
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президентінің т�рағалығымен Реформалар ж�ніндегі жоғары кеңестің 
кезекті отырысы �тті, деп хабарлады Мемлекет басшысының баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев «БҰҰ – әйелдер»  құрылымының 
Франция және Мексика үкіметтерімен бірлесіп ұйымдастырған 
«Ұрпақ теңдігі» жаһандық форумының қатысушыларына 
бейнеүндеу жасады, деп хабарлады Мемлекет басшысының 
баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаев Glencore International AG компаниясының 
басшылығымен кездесті, деп хабарлады Елбасының баспас�з 
қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Иә, «елдестірмек – елшіден» демекші, кез келген мемлекеттің дипломатиялық 
қыз меті қашанда маңызға ие. 5сіресе Қазақстан секілді к�пвекторлы саясат 
ұстанатын жас елде оның �зектілігі арта түседі. Тәуелсіз Қазақстанның 30 
жылдық тарихына к�з жіберсек, еліміздің дипломатиялық қызметінің түрлі 
соқпақтардан сүрінбей �ткенін аңғарамыз. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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15-бет

Араб әлеміндегі 
қазақ 
елшілері

8-бет

Қыз – үйде, 
қылығы – 
интернетте

17-бет

EUR/KZT  505.04           USD/KZT  426.05          RUB/KZT  5.84          CNY/KZT  65.9ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Әдебиетті 
қолдау 
бағдарламасы

Қасиетіңнен айналайын, 
домбыра!

Шежірелі шанағыңа талайлы тарихымды сыйғызған сен аман бол – домбыра! 
Ұлы даланы даңққа бөлеген сенің болмысында қазақтың наркескен намысы бар. 
Алп-алп басқан атандай буырқанған бабалардың мыңжылдықтан бері сенімі сен едің, 
серігің мен едім! Сені сол үшін де жаныма медет, рухыма сая тұтамын. Қасиетіңнің 
салмағын Қаратаумен өлшемесем, маған серт, қадірімді Алатауға теңгермесең, саған 
серт. Бағзыдан аян, нəсілі асыл елім сен дегенде көңілін көкжиекке сүңгітіп, сазыңнан 
жанына шипа іздеген. Қос ішегіңнен төгілген толқын сақи дүниенің тілі мен тіні болып 
мына құс тұмсығындай қысқа жалғанның жан жарасын жазған жоқ па?! Сен сол үшін 
де қымбатсың маған! Қасиетіңнен айналайын, домбыра!

Виртуалды форматта өт кен 
жиын гендерлік теңдік сала-
сындағы жаһандық күш-жігерді 
үйлестіруге арналған. Форумның 
негізгі мақсаты – осы процеске 
тартылған барлық қатысушының 
нақты міндеттемелеріне негіз-
делген көпжақты механизм қа-
лыптастыру.

Мемлекет басшысы өз сө-
зінде Қазақстан Тəуелсіздік 
ал ғаннан бастап 30 жыл бойы 
əйел дерді қолдауға бағытталған 
са лиқалы саясатты дəйекті түрде 
жүргізіп келе жатқанын атап 
өтті.    

– 2030 жылға дейінгі отба-
сы жəне гендерлік саясат тұжы-
рым дамасын басты негізге алған 
берік құқықтық база қалып-
тастырдық. Өткен айда адам 
құқығына қатысты алдағы уа-
қытта атқарылатын шаралар 
ту ра лы Жарлыққа қол қойдым. 
Оның негізгі бағыттарының бірі 
– ген  дерлік теңдікті қамтамасыз 
ету. Гендерлік мəселені шешу 
– өңі р  лік өлшем бойынша 

елі міздің сыртқы саясаттағы 
ба сым  дық  тарының бірі, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен қатар Президент 
Қазақстанның «Гендерлік зор-
лық-зомбылыққа қарсы іс-қи-
мыл коалициясы» жəне «Эконо-
микалық əділдік пен құқық 
жөніндегі іс-қимыл коалициясы» 
сияқты екі серіктес бірлестікке 
қосылатынын мəлімдеді. Бұл 
мемлекеттің бірқатар міндеттеме 
қабылдағанын білдіреді.

