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ТҮШҮНҮКТӨР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР 

 

Коррупцияга каршы саясат  

РСК Банк ААКсында коррупциялык укук бузууларды 

табууга, алдын алууга, бөгөт коюуга, ачыкка чыгарууга 

жана иликтөөгө, ошондой эле, коррупцияга каршы 

күрөшүүгө жана анын алдын алууга ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдарга жардам берүүгө багытталган, 

“РСК Банк” ААКсында өз ара байланышкан 

принциптердин, жол-жоболордун жана чаралардын 

жыйындысын камтыган бирдиктүү  негиз салуучу 

документ. 

 

 

Коммерциялык же башка 

уюмдардын кызматкерлери 

тарабынан ыйгарым 

укуктарынан кыянаттык 

менен пайдалануусу 

 

Коммерциялык же башка уюмдун кызматкерлери 

тарабынан өздөрүнүн тескөөчү же башка башкаруу 

ыйгарым укуктарын, эгерде бул жарандардын, уюмдардын 

укуктарына же мамлекеттин мыйзамдуу 

кызыкчылыктарына олуттуу зыян келтирүүгө алып келсе, 

ушул уюмдун кызыкчылыгынан тышкары жана өзүлөрү 

үчүн, ошондой эле башкалар үчүн пайда же артыкчылык 

алуу же башкаларга зыян келтирүү максатында 

колдонуулары 

 

Коммерциялык пара  

Коммерциялык уюмда башкаруучулук функцияларды 

аткарган адамга акча каражаттарын, баалуу кагаздарды, 

башка мүлктү мыйзамсыз берүү, ошондой эле, ушул 

адамдын ээлеген кызмат абалына байланыштуу берүүчүнүн 

кызыкчылыгындагы аракеттерди (аракетсиздикти) 

жасагандыгы үчүн ага мүлктүк мүнөздөгү кызматтарды 

мыйзамсыз көрсөтүү 

 

Контрагент Банк менен укуктун жана милдеттенмелердин (эмгек 

мамилелерин кошпогондо) ар кандай көлөмүн белгилөө 

менен келишимдик мамилелерди түзгөн жана алар бир 

максат менен биригишпеген ар кандай юридикалык жак  же 

жеке адам. 

 

Кызыкчылыктардын 

кагылышы 

Мында "РСК Банк" ААКнун кызматкеринин жеке 

кызыкчылыгы (тикелей же кыйыр) анын эмгек (кызматтык) 

милдеттерин талаптагыдай аткаруусуна таасир этип жаткан 

же таасир эте турган жана кызматкердин жеке 

кызыкчылыгы менен Банктын укуктары менен мыйзамдуу 

кызыкчылыктарынын ортосунда карама-каршылыктын 

келип чыгышы же келип чыгышы мүмкүн болгон кырдаал,  



 

Чыр-чатакка чейинки 

кырдаал 

Банктын кызматкерлери өзүнүн кызматтык же кесиптик 

ишин жүзөгө ашырууда жеке кызыкчылыкты көздөп, 

кызыкчылыктардын кагылышына алып келиши мүмкүн 

болгон жагдай. 

 

Коррупциялык укук 

бузуулар 

Ал үчүн тартиптик, жазык, жарандык-укуктук же 

административдик жоопкерчилик белгиленген 

коррупциянын белгилерине ээ укукка каршы күнөө жосуну 

(аракет же аракетсиздик), 

 

Коррупция  Кызматкерлер тарабынан, Банктын мыйзамдуу 

кызыкчылыктарынан тышкары, өзү үчүн же үчүнчү жактар 

үчүн акча, баалуулуктар, башка мүлк, мүлктүк мүнөздөгү 

башка кызмат көрсөтүүлөр түрүндө пайда көрүү 

максаттарында кызмат абалынан кыянаттык менен 

пайдалануусу, коммерциялык пара алуу же бул адамга  

башка жеке адамдар тарабынан ушундай пайданы  

мыйзамсыз келтирүү, ошондой эле ушундай жосундарды 

юридикалык жактын атынан же анын кызыкчылыгы үчүн 

жасоо. 

