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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1. Осы «Қазпошта»  АҚ  қызметкерлерінің іскерлік этикасы кодексі (бұдан 

әрі – Кодекс) «Қазпошта»  АҚ  (бұдан әрі Қоғам) бірыңғай корпоративтік 

мәдениетін, Қоғам қызметкерлерінің кәсіптік тәртібінің жалпы қағидаттары мен 

этикалық нормаларын қалыптастыру, Қоғам қызметкерлерінің сыртқы келбетіне 

қойылатын талаптарды,  әріптестермен, клиенттермен, іскерлік әріптестермен, 

сондай-ақ Қоғам қызметкерлері өзара әрекет ететін өзге адамдармен қарым-

қатынас және электрондық хат жазысу тәртібін анықтау мақсатында әзірленген 

және  Қоғам қызметкерлері сақтау үшін міндетті іскерлік этиканың бірыңғай 

ережесі болып табылады. 

2. Осы Кодекстің сақталуын бақылау құрылымдық бөлімшелердің 

басшыларына жүктеледі. Орталық аппараттың құрылымдық бөлімшелерінің және 

Қоғам филиалдарының басшылары: 

 1) Қоғам басшылығына Кодексті мүлтіксіз сақтайтын өз бөлімшелерінің 

қызметкерлерін көтермелеу туралы ұсыныс енгізуге; 

  2)  Кодекстің сақталуына қатысты өзінің қарамағындағыларға ескерту 

жасауға;   

  3) Қоғам басшылығына тәртібі Кодекс талаптарына қайшы келетін өз 

бөлімшесінің қызметкеріне тәртіптік жаза  қолдану туралы ұсыныс енгізуге 

құқылы. 

  3. Кодекс  Қоғамның барлық қызметкерлеріне қолданылады.   

 

  2. НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 
6. Осы Кодексте мынадай ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады: 

1) Қоғам –   «Қазпошта» АҚ; 

2) ОА – Қоғамның орталық аппараты; 

3) ІНҚ – Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары; 

4) тәртіптік жауапкершілік –  Қоғам қызметкерінің өздерінің еңбектік 

міндеттерін орындамағаны/тиісті орындамағанына байланысты тәртіптік  әрекет 

жасағаны үшін заңды жауапкершілікте болу түрі; 

5) ТНҚ – Қоғамның тағайындалған номенклатуралық қызметкері (филиал 

директоры,   филиала директорының орынбасары,  филиалдың бас бухгалтері); 

6) сыбайлас жемқорлық – Мемлекеттік функцияларды орындайтын 

тұлғалардың, сондай-ақ  оларға теңестірілген тұлғалардың өздерінің лауазымдық 

өкілеттіліктерін пайдалану арқылы  заңда көзделмеген жеке немесе делдалдар 

арқылы мүліктік игілікті және артықшылықты және сонымен байланысты 

мүмкіншіліктерді  алу немесе мүліктік пайда алу үшін олардың өз өкілеттіктерін 

өзге де пайдалануы, ал жеке және заңды тұлғалардың заңға қайшы келетін 

жолмен адамдарға көрсетілген игіліктер мен артықшылықтарды ұсынуы осы 

адамдарды сатып алумен тең болады. 

7) лауазымды тұлғалар – акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің, оның 

атқарушы органының мүшесі немесе акционерлік қоғамның атқарушы органы  

функцияларын жеке жүзеге асыратын тұлға; 

8) іскерлік этика – бұл Қоғам, оның лауазымды тұлғалары және 

қызметкерлері өз қызметінде басшылыққа алатын іскерлік қарым-қатынастың 

этикалық қағидаттары мен нормаларының жиынтығы; 

9) клиент – Қоғам қызметтерін пайдаланатын жеке немесе заңды тұлғалар; 
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10) әріптес – Қоғаммен бірлескен іс-қимылдарға қатысушы болып табылатын 

жеке және заңды тұлға; 

11) имидж – клиенттердің, әріптестердің және бұқараның Қоғам мәртебесі 

туралы тұрақты түсінігі, оның қызметтерінің және беделінің сапасы; 

12) қызметкер – Қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын  және еңбек шарты 

бойынша  жұмысын тікелей орындайтын жеке тұлға; 

13) жанжал – сыйыспайтын қайшы келетін мақсаттары бар  адамдардың өзара 

іс-әрекеттері немесе осы мақсаттарға жету тәсілдері; 

14) мүдделер қайшылықтары – Қоғам қызметкерінің жеке мүдделілігі  

лауазымдық міндеттерін әділ орындауына әсер ететін және әсер етуі мүмкін 

жағдай. 