Атап айтқанда, əйелдер 
мен қыздарға қатысты зорлық-
зомбылықтың таралуы туралы 
жалпыұлттық зерттеу жұмысын 
қолға алу жөнінде шешімін айт-
ты.

Мемлекет басшысы ген-
дер лік теңдік жəне зорлық-
зомбылықтың алдын алу бо-
йынша озық тəжірибемен бөлісу 
үшін Орталық Азияда өңірлік 
білім платформасын құру тура-
лы бастама көтерді.

(Соңы 2-бетте)

 Жиында ұлттық жобалардың əзірленуі 
негізгі мəселе ретінде қарастырылды.

Стратегиялық жоспарлау жəне ре-
формалар агенттігінің төрағасы Қайрат 
Келімбетов Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
Агенттік пен Үкімет бірлесіп əзірлеген он 
ұлттық жобаны таныстырды. Бұл жобалар 
Жалпыұлттық басымдықтар мен 2025 жылға 
дейінгі ұлттық даму жоспарын жүзеге 
асыруға бағытталған.

Агенттік төрағасының баяндамасын 
жəне Кеңес мүшелерінің пікірін тыңдаған 
Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар ұсыныс айт-
ты. Ол Үкіметті нақты, шынайы, халыққа 
түсінікті жəне олардың тұрмысын жақсартуға 
бағытталған міндеттерді шешуге шақырды.

– Негізінде,  ұлттық жобалардың 
əзірленуіне қатысты жұмыстарыңыздың 
мақсат-міндеттеріне бірыңғай түсінік ке-
рек. Шын мəнінде, мақсат бөрікті аспанға 

ататындай жəне артық теорияландыратын-
дай емес, прагматикалық тұрғыда болуы 
тиіс. Реформалар жөніндегі жоғары кеңес 
«қиялилардың клубына» айналмауы қажет. 
Кабинетіміздің сыртындағы өмір күрделі 
бағытта дамуда. Қазір біз ең қажетті деген 
азық-түлік бағасының шарықтауына, жал-
пы инфляцияның өсуіне қатысты шешім 
қабылдауға мəжбүрміз. Бұдан бөлек, 
халықтың күнделікті тұрмыс-тіршілігіне 
байланысты қыруар мəселе бар. Мысалы, 
қуаңшылық мал шаруашылығына теріс əсер 
етіп отыр. Біз қалыптасқан жағдайға шы-
найы қарайық. Бұл жерде алдымызда тұрған 
міндетті терең түсініп, үйлесімді жұмыс істеу 
керек, – деді Президент.

Мемлекет басшысы ұлттық жобаларды 
жүзеге асыруға өте көп қаржы бөлінетінін 
айтты.

– Осыған байланысты мені жемқорлық 
мəселесі қатты алаңдатады.  Ірі жобалар-
ды жүзеге асыруға байланысты, əсіресе 
инфрақұрылымдық құрылыс саласында мол 
қаржы туралы ақпарат шыға салысымен-ақ 
мұндай жобалар жіті бақылап отырған «əккі 
аңшылардың» назарына бірден ілігеді. Олар 
бөлінген қаржының бір бөлігін қалталарына 
басып қалуға тырысады. Əңгіменің ашығын 
айтайық. Мұны бəріміз білеміз. Сондықтан 
Үкімет пен тиісті агенттікке аталған мəселені 
мұқият қарауды ескертемін. Ұлттық жоба-
ларды жүзеге асырудың пайдасы халықтың 
əл-ауқатын арттыруға бағытталуы тиіс, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

(Соңы 2-бетте)
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«Елдестірмек – елшіден»

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Дипломатиялық қызметтің 
іргетасы осылай қаланды