 

Жеке кызыкчылык пайдасы Банк кызматкеринин, анын жакын туугандарынын, 

жубайынын, асырап алуучунун,  асыралгандардын,  

кызматтык  көтөрүлүүдөн жана ага ыраазычылык 

билдирүүлөрдөн башка, материалдык эмес байлыктарды 

жана башка материалдык эмес артыкчылыктарды алууга 

болгон кызыкчылыгы. 

 

Материалдык пайда Кыргыз Республикасынын салык кодексине ылайык 

киреше катары баалана жана аныктала турган акчалай же 

натуралай түрдөгү экономикалык пайда 

 
Паракорчулуктагы 
ортомчулук  

Пара берүүчүнүн же пара алуучунун атынан параны түз 

өткөрүп берүү (пара алууда ортомчулук) же өздөрүнүн 

кызматтык ыйгарым укуктарын пайдалануу менен же ири 

өлчөмдө пара алуучулуктагы ортомчулук. 

 

  
 

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

 

1.1. Бул Коррупцияга каршы саясат "РСК Банк" ААКдагы коррупциялык укук 

бузууларды табууга, алдын алууга, бөгөт коюуга, ачыкка чыгарууга жана тергөө 

иштерине көмөктөшүүгө, ошондой эле, "РСК Банк" ААКда коррупция жана 

анын алдын алуу (мындан ары - Коррупцияга каршы саясат), коррупция  менен 

күрөшүү боюнча ишти жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга 



жардам берүүгө багытталган өз ара байланыштуу принциптердин, жол-

жоболордун жана чаралардын жыйындысын камтыган негиз салуучу документ 

болуп саналат.  

 

1.2. Банктын коррупцияга каршы саясаты төмөнкү документтердин жана 

актылардын нормаларын жана жоболорун эске алуу менен иштелип чыккан: 

  
 
1.2.1. Эл аралык-укуктук стандарттар: 
 
• OЭCР Жумушчу тобу тарабынан 2010-жылдын 18-февралында кабыл алынган 
ички көзөмөл механизмдерин, этика жана талаптарды сактоо жаатындагы мыкты 
практика боюнча колдонмо (Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and 
Compliance) (Чет элдик кызмат адамдарынын паракорлугуна каршы күрөшүү 
боюнча сунуш-көрсөтмөлөргө карата тиркеме); 
  

• коррупциянын алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жаатындагы башка эл 
аралык укуктук стандарттар. 
 

1.2.2. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын: 

 

• 2003-жылдын 10-декабрында Мерила шаарында (Мексика) кол коюлган 

“Бириккен Улуттар Уюмунун Коррупцияга каршы Конвенциясын 

ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 6-

августундагы мыйзамын; 

 

• Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” 

мыйзамын;  

 

• Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы № 26 

“Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик 

стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар 

жөнүндө” Жарлыгын 

 

• Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы №170 

“Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин 

жоюу боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгын; 

 

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “2015-2017-жылдарга Кыргыз 

Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын 

аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын  иш-

чараларынын планын бекитүү жөнүндө” 2015-жылдын 30-мартындагы № 170-

токтомун; 

 

• коррупциянын алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жаатындагы башка ченемдик 

укуктук актыларды; 

 

• Банктын башка локалдык ченемдик укуктук актыларын. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/61269?cl=ky-kg


 

1.3. Ушул Саясаттын жоболору Банктын бардык кызматкерлерине, алардын жумуш 

деңгээлине жана Банкта иштеген убакыт мөөнөтүнө карабастан тиешелүү. 