 

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІПТІК 

ТӘРТІБІНІҢ ҚАҒИДАТТАРЫ 
7.Лауазымдық өкілеттіктері мен міндеттерін жүзеге асырған кезде Қоғамның 

әрбір қызметкері кәсіптік тәртіптің мынадай қағидаттарын мүлтіксіз сақтауға 

міндетті: 

1) заңдылықты сақтау; 

2) кәсібилік және құзыреттілік; 

3) адалдық  және белсенділік; 

4) жеке жауапкершілік; 

5) тәуелсіздік; 

6) құпиялық; 

7) корпоративтілік; 

8) этикалық нормаларды сақтау. 

8. Заңдылықты сақтау қағидаты және сыбайлас жемқорлық және басқа да 

құқыққа қарсы іс-әрекеттерді болдырмау  кәсіби қызметін жүзеге асырған кезде 

Қоғамның әрбір қызметкерінің Қазақстан Республикасы заңнамаларының, 

сондай-ақ қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын мүлтіксіз сақтауға 

міндеттілігін білдіреді. Кәсіби қызметін жүзеге асырған  кезде  сол немесе өзге іс-

әрекеттердің (әрекеттсіздіктің) заңдылығына қатысты күдіктер туындаған 

жағдайда Қоғам қызметкері Қоғамдағы тиісті тәртіппен  Корпоративтік хатшыға 

(Омбудсмен) және/немесе  Қоғамның заң департаментіне және қауіпсіздік 

департаментіне  кеңес алу үшін жүгінуге міндетті. Қоғамның көрсетілген 

бөлімшелерінің құзыретіне кірмейтін регламенттелмеген мәселелер бөлігінде 

Қоғам қызметкерлері  әділдік, ақылдылық   және тәрбиелік қағидаттарын 

басшылыққа ала отырып, әрекет етуі тиіс.   

 Қоғам қызметкері қызметтік жағдайын және лауазымдық жағдайының 

артықшылықтарын, Қоғам меншігін пайдалануды қоса алғанда,  жеке 

мақсаттарына пайдалануға құқылы емес. 

Қоғам қызметкерлері Қоғам басшыларының назарына дейін оларға белгілі 

болған  сыбайлас жемқорлық жағдайлары және басқа да құқыққа қарсы іс-

әрекеттер туралы жеткізуге міндетті. 

Заңдылықты сақтау және сыбайлас жемқорлық пен басқа да құқыққа қарсы 

іс-әрекеттерді болдырмау  қағидаттарын бұзған  Қоғам қызметкерінің тікелей 

және  нақты басшылары да қолданыстағы заңнамаға және Қоғамның ішкі 

құжаттарына  сәйкес тәртіптік жазаға немесе жауапкершіліктің басқа да түрлеріне 
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тартылуы мүмкін.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша міндет 

лауазымды тұлғаларға, қауіпсіздік департаментіне, қоғамның комплаенс-бақылау 

үшін жауапты бөлімшесіне жүктеледі. Сыбайлас жемқорлықпен құқық 

бұзушылықты болдырмау мақсатында көрсетілген тұлғалар «Сыбайлас 

жемқорлық туралы»  ҚР Заңында көзделген шектеулерді өзіне қабылдайды. 

 Қоғам қызметкерлері  ақша қаражатының заңсыз айналысын болдырмауға 

міндетті. Қоғамның әрбір қызметкері  кез келген күдікті операциялар түрлері 

туралы, оларды анықтаған жағдайда  Қоғамдағы болжамды бұзушылықтар туралы 

хабардар ету саясатына сәйкес уақтылы хабарлауға міндетті. 

