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КИРИШМЕ 

 
Бул Эл аралык бизнести алып баруу саясаты, Канаданын чет өлкөлүк мамлекеттик 

кызматкерлери менен карым-катнашты көзөмөлдөөчү коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө 

мыйзамды жана АКШнын чет өлкөлүк коррупциялык практика жөнүндө мыйзамды кошо алганда, ар 

түрдүү өлкөлөрдүн коррупцияга каршы багыттылган улуттук мыйзамдарынын талаптардын жана 

ошондой эле бизнести алып баруу боюнча эӊ мыкты практикаларына таандык башка принциптердин 

жана стандарттардын «Центерра Голд Инк.» (мындан ары «Центерра» деп кайрылат) тарабынан 

сакталуусун камсыздоого багытталган эрежелерди, принциптерди жана жоболорду аныктайт. 
 

Центерра өзүнүн директорлорунан, башкаруучуларынан, жумушчуларынан жана Центеранын 

өкүлү катары иш алып барган бардык жеке жана юридикалык тараптардан мамлекеттик 

кызматкерлери менен кызматташуу учурунда талаптагыдай жүрүм-турумду күтөт. Бул Саясаттын 

принциптерине дал келбеген же болбосо аларды бузган эч кандай бизнести алып баруу методдоруна 

жол берүүгө же аларды колдонууга Центерра эч кандай укукка ээ болушу мүмкүн эмес. 
 

Центерра Мамлекеттик уюмдардын өкүлдөрү менен жана ар кандай өлкөлөрдүн саясий 

партияларынын лидерлери жана талапкерлери менен мамилелери кемчиликсиз болушуна өзгөчө чоӊ 

маани берет. 
 

Центерра өзүнүн ишмердүүлүгүн коррупция кеӊири тараган өлкөлөрдө алып барат. 

Кандайдыр бир өлкөдө мындай коррупциялык практиканын адаттагы көрүнүш болуусу же кандайдыр 

бир атаандаш ишкананын мындай коррупциялык практиканы колдонуусу ушул Политика тарабынан 

тыюу салынган методдорду колдонууга себеп боло албайт. 
 

Центерранын бардык келишимдери, ишкананын абройуна оӊ таасир этүү үчүн, бизнести алып 

баруунун эӊ мыкты практикаларына негизделиши абзел. Ушуну менен бирге, адептүүлүктүн 

бузулушуна кыйытма маани берчү көрүнүштөргө жол берилбеши керек. 
 

Бул Саясаттын принциптеринин бузулушу, Центеррага каршы кылмыш жазасынын 

колдонулушуна жол ачышы мүмкүн болуп, анын ичине ири айыптардын кесилиши жана Канада, 

АКШ ж.б. мамлекеттердин өкмөттөрү менен иш алып барууга тыюу салынышы, жана ошондой 

эле жеке адамдарга айып кесилиши менен эркинен ажыратуу сыяктуу жазалардын колдолулушу 

мүмкүн. Мындан тышкары ишкананын жумушчусу бул Саясаттын принциптеринин бузган учурда 

аны жумушунан бошотууга же болбосо башка дисциплинардык жазаларга тартууга негиз берет. 
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Тиркеме А – Ишкананын жумушчулары менен директорлору үчүн Эл аралык бизнести 

алып баруу Саясатынын жоболоруна макул болуу формасы. 
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1. БУЛ САЯСАТ КИМГЕ ТИЙИШТҮҮ 
 

Бул Саясаттын жоболору төмөндө белгиленген тараптарга тийиштүү:  
• «Центерра» ишканасына.  
• Центерранын толук же толук эмес менчигинде болгон бардык туунду ишканаларга (50% 

кем эмес добуш берүү укугун берген акциялардын ээси болгон, же болбосо башка жолдор 

менен контролдоо мүмкүнчүлүгү болгон – Центерра контролдогон туунду ишканалар).  
• Центерранын жана контролу астындагы туунду ишканалардын бардык директорлоруна, 

жетекчилерине жана жумушчуларына, алардын ичинде биригишкен ишканаларга же 

үчүнчү тараптарга иш сапар менен жиберилген кызматкерлерге.  
• Центерранын атынан агент же өкүл катары иш алып барган бардык адамдар, Центерранын 

же жогоруда аталган контрол астындагы туунду ишканалардын же бул Саясаттын 

жоболорун аткарууга макулдугун берген ишканалардын кызматкери болсун же болбосун.  
Контрол астындагы туунду ишканалардын саясаттары. Контрол астындагы туунду ишканалар 

өздөрүнүн саясаттарын, жол-жоболорун же талаптарын бекитип, киргизиши мүмкүн. Бирок, бул 

саясаттар, жол-жоболор жана талаптар боюнча Центерранын Генералдык Юристконсулу жана 

секретары тарабынан же анын орун басары (мындан ары «Ишкананын юристи») тарабынан 

Центерранын ушул Саясатынын бардык олуттуу аспектилерине ылайык келет деген тыянак берүүсү 

абзел. Мындай учурда, ушул контрол астындагы туунду ишканалардын директорлору, 

кызматкерлери, жумушчулары агенттери жана өкүлдөрү аталган саясаттарды, жол-жоболорду жана 

талаптарды аткарууга милдеттүү жана аларга Центерранын бул Саясаты тийиштүү болбойт. 

Центерранын директорлору, кызматкерлери, жумушчулары агенттери жана өкүлдөрү, алардын иш-

аракеттери аталган контрол астындагы туунду ишканалар менен же озүнүн бекитилген саясатына ээ 

котролдо болбогон биригишкен ишканалар менен байланыштуу болсо дагы, бул Саясаттын 

жоболорун милдеттүү түрдө аткаруусу абзел. 
 

Контролдо болбогон биригишкен ишканалар. Бул Саясатка тийиштүү бардык адамдар, Центерранын 

контролу астындагы туунду ишкана болбогон филиалдардын
1
 негизги аспекттерде бул Саясат менен 

айкалышкан саясаттарды кабыл алып аларды карманууга үндөө үчүн ар түрдүү жөндүү аракетин 
сарпташы керек. Бул сыяктуу ишканаларда үлүшү болгон Центерранын уюмдары, ушул Саясатка 

баш ийген жана мындай филиалдардын директорлору же башкаруучулары болуп иштеген же 
болбосо иш сапар менен жиберилген адамдар менен биргелешип, ар дайым Саясаттын жоболоруна 

ылайык аракет кылып жана добуш берип, жогоруда сөз болгон контролдун тышындагы 
филиалдарды жана алардын директорлорун, башкаруучуларын, жумушчуларын, агенттерин жана 

өкүлдөрүн жөндүү жол менен ушул Саясат аларга түздөн-түз тиешеси бар сыяктуу иш- аракетин 

жасоого көндүрүүгө аракет кылышы керек. Мындан тышкары, аталган адамдар, ушул сыяктуу 
контролдо болбогон биригишкен ишкана тарабынан Саясаттын жоболорун олуттуу же/жана одоно 

бузулгандыгы жөнүндө ишкананын юристине билдириши керек.
2 
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Бул документтин максаты үчүн жана ал күчүнө кирген маалда, биригишкен ишкана деп, Ишкананын юристи 

тарабынан түзүлгөн расмий тизмеге мезгил-мезгили менен киргизилген ишканалар айтылат. Адатынча, тизмеге 

киргизилген биригишкен ишканалардын ичине (i) Центерранын же анын контролу астындагы туунду ишкананын 

бир же андан көп директор же башкаруучу дайындоого же тандоого укугу болгон (келишимдин, мыйзамдын, 

негизги капиталга менчиктик укугунун же кредитордун укугунун негизинде), же болбосо (ii) Центерра добуш 

акысын берген акциялардын 10 же андан көп пайызына ээ болгон юридикалык жактар эсептелет. 
 
Контрол астындагы туунду ишканалардын же болбосо контролдо болбогон биригишкен ишканалардын 

башкаруучулары же директорлору, бул Саясаттын Центерраны ар-кайсы суроолор боюнча маалымдоо жөнүндөгү 

талаптарына ылайык келбеген мыйзам же келишим чегинде жашыруундуулук (конфиденциалдуулук) 

милдеттенмелерине баш ийүүгө тийиш болушу мүмкүн. Көп учурларда бул Саясаттын бейукук же потенциалдуу 

бейукук аракеттер жөнүндө маалымдоо талаптары контрол астындагы туунду ишканалардын же болбосо контролдо 

болбогон биригишкен ишканалардын жашыруундуулук милдеттенмелеринен артыкча күчкө ээ болот. Бирок, 

мындай маалымдоолор айкын бир мыйзамдарга (мисалы, банк операцияларынын купуялык мыйзамы) же болбосо 

үчүнчү жактардын алдында алынган жашырындуулук милдеттенмелерине карама каршы келе турган болсо, мындай 
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Агенттер, өкүлдөр жана көз карандысыз бөдрөтчүлөр. Центерранын жана анын туунду 

ишканаларынын тапшырмасы менен же болбосо анын кызыкчылыгы үчүн аракет кылууга укук 

берилген адамдар жана Центерра менен контрол астындагы туунду ишканалар үчүн кызматын 

сунган кээбир көз карандысыз бөдрөтчүлөр (мындай кызматтар мамлекеттик кызматкерлер менен 

өз-ара аракеттешүүлөрдү камтыган учурда (4.1 бөлүмүндө белгиленгендей) мындай өкүл болуу же 

тейлөө кызматын сунуу аракеттерин бул Саясаттын талаптарына ылайык жасоого макул болуулары 

абзел жана бул шарттарды тиешелүү келишимдерге Ишкананын юристи тарабынан белгиленген 

формада киргизилүүсү керек. Жетекчилер, бул Саясаттын талаптары кылдаттык менен изилденип, 

Центерра менен контрол астындагы туунду ишканалардын өкүлү болуп кызмат суна турган ар бир 

адам менен, ишкана менен же башка тараптар менен талкууланып (мындай кызматтар мамлекеттик 

кызматкерлер менен өз-ара аракеттешүүлөрдү камтыган учурда), ар бирине Саясаттын талаптарын 

аткаруу боюнча жетиштүү деӊгээлде юридикалык консультациялардын берилишин камсыз 

кылуулары абзел. 6.1 бөлүмүндө белгиленгендей, жетекчилер тандалып жаткан агенттердин, 

өкүлдөрдүн жана көз карандысыз бөдрөтчүлөрдүн мурдакы иш тажрыйбалары, мүнөздөмөлөрү жана 

сунушталган кызматтары кылдаттык менен текшерилишин камсыз кылуулары керек. Бул, өзгөчө 6.3 

бөлүмүндө белгиленген «кызыл желекчелер» болгон учурларда аткарылышы керек. 
 