 

2. КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ САЯСАТТЫН МАКСАТЫ, ЧАРАЛАРЫ, 

МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ПРИНЦИПТЕРИ 

           2.1. Ушул Коррупцияга каршы саясатты негиздөөнүн максаттары: 

 

1) коррупциянын алдын алуу, анын ичинде, коррупциянын себептерин аныктоо 

жана андан ары четтетүү (коррупциянын алдын алуу) боюнча Банктын 

көмөктөшүүсү; 

 

2) коррупциялык укук бузууларды аныктоого, бөгөт коюуга, ачыкка чыгарууга 

жана тергөөгө көмөктөшүү (коррупцияга каршы күрөшүү); 

 

 

3) коррупциялык укук бузууларды азайтууга, кесепеттерин жоюуга 

көмөктөшүү; 

 

         2.2.  Коррупциянын алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча чаралар: 

 

1) Банктын кызматкерлеринде коррупциялык жүрүм-турумга карата 

чыдамсыздыкты калыптандыруу; 

 

2) Банктын жана анын кызматкерлеринин коррупцияга каршы 

күрөшүү жаатында укук коргоо органдарына жардамы; 

 

3) ак ниет эмгекти камсыз кылууга багытталган стандарттарды 

жана жол-жоболорду иштеп чыгуу жана практикага киргизүү; 

 

4) кызматкерлердин этикалык кодексин жана кызматтык жүрүм-

турумун кабыл алуу; 

 

5) кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу жана жөнгө 

салуу; 

 

6) расмий эмес отчеттуулукту түзүүгө жана жасалма документтерди 

колдонууга жол бербөө. 

 

 

 3. КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ САЯСАТТЫН МИЛДЕТТЕРИ 

3.1. Банктын ыйгарым укуктарынын чегинде коррупцияга каршы күрөшүү 

мыйзамынын талаптарын аткарууга көмөктөшүү; 

 

3.2. Банктын акционерлеринин, өнөктөштөрүнүн, контрагенттеринин, 

башкаруу/контролдоо органдарынын мүчөлөрүнүн жана 

кызматкерлеринин ортосунда Банктын ар кандай формада жана 



көрүнүштө коррупцияны четке кагуу боюнча позициясын бирдей 

түшүнүү менен калыптандыруу; 

 

3.3. Банктын коррупциялык иштерге катышуу тобокелдигин 

минималдаштыруу; 

 

3.4. Коррупцияга каршы корпоративдик аң-сезимди калыптандыруу. 

 

4. КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ САЯСАТТЫН ПРИНЦИПТЕРИ 

 
4.1. Коррупцияга каршы саясаттын колдонуудагы мыйзамдарга жана жалпы кабыл 
алынган ченемдерге шайкештиги; 
 
4.2. коррупцияга каршы иш-чараларды жүзөгө ашырууда мыйзамдуу укуктарын 
жана кызыкчылыктарын сактоо, кызматкерлердин, өнөктөштөрдүн, 
контрагенттердин жана башка адамдардын ишкердик беделин коргоо, 
коммерциялык жана банктык сырлардын режимин сактоо; 
 
4.3. коррупцияга чыдамсыздык маданиятын калыптандырууда жетекчиликтин жеке 
үлгүсү; 
 
4.4. кызматкерлердин тартылуусу: Банктын кызматкерлеринин коррупцияга каршы 
мыйзамдардын жоболору жөнүндө маалымдуулугу жана алардын коррупцияга 
каршы саясатты түзүүгө жана жүзөгө ашырууга активдүү катышуусу; 
 
4.5. коррупцияга байланыштуу укук бузууларга каршы күрөшүүдө жардам 
көрсөткөн Банктын кызматкерлеринин укуктарынын жана кызыкчылыктарынын 
сакталышын камсыз кылуу; 
 
4.6. Банк бир дагы кызматкер, эгерде ал коррупцияга аралашпаган жана андан баш 
тарткан болсо, карьерасында же материалдык жактан жапа чекпейт деп кепилдик 
берет; 
 
4.7. бизнести жүргүзүүнүн ачыктыгы: өнөктөштөргө, контрагенттерге жана 
коомчулукка Банк тарабынан кабыл алынган коррупцияга каршы ишкердик 
стандарттары жөнүндө маалымат берүү.  
  

  
5. КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ САЯСАТТЫН БАГЫТЫ 

 

5.1. Банктын Директорлор кеңеши жана Башкармасы Банкта ушул Коррупцияга 

каршы саясаттын негизги принциптеринин, милдеттеринин жана талаптарынын 

сакталышын камсыз кылышат жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде 

Коррупцияга каршы саясаттын натыйжалуу жүзөгө ашырылышына контролду 

жүзөгө ашырышат. 