9.   Кәсібилік пен құзыреттілік қағидаттары  Қоғам қызметкерлері оларға 

жүктелген лауазымдық міндеттерін жүзеге асыру процесінде жұмыстың барынша 

жоғары кәсіби деңгейін қамтамасыз ету мақсатында бүкіл зияткерлік, 

ұйымдастырушылық және моральдық-адамгершілік әлеуетін пайдалануы тиістігін 

білдіреді.  Әрбір қызметкер кәсіби қызметін лауазымдық міндеттеріне сәйкес 

жүзеге асырады. 

  Қоғамның ұдайы әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы 

жағдайларында әрбір қызметкер үздіксіз білім деңгейін және құзыреттілігін, 

сондай-ақ өзінің кәсіби деңгейін  арттыруға міндетті. 

10.  Адалдық және белсенділік қағидаты Қоғамның әрбір қызметкері кәсіби 

қызметін жүзеге асырған кезде Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында 

белсенділік пен шығармашылық тәсілді көрсете отырып, өз міндеттерін 

орындауға адал болуға міндетті екенін білдіреді. 

11. Жеке жауапкершілік қағидаты Қоғамның әрбір қызметкері кәсіби 

қызметін жүзеге асырған кезде лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе 

тиісті орындамағаны үшін, сондай-ақ іскерлік этикасы нормаларын сақтамағаны 

үшін  дербес жауапкершілікте болуын білдіреді. 

12.  Тәуелсіздік қағидаты  кәсіби қызметін жүзеге асырған кезде 

Қоғамның әрбір қызметкері әділдік және адалдық қағидаттарын басшылыққа 

алуы, әріптестерге, клиенттерге, Қоғамның іскерлік әріптестеріне, сондай-ақ 

мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне және Қоғам 

бәсекелестеріне ағат қатынастарын болдырмауы тиіс екенін білдіреді. Қоғамның 

әрбір қызметкері Қоғамның жекелеген қызметкері (клиенті) үшін артықшылықты  

немесе қамтамасыз етуге бағытталған шара немесе негізделмеген жеңілдіктер 

беру сияқты түсінілуі мүмкін іс-әрекет жасаудан қалыс қалуға міндетті. 

 Қызметкерлер  кәсіби қызметін жүзеге асырған кезде заңнаманың және 

қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес өз міндеттерін тиімді 

орындауға және тиісті    деңгейдегі басшылық назарына  кез келген операциялық 

проблемаларды, кәсіби этиканы сақтамау жағдайы мен рәсімдерді басқа да 

бұзушылықтарды немесе асыра пайдаланушылықтарды жеткізуге, сонымен 

қандай да болмасын мүдделер қақтығыстарын болдырмауға ұмтылуға міндетті. 

13. Құпиялық қағидаты    кәсіби қызметін жүзеге асырған кезде Қоғамның 

әрбір қызметкері  кәсіби міндеттерін жүзеге асыру процесінде оған белгілі болған 

құпия ақпаратты, сондай-ақ коммерциялық, қызметтік және өзге де заңнамамен 

қорғалатын құпияны  құпия сақтауға міндеттілігін білдіреді. 

Қоғам қызметкеріне Қоғам қорғайтын ақпаратты Қоғамның имиджіне және 

беделіне зиян келтірмеу мақсатында, сондай-ақ  жеке баю мен пайдасы үшін 

пайдалануға тыйым салынады. 
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Қоғамның құпия ақпаратын құрайтын мәліметтердің тізбесі Қоғамның 

коммерциялық, қызметтік және заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны 

құрайтын ақпаратты айқындау және қорғау  туралы ережеде келтірілген. 

14. Корпоративтілік қағидаты кәсіби қызметін жүзеге асырған кезде Қоғам 

қызметкерлері өздері арсындағы қатынастарда өзара қолдау,өзара сыйластық 

және Қоғам  мүдделерінің басымдылығы негізінде әрекет ететінін білдіреді. 

Қажет болған жағдайда қызметкерлердің әрқайсысы басқа қызметкерлерден 

толық және сапалы кеңес алуға, құжаттық қолдау алуға құқылы. 

15. Этикалық нормаларды сақтау  қағидаттары кәсіби қызметін жүзеге 

асырған кезде Қоғам әрбір қызметкерлері іскерлік этика нормаларын басшылыққа 

алуға, Қоғамның барлық қызметкерлеріне, клиенттерге, іскерлік әріптестерге, 

мемлекеттік органдардың өкілдеріне, сондай-ақ  бәсекелестерге олардың 

әлеуметтік, жыныстық, ұлттық тиістілігіне қарамастан барлығына да 

сыйластықпен қарауды білдіреді.  