КСРО ыдыраған соң «тоғызыншы 
тер ри тория» атанған Қазақстан үшін 
сырт қы саясатты дербес жүргізу оңайға 
соқ қан жоқ. Мұның бірнеше себебі бар. 
Біріншіден, əлі буыны қатпаған мемле-
кетке шетелдік державалар күмəнмен 
қарады. Тіпті Қазақстанды кезекті саяси 
ойын алаңына айналдыруды көздегендер 
де табылғанына тарих куə. Оған қоса, 
еліміздің ядролық арсеналы да біраз 

саясаткердің басын ауыртқаны белгілі. 
Екіншіден, жас мемлекет үшін тыр-

нақалды сыртқы саяси қадамдар ауырға 
соғады. Сондықтан Қазақстанға өзінің 
сырт қы саясатын тыңнан бастауға тура 
келді. Өйткені сыртқы саяси бағытты 
қалып тас тырудың негізгі қиындығы елдің 
өз тəуелсіздігін тыныш та тұрақты жағдай-
да емес, мүлдем жаңа  геосаяси ахуал 
кезінде бастауға тура келді. Дəл осын-
дай кезеңде Қазақстанның мүдделе ріне 
тікелей немесе жанама əсері бар халық-
а ралық процестердегі еліміздің ұстаным-
дарын мүлтіксіз белгілеу қажет болатын.

(Соңы 7-бетте)

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ЗАҢЫ

Қазақстан 
Республикасының 
Еңбек кодексіне 

қашықтан жұмыс істеудің 
құқықтық реттелуін 
жетілдіру мәселелері 
бойынша �згерістер 
мен толықтырулар 

енгізу туралы
1-бап. 2015 жылғы 23 қарашадағы 

Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне мынадай өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

1) мазмұны алып тасталсын;
2) 1-баптың 1-тармағында: 
мынадай мазмұндағы 55-1) жəне 

55-2) тармақшалармен толықты рыл-
сын:

(Соңы 11-бетте)
Ұлттық домбыра күніне арналған материалдар 13-14-беттерде жарияланып отыр

Ұлттық жобалар 
ел игілігіне айналуы керек

Елбасы Glencore International 
AG компаниясының басшы-
сы Айван Глазенбергке Қазақ-
станның тау-кен өнеркəсібін 
дамы туға қосқан үлесі үшін риза-
шылығын білдірді. Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті негізгі инвес-
торы Glencore International AG 
болып табылатын «Қазмырыш» 
жа уап кершілігі шектеулі серік-
тестігінің тиімді жұмысын атап 
өтті.

– Жиырма жылға жуық уақыт 
табысты жұмыс істегеннен кейін 
сіз компания басшысы лауазымы-
нан кетіп жатырсыз. Біздің тиімді 

ынтымақтастығымыз мемлекет 
бюджетіне қомақты кіріс əкелді. 
Осы уақыт ішінде компанияның 
өндірістік көрсеткіштері айтар-
лықтай ұлғайды, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.  

Сондай-ақ Елбасы «Қаз мыр-
ыш» кəсіпорны өңірдің эколо-
гиялық жəне əлеуметтік мəселе-
лерін шешуге белсене атсалысып 
жүргеніне тоқталды.

– Пандемия салдарынан туын-
даған қазіргі қиын жағдайда ха-
лыққа қолдау көрсетіп, жұмыс 
орын дарын сақтауды жəне əлеу-
меттік мəселелерді шешуді 

жал ғас тыра беруді сұраймыз. 
Жалпы, осы бағытта сіздердің ком-
па ния ларыңыз еліміз бойынша 

көш бас шылардың бірі болып 
саналады, – деді Қазақстанның 
Тұңғыш Пре зи денті.

Өз кезегінде А.Глазенберг 
Нұрсұлтан Назарбаевқа тау-
кен саласы еңбеккерлеріне 

көрсеткен қолдауы үшін сондай-
ақ тəуелсіздік жылдарында елде 
қо лай лы инвестициялық климат 
қалып тастырғаны үшін алғысын 
білдірді.

