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры
Статус единого накопительного пнесионного фонда- бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының мəртебесі
Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным
профессиональным пенсионным взносам - мiндеттi зейнетақы жарналары,
мiндеттi кəсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек
Инвестиционная декларация - инвестициялық декларация

Инвестиционный доход - инвестициялық табыс
Инвестиционный портфель - инвестициялық портфель
Индивидуальный пенсионный счет - жеке зейнетақы шоты
Кастодиальный договор - кастодиандық шарт
Минимальная пенсия – ең төменгі зейнетақы
Размер минимальной пенсии-ең төменгі зейнеақының мөлшері
Накопительный пенсионный фонд - жинақтаушы зейнетақы қоры
Обязательные пенсионные взносы - мiндеттi зейнетақы жарналары
Обязательные профессиональные пенсионные взносы - міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары
Органы, назначающие пенсионные выплаты из уполномоченной организации
- уəкілетті ұйымнан зейнетақы төлемдерiн тағайындайтын органдар
Пенсионные активы - зейнетақы активтерi
Пенсионные выплаты единого накопительного пенсионного фонда и (или)
добровольного накопительного пенсионного фонда - бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорынан жəне (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорынан зейнетақы төлемдері
Пенсионные выплаты из уполномоченной организации – уəкілетті ұйымнан
зейнетақы төлемдері
Пенсионные накопления - зейнетақы жинақтары
Пенсия - зейнетақы
Пенсионер-зейнеткер
Базовая пенсия-базалық пнсия
Печатное издание – баспасөз басылымы
Получатель пенсионных выплат - зейнетақы төлемдерiн алушы
Пруденциальный норматив - пруденциялық норматив
Ставка добровольных пенсионных взносов - ерiктi зейнетақы жарналарының
мөлшерлемесi
Ставка
обязательных
пенсионных
взносов мiндеттi
зейнетақы
жарналарының мөлшерлемесi
Ставка обязательных профессиональных пенсионных взносов - міндетті
кəсіптік зейнетақы жарналарының мөлшерлемесi
Страховая организация - сақтандыру ұйымы
Уполномоченная организация - уəкiлеттi ұйым
Уполномоченный орган - уəкiлеттi орган
Управляющий инвестиционным портфелем - инвестициялық портфельді
басқарушы
Центральный исполнительный орган - орталық атқарушы орган