 Қоғамның әрбір қызметкері мынадай парасаттылық, адалдық, сыпайылық, 

әділдік, адалдық, елгезектік, сондай-ақ сынды қабылдай алу қабілеті сияқты 

моральдық-адамгершілік  қасиеттерге ие болуы тиіс. 

4. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ҚАТЫНАСТЫР   
 16. Қызметкерлер арасындағы өзара қатынастар, атқаратын лауазымы, 

міндеттеріне қарамастан, кәсіби қызметін жүзеге асырған кезде де, жұмыстан тыс 

уақытта да  тәртіптік іскерлік этикасы нормаларын, Қоғамның ішкі корпоративтік 

мәдениетін сақтау негізінде, сондай-ақ кең пейілділік, өзара түсінушілік және 

өзара сенім қағидаттарына құрылуы тиіс. Жұмыс процесінде әрбір қызметкер кез 

келген мәселелерді  және туындаған кезде проблемаларды сындарлы шешуге  

ұмтылуға және  осы Кодекстің нормаларын сақтай отырып, тараптар үшін 

шешімнің ең оңтайлы жолын табуға  міндетті. 

17.  Қоғамның лауазымды тұлғалары және қызметкерлері өзіне қатысты 

(немесе өзімен байланысты тұлғаларға),не басқаларға қатысты мүдделер 

қайшылығы туындауы мүмкін жағдайларға жол бермейтіндей өзін ұстауы тиіс.  

18.Қоғам қызметкерлеріне басқа  қызметкердің ар-намысы мен қадір-қасиетін 

қорлауға немесе іскерлік беделіне зиян  келтіруге әкелуі мүмкін сөздер мен сөз 

тіркестерін қолдануға, мәнерді пайдалануға, қоршаған адамдарға қатысты 

дөрекілік (сөзбен де, тәртіппен де көрсеткенде), нормаға сыймайтын лексиконға 

және сол сияқтыларға   жол берілмейді. 

19. Өзіне бағынысты қызметкерлері бар басшылар: . 

1) бағыныстылардың, олардың атқаратын лауазымына  сәйкес  міндеттерін 

және функционалдық міндеттерінің көлемін дәл айқындауға; 

 2) бағыныстыларға қатысты негізделмеген айыптауларға, дөрекілік, адамның 

қадір-қасиетін кемсітушілік  және жөнсіздік фактілеріне  жол бермеуге;  

3) бағыныстыларды құқыққа қайшы әрекеттер немесе  жалпыға ортақ  

қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сыйымсыз әрекеттерді жасауға 

мәжбүр етпеуге.   

20.Қоғамның лауазымды тұлғаларына және қызметкеріне интернет кеңістікте 

(блоктар, әлеуметтік желілер және т.б.) Қоғам басқа қызметкерлерінің, Жалғыз 

акционердің ар-намысы мен қадір-қасиетіне және тұтастай алғанда Қоғамның 

беделіне нұқсан келтіретін  (порочащие) қандай да бір пікірлерге тыйым 

салынады.    



7 

 

21. Туыстық  қатысына  байланысты қызметкерлердің қарым-қатынасы 

ұжымда  моральдық-психологиялық климатқа әсер етпеуі тиіс.  

Қоғамның лауазымдық тұлғалары олардың жақын туыстары (ата-анасы, 

балалары,асырап алушылары, асырап алынғандары толық жақын және толық 

жақын емес ағалары мен апалары, аталары, әжелері, немерелері)    немесе ері 

(зайыбы) атқаратын лауазымдарға тікелей бағынысты болатын лауазымды 

атқаруы мүмкін емес. 

22. Қоғам басшылығы Қоғамның барлық қызметкерлеріне  әділ және әділетті 

қарым-қатынасты қамтамасыз етуге, қызметкерлерді кемсітудің  кез келген 

түрлеріне, сондай-ақ адамдардың жекелеген санаттарына заңсыз жеңілдіктер мен 

артықшылықтар ұсынуға жол бермеуге міндетті.  