 



5.2. Директорлор кеңешинин жана Башкарманын мүчөлөрү бардык деңгээлде ар 

кандай формада жана ар кандай билинген коррупцияны четке кагуунун, 

коррупциячыл мамилеге чыдамсыздыктын мисалын көрсөтүшөт. 

 

 

6. БАНКТЫН ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ: 
 
 
6.1. Коррупцияга каршы саясаттын негизги стратегиялык багыттарын аныктайт; 
 
6.2. Банктын ички документин - Коррупцияга каршы саясатты бекитет; 
 
6.3. Банктын Коррупцияга каршы саясатына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
бекитет; 
 
6.4. Коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруунун жана колдонуунун жалпы 
натыйжаларын контролдойт. 
 

7. БАНК БАШКАРМАСЫ: 
 
7.1. Банктын Коррупцияга каршы саясатын Директорлор кеңешинин бекитүүсүнө 

жиберилгенге чейин, ошондой эле, ага киргизилген бардык өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду карайт жана бекитет; 

 

7.2. «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын талаптарын ишке ашырууга Коррупцияга каршы күрөшүү 

саясатынын жана Корпоративдик башкаруу кодексинин жоболорун сактоо  менен 

жардам көрсөтөт . 

 
 
 
 

8. КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫ АНЫКТОО ЖАНА ЖӨНГӨ САЛУУ 

 

 

8.1. Коррупцияга каршы аракеттенүү максатында Банк: 

 

A. ушул Коррупцияга каршы саясатты жана Банктын кызматкерлери кызматтык 

милдеттерин аткарууда пайда болуучу кызыкчылыктардын кагылышына чейинки 

кырдаалды аныктоо жана жөнгө салуу тартибин белгилөөчү башка ички 

документтерди иштеп чыгат жана кабыл алат. 

 

Б. бул документтердин кабыл алынгандыгы жана анда камтылган талаптарды 

аткаруунун милдеттүүлүгү жөнүндө бардык кызматкерлерге кабарлайт. 

 

B. Кызыкчылыктардын кагылышын тескөө боюнча иштерди жүргүзүүдө төмөнкү 

принциптерди жетекчиликке алышат: 

 

1) кызыкчылыктардын реалдуу же потенциалдуу кагылышы жөнүндө 

маалыматты ачыкка чыгаруу милдеттүүлүгүн; 



 

2) кызыкчылыктардын ар бир кагылышын аныктоодо жана аны жөнгө 

салууда кадыр-барк тобокелдиктерин жекече карап чыгууну жана баалоону;  

 

3) кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө маалыматты ачуу 

процессинин жана аны жөнгө салуу процессинин купуялуулугун; 

 

 

4) кызыкчылыктардын кагылышуусун чечүүдө Банктын жана анын 

кызматкерлеринин кызыкчылыктарынын балансын сактоону; 

 

5) кызматкерди кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө билдирүүгө 

байланыштуу куугунтуктоодон коргоону. 

 

8.3. Кызыкчылыктардын кагылышуусун аныктоо жана чечүү максатында Банк 

Банктын кызматкерлери үчүн милдеттенмелерди белгилейт: 

 

А) бизнес маселелери боюнча чечимдерди кабыл алууда жана өздөрүнүн 

кызматтык милдеттерин аткарууда Банктын кызыкчылыктарын жетекчиликке алат; 

 

Б) кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келиши мүмкүн болгон 

кырдаалдардан жана жагдайлардан оолак болот; 

 

В) пайда болгон (реалдуу) же орчундуу кызыкчылыктар кагылышын, анын ичинде, 

кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө билдирет жана кызыкчылыктардын 

кагылышы жөнүндө декларацияны толтурат; 

 

Г) пайда болгон кызыкчылыктар кагылышын жөнгө салууга көмөктөшөт. 