Биргелешкен ишканалар. Кайсыл бир долбоордун ишке ашырылышын же контрол астындагы туунду 

ишкананын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу биргелешкен ишканаларды түзүү, биргелешип иш 

аткаруу, өнөктөштүк түзүү ж.б. тууралуу бардык жаӊы келишимдер буд Саясаттын талаптарына 

ылайык келип, Ишкананын юристи тарабынан жазылган тиешелүү жоболорду камтышы керек. 
 

2. БУЛ САЯСАТТЫ ИШ ЖҮЗҮНӨ АШЫРУУГА ЖООПТУ КЫЗМАТКЕРЛЕР 
 

2.1  Кеӊештин жана Комитеттин жоопкерчилиги 
 

Бул Саясат жана анын бардык тиркемелери Центерранын Директорлор кеӊеши тарабынан каралып 

чыгып, бекитилген. 
 
Директорлор кеӊеши Корпоративдик башкаруу жана дайындоо Комитетин түзүп, ал Комитет башка 

милдеттердин арасында, бул Саясаттын шайкештигин жана ырааттуулугун текшерүү үчүн жооп 

берет жана бул маселе боюнча мезгил-мезгили менен Кеӊешке маалымат берип турат. 
 

Жок дегенде үч жылда бир Ишкананын юристи Корпоративдик башкаруу жана дайындоо Комитети 

менен бирге Саясаттын шайкештигин жана ырааттуулугун текшерүү жараянына катышып, аталган 

Саясатта коюлган максаттарына жетиш үчүн керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарын 

берет. 
 

Кеӊештин атынан түзүлгөн Текшерүү комиссиясы (аудитордук комиссия) Саясаттын иш-жүзүнө 

ашырылышын контролдоо милдетин аткарып, мезгил-мезгили менен Кеӊешке билдирүү берип 

турат. Бухгалтердик маселелер, ички контрол жана аудит жөнүндө келип түшкөн даттанууларды 

кабыл алуу, аларды сактоо жана үстүндө иштөө боюнча процедураларды даярдоо милдети менен 

катар Текшерүү комиссиясы Саясатка байланыштуу келип түшкөн даттануулардын үстүндө иштөө 

менен байланышкан процедураларды контролдоого тийиш. Бул контроль Ишкана юристинин 

Саясатты ишке ашыруу боюнча жылдык отчетторун текшерүүнү камтып, эгер мындай отчетто 

(жылдык же күндөлүк) Саясаттын потенциалду аткарылбаган учурлары болсо, бул учурлар менен  
 
 
 

 

учурларда өзгөчө этияттуулукту сакташ керек. Контрол астында болгон же контролдо болбогон туунду жана 

биригишкен ишканалардын башкаруучулары же директорлору болуп иштеген Центерранын кызматкерлери эгерде 

мындай маалымдоолор тигил же бул милдеттенүүлөргө залака келтириши мүмкүн деп эсептешсе, анда Центерранын 

кызматкерлерине же жумушчуларына мындай маалымат берээрден мурда Ишкананын юристи менен кеӊешиши 

абзел. 
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байланышкан процедуралар Ишкананын юристи менен чогу каралып чыгып алардын ичине 

кандайдыр бир иликтөөлөрдүн натыйжалары кирет. 
 

2.2 Жетекчилердин жоопкерчилиги 
 

Центерранын Башкы жетекчиси корпорациянын жана анын контрол астындагы ишканалардын 

бардыгы өздөрүнүн бизнес ишмердүүлүгүн бул Саясатка жараша жүргүзүүсүн камсыздоого тийиш. 

Башкы жетекчи, жогорку жетекчиликке бул Саясатты ишке ашырууга жардам көрсөтүп, Центерра 

ишканалар тайпасы ченеминде бул Саясатка баш ийүү маданиятын тарбиялоо үчүн ар түрдүү күчүн 

жумшоого милдеттүү. 
 

Бул максат үчүн Башкы жетекчи, Саясатты башкаруу жоопкерчилигин Ишкананын юристине 

өткөрүп берип (төмөндо берилгенден тышкары), анын жоопкерчилик көлөмү төмөндөгүлөрдү 

камтымакчы (i) тиешеси болгон адамдардын барына бул Саясатты жеткирүү, (ii) 9.3 беренесине 

ылайык талап кылынган жылдык тастыктамаларды алуу, (iii) 9.2 беренесине ылайык, бул саясатка 

баш ийген бардык адамдарды окутуу программасын иштеп чыгуу жана иш жүзүнө киргизүү, (iv) бул 

Саясатка байланыштуу консультация жана кеӊеш берүү, (v) ага белгилүү болгон Саясаттын 

талаптарын бузуу учурларын бөлүм 11 негизинде иликтөө жана (vi) Башкы жетекчи менен Текшерүү 

комиссиясына Саясатты ишке ашыруу жөнүндө жылдык отчетторду сунуу. 
 

Башкы жетекчи, Саясатты финансылык жактан башкаруу жана бухгалтердик отчеттуулук боюча 

негизги жоопкерчиликти ишкананын башкы финансы жетекчисине өткөрүп берет. 
 
Бул Саясатка тиешеси болгон бардык адамдар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн бул Саясатка ылайык 

алып барууга жооптуу жана өздөрүнүн кол астындагы кызматкерлерин бул Саясаттын негизинде 

иш алып барууга көндүрүү үчүн бардык жөндүү күчтөрүн жумшоого милдеттүү. 
 

3. МЫЙЗАМГА ДАЛ КЕЛҮҮ 
 

Центерранын Этикалык ченемдер жыйнагында көрсөтүлгөндөй, бардык кызматкерлер колдонуудагы 

мыйзамдарды, ченемдерди жана эрежелерди сактоого тийиш. Бул Саясат Канада менен АКШ-нын 

коррупция менен күрөшүү жана чет өлкөлүк мамлекет кызматкерлери менен иш алып барууну 

көзөмөлдөгөн колдонуудагы мыйзамдарын сактоого багытталган. Практикалык мааниде бул 

Саясатка баш ийүү, Центерра иш алып барган башка өкөлөрдүн көбүндөгү коррупцияга каршы 

күрөшүү мыйзамдарын же болбосо Центерра баш ийүүгө тийиш болгон мыйзамдарын кошо 

сактоону камсыз кылат. Бирок, бул Саясат тийиштүү болгон бардык адамдар, иш алып барган 

аймактагы ички мыйзамдарын да сактоого тийиш. Төлөм жасоо же келишим түзүү сунуштарын 

алган учурларда, алар (тиешелүү бөлүмдүн кызматкерлери менен консультацияларды өткөргөндөн 

кийин) бул төлөмдөр же келишимдер ички колдонуудагы мыйзамдардын чегинде экендигин 

аныктоо үчүн жергиликтүү дасыккан юристтерден консультация алышы керек. 
 

4. ТЫЮУ САЛЫНГАН ТӨЛӨМДӨР 
 

Бөлүм 5-те аталып өткөн учурлардан тышкары, бул Саясатка баш ийген эч бир адам, чет өлкөлүк 

мамлекет кызматчыларына (i) мындай кызматчыдан, анын кол астындагы кызматкерден, же болбосо 

башка жеке жана юридикалык жактардан контрактты же башка бизнести алуу үчүн, (ii) контрактты 

же бизнести башка жеке жана юридикалык жакка өткөрүп берүү үчүн , (iii) бизнести сактап калуу 

үчүн же болбосо (iv) ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууда артыкчылык шарттарын алуу же сактап 

калуу үчүн төмөндө тизмеленгендерди себеп кылып, эч кандай кымбат баалу буюмдарды (төмөндө 

аныктамасы бар) же төлөмдөрдү түздөн-түз же кыйыр түрдө берүүгө же жасоого, же болбосо 

сунуштоого, убада кылууга же берүүгө жана төлөөгө макул болууга, же болбосо берилишин жана 

төлөнүшүн санкциялоого укугу жок.  
• расмий акт же чечимге таасир этүү (же андай жасалган таасирди компенсациялоо),  
• мамлекеттик кызматкерди кандайдыр бир ишти аткарууга же аткаруудан баш тартууга 

үндөө, 
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• мамлекеттик кызматкерди кандайдыр бир өкмөттүк же болбосо расмий актка же чечимге 

таасир этүүгө үндөө,  
• ар кандай бейукук пайда табуу.   