 

23. Қоғам қызметкерлері өз әріптестеріне өтініш жасаған кезде  өз 

мақсаттарын айқын және толық, қажет болған жағдайда растайтын құжаттармен 

толықтыра отырып түсіндіруі қажет.Қоғамның басқа құрылымдық бөлімшелеріне 

өтініш жасаған кезде қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес талаптарды қатаң  

сақтауы, сондай-ақ құжаттарды ресімдуге қойылатын талаптарды сақтауы  қажет. 

24. Ұжымды ішкі келіспеушіліктер туындаған кезде Қоғам қызметкерлері 

ішкі жанжалдарды келіссөздер арқылы шешу үшін  бар күшін салуы 

тиіс.Құрылымдық бөлімшелердің  басшылары Қоғам қызметкерлері арасында 

салауатты психологиялық орта сақтауға, сондай-ақ қызметкерлер арасында 

жанжалдар мен келіспеушіліктердің туындауын болдырмаудың барлық мүмкін 

шараларын қабылдауға міндетті. 

 

 

5. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КЛИЕНТТЕРМЕН ЖӘНЕ 

ҚОҒАМНЫҢ ІСКЕРЛІК ӘРІПТЕСТЕРІМЕН ҚАТЫНАСТАРЫ   
25. Қоғам қызметкерлерінің  клиенттермен және Қоғамның іскерлік 

әріптестерімен қатынастары мынадай қағидаттарға негізделуі тиіс: 

1) Қоғамның барлық клиенттері мен іскерлік әріптестеріне олардың 

құқықтық және әлеуметтік мәртебесіне, қызмет түріне, материалдық жағдайына, 

Қоғамда қызмет көрсету кезеңінің ұзақтығына қарамастан құрметпен қарым-

қатынас жасау; 

2) Қоғам қызметкерлерінің өздерінің лауазымдық міндеттерін клиенттердің 

барлық санаттарына қатысты тез, сапалы және кедергісіз орындауы; 

3) Қоғам қызметкерлері тарапынан Қоғам клиенттеріне және оның іскерлік 

әріптестеріне қатысты қандай жағдайда болмасын дөрекілік,  қорлайтын сыңай 

танытуға немесе сөздер айтуға, өте қатаң, немқұрайдылық, көңіл бөлмеушілік  

немесе ұқыпсыздық таныту қатынастарын болдырмау; 

26. Пошталық және қаржылық қызметтер көрсету кезінде клиенттерге 

тікелей қызмет көрсететін Қоғам қызметкерлері клиенттермен дұрыс және 

абыройлы қарым-қатынас жасауы тиіс,  Кодексте  көзделген іскерлік және адам 

аралық қатынастар нормаларынан ауытқуларға жол берілмейді. 

27. Қоғам қызметкерлері, егер бұл лауазымдық міндеттеріне, құзыретіне 

кіретін және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған болса, Қоғам клиенттерін 

оларға қатысы бар  барлық операциялар талаптары туралы уақтылы және толық 

көлемде ақпарат ұсынуы тиіс. 
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28. Қоғам қызметкерлері Қоғамның клиенттері мен іскерлік әріптестерінің 

іскерлік беделіне, ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін қандай да бір 

іс-әрекетті жүзеге асыруға құқылы емес. 

29. Заңды тұлғалардың құрылтайшысы болып табылатын Қоғам 

қызметкерлері бағалауға, қорытындылар беруге немесе заңды тұлғалар мен 

Қоғамның арасында  қатынастар туындаған кезде осы заңды тұлғаларға қатысты 

қандай да бір өзге де маңызды іс-әрекеттер жасауға қатыспауы тиіс..  

30. Егер Қоғам қызметкерінде Қоғамға қатысты клиенттер  немесе іскерлік 

әріптестер, сондай-ақ өзге адамдар тарапынан әділ емес немесе заңсыз іс-

әрекеттер (әрекетсіздіктер) жасағаны туралы ақпарат болса, онда ол  бұл туралы 

тікелей басшысына немесе Қоғамның қауіпсіздік бөлімшесіне дереу хабарлауға 

міндетті. 