 

           8.4. Аларга карата кызыкчылыктардын кагылышуусунун орун алышы, 

таандыктыгы жана башка кыянаттык мамилелери аныкталган адамдар менен 

келишим түзүүгө тыюу салат. 

 

           8.5. Кызыкчылыктар кагылышуусун чечүү жолдорун белгилейт. 

 

           8.6.  Кызыкчылыктардын кагылышуусуна чейинки/кагылышуудагы жалпы/ 

типтүү кырдаалдарды аныктайт. 

 

 

 

9. ЖООПКЕРЧИЛИК МЕНЕН ИШТӨӨНҮ КАМСЫЗ КЫЛУУГА 

СТАНДАРТТАРДЫ ЖАНА ЖОЛ-ЖОБОЛОРДУ ИШТЕП ЧЫГУУ 

ЖАНА ЖАНА ИШКЕ АШЫРУУ 

 

9.1. Банк кызматкерлердин жүрүм-турумунун коррупцияга каршы стандарттарын 

Банктын корпоративдик маданиятына камтууну камсыз кылат жана буга 

байланыштуу: 

 



9.1.1. Банктын кызматкерлеринин этика жана кесиптик жүрүм-турум кодекстерин 

иштеп чыгат жана кабыл алат, алар төмөнкүлөрдү аныктайт: 

 

А) Банктын жалпы баалуулуктарын жана принциптерин; 

 

Б) иш мамилелеринин жалпы этикасына тиешелүү жана кызматкерлердин 

этикалык, абийирдүү жүрүм-турумун калыптандырууга багытталган 

кызматкерлердин жүрүм-турумунун конкреттүү эрежелерин жана стандарттарын. 

 

          9.2. Кадрдык (анын ичинде жетекчилик) курамды түзүүдө чынчылдык жана 

объективдүүлүк принциптерин жетекчиликке алышат: 

 

1. кызматкерлер ишкердик сапаттарынын деңгээлине жараша гана жогорку 

кызматтарга дайындалышат же которулушат; 

 

          9.3. Иш-аракеттерде өнөктөштөр менен белектерди алмашуу, эгерде  бул 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нормаларга туура келсе, 

ишкердик этикасынын ажырагыс бөлүгү катары таанылат. 

 

9.4. Кайрымдуулук жана демөөрчүлүк иш-аракеттерди Банктын коммерциялык 

ишинде артыкчылык берүү же аны сактап калуу максатын көздөбөй, ачык-

айкындуулук принцибинин негизинде өз алдынча же өз кызматкерлери аркылуу 

жүргүзүшөт. 

 

           9.5. Банкта инсайдердик маалыматты мыйзамсыз колдонууга жана базардагы 

рынокту каратып алууга (манипуляция) каршы чараларды көрөт. 

 

 

10.  ИЧКИ КОНТРОЛДОО ЖАНА АУДИТ 
 
         10.1.Каржылык (бухгалтердик) отчеттуулуктун ишенимдүүлүгүн жана 

аныктыгын камсыз кылуу, ченемдик укуктук актылардын жана жергиликтүү 

ченемдик укуктук актылардын талаптарынын шайкештигин камсыз кылуу, 

коррупциялык укук бузууларды аныктоонун алдын алуу максатын көздөйт; 

 

         10.2.Чарбалык бүтүмдөргө  ич жактан кароону, финансылык контролду, анын 

ичинде, төмөнкү аракеттерге жол бербөө жагында: расмий эмес (кош) 

отчеттуулукту түзүү, баштапкы эсепке алуу документтеринин жоктугу, эсепке 

алынбаган же туура эмес жазылып алынган операцияларды жүргүзүү, жок 

чыгашалардын эсебин жүргүзүү, туура эмес аныкталган милдеттенмелерди 

чагылдыруу, жасалма документтерди колдонуу, документтерди жана отчетторду 

мыйзамда каралган мөөнөттөн атайылап эрте жок кылуу иштерин текшерүүнү 

жүзөгө ашырат. 

 

          10.3 Ички аудитти жүргүзөт. 