Белгиленген төлөмдөрдү жасоого тыюу салынган максаттардын мисалдары: 
 

• кен байлыктарды казып алуу үчүн уруксат келишимдерин (концессия), 

лицензияларды жана жер бөлүп берүү уруксаттарын алуу, узартуу же өзгөртүү 

киргизүү 

• тендерден утуу  
• келишимдерди бекитүү жана кол коюу  
• керектүү уруксаттарды же макулдашмаларды алуу («Уруксат берилген 

төлөмдөр» бөлүмүндө белгиленгендерден тышкары)  
• салык төлөөдөн жана башка жыйымдарды төгүүдөн качуу жана ошондой эле 

доодон жана соттук териштирүүдөн баш тартуу  
• өкмөт өкүлүнүн добушун же макулдугун алуу  
• жашыруун маалымат алуу  

 

«Кымбат баалу буюмдар» ар кандай түшүнүктөрдүн катарында акча каражаттарын, белектерди, 

оюн-зоок иш-чараларды, келишим баасынан үлүштөрдү, кредиттерди, сыйлыктарды, төмөндөтүлгөн 

баада сунулган кызматтарды жана кирешенин ар кандай түрлөрүн (корпоративдик фонддорду же 

активдерди түзгөн же алардан алынган же болбосо жеке жана башка фонддордон же активдерден 

алынган) камтыйт. 
 

Бул сыяктуу сунуштар, белектер, төлөмдөр, убадалар, келишимдер жана уруксаттар үчүнчү 

тараптын катышуусу аркылуу орундалып аткан болсо анда аларга дагы тыюу салынат. 
 
Ошондой эле, бул Саясатка тийиштүү адам тарабынан мамлекеттик кызматкер болбогон кишиге 
мындай сунуштар, белектер, төлөмдөр, убадалар, келишимдер жана уруксаттар андан кийин 
мамлекеттик кызматкерге пайда алып келиш үчүн берилип жатканын билип туруп берүүсүнө тыюу 
салынат. «Билип туруп» деген, жалгыз гана нагыз билгенди түшүндүрбөйт. Саясатка тийиштүү адам 
мындай баалу буюмдун мамлекеттик кызматкердин пайдасына берилип жатканын билет деген, бул 
ал адамдын 6 бөлүмдө көрсөтүлгөн (керектүү аныктамалардын жоктугу жана конкреттүү учурларда 
тиешелүү этияттуулуктун болбогону) эскертүүлөрдү жана шек саноо үчүн негиздерди (кызыл 
желекчелерди) көрүп туруп, аларды атайын тоготпой аракет кылганды билдирет. Мамлекеттик 

кызматкердин тууганына
3
 же жакын досуна жасалган төлөм, ошол мамлекеттик кызматкердин 

пайдасына жасалып жатат деген жоромол жараткандыгы үчүн ага тыюу салынат . Эгер мындай 
төлөм мамлекеттик кызматкерге эч кандай пайда алып келбегендигин тастыктаган керектүү 
маалымат чогултулган болсо жана керектүү этияттуулук чаралары көрүлгөн болсо анда бул өзгөчө 
учур болуп каралып ага тыюу салынбайт. 
 

Тыюу салынган төлөмдү өткөрүүдөн баш тарткан жумушчуга каршы (мындай баш тартуу 

бизнести жоготууга же ошого окшогон терс таасирге алып келсе дагы) кандайдыр бир кызмат 

ордунан төмөндөтүү, айып салуу же ушул сыяктуу башка куугунтуктоо чаралары көрүлбөшү 

керек.  
 
 
 
 
 

 
3 Бул, мамлекеттик кызматкердин балдарынын, жубайынын, ата-энесинин, бир туугандарынын тышындагы 

туугандарга тийешелүү. Бөлүм 4.1 көрсөтүлгөндөй, бул Саясаттын чегинде мамлекеттик кызматкердин балдары, 
жубайы, ата-энеси, бир туугандары ошол кызматкердин өзүндөй деӊгээлге теӊдештирилишкен.
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4.1 Чет өлкөлүк мамлекет кызматкерлери. 
 

Бул эрежелер чет өлкөлүк өкмөттөрдүн, же мындай өкмөттөрдүн департаменттеринин, 
министирликтеринин, агенттиктеринин, органдарынын же мекемелеринин жана ошондой эле штат, 

администрация, район жана муниципалитет сыяктуу мамлекеттик органдарынын (өкмөткө таандык 
жана өкмөт тарабынан башкарылган жана иштетилген корпорацияларды жана ошол сыяктуу 

уюмдарды кошо алганда) кызматкери, жумушчусу же болбосо өкүлү болуп иш алып барган адамдар 
менен болгон бардык карым-катнаштарга колдонулат. Мындан тышкары, бул эрежелер коомдук эл 

аралык уюмдарга (Бириккен Улуттар Уюму, Дүйнөлүк банк, Эл аралык финансылык корпорация, 

Капитал салымдарын гаранитиялоо боюнча көп тараптуу агенттиги жана Азия өнүктүрүү банкы, 
Европа Реконструкция жана Өнүктүрүү Банкы, Эл аралык валюта фонду сыяктуу) жана алардын 

кызматкерлерине, жумушчуларына жана өкүлдөрүнө, жана ошондой эле чет өлкөлүк саясий 
партияларга жана ал партиялардын кызматкерлерине жана талапкерлерине дагы колдонулат. 

«Мамлекет кызматкери» түшүнүгүнө андай кызматкердин балдары, жубайы, ата-энеси жана бир 
туугандары кирет жана бул адамдарга жасалчу төлөмдөр мындай кызматкерге түздөн түз пайда алып 

келбесе дагы аларга баары бир тыюу салынат. Бул Саясаттын чегинде мамлекеттик кызматкер 

түшүнүгүнө Канада жана АКШнын
4
 мамлекеттик кызматкерлерин кошо алганда, жогоруда аталган 

адамдардын бардыгы кирет. 
 

4.2 Накталай төлөмдөргө тыюу салуу. 
 

Күбөлөндүрүлгөн (документи түзүлгөн) майда накталай төлөмдөрдөн сырткары, үчүнчү тараптарга 

накталай акча төлөнбөшү керек. «Накталай төлөм», «Берүүчүгө төлөм» же болбосо төлөм кабыл 

алуучу үчүнчү жак тарабынан дайындалган кишилерге корпоративдик чектерди жазып берүүгө 

тыюу салынат. Ишкана юристинин жазуу түрүндөгү уруксаты болмоюнча төлөмдөрдү (а) акча 

төлөнүүчү жак катталган мамлекеттен башка бир мамлекетке, жана (б) акча төлөнүүчү жактан башка 

аталыштагы жакка төлөөгө тыюу салынат. 
 

5. УРУКСАТ БЕРИЛГЕН ТӨЛӨМДӨР 
 

Жогоруда көрсөтүлгөн жоболорго карабастан, бул Саясат айрым бир төлөмдөрдүн мамлекеттик 

кызматкерлерине жасалуусуна уруксат берет. 

Мындай төлөмдөр төмөнкүлөрдү камтыйт: 
 

5.1 Жөндүү негизделген жана ак ниеттүү төлөмдөр жана компенсациялар. 
 

Бул Саясат жөндүү негизделген жана ак ниеттүү чыгымдарды компенсациялоого жана төлөп берүүгө 

тыюу салбайт. Мындай чыгымдарга мамлекеттик кызматкерлердин көӊүл ачуу иш-чаралары, жол 

киреси жана турак-жай чыгымдары кириши мүмкүн, бирок буга эки шарт негиз болушу керек, алар: 

(i) Центерранын ишмердүүлүгү же инвестициялары жөнүндө жарнама таратуу, көрсөтүү же 

түшүндүрүү чараларынын, мамлекеттик уюмдар менен түзүүлүүчү келишимдерди талкуулоо, кол 

коюуу жана ишке ашыруу чыгымдарын кошо алганда бизнестин мыйзамдуу максаттары менен 

түздөн-түз байланышкан чыгымдар, жана (ii) мындай чыгымдардын коммерциялык уюмдар 

тарабынан төлөнүүсү жалпы кабыл алынган, кеӊири тараган бир көрүнүш болгон жана жергиликтүү 

мыйзам тарабынан уруксат берилген болсо. Мисалы, Центерра кайсыл бир мамлекетте кен байлыгын 

казуу концессиясы боюнча сүйлөшүүлөрдү ал мамлекеттин өкмөтү менен өткөрүп жатса, жана бул  
 

 
4 Центерра ишканасы Канаданын жана АКШнын колдонуудагы мыйзамдарын сактоого умтулгандыгы үчүн, «чет 

өлкөлүк» аталмасы мындай учурда Канаданын (анткени АКШнын чет өлкөлүк коррупциялык практика жөнүндөгү 
мыйзамына ылайык Канаданын мамлекеттик кызматкерлери «чет өлкөлүк мамлекеттик кызматкерлер» катары 
бааланат) жана АКШнын (анткени Канаданын чет өлкөлүк расмий кызматкерлери менен карым-катнашты 
көзөмөлдөөчү коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга ылайык АКШнын кызматкерлери «чет өлкөлүк 
мамлекеттик кызматкерлер» катары бааланат) мамлекеттик кызматкерлерин дагы билдирет.
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сүйлөшүүлөр кандайдыр бир зарылчылыктан улам же бизнес үчүн эффективдүү болгону үчүн ал 

мамлекеттин сыртында өткөрүлүп жатса, Центерра ошол мамлекеттин кызматкерлеринин жол 

киреси, турак-жайы жана тамак ашы менен байланышкан негиздүү чыгымдарды уюштурууга жана 

төлөөгө укуктуу. Бирок мындай мамлекеттик сүйлөшүүлөр чет өлкөлүк уюм тарабынан 

каржыланышы ал мамлекеттин жергиликтүү мыйзамдары менен уруксат этилиши абзел. Ушуну 

менен бирге, мындай иш саякаттарын уюштуруу учурунда Центерра мамлекеттик кызматкерлердин 

эс алууга, жеке колдонуу буюмдарын сатып алууга жумшалган каражаттарын төлөп берүүгө укугу 

жок. Бул маселе боюнча толук нускамалар кийинки бөлүмдө берилген. 
 