– Қазақстан – тау-кен сала-
сын дағы инвесторлар үшін ең 
сенімді əрі қауіпсіз елдердің бірі. 
Glencore жұмыс істейтін басқа 
елдерден ерекшелігі, Қазақстанда 
инвесторларға қатысты заңнама 
мен салық режімі тұрақты, сая-
си режім сенімді əрі орнықты. 
Чилиде, Перуде салық өзгереді, 
Африкада үнемі бəрі құбылмалы, 
тіпті Аустралияда да өзгеріс бо-
лып тұрады. Қазақстанда түсі-
нікті, қарапайым əрі өзгермейтін 
ере желер бар. Бұл алаңсыз 
жұмыс істеп, инвестицияны арт-
тыруға мүмкіндік береді, – деді 
А.Глазенберг.

Инвестициялық климат тұрақты

Гендерлік теңдіктің 
салиқалы саясаты
Мемлекет басшысы әйелдерді қолдау 
жалғасатынын мәлімдеді
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Capital Bank Kazakhstan 
АҚ салымшылары (жеке тұл-
ғалар мен дара кəсіпкерлер) 
2021 жылдың 3 шілдесінен бас-
тап 2022 жылдың 3 шілдесіне 
дейінгі кезеңде агент-банк - 
«Еуразиялық банк» АҚ филиал-
дары мен бөлімшелеріне жүгініп, 
өтем алуға өтініш толтыра ала-
ды. Агент-банкке өтініш беретін 
салымшының қолында жеке ба-
сын куəландыратын құжаты бо-
луы керек. Салымшының орнына 
басқа да жеке тұлға өтініш бере 
алады. Бұл үшін оның қолында 
сенімхаты болуы қажет. 

Агент-банктің барлық қала-
лардағы филиалдары мен бөлім-
шелерінің мекенжайлары жəне 
жұмыс істеу кестесі eubank.kz 
ресми сайтында жəне банктің 
анықтама қызметінде мына 
те лефон нөмірлері арқылы 
қолжетімді: +7 (727) 332 77 22, 
+7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 
7722, +7 (702) 010 7722. 

Төлем тəртібі жəне кепілдік 
берілген өтемнің шекті сомала-
ры туралы мамандардың ақыл-
кеңесін 1460 телефон нөмірі 
арқылы алуға болады (қоңырау 
шалу тегін).

Capital Bank Kazakhstan АҚ 
салымшыларының назарына!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры «Қазақстан 
Республикасының екiншi деңгейдегі банктерiнде орналас-
тырылған депозиттерге мiндеттi кепiлдiк беру туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Capital Bank 
Kazakhstan АҚ салымшыларына кепілдік берілген �темді 
т�леудің басталатындығы туралы хабарлайды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қымбат ТОҚТАМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan» 

Кредитті онлайн рəсімдеу ра-
сымен де жеңіл əрі көп құжат та 
талап етілмейді, яғни жұмыс ор-
нынан анықтама қағаз, зейнетақы 
төлемдерінің бар-жоғын, не-
сие тарихын сұрап, басыңызды 
қатырмайды. Несие үшін банк 
бөлімшелеріне барып, уақыт 
кетірудің де қажеті жоқ, кепіл 
де керек емес. Тек ЖСН мен 
ұялы те лефон болса жеткілікті: 
15 минуттың ішінде сұраған ақ-
ша ңыз төлем картаңызға түсіп 
тұрады. 

Бірақ несиені оңды-солды 
үлестіре беретін қызметтің бұл 
түрі біраз адамды сан соқтыртты. 
Та лай адам ұшы-қиыры жоқ 
қарызға белшесінен батты. Ол 
ол ма, заңның солқылдағынан 
алаяқ тар басқалардың сырты-
нан кредит рəсімдеуді жиі лет-
ті. Ресми дерекке сүйенсек, 
биыл интернет жəне ұялы теле-
фон арқылы жасалатын алаяқ-
тық 139%-ға артқан екен. Бұл 
алдыңғы жылдармен салыс-
тырғанда екі есеге артық. 