 



          10.4.  Көзкарандысыз тышкы аудиторлорду тартат жана аларга аудитордук 

текшерүүнүн натыйжасында аныкталган коррупциялык белгилер жөнүндө 

билдирүү үчүн талаптарды белгилейт. 

 

           10.5.Ички көзөмөлдү жана аудитти жүргүзүүдө Коррупцияга каршы 

саясаттын төмөнкү талаптарын эске алат: 

 

А) коррупциянын алдын алуу жана эскертүү боюнча иштин көз карашынан алганда 

уюштуруу жол-жоболорунун жана иштөө эрежелеринин сакталышын текшерүүнү; 

 

Б) жумуш чөйрөсүндө белек тартуулоо, келген-кеткендер үчүн чыгашаларды, 

кайрымдуулук каражаттары, агенттерди, консультанттарды, ортомчуларды, тышкы 

консультанттарды сыйлоо, ошондой эле, мындай сыйакы төлөөнүн мыйзамдарда 

белгиленген тартибинин сакталышына байланыштуу коррупциялык тобокелдик 

чөйрөсүндө жүргүзүлүп жаткан операциялардын экономикалык негиздүүлүгүн 

текшерүүнү.  

 

            10.6 Мыйзамсыз жолдор менен алынган акча каражаттарын адалдоого 

каршы чараларды көрөт. 

 

 

11. КОНТРОЛ ЖАНА КӨЗӨМӨЛ ФУНКЦИЯЛАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ 

МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР МЕНЕН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ 

 

           11.1. Банк келип чыгуучу жогорку коррупциялык тобокелдиктерди эске 

алып, кызматкерлер менен мамлекеттик кызматкерлердин өз ара аракеттенүү 

маселелерине өзгөчө көңүл бурат. 

 

           11.2. Банктын кызматкерлерин мамлекеттик кызматкерди 

кызыкчылыктардын кагылышкан жагдайга алып келиши мүмкүн болгон 

сунуштарды кабыл алуудан баш тартуусу боюнча милдеттенмелерин белгилейт. 

 

           11.3. Банктын административдик жоопкерчиликке тартылышына жол 

бербөөгө, анын ичинде, төмөнкүлөргө тыюу салууга багытталган чараларды көрөт: 

 

           А) Банктын атынан жана анын кызыкчылыгы үчүн мамлекетке же 

мамлекеттик кызматкерге акчаны, баалуу кагаздарды, башка мүлктү өткөрүп 

берүүгө, сунуштоого же убада берүүгө, ага мүлктүк кызмат көрсөтүүгө, 

кызматкерге ээлеген кызмат ордуна байланыштуу иш-аракеттерди 

(аракетсиздиктерди) көрүүгө ушул комиссиянын кызыкчылыгы үчүн мүлктүк 

укуктар менен камсыз кылууга;  

 

           Б) текшерүүчү мамлекеттик жана жарандык кызматкерлерге ар кандай 

белектерди сунуштоого жана берүүгө аракет кылууга. 

 

           11.4. Мамлекеттик жана жарандык кызматкерлердин кызматтык жүрүм-

турумуна, анын ичинде, Банкта текшерүү-көзөмөлдөө иш-чараларын жүргүзүү 

учурунда талаптардын бузулушунун фактылары жөнүндө укук коргоо органдарына 



билдирүү тартибин, ошондой эле, алардын аракеттерине даттануунун сотко 

чейинки жол-жобосун белгилейт. 

 

 

12. КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ЧӨЙРӨСҮНДӨ УКУК 

КОРГОО ОРГАНДАРЫ МЕНЕН  КОШО 

АРАКЕТТЕНҮҮ 

 

           12.1 Укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүү - бул Банктын 

коррупцияга каршы жарыяланган жүрүм-турум стандарттарын иш жүзүндө 

кармануусунун маанилүү көрсөткүчү. 