5.1.1 Жол кире жана турак-жай чыгымдары  
Жогоруда көрсөтүлгөндөй, уруксат берилген жөндүү жана ак ниеттүү чыгымдардан тышкары, 

мамлекеттик кызматкерлеринин жол киресин, авиабилеттерин, мейманканада жайгашуусун, 

тамак-ашын жана башка чөнтөк чыгымдарын («жол жүрүү жана жашап туруу чыгымдары») 

төлөп берүүгө же аларды компенсациялоого Центерранын укугу жок. 
 

Ишкананын юристи бардык фактылар жана жагдайларды изилдеп, жазуу түрүндө алдын ала 

уруксат бергенден кийин гана мындай чыгымдар төлөнүүгө тийиш. Мүмкүн болушунча 

мындай чыгымдар тийиштүү уюм менен чыгымдарды төлөө тууралуу түзүлгөн келишимдин 

негизинде төлөнүшү же компенсацияланышы керек (мисалы, мамлекетке караштуу 

биргелешкен ишкананын өнөктөшү менен диркторлордун башкармалык отурумдарга катышуу 

чыгымдары биргелешкен ишкана же Центерра тарабынан төлөнөт деген келишим түзүү). 

Мындай келишим түзүлгөн эмес болсо анда Центерра чыгымдарды төлөөдөн мурун ал 

мамлекеттик кызматкердин иш берүүчүсүнө тиешелүү маалымат жибериши керек. Муну менен 

бирге, Центерра бул сыяктуу чыгымдарды жашыруун түрдө төлөө же компенсациялоо 

тууралуу өтүнүчтөрдү четке кагышы керек. 
 

Жол кире жана турак-жай чыгымдары жөндүү чектен ашпай, тиешелүү мамлекеттик уюмдун 

ички иш-сапар чыгымдар нормасына туура келиши керек. Эгер мамлекеттик кызматкер 

Центерранын кызматкеринин деңгээлиндеги кызматты ээлесе, анда мамлекеттик кызматкерге 

да Центерранын кызматкерине карата каралган жол кире жана турак-жай чыгымдары боюнча 

расмий түрдө каралган ички чектөөлөр колдонулат. Эгерде мамлекеттик кызматкер 

«Центерранын» Башкы кызматкеринин деңгээлиндеги кызматты ээлесе, мындай мамлекеттик 

кызматкердин жол кире жана турак-жай чыгымдары «Центерранын» башкы кызматкерлери 

үчүн белгиленген чыгымдардан жогору болбошу керек. 
 

Өзгөчө жагдайлардын тышында, мамлекеттик кызматкердин туруктуу жашаган ордунан иш-

чаралар өткөрүлө турган жерге чейин жол жүрүүсү түз болууга тийиш. Кандайдыр бир айланып 

өтүү менен байланышкан, мыйзамдуу соода жана өнөр жай ишмердүүлүгүнүнө байланышпаган 

чыгымдар эч бир жагдайда төлөнүп берилбейт же компенсацияланбайт. 
 

Жалпы эреже боюнча, жол кире жана турак-жай чыгымдары түздөн-түз провайдер-уюмга 

төлөнүп берилет. Провайдер-уюмга түздөн -түз төлөм жүргүзүү мүмкүнчүлүгү болбогон 

учурда, төлөм мамлекеттик кызматкердин иш берүүчүсүнө келтирилген чыгымдардын 

жүйөөлүү негиздүүлүгүн тастыктаган документтердин негизинде кол коюлган тилкатынын 

негизинде берилет. 
 

Мамлекеттик кызматкердин жубайы же үй-бүлө мүчөлөрүнүн чыгымдары өзгөчө жагдайларда 

гана төлөнүүгө же компенсацияланууга жатат. Мындай өзгөчө жагдайлар «Центерранын» жана 

тиешелүү мамлекеттик уюмдардын бардык өкүлдөрү өз жубайлары менен катышууга 

чакырылган Директорлор кеңешинин же биргелешкен ишкананын жетекчилигинин 

жолугушууларын камтышы мүмкүн. 
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5.1.2 Мамлекеттик кызматкерлерди окутуу 
 

Центерранын келишимдеринде, ишкана атайын билимге ээ болгон техникалык же башка зарыл 

болгон предметтер боюнча мамлекеттик кызматкерлерди окутуу мүмкүнчүлүгү каралышы 

мүмкүн. Ишкананын юристи мындай окутуу программасына өзүнүн жазуу түрүндө макулдугун 

берүүсү шарт. 
 

Мүмкүн болушунча, мындай окутуу тиешелүү мамлекеттик уюмдун же департаменттин окуу 

борборлорунда жүргүзүлүшү керек. Мындай мүмкүнчүлүк жок болсо, окутуу Центерранын эӊ 

жакын жайгашкан жана жеткиликтүү окуу борборунда жүргүзүлүшү мүмкүн. 
 

5.1.3 Суткалык акча жана накталай төлөмдөр 
 

Центерранын суткалык акчаны мамлекеттик кызматкерлерге түздөн-түз төлөп берүүгө укугу 

жок. Бирок, Центерра суткалык акчаны ар бир мамлекеттик кызматкерге тиешелүү 

мамлекеттик уюмуга төлөп бере алат. Ошол эле учурда, суткалык акчанын суммасы бул 

мамлекеттик уюм жана «Центерранын» эрежелери тарабынан белгиленген чектерден ашпоого 

тийиш. Мындай учурда мамлекеттик кызматкерлердин суткалык акчаларын төлөп берүү 

жоопкерчилиги тиешелүү мамлекеттик уюмда жатат. 
 

Өзгөчө жагдайларда гана мамлекеттик кызматкерлерине накталай акча төлөөгө жол берилет. 

Мындай өзгөчө жагдайларга майда чыгымдарды компенсациялоо жана соода-өнөр жай ишинин 

мыйзамдуу максаттары үчүн шарттуу түрдө зарыл деп таанылган анча чоң эмес аванстар кирет. 

Ушул өңдүү бардык төлөмдөр тийиштүү уюмдун бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен 

макулдашылышы керек жана ал тууралуу Ишкананын юристине билдирүү зарыл. Бул 

чыгымдар тиешелүү жагдайларда жүйөөлүү негизделген катары тастыкталганда, бардык 

накталай төлөмдөр кол койдуруп алуу менен ишке ашырылат. 
 

5.1.4 Белектер жана көӊүл ачуу иш-чаралары 
 

«Центерра» банкеттерди, туристтик саякатарды жана башка көңүл ачуу иш-чараларын төлөп 

берүүгө укугу жок. Бирок өтө кымбатка турбаган, ысырап болбогон, мамлекеттик уюмдардын 

эрежелери жана өкмөттүн колдонулуучу башка ченемдик актылары менен жол берилген, 

кадимки меймандостук практикасынын алкагында ишке ашырылган, жана соода-өнөр жай 

ишмердүүлүк максаттарына байланышкан көңүл ачуу иш-чараларына жол берилет. 

Ысырапкорчулук бул, иш-чараны уюштуруп жаткан Центерранын өкүлүнүн кызматын жана 

бул иш-чара арналган адамдын кызмат ордун же даражасын, ошондой эле өнөр жайдын 

тиешелүү чөйрөсүндө жана тармагында кабыл алынган практикага ылайык иш-чаранын 

тибинин жана мүнөзүнүн туура келишин эске алуу менен, конкреттүү жагдайларда ашыкча 

чыгашаларды түшүндүрөт. 
 

5.2 Консультанттар менен кеӊешчилердин чыгымдарын төлөө же компенсациялоо. 
 

Мыйзамдуу ишмердүүлүктү уюштуруу чегинде же келишимдин деталдарын талкуулоо үчүн 

Центерра тиешелүү мамлекеттин өкмөтүнө кызматын сунган консультанттардын, юоисттердин, 

бинкирлердин же ошого окшогон башка кеӊешчилердин кызмат акысын төлөп берүүгө же 

компенсациялоого укуктуу. Ошол эле учурда, мындай түздөн-түз же кыйыр түрдө жасалган 

төлөмдөр жана компенсациялар мыйзам чегинен чыгып кетпеши үчүн абдан этияттуу болуш керек. 