 

6. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ, 

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРДАРЫ ӨКІЛДЕРІМЕН ЖӘНЕ 

БӘСЕКЕЛЕСТЕРМЕН ҚАТЫНАСЫ   
31. Қоғам қызметкерлерінің мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат 

құралдары өкілдерімен және бәсекелестермен қатынастары мынадай қағидаттарда 

құрылуы тиіс: 

1) іскерлік этика нормаларын сақтау; 

2) Қоғам қызметкерлерінің оларға сыйластық, дұрыс және сыпайы 

қатынастары; 

3) Қоғам қызметкерлерінің құпиялық сипаты бар ақпаратын, сондай-ақ 

коммерциялық, қызметтік және Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген жағдайларды қоспағанда, өзге де заңнамамен қорғалатын құпияларды  

санкциясыз жария етуге жол бермеу; 

4) Қоғам, Қоғам қызметкерлерінің арасындағы ішкі өзара қатынастар, 

жанжалдар және ресми емес сипаты бар басқа және Қоғамның имиджіне, 

рейтингтік және іскерлік беделіне теріс әсер көрсетуге қабілетті ішкі ақпарат 

туралы  қызметкерлердің теріс ақпарат жария етуіне жол бермеу. 

32. Қоғам қызметкері Қоғамның қызметіне қатысы бар мәселелер бойынша 

қандай да бір  мемлекеттік органдардан шақыру, міндеттері туралы хабарлама 

алған жағдайда немесе Қоғам қызметкерлеріне мемлекеттік органдар өкілдері 

тарапынан қысым болған жағдайда  бұл туралы тікелей басшысына дереу 

хабарлауға міндетті. 

33. Қоғам қызметкерлеріне дербес кез келген нысанда Қоғам басшысының 

тиісті рұқсатынсыз коммерциялық, қызметтік және өзге де заңмен қорғалатын 

құпияға қатысты ақпарат беруге тыйым салынады. 

 

7. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРМЕН ЖӘНЕ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМДАРМЕН 

ІСКЕРЛІК ӨЗАРА ҚАТЫНАСТАР   
34. Жалғыз акционердің пайымдауы,  әзірлеуге  және іске асыруға Қоғам 

жауапты, Қоғамның даму стратегиясының өзегі болып табылады. 

35.  Жалғыз акционермен өзара қатынастар жүйесі  заңнаманың, Қоғамның 

Жарғысы және ішкі құжаттары талаптарына, сондай-ақ Корпоративтік басқару 

кодексінің ережелеріне сәйкес ашықтық, бағыныстылық және жауапкершілік 
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қағидаттарына негізделген. Қоғам жалғыз акционермен өзінің өзара 

қатынастарына қатысты айқын рәсімдер белгілейді.  

36. Қоғам мен Жалғыз акционердің арасындағы ақпарат алмасудың тәртібі 

заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен және ішкі құжаттарымен реттеледі. 

37. Қоғам еншілес ұйымдармен өзара қатынастарды заңнаманың 

талаптарына, сондай-ақ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес жүзеге асырады.  

 

8. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ МІНДЕТТЕРІН 

ОРЫНДАУ УАҚЫТЫНДАҒЫ ТӘРТІБІ   
38. Қоғам қызметкерлері өздерінің лауазымдық міндеттерін орындаған кезде 

Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, Қоғамның ішкі құжаттарын, 

еңбек шартының талаптарын, сондай-ақ Кодекс талаптарын сақтауға тиіс. 

39. Жұмыс уақытын қызметкердің лауазымдық міндеттеріне тікелей қатысы 

жоқ, жеке істерін шешуге пайдалануға жол берілмейді. 

40. Жұмыс уақытын әріптестермен жеке сөйлесуіне, жұмысқа қатысы жоқ 

талқылаулар мен дискуссияларға асыра пайдалануға тыйым салынады. 

41. Қызметтік үй-жайлар аумағында спирттік ішімдіктер ішуге тыйым 

салынады. 

42. Қызметкердің лауазымдық міндеттерін атқаруға жатпайтын ұзақ 

телефонмен сөйлесулерге, сондай-ақ байланыстың электрондық құралдарын 

пайдалану арқылы жүзеге асырылатын хат жазуларға тыйым салынады.    