Міне, интернет арқылы жа-
салатын алаяқтық оқиғалардың 
көбейіп кетуіне байланысты 
Үкі мет, тиісті мекемелер онлайн 
кредит мекемелерінің жұ мы-
сын ерекше қадағалауға алып, 
2021 жылы ҚР Қаржы на ры ғын 
реттеу жəне дамыту агент тігі 
онлайн несие алуға байланыс-
ты клиенттерді идентификат тау 
жөніндегі талаптарды қа таң -
датты. Агенттіктің жобасы – 
Fingramota.kz. порталында жа-
рияланған ақпаратқа сүйенсек, 
жаңа талаптарға сəйкес енді 
клиентті аутентификаттау үшін 
мынадай үш тəсілдің біреуін пай-
далану міндетті делінген: ұлттық 
куəландыру орталығы беретін 
электронды цифрлы қолтаңба; 
Ұлттық Банкінің Қазақстан 
банк   аралық есеп айырысу орта-
лығының Жеке деректерді өңдеу 
орталығы көрсететін қызметтерді 
пайдалану арқылы биометриялық 
идентификаттау жəне екі фак-
торлы аутентификаттау. Несие 
алушыны идентификаттамай, 
микрокредиттер беруге қатаң 
тыйым салынады. 

Жалпы еліміздің Азаматтық 
кодексінде кез келген адам жəне 
кез келген заңды тұлға қа рыз 
бере алады деп көр се тілген, яғни 
азаматтың бəрі бір-біріне не-
сиеге ақша бере ала ды. Бұл бір 
жағынан дұрыс норма сияқты 
көрінуі мүм кін. Бірақ оның екінші 
жағы бар. Мысалы, банктерді, 
микро қаржы ұйымдарын Ұлт-
тық банк қадағалап, реттей ала-
ды, оларға бұл ұйымдар ба-
ғы нады да. Ал Ұлттық банк 

рет темейтін ұйымдар беретін 
қа рыз дың барлық тəуекелін не-
сие алушы өзі көтереді, бұған 
реттеуші ұйым араласа алмайды. 
Сондықтан əсіре сақ болған жөн. 
«Реттелмейтін кредиторлардың 
көбі қарыздарды жоғары мөл-
шерлемемен үсынып, шектеу-
лер мен талаптарды сақта мауы 
мүмкін. Сондықтан келісім шарт-
пен жақсылап танысу қажет. 
Қандай қосымша немесе жасы-
рын төлемдер бар еке нін міндетті 
түрде көрген жөн. Кейбір компа-
ниялар қарыз сомасының үштен 
бір бөлігін құрайтын кредиттің 
өзін ұйым дастыру үшін ақы ала-
ды. Мысалы, берілген 150 мың 
кредиттен 50 мың теңгені қыз-
метақыға төлеуге тура келеді. 
Не гізі банктік қарыздар жəне 
микро қаржы ұйымдарындағы 
қа рыздар үшін жылдық тиімді 
сыйақы мөл шерлемесі 56%-дан 
аспауға тиіс. Бұл ұзақ мерзімге 
алынған қарыздарға қатысты. 
Егер сіз ақшаны қысқа – 45 
күнге дейінгі мерзімге алатын 
бол саңыз, онда мөлшерлеме ай-
ына 30%-ға дейін жетуі мүмкін. 
Бұдан бас қа мұндай қарыз көлемі 
50 ЕАК немесе 145 850 теңге мөл-
ше рінде шектеулі. Қысқа мер-
зімді онлайн-қарыздар бойын ша 
негізгі борыш жəне пайыз со-
масын бірден жəне толығымен 
қайтару қажет болатын фактіні 
де ескеру қажет. Оның үстіне 
мұны мерзімін өткізбей істеген 
дұрыс. Олай болмаған жағдайда, 
айтарлықтай көлемде өсімпұл 
есептеледі» дейді Fingramota.kz.