Мындай учурлар үчүн, башка шарттар менен катар, консультант же кеӊешчиден анын 

ишмердүүлүгү колдонуудагы мыйзамдын чегинде болуп, тиешелүү төлөмдөр Ишкананын юристи 

тарабынан белгиленген формада жасалары тууралуу келишмге кол коюшу талап кылынат. Ушуга 

окшогон учурларда Ишкананын юристи мындай чыгымдарды төлөө жана компенсациялоо боюнча 

келишим түзүлүп жаткандыгы жөнүндө кабарландырылып, мындай учурларда керектелүүчү 

кошумча жоболор тууралуу андан консультация алынышы керек (мис. аталган төлөмдөр жөнөтүлө 

турган банк эсебинин ээси жөнүндө сураштырып билүү). 
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5.3 Жергиликтүү мыйзам талап кылган же уруксат берген төлөмдөр 
 

Эгерде кандайдыр бир төлөм тиешелүү бир мамлекеттин (же/жана тиешелүү эл аралык уюмдун) 

мыйзамдарына жана эрежелерине жараша төлөнүүгө жатса же ага жол берилген болсо, анда 

Канада жана АКШнын мыйзамдарына ылайык мындай төлөмгө башка учурларда тыюу салынган 

болсо дагы, жогорудагы шарттардын астында андай төлөм жасоого уруксат берилет. 
 

 

Ички мыйзам боюнча талап кылынган төлөмдөр. Ишкананын юристи тарабынан тиешелүү 

мамлекеттин ички мыйзамы боюнча керектүү консультация алып, кандайдыр бир төлөмдүн ички 

мыйзамга ылайык төлөнүүгө жатканын тастыктаган жана ага макулдугун берген шартта гана бул 

Саясат, башка учурларда тыюу салынган болсо дагы, андай төлөмдөрдү жасоого (сунуштоого, убада 

берүүгө, макулдашууга же уруксат берүүгө) жол берет. Ички мыйзам тарабынан мындай төлөм талап 

кылынганына карабастан, Ишкананын юристи өз ыктыяры менен мындай макулдашуудан баш 

тартууга укуктуу. 
 

Ички мыйзам боюнча жол берилген төлөмдөр. Бул Саясатта тыюу салынган тигил же бул төлөмгө 

(же аны сунуштоого, убада берүүгө, макулдашууга же уруксат берүүгө) ички мыйзам тарабынан жол 

берилген (бирок талап кылынбаган) болсо дагы мындай төлөм (же аны сунуштоо, макулдашуу же 

уруксат берүү) бул Саясат тарабынан тыюу салынган бойдон калат. 
 

5.4 Формалдуу талаптарды жеӊилдетүүгө багытталгын төлөмдөргө тыюу салуу 
 

Мындан мурун, мыйзамда тиешелүү ченемдердин болушу жана бул Саясаттын талаптарын сактоо 

шарттары астында «формалдуу талаптарды жеӊилдетүүгө багытталган төлөмдөр» деп аталган 

бөтөнчөлүктөр бул Саясатка киргизилген эле. Азыркы учурда, атайын бул бөтөнчөлүктү Саясаттан 

алып салуу үчүн тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип жатат, ошондуктан бул сыяктуу бардык 

«формалдуу талаптарды жеӊилдетүүгө багытталган төлөмдөргө» мындан кийин тыюу салынат. 
 

5.5 Кайрымдуулук иш-чаралары 
 

Көп учурда «Центерра» иштеп жаткан өлкөлөрдө аны кайрымдуулук иш-чараларына катышууга 

чакырышат. Социалдык жоопкерчиликтин жана туруктуу өнүгүү жоболорун карманып, белгилүү 

бир жагдайларда Центерра өзүнүн жетекчилерине мындай иш-чараларга катышууга ыйгарым укук 

берет. Мындай иш-чараларга товарларды жеткирүү, техникалык колдоо көрсөтүү, окутуу же 

финансылык каржылоо сыяктуу акциялар кириши мүмкүн. Бирок, мындай иш-чараларга 

катышуудан мурда ишканадан колдоо алып жаткан тиешелүү кайрымдуулук уюму ак-ниеттүү уюм 

экендигин, колдонуудагы мыйзамга ылайык иш алып барып жатканын, тиешелүү инстанциялардын 

көзөмөлүндө экендигин жана анын эч кандай мамлекеттик кызматкердин жеке кызыкчылыгына 

тикелей же кыйыр иштебей турганын текшерүү керек. Эгер мындай кайрымдуулук уюмдун 

директору же башкаруучусу мамлекеттик кызматкер болсо же бул уюм менен тыгыз байланышта 

болсо, анда мындай учур Ишкананын юристине кабарландырылып, ал мындай кайрымдуулук уюмга 

жасалган финансылык колдоо тыюу салынган төлөмдөр категориясына кирип калбашынан жогорку 

деӊгээлдеги ишеничке ээ болуш үчүн жооптуу жетекчилерге маалымат чогултуу же башка 

жоболорду аткаруу үчүн нускамаларды бериши керек. 
 

5.6 Жөнгө салуу жана көзөмөлдөө органдарынан консультация алуу мүмкүнчүлүгү 
 

Тигил же бул төлөмдүн мыйзамга ылайыктуулугу боюнча шектенүүлөр болгон учурда, Ишкананын 

юристи Канаданын чет өлкөлүк мамлекеттик кызматкерлери менен карым-катнашты көзөмөлдөөчү 

коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамына ылайык Канаданын Юстиция министрлигине 

жана АКШнын чет өлкөлүк коррупциялык практика жөнүндө мыйзамына ылайык АКШнын 

Юстиция министрлигине тиешелүү түшүндүрмөлөрдү берүү өтүнүчү менен кайрыла алат. 
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6. ЖУМУШЧУЛАРДЫ, ӨКҮЛДӨРДҮ ЖАНА БӨДРӨТЧҮЛӨРДҮ ЭТИЯТТУУ ЖАЛДОО; 

“КЫЗЫЛ ЖЕЛЕКЧЕЛЕР” 
 

6.1 Жумушчуларды, өкүлдөрдү жана көз карандысыз бөдрөтчүлөрдү жалдоодо негизги 

жоболор.  
Мамлекетик кызматкерлери менен кызматташа турган Центерранын же анын контролу астындагы 

туунду ишканалардын атынан иш алып барчу персоналды, өнөктөштөрдү (биргелешкен ишканалар 

боюнча өнөктөштөрдү кошо алганда), өкүлдөрдү, агенттерди, консультанттарды, лоббисттерди, 

субподрядчыларды, дистрибьюторлорду же ортомчуларды (мындан ары – «үчүнчү жактар») 

жалдоодо төмөнкү факторлорду эске алуу менен камкордук жана этияттык талап кылынат: 
 

• Центерранын жана анын контролу астындагы туунду ишканалардын атынан иш алып барчу 

үчүнчү жактарды жалдоо үчүн талашсыз экономикалык себептер болууга тийиш; 
 

Керектүү квалификация жана абройго ээ болгон тараптарды же фирмаларды гана ишке жалдап 

алгыла жана алар менен иш жүргүзгүлө; 
 
Эмгек акылары жүйөлүү негизделип, аткарылган ишке пропорционалдуу деӊгээлде болушу керек; 

Ишмердүүлүктү жана бүтүмдөрдү ишке ашырууга зарыл болгон ички уруксаттарды алгыла; 
 
Үчүнчү тараптар менен түзүлгөн бардык макулдашуулар жазуу жүзүндө түзүлүп анда тараптардын 

ортосундагы анык мамилелер сүрөттөлүүгө тийиш; 
 
Белгилүү жагдайларда Центерра, анын жетекчилери жана кызматчылары башка кызматчылардын 

жана үчүнчү жактардын аракеттери үчүн жоопкерчилик тарта тургандыгын ар дайым эсиңизде 

болсун; 
 

Мамлекетик кызматкерлери менен мамилелерде Центерранын атынан иштеп жаткан бардык 

кызматчылар же үчүнчү жактар бул Саясаттын принциптерин жана жол-жоболорун түшүнүп, 

аларды сактоого макул болушун камсыз кылыӊыз. Мүмкүн болушунча, бул үчүнчү тараптар менен 

түзүлгөн келишимдерге коррупциянын алдын алуу боюнча «Центерранын» негизги принциптери 

киргизилүүгө тийиш. Бул негизги принциптерди Ишкананын юристинен алууга болот. 
 

8 бөлүмдө көрсөтүлгөндөй, «Центерранын» каражаттарын сарптоо жана башка активдерин 

жайгаштыруу боюнча эсептерди өз убагында, так жана толук жүргүзгүлө. Үчүнчү жактарга 

төлөмдөр зарыл болгон документтерди көрсөткөндө гана жасалып, Финансылык отчеттуулуктун эл 

аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык эсепке алынууга тийиш. 
 

6.2 Ишенчиликтүүлүктүн комплекстүү экспертизасын жүргүзүү 
 

Үчүнчү жактар менен макулдашууларды түзүүнүн алдында Ишкананын юристи менен 

макулдашылып, ар кандай терс белгилерди же «кызыл желекчелерди» аныктоо үчүн комплекстүү 

текшерүү жүргүзүлүүгө тийиш. Ишенчиликтүүлүктү комплекстүү текшерүү эрежелерине тийиштүү 

тагыраак маалыматты Ишкананын юристинен алууга болот. 
 

6.3 Кызыл желекчелер 
 

Төмөнкү «кызыл желекчелерди» эстеп калгыла жана бүтүмдү түзүүнүн же тигил же бул ишти 

жүзөгө ашыруунун алдында кандайдыр бир шектенүү болгон учурда, юристке же өз жетекчиңизге 

кайрылыӊыз. Териштирүүлөрдүн же ишенчиликтүүлүктүн комплекстүү текшерүүсүнүн жана 

карама-каршылыктарды чечүүнүн бардык натыйжаларын кагаз бетине түшүргүлө. 
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Кызыл желекчелер – шектенүүлөрдү жараткан факторлор 

 

• Transparency International же/жана TRACE матрицасы тарабынан жогорку деӊгээлде 

коррупцияланган мамлекеттердин катарына киргизилген өлкөлөрдө иш алып баруу. 
 