43. Қоғам қызметкерлерінің  клиенттерді  қызметкердің лауазымдық 

міндеттерін атқаруға қатысы жоқ жеке мәселелер бойынша  жұмыс орнында 

қабылдауына болмайды. Нежелателен прием клиентов работниками Общества на 

рабочем месте по личным вопросам, не имеющим отношения к исполнению 

работником должностных обязанностей. 

 

9. ҚОҒАМНЫҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРІНІҢ МҮДДЕЛЕР 

ҚАЙШЫЛЫҒЫН БОЛДЫРМАУ   
91. Қоғам Қоғам мен оның қызметкерлерінің арасында мүдделер қайшылығы 

туындаудың кез келген мүмкіндігін болдырмауға ұмтылады.  Лауазымды 

тұлғалар және қызметкерлер  басқа ұйымдардың заңды және жеке тұлғаларымен 

өзара қарым-қатынаста мүдделер қайшылығы туындау тұрғысында қауіпті іс-

әрекеттерден қалыс қалуы тиіс. 

92.  Лауазымды тұлғалар және қызметкерлер тек Қоғам мүдделерін 

басшылыққа алуға  және тиімді жұмысқа кедергі келтіретін іс-әрекеттерден 

қашуы тиіс, бұл ретте жеке, отбасылық және басқа да жағдайлар, сондай-ақ 

қаржылық мүдделер шешім қабылдауға әсер етпеуі тиіс. 

93. Лауазымды тұлғалар және қызметкерлер қаржылық және өзге де іскерлік 

байланыстардан, сондай-ақ бизнесі мүдделер қайшылығының туындауына себеп 

болуы  және Қоғамның тиімді қызметіне кедергі жасауы мүмкін ұйымдармен 

бірлескен жұмысқа қатысудан қашуы тиіс. 

94. Мүдделер қайшылығы, Қоғамның  қаржылық және немесе өзге де 

мүдделеріне қауіп туындауы,  бөгде жеке іскерлік мүдделердің туындауы Қоғам 

бірлескен бизнес жүргізетін немесе іскерлік байланысы бар  басқа ұйымға 

жұмысқа ауысуға ұсыныс алғаны және/немесе шешім қабылдағаны туралы 

лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер тікелей басшыны дереу хабардар етуі тиіс. 
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95. Қызметкерлер өз отбасы мүшелерін отбасы жағдайлары салдарынан 

Қоғаммен мүдделер қайшылығын болдырмауға бағдарлауы тиіс. 

 

10. ҚОҒКАМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КОДЕКСТҢІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ    
96. Қоғамның әрбір қызметкері Кодексті сақтамағаны немесе тиісті 

сақтамағаны үшін дербес жауапкершілікте болады. Кодекс нормаларын сақтау 

Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. Кодекс 

нормасын бұзу заңнамада белгіленген  тәртіппен жауапкершілікке  әкеледі. 

97. Кодекс  талаптарын сақтау туралы шарт Қоғам қызметкерлерінің 

лауазымдық нұсқаулықтарына кіреді. 

98. Өзіне міндеттемелер алу үшін жауапкершілік тең дәрежеде  Қоғамның 

лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне олардың мәртебесіне және қызметіне 

қарамастан жатады.  

 

11. ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГІ  
99.Кодексті сақтау   процесінің мониторингі мынадай тәртіппен жүзеге 

асырылады: 

1) жетекшілік ететін басшылар және құрылымдық бөлімшелер басшылары: 

- бағыныстылардың функционалдық міндеттері мен олардың көлемін 

анықтау кезеңінде, сондай-ақ олардың атқаратын лауазымдарына сәйкес олар 

еңбек міндеттерін орындаған кезде. 

2) персоналды басқаруға жауапты құрылымдық бөлімше: 

- Қоғамның орталық аппараты құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан 

қызметкерге лауазымдық нұсқаулықтардың болуы және дерекқорды 

қалыптастыру.   

3) Басқарма төрағасы, Басқарма төрағасының орынбасары немесе 

персоналды басқаруға жауапты құрылымдық бөлімше: 

- ақпаратты талдау кезеңінде  - Қоғам қызметкерлерінің Кодекс талаптарын 

сақтау бойынша шешім қабылдауы. Мониторинг жүргізілгенін растайтын жазулар 

олардағы бекітілген, келісілетін визаларымен тиісті құжаттар болып табылады  

 

 

 

 