Биылдан бастап енгізілген 
тəртіп бойынша, қарыз түрінде 
ақша берумен айналысатын 
бар лық компания есептік тір-
кеуден өтуге міндетті. Сондай-
ақ 2021 жылдың наурыз айынан 
бастап міндетті түрде Қаржы 
нарығын реттеу жəне дамыту 
агенттігінің лицензиясы болуы 
керек, клиент осы лицензияны 
талап еткені жөн. Агенттіктің 
ха барлауынша, бүгінде 1016 
микро кредиттік ұйым есептік 
тіркеуден өтіп, ли цензия алған. 
Жыл басынан бері олардың саны 
181-ге азай ған. «Осылайша, 
кейбір ұйым дар лицензиялау 
рəсімінен өтпеді. Несие рəсім-
дегісі келген азаматтарға айта-
рымыз, ли цензияланбаған ұйым-
дармен шарт жасасуға болмай-
ды. Проб лемалар туындаған 
кезде сіз мұндай компанияның 
əре кетін тек сот тəртібімен ғана 
шеше аласыз», делінген ресми 
ақпаратта.

Ал микронесие алғалы отыр-
ған ұйымның тіркеуден өткен-
өтпегенін білгіңіз келсе, https://
www.gov.kz/memleket/ entities/
ardfm сайтынан тексеріп көруге 
болады.

Онлайн несие 
оңай емес

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазір к�птеген адам шұғыл ақша керек болса, таныс-тамы-
рына хабарласып, жалынып жатпайды. Бірден онлайн кредит 
рәсімдеп, қолма-қол ақша ала қояды. Бірақ оңай олжаның 
соңы опық жегізетінін жұртшылық ескере бермейтіні �кінішті. 
«К�рінбейтін» кредиторлар арқылы жұртшылық үйде отырып-
ақ, телефон немесе компьютер арқылы несиені оп-оңай жолмен 
ала алады. Бірақ онлайн кредит оңай болғанымен, оны �теу 
пайызы тым қымбат болып тұр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Соңы. Басы 1-бетте)

«55-1) қашықтан аралас жұмыс істеу – 
еңбек міндеттерін орындау кезеңдерін жұмыс 
беруші, қабылдаушы тарап жəне олардың 
объектілері тұрған жерде де, қашықтан жұ-
мыс істеу арқылы да кезектестіру жолымен 
еңбек процесін жүзеге асыру;

55-2) қашықтан жұмыс істеу –жұмыс 
беруші, қабылдаушы тарап жəне олардың 
объектілері тұрған жерден тыс жерде ең-
бек қызметі процесінде ақпараттық-комму-
никациялық технологияларды қолдана 
отырып еңбек процесін жүзеге асыру;»;

81) тармақша мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«81) хабарлама – жұмыскердің немесе 
жұмыс берушінің жазбаша нысандағы 
(қағаз жеткізгіштегі немесе электрондық 
цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған 
электрондық құжат нысанындағы) қолма-
қол не курьерлік пошта байланысы, пошта 
бай ланысы, факсимильді байланыс, элек-
трондық пошта жəне өзге де ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар арқылы 
немесе жұмыскердің немесе жұмыс берушінің 
авторизациялануы, сəйкестендірілуі қам-
тамасыз етіле отырып, электрондық түрде 
бе рілген өтініші;»;

3) 10-баптың 3-тармағындағы «Келісім-
дердің» деген сөз «Осы Кодексте көзделген 
жағдайларды қоспағанда, келісімдердің» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 20-баптың 1-тармағы мынадай мазмұн-
дағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Жұмыскерлердің сайланбалы өкілдері 
ұйым жұмыскерлерінің жалпы жиналысында 
(конференциясында) оған ұйым жұмыс-
керлерінің жалпы санының кемінде үштен 
екісі қатысқан кезде қатысушылардың 
көпшілік даусымен сайланады жəне оларға 
уəкілеттік беріледі. Жұмыскерлердің сай-
ланбалы өкілдерін сайлау бойынша ұйым 
жұ мыскерлерінің жалпы жиналысын (кон-
ференциясын) қашықтан дауыс беру арқылы 
өткізуге жол беріледі. Жұмыскердің жалпы 
жиналысқа (конференцияға) қатысуы элек-
трондық цифрлық қолтаңбамен немесе 
жұмыскердің авторизациялануы, сəйкес-
тендірілуі қамтамасыз етіле отырып, өзге де 
электрондық тəсілмен расталады.»;