• Өкмөткө таандык компаниялар же болбосо өкмөттүн кызматкерлери менен иш алып 

баруу. 
 

• Өздөрүнө карата мурун айыптоо өкүмдөрү чыгарылган же бизнес жүргүзүүнүн ылайыксыз 

ыкмаларын колдонууда кармалган үчүнчү жактардын кызматкерлери, өкүлдөрү же чет 

мамлекеттик кызматкерлери. 
 

• Үлүш доолачу же паракорчу катары таанылган үчүнчү жактардын кызматкерлери, өкүлдөрү 

же чет мамлекеттик кызматкерлери. 
 

• Олуттуу чечимдерди кабыл алуу процессине таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон 

үчүнчү жактардын кызматкерлери же өкүлдөрү; 
 

• Олуттуу чечимдерди кабыл алуу процессине туура эмес таасир тийгизе турган үй-

бүлөлүк же башка мамиледе болгон үчүнчү жактардын кызматкерлери же өкүлдөрү. 
 

• Олуттуу чечимдерди кабыл алууга же олуттуу аракеттерди ишке ашырууга карата «атайын 

сүйлөшүүлөрдү» орундатууга мүмкүнчүлүгү болгон же аларды жүзөгө ашырып беребиз деген 

үчүнчү жактардын кызматкерлери же өкүлдөрү. 
 

• ашыкча жогорулатылган эмгек акы, комиссиялык сый акы, «долбоорду ийгиликтүү жүзөгө 

ашыргандыгы үчүн сый акы» же болбосо каралып жаткан маселе боюнча чечим жарыяланганга 

чейин төлөм же комиссиялык сый акы алууга умтулган үчүнчү жактардын кызматкерлери же 

өкүлдөрү. 
 

• Тендерлер жана табыштамалар өзгөчө жеке же юридикалык жактар аркылуу өтүүгө тийиш 

деп эсептеген үчүнчү жактардын кызматкерлери же өкүлдөрү. 
 

• Эсептешүүлөрдү башка өлкөдө же башка адамдын атына, же болбосо накталай формада ишке 

ашырууну талап кылган үчүнчү жактардын кызматкерлери же өкүлдөрү. 
 

• Эсептешүүлөрдү оффшордук зонадагы (мисалы, Кайман аралдарындагы) банктар аркылуу же 

Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого каршы күрөшүү боюнча эл аралык топ 

(ФАТФ) тарабынан «өтө тобокелдүү жана мыйзамсыз кирешелерди адалдоого каршы күрөшүү 

ишинде кызматташпаган өлкөлөргө жана аймактарга» киргизилген өлкөлөрдөгү банктар 

аркылуу өткөрүүнү өтүнүү. 
 

• Суралып жаткан маалыматты берүүгө каршы болгон, же «Центерра» менен кызматташып 

жаткандыгын коомчулукка жарыялабаган үчүнчү жактардын кызматкерлери же өкүлдөрү. 
 

• Ачык себептерсиз ортомчуларды тартуу. 
 

• Арыздарды берүүнү, макулдашууларды түзүүнү же коррупцияга каршы иш-чараларды кабыл 

алууну каалабаган же ага каршы чыккан тарап. 

 

7. ИШКАНАЛАРДЫ БИРИКТИРҮҮ ЖАНА САТЫП АЛУУ УЧУРУНДА ЭТИЯТТУУЛУК 

 

7.1 Келишимдерди түзүүдө тийиштүү этияттуулука байланыштуу жоболор. 
 

Центерранын же анын контролу астындагы туунду ишканалардын катышуусу менен ишканаларды 

бириктирүү, сатып алуу же аларды инвестициялоо учурунда тийиштүү этияттык талап кылынат. 

Мындай зарылчылыктын себеби, кандайдыр бир бүтүмдү түзүүнүн алдында Центеррадан 

мыйзамсыз аракеттерди аткаруусун талап кылынышы мүмкүн, жана/же мындай аракеттер бүтүмдү 
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түзгөндөн кийин ачыкка чыкса, бул инвестициялардын нарктык көлөмүнө терс таасир тийгизет же 

«Центерранын» аброюна зыян келтириши мүмкүн. Коррупциянын алдын алуу максатында 

ишкананы сатып алуу жана биригишүү боюнча макулдашууну түзүүнүн алдында 6-бөлүмдө 

айтылып өткөн терс факторлорду же «кызыл желекчелерди» аныктоо максатында текшерүү 

жүргүзүү зарыл. 
 

7.2 Ишканаларды бириктирүү же сатып алуу жөнүндө үлгү келишимдин жоболору.  
Центерра же анын контролу астындагы туунду ишканалар тарабынан түзүлүүчү сатып алуу жана 

биригишүү келишимдери (кен чыккан жерлерди чалгындоо жана өздөштүрүү менен иштетүүдө 

катышуу үлүшү тууралуу макулдашууларды кошо алганда), тиешелүү учурларда, сатып алынуучу 

ишкана жана/же сатуучу тарабынан жасалган коррупциянын алдын алуу боюнча билдирүүлөрдү 

жана кепилдиктерди камтышы абзел. Андан тышкары, берилген маалыматты тастыктоо учурунда 

келишимдин шарттары олуттуу бузулгандыгы аныкталса келишимди бузуу укугун камсыздаган 

жобонун да камтылышы зарыл. 
 

8. ФИНАНСЫЛЫК КӨЗӨМӨЛ ЖАНА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП 

 

8.1 Негизги принциптер.  
Центерра тиешелүү финансылык контроль жана бухгалтердик эсеп жүргүзүүгө милдеттенет. 

Центерранын Саясатында бухгалтердик эсеп жана финансылык контроль системаларынын 

талаптарын жана иш жүргүзүү эрежелерин, принциптерин жана жол-жоболорун кынтыксыз аткаруу 

каралган. 
 

Центерра жана анын контролу астындагы туунду ишканалар (1) ишкананын бүтүмдөрүнүн жана 

активдеринин жайгашуусун так, анык жана зарыл деталдарды чагылдырган эсеп китептерин, эсеп 

жазууларын жана эсептерин (счет) жүргүзүүгө, жана (2) ички бухгалтердик отчеттуулуктун 

башкаруу системасын иштеп чыгууга жана колдонууга киргизүүгө милдеттүү. Бул болсо, (а) 

бүтүмдөр Директорлор кеӊешинин жетекчилиги жана мүчөлөрүнүн жалпы же атайын уруксаты 

менен жүргүзүлүп жатканына; (б) бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алынган принциптерине же 

мындай отчетторго жана активдердин эсебин жүргүзүү үчүн колдонулуучу башка критерийлерге 

ылайык, бүтүмдөр финансылык отчетторду даярдоо үчүн зарыл болгон тиешелүү мүнөздө катталып 

жатканына; (в) активдерге жеткиликтүүлүк Директорлор кеӊешинин жетекчилиги жана 

мүчөлөрүнин жалпы же атайын уруксаты менен жүргүзүлүп жатканына; жана (г) активдер тууралуу 

эсептик маалыматтар мезгили менен анык активдер менен салыштырылып жана кандайдыр бир 

карама-каршылыктар болгон учурда зарыл болгон чаралар колдонулуп жатканына, жана ошондой 

эле (д) жылдык финансылык отчеттуулука же ара финансылык отчетторуна олутуу таасирин тийгизе 

турган уруксат берилбеген сатып алуу, активдерди колдонуу жана ликвидациялоо фактыларынын 

алдын алуу же убагында ачыка чыгарыларына жетишээрлик ишеним камсыздоо максатында 

колдонулат. «Зарыл деталдуу» жана «жетишээрлик ишеним» терминдери өзүнүн жеке ишин алып 

барган ар бир эстүү адамды канааттандырчу деталдаштыруунун деңгээлин жана ишенимдин 

даражасын билдирет. 
 

«Китептерди жана эсеп жазууларын» жүргүзүү негизги үч максатты көздөйт: (1) китептер жана 

эсептик жазуулар бүтүмдөрдү кабыл алынган чарбалык иш фактыларын эсептөө ыкмаларына 

ылайык чагылдырууга тийиш, (2) бухгалтердик китептердин жана жазуулардын туура эместигине 

алып келүүчү бурмалоолор, жасалмалар, маалымат жашыруу жана башка атайын жасалган аракеттер 

мыйзамсыз болуп эсептелет жана аларга жол берилбеши керек, жана (3) китептер жана жазуулар 

бүтүмдөрдү финансылык отчетторго карата колдонулган ФОЭСтин эрежелерине жана башка 

критерийлерге ылайык бул отчетторду даярдоого зарыл болгон мүнөздө чагылдырууга тийиш. 
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«Эсептик жазуулар» термини кеңири мааниге ээ болуп жана бул Саясаттын чегинде компания 

тарабынан түзүлүүчү жана сакталуучу бардык кыймылдуу маалыматты алып жүрүүчүлөрдү 

камтыйт. 

 

Ошондуктан: 

Центерра жана анын контролу астындагы туунду ишканалары жашыруун же катталбаган активдерди 

жана каражаттарды түзүшпөйт жана сактабайт. 
 