 

12.2. Банк коомдук милдеттенмелерди өзүнө кабыл алат: 

 

А) Банкка билинип калган коррупция жана башка укук бузуулар болгон 

учурлар жөнүндө тиешелүү укук коргоо органдарына билдирүүнү; 

 

Б) кызматкерлерге карата эгерде эмгек (кызматтык) милдеттерин аткаруу 

учурунда аларга  коррупцияга жана башка укук бузууларга даярдануу же жасоо 

жөнүндө белгилүү болгон маалыматтар жөнүндө укук коргоо органдарына 

билдиргендиги үчүн кандайдыр бир санкциялардан карманууну; 

 

В) Коррупцияга каршы иш-чараларды жүргүзүү учурунда Банктын 

кызматкерлеринин укук коргоо органдарынын ишине мыйзамсыз кийлигишүүсүнө 

жол бербөөнү. 

 

12.3. Банк укук коргоо органдары тарабынан коррупциялык фактыларды 

табууга жана иликтөөгө, коррупциялык укук бузуулар жөнүндө маалыматтарды 

камтыган документтерди жана маалыматтарды сактоо жана укук коргоо 

органдарына өткөрүп берүү боюнча зарыл чараларды көрүүгө, коммерциялык жана 

банктык сырлар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен көмөктөшөт. 

 

13.          КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН КОРРУПЦИЯНЫН АЛДЫН АЛУУГА 

ЖАНА АГА КАРШЫ КҮРӨШҮҮГӨ ТИЙИШТҮҮ МИЛДЕТТЕРИ  

 
13.1. Банктын кызматкерлерине төмөндөгүдөй милдеттер белгиленген, атап 

айтканда: 
 
А) өз кызыкчылыгы үчүн же Банктын атынан коррупция жана башка укук 

бузууларды жасоодон жана / же катышуудан баш тартууга; 
 
Б) өз кызыкчылыгы үчүн же Банктын атынан башка адамдардын айынан 

коррупция жана башка укук бузууларды жасоого же жасоого катышууга болгон 
жүрүм-турумдан алыс болууга; 
 

 

14. ЖООПКЕРЧИЛИК 

 



14.1. Банкта коррупция жана башка укук бузуулар үчүн жоопкерчилик 

чараларына төмөнкүлөр кирет: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

дисциплинардык, административдик жана жазык жоопкерчилиги жана Банктын 

жергиликтүү ченемдик укуктук актыларына ылайык корпоративдик таасир этүү 

чаралары. 

 

14.2. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган чектерде ар 

бир негиздүү шектенүү же аныкталган коррупциялык фактылар боюнча 

текшерүүлөрдү жүргүзөт. 
 

 

15. КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ САЯСАТТЫ КАБЫЛ АЛУУ, 

КОЛДОНМОНУ ТАЛДОО ЖАНА КАЙРА КАРАП ЧЫГУУ 

 

 

15.1. Банктын Коррупцияга каршы саясаты Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларына, Банктын Уставына жана Коррупцияга каршы 

саясаттын 6.2-пунктуна ылайык кабыл алынган. 

 

15.2 Банк Коррупцияга каршы саясатты жүзөгө ашыруунун жүрүшүнө өз 

алдынча жана өзүнүн компетенциясынын чегинде башка адамдарды тартуу менен 

дайыма мониторинг жүргүзүп турат. 

 

15.3 Банк кызматкерлерге жана башка адамдарга Коррупцияга каршы 

саясатты жүзөгө ашырууда кетирилген кемчиликтерди эркин белгилөө, ошондой 

эле, аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү шарттарын камсыз кылат. 

 

15.4. Банктын Коррупцияга каршы саясатына өзгөртүүлөр Коррупцияга 

каршы саясаттын 6.3-пунктуна ылайык жана башка учурларда жүргүзүлөт: 

            А) Коррупцияга каршы саясаттын жоболорун эл аралык коррупцияга 

каршы мыйзамдардагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына киргизилген 

өзгөртүүлөргө ылайык келтирүү зарылдыгы учурунда; 

 

Б) Коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу боюнча чараларды 

өркүндөтүүдө. 

 

15.5. Бул Коррупцияга каршы саясат, ошондой эле, ага киргизилген 

өзгөртүүлөр жана толуктоолор Банктын расмий сайтында жайгаштырылат. 