Центерра жана анын контролу астындагы туунду ишканалары бухгалтердик отчеттуулук 

эрежелеринен сырткары иштөөгө же эсептерди, китептерди жана жазууларды жасалмалоого 

катышууга укугу жок. 
 

Центерра жана анын контролу астындагы туунду ишканаларынын бардык кызматкерлери жана 

өкүлдөрү жетекчиликтин жана көз карандысыз аудиторлордун бардык суроолоруна туура жана 

толук жооп берүүгө тийиш. 
 

Центерра жана анын контролу астындагы туунду ишканаларынын бардык төлөмдөрү жана 

активдерди жайгаштыруулары жетекчиликтин жалпы же атайын уруксаты менен ишке ашырылууга 

тийиш. 
 

Контролдо болбогон биригишкен ишканалардын директорлорун же башкаруучуларын кошо алганда, 

Центерра, анын контролу астындагы туунду ишканалар жана алардын өкүлдөрү катары иш алып 

барган бардык адамдар бул бөлүмдө белгиленген финансылык контроль жана бухгалтердик эсеп 

талаптарынын мындай контролдо болбогон биригишкен ишканалар тарабынан аткарылышын 

камсыз кылуу боюнча бардык жөндүү күч-аракеттерин жумшоого жана алардан бул талаптарды 

сактоого боюнча жылдык отчетторун берүүсүн талап кылууга милдеттүү. 
 

8.2 Сырттан келген текшерүүчүлөр (аудиторлор).  
Бул Саясатка ылайык, ар бир финансылык жылдын аягында жана жыл сайын өтүп туруучу Текшерүү 

комиссиясы менен маалымат алмашуу учурунда сырттан келген аудиторлор жетекчилерден 

эрежелерге ылайык келбеген аныкталган көрүнүштөр жөнүндө сурашат. 
 

8.3 Финансылык көзөмөл жана бухгалтердик эсептин талаптарын сактоо.  
Центерранын саясаттарына ылайык, Башкы аткаруучу директор жана Башкы финансылык кызматкер 

ушул бөлүмдө белгиленген финансылык контроль жана бухгалтердик эсеп талаптарын сактоо 

боюнча мезгилдик отчетторун берүүгө милдеттүү, ал эми 2 бөлүмгө ылайык бул талаптардын 

аткарылышы боюнча жалпы көзөмөл Директорлор кеңешинин Текшерүү комиссиясы тарабынан 

ишке ашырылат. 
 

9. БАШ ИЙҮҮ ЖАНА ОКУТУУ 

 

9.1 Баш ийбестиктин кесепеттери  
Бул Саясаттын талаптарын сактабагандык иштен бошотуу же башка тартип жазаларын колдонуу 

үчүн негиз болуп саналат. Центерра жана анын контролу астындагы туунду ишканалар, 

Центерранын кызыкчылыктарын бул Саясаттын жоболоруна ылайык көрсөтө албаган же көрсөтүүгө 

жөндөмсүз болгон консультанттар, агенттер, өкүлдөр жана башка үчүнчү тараптар менен 

келишимдерди жокко чыгарат. 
 

9.2 Окутуу 
 

Центерра жана анын контролу астындагы туунду ишканалар кызматкерлерин жана үчүнчү 

тараптарды бул Саясат менен тааныштыруу максатында жана бул Саясатты ар кандай кырдаал 
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менен жагдайларда кандай колдонуу керектигин түшүүсүн камсыз кылуу жана бул Саясат 

тарабынан тыюу салынган кырдаалдарда өзүн кантип алып жүрүү керектигин үйрөтүү максатында 

окутууну уюштурууга милдеттүү. 
 

Ишкананын юристи мындай окуудан өтүүсү зарыл болгон кызматкерлерди (кызмат 

квалификациясы, уюмдук бөлүмдөрү жана/же жайгашкан орду боюнча) жана бул окуунун (эӊ аз үч 

жылда бир өткөрүлүүгө тийиш) кайталоонун мезгилдүүлүгүн аныктайт. Ишкананын юристи 

тарабынан Башкы аткаруучу директорго берген жылдык отчетторунда мындай окутуунун 

натыйжалуулугу жөнүндө билдирүү камтылышы керек. 
 

9.3 Жылдык шайкештик тастыктамалары 
 

Ишкананын юристи тарабынан мезгил-мезгили менен аныкталуучу «Центерранын» жана анын 

контролу астындагы туунду ишканаларынын кызматкерлери, жетекчилер жана жумушчулары, 

кызматтык милдеттерине киришүү учурунда жана андан кийин жыл сайын ушул Саясатты жана 

анын жоболорун сактоо боюнча өздөрүнүн билимдерин тастыктоосу керек. А тиркемесинде – «Эл 

аралык бизнести жүргүзүү Саясатынын жоболору менен макулдук» бланкын караӊыз. Эгерде 

контролдун астындагы туунду ишкананын өзүнүн жеке саясаты (1-бөлүмгө ылайык) бар болсо, анда 

бул саясаттын талаптарын аткаруу үчүн жооп берүүчү кызматкер дайындалууга тийиш. Бул 

кызматкер жыл сайын шайкештик тастыктоосун жүргүзүп , анын натыйжаларын жана аныкталган 

бардык көйгөйлөр жөнүндө Ишкананын юристине баяндама берет. 
 

9.4 Суроолор жана Саясаттын талаптарын аткаруу боюнча жардам көрсөтүү 
 

Кайсыл бир кызматкердин бул Саясатка байланыштуу суроолору жаралган учурда, ал бул 

суроолоруна жооп табуу үчүн өзүнүн жетекчисине же/жана Ишкананын юристине жардам алуу үчүн 

кайрылууга тийиш. Ишкананын юристи жогоруда айтылган принциптерди жана жол-жоболорду 

сактоо маселелери боюнча кеңештерди берүүгө милдеттүү. 
 

Консультацияларды колдонгула. Шектенүү келип чыккан учурларда өз кесиптештериңерге же 

жетекчилериңерге кайрылгыла. Оор көйгөйлөр менен жалгыз алышпагыла. 
 

10. КОНТРОЛ АСТЫНДАГЫ ТУУНДУ ИШКАНАЛАРДЫН ЖАНА 

КОНТРОЛДО БОЛБОГОН БИРИГИШКЕН ИШКАНАЛАРДЫН 

АНТИКОРРУПЦИЯЛЫК АУДИТТЕРИ 
 

10.1 Антикоррупциялык аудиттерди өткөрүүгө коюлган талаптар. 
 

Бул Саясаттын талаптарына шайкештигин текшерүү жана ошондой эле бул Саясат менен АКШнын 

чет өлкөлөрдө коррупция жөнүндө мыйзамынын чогу алганда колдонуудагы коррупцияга каршы 

күрөшүү мыйзамдарын (төмөндө мезгилдүү антикоррупциялык аудиттери деп алатат) бузуу 

учурларын аныктоого жумшалган аракеттерди баалоо үчүн Центерра өзүнүн контролу астындагы 

туунду ишканаларын жана контролдо болбогон бирок текшерүүлөрдү өткөрүүгө келишим боюнча 

укугу болгон өнөктөштөрүн мезгил-мезгили менен текшерип турат. 
 

Текшерүү комиссиясы менен консультация өткөрүүдөн кийин Ишкананын юристи ишмердик 

чөйрөсүнүн, жайгашкан жеринин, мамлекеттик чиновниктер менен кызматташуу жыштыгынын, 

финансылык аудиттин жыйынтыктарынын ж.б. факторлорунун негизинде коррупция тобокелдиги 

жогору болгон тиешелүү контрол астындагы туунду ишканаларды жана контролдо болбогон 

өнөктөштөрдү аныктоосу зарыл. Аныкталган контрол астындагы туунду ишканаларды жана 
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келишим боюнча аудит өткөрүүгө укуктуу контролдо болбогон өнөктөштөрдү эӊ аз дегенде үч 

жылда бир мезгилдүү текшерүү өткөрүп турат. Бул бөлүмгө байланыштуу антикоррупциялык 

текшерүүлөрдү өткөрүү үчүн тандалган контрол астындагы туунду ишканалардын жана контролдо 

болбогон өнөктөштөрдүн тизмелерин жыл сайын Ишкананын юристи, Текшерүү комиссиясы менен 

консультацияларды өткөргөн соӊ, кайра карап чыгып, керек болгон учурда аларды жаӊылап турат. 
 

Мезгилдүү антикоррупциялык аудиттеринен тышкары, Ишкананын юристи менен Текшерүү 

комиссиясы тарабынан зарыл деп белгиленген учурларда, Центерра ар кайсы контрол астындагы 

туунду ишкананы же контролдо болбогон өнөктөштү (келишим боюнча Центеррага мындай 

текшерүү өткөрүүгө укук таанылган учурда) бул Саясатка жана колдонуудагы коррупцияга каршы 

күрөшүү мыйзамдарына ылайык келгенин текшериши мүмкүн. 
 

10.2 Антикоррупциялык аудиттин курамбөлүктөрү. 
 

Бул бөлүмдүн негизинде, контрол астындагы туунду ишканалардын мезгилдүү антикоррупциялык 

аудити, жергиликтүү мыйзамдардын бардык чектөөлөрүн эске алып, төмөндө көрсөтүлгөндөрдү 

камтыйт: 
 

• Бул Саясаттын жана колдонуудагы антикоррупциялык мыйзамдардын негизинде керектүү 

окуудан өткөн дасыккан аудиторлор тобунун (Аудит тобунун) объектке келиши. Зарыл 

болгон учурларда, аудиторлор тобу объекттерге барган кезде Ишкананын юристи аларды 

өзү коштойт же болбосо аларды коштоо үчүн өкүл же өкүлдөрдү дайындайт. 
 

• Бул Саясаттын 8-бөлүмүнө жана колдонуудагы антикоррупциялык мыйзамдарына 

ылайыктыгын текшерүү үчүн Контрол астындагы туунду ишканалардын бухгалтердик 

китептерин, жазмаларын жана ички контроль каражаттарын карап чыгуу. 
 

• Бул Саясаттын 4.1-бөлүмүндө каралган ар кайсы жеке же юридикалык жактын 

келишимдеринин жана төлөмдөрүнүн статистикалык репрезентативдик үлгүлөрүн, 

рыноктун тобокелдиктерин тиешелүү эсепке алуу менен бирге карап чыгуу. 
 

• Аудит тобу тарабынан табылып чыккан ар кайсы маселе боюнча аудитордук отчетторун 

даярдоо жана зарыл болсо иш-аракет пландарын түзүү. Аудитордук отчеттору жана иш-

аракет пландары Ишкананын юристине, Текшерүү комиссиясына жана ошондой эле 

тиешелүү башкы жетекчилике сунулат. Мындай иш-аракет пландары ылайык келүү 

деӊгээлин жогорулатуу жана бул Саясат менен колдонуудагы антикоррупциялык 

мыйзамдарды бузуулардын алдын алуу жана процесстин кемчиликтерин жокко чыгаруу 

үчүн милдеттүү түрдө аткарылуучу иштерди камтыйт. 
 

Мезгилдүү антикоррупциялык аудиттер жогоруда берилген демилгелердин келишим боюнча канча 

керек болсо, мүмкүн болсо жана жол берилген болсо ошончону камтышы керек. Муну менен бирге, 

ар бир конкреттү контролдо болбогон өнөктөштө Центерранын катышуу деӊгээли жана финансылык 

кызыкчылык даражасы жана жергиликтүү мыйзамдарынын чектөөлөрү эсепке алынышы керек. 
 

11. БОЖОМОЛДОНГОН БУЗУУЛАР УЧУРУНДА КӨРҮЛГӨН ЧАРАЛАР 

 

11.1 Билдирүүлөр жана арыздар 
 

Бардык кызматкерлер, алар күбө болгон бул Саясаттын талаптарын бузуулары жөнүндө билдирүүгө 

милдеттүү. 
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Маалымдоо процедурасынын жоболорунун негизинде жана Кызматкерлердин этикалык ченемдер 

жыйнагынын 8-бөлүмүндө камтылган Центерранын «Коопту көрүнүштөр жөнүндө эскертүү» 

Саясатынын коргоо кепилдигине таянып, ар бир кызматкер же башка адам бул Саясатка 

байланыштуу маселелер боюнча арыз берүүгө же өзүнүн шектенүүлөрүн билдирүүгө укуктуу. 

Этикалык ченемдер жыйнагына ылайык, Центерра, бул Саясаттын жоболорунун бузулушу тууралуу 

шектенүүлөрүн ак ниеттүү түрдө билдирген кызматкерлерди иштен бошотууга, кызматынан 

төмөндөтүүгө, иштен четтетүүгө, коркутууга, кугунтуктоого же кандайдыр бир башка мүнөздө 

басмырлоого укугу жок . Мындай репрессивдүү чараларды колдонууга катышкан ар кайсы адам 

Центерранын Этикалык ченемдер жыйнагын бузган деп эсептелет жана ага каршы жумуштан 

кетирүүгө чейин барган дисциплинардык чаралар көрүлөт. 
 

Кызматкерлер өздөрүнүн чочулоолорун кааласа түздөн-түз же болбосо конфиденциалдуу же 

жашыруун түрдө, төмөндөгү методдорду колдонуп, билдире алышат: 
 

(а) түздөн-түз Ишкананын юристине; 
 

(б) Текшерүү комиссиясынын төрагасына – катты почта менен (же андан башка жеткирүү жолдорун 

колдонуп) Центерранын корпоративдик штаб-квартирасына оозу чапталган жана үстүндө «Центерра 

Голд Инк» ЖАКтын Текшерүү комиссиясынын төрагасына - Өтө жашыруун» деп жазылган 

конверттин ичинде жиберилет; же болбосо 
 

(в) Центерранын тынымсыз байланыш кызматы аркылуу – бул тынымсыз байланыш түрү 

Центерранын укуктук ченемдерин сактоо маселелери үчүн атайын бөлүнгөн конфиденциалдуу 

кызмат катары көз карандысыз үчүнчү тарап тарабынан башкарылып конфиденциалдуу жана 

жашыруун билдирүүлөр үчүн арналган. Тынымсыз байланыш кызматы Центерра жана анын туунду 

ишканалары тарабынан колдонулган бир канча тилде жеткиликтүү. Төмөндө тынымсыз 

байланыштын адистери менен байланышуу жолдору көрсөтүлгөн: 
 

Интернет аркылуу: https://www.clearviewconnects.com/home 
 

Телефон аркылуу: Түндүк Америка үчүн (чалуулар акысыз): 1-866-841-8609 

Түндүк Америкадан тышкар: 1-647-438-1938 
 

Skype аркылуу (жалгыз аудио-чалуулар үчүн; www.skype.com аркылуу акысыз): 

Skype колдонуучусунун аты: clearview-centerra 
 

Почта аркылуу: ClearView Connects™ 

Почта кутучасы 11017 

Торонто, Онтарио 

M1E 1N0 

Канада 

Ишкананын юристинен башка адамдарга келип түшкөн арыздар жана билдирүүлөр жазуу түрүндө 

токтоосуз Ишкананын юристине өткөрүлүп берилиши абзел. Ишкананын юристи келип түшкөн 

бардык арыздардын жана билдирүүлөрдүн, расмий иликтөө өткөрүлгөн болбосо дагы, тиешелүү 

каттоосун тутууга тийиш. 
 

11.2 Ички иликтөө. 
 

Ишкананын юристи бул Саясатты бузуу жөнүндө бардык дооматтарды же шектенүүлөрдү иликтөө 

боюнча чараларды токтоосуз көрүүгө милдеттүү. Ал мындай иликтөө жүргүзүү үчүн зарыл болгон 
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бардык ресурстарды камсыз кылууга жана жардам көрсөтө турган көз карандысыз 

юристти ишке тартууга тийиш. 
 

Бул Саясаттын бузулгандыгы тууралуу дооматты же билдирүүнү алгандан кийин, 

Ишкананын юристи дароо алдын ала анализ жүргүзүп, мындай эреже бузуунун 

далилдеринин жетиштүүлүгү жана мындан ары иликтөө өткөрүүнүн кажети тууралуу 

алдын ала чечимди чыгарууга милдеттүү. 
 

Ишкана юристинин чечиминин негизинде мындай иликтөөнү өткөрөрүү макул деп 

табылса анда ал расмий иликтөөну баштайт. Расмий иликтөө өз убагында өткөрүлүп, ар 

тараптуу жана калыс болууга тийиш. 
 

Жалпы эрежеге ылайык расмий иликтөө өткөрүү учурунда Ишкананын юристи көз 

карандысыз юрист тартууга тийиш. 
 

11.3 Мамлекетик органдар менен кызматташуу. 
 

Эгер Ишкананын юристи расмий иликтөөнү баштаган болсо жана иликтөөнүн предмети 

мыйзам бузуу менен байланыштуу болсо, ал тийиштүү компетенциядагы көз карандысыз 

юристтен бул маселени компетенттүү бийлик органдарына ыктыярдуу түрдө билдирүү 

тууралуу консультация алууга милдеттүү. Мыйзамдын бузулгандыгы тууралуу 

шектенүүлөрдү өз убагында билдирүү “Центерранын” тобокелдикке көз карандылыгын 

азайтууда чечүүчү стратегия болуп калышы мүмкүн. 
 

Фонддук биржалар жана баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарга ылайык, башка 

маалыматтарды дагы жарыялоо талап кылынышы мүмкүн экендигин эске алуу керек . 

Маалымат жарыялоо “Центерранын” бекитилген эрежелерине ылайык ишке ашырылууга 

тийиш. 
 

Божомолдонгон бузууларды иликтөөдө Ишкананын юристи жана “Центерранын” бардык 

директорлору, башкаруучулары, кызматчылары, агенттери, өкүлдөрү жана контролдун 

астындагы туунду ишканалар бийликтин компетенттүү органдары менен толук көлөмдө 

кызматташууга милдеттүү. 
 

11.4 Кайталануулардын алдын алуу. 
 

Бул Саясаттын талаптарынын бузулушу учурунда Ишкананын юристи келечекте ушул 

өңдүү бузуулардын алдын алуу үчүн зарыл болгон өзгөртүүлөрдү аныктоо максатында 

Саясатты жана анын талаптарынын сакталышын текшерүү жол-жоболорун анализдеп 

чыгууга милдеттүү. Ишкана юристинин анализ жыйынтыктары жана Саясат менен анын 

жол-жоболоруна өзгөртүүлөрдү киргизүүгө карата сунуштары Корпоративдик башкаруу 

жана дайындоолор комитетине жана/же Директорлор кеңешинин Текшерүү комиссиясына 

карап чыгуу үчүн берилүүгө тийиш. 
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