5) 23-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«6) жұмыскерді ұжымдық шартпен, 
еңбек тəртіптемесі қағидаларымен, жұмыс 
берушінің жұмыскердің жұмысына (еңбек 
функциясына) тікелей қатысы бар өзге де 
актілерімен жəне осы Кодексте көз дел-
ген жағдайларда жұмыс берушінің бас қа 
да актілерімен жеке-дара немесе олар ды 
курьерлік пошта байланысы, пошта бай-
ланысы, факсимильді байланыс, элек трон-
дық пошта жəне өзге де ақпараттық-ком-
муникациялық технологиялар арқылы жіберу 
жолымен таныстыруға;»;

6) 28-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«3) жұмыстың орындалатын орны болуға 
тиіс. 

Қашықтан жұмыс істеу кезінде, қашықтан 
аралас жұмыс істеуді қоспағанда, жұмыстың 
орындалатын орны көрсетілмейді;»;

7) 30-баптың 1-тармағы 2) тармақшасының 
үшінші бөлігіндегі «жазбаша» деген сөз алып 
тасталсын;

8) 33-баптың 2-тармағының бірінші 
бөлігіндегі «Еңбек» деген сөз «Осы Кодексте 
көз делген жағдайларды қоспағанда, еңбек» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 37-баптың 1-тармағындағы «оны жаз-
баша нысанда хабардар ете отырып, еңбек 
шартын бұзу үшін негіз болған себептерді 
көрсетіп» деген сөздер «оған еңбек шартын 
бұзуға негіз болған себептер көрсетілген 
ха барлама беріп» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

10) 39-баптың 1-тармағындағы «жұмыс-
керге кемінде бір ай бұрын жазбаша» деген 
сөздер «жұмыскерді кемінде бір ай бұрын» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 46-баптың 2-тармағындағы «жазбаша 
түрде» деген сөздер алып тасталсын;

12) 53-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «жазбаша» 

деген сөз алып тасталсын;
2-тармақта:
бірінші бөліктегі «жазбаша» деген сөз алып 

тасталсын;
екінші бөліктің 3) тармақшасындағы «жаз-

баша» деген сөз алып тасталсын;
13) 56-бапта:
1-тармақтағы «жазбаша» деген сөз алып 

тасталсын; 
3-тармақтағы «жазбаша» деген сөздер алып 

тасталсын;
14) 65-баптың 2-тармағы мынадай редак-

цияда жазылсын: 
«2. Жұмыс беруші тəртіптік жазаны 

қолданғанға дейін жұмыскерден жаз баша 
нысанда (қағаз жеткізгіште немесе элек-
трондық цифрлық қолтаңба арқылы куə-
ландырылған электрондық құжат нысанында) 
не жұмыскердің авторизациялануы, сəй-
кестендірілуі қамтамасыз етіле отырып, 
электрондық түрде түсініктеме талап етуге 
міндетті.

Жасалған тəртіптік теріс қылық фактісі 
бойынша түсініктеме беру туралы талап 
жазбаша нысанда (қағаз жеткізгіште 
немесе электрондық цифрлық қолтаңба ар-
қылы куəландырылған электрондық құжат 
нысанында) ресімделеді жəне жұмыс бе-
рушінің талабын алғаны растала отырып, 

жұмыскерге жеке өзіне немесе курьерлік 
пошта байланысы, пошта байланысы, фак-
симильді байланыс, электрондық пошта 
жəне өзге де ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар арқылы тапсырылады.

Жұмыскер талапты алудан жалтарған 
немесе бас тартқан жағдайда жұмыс беру-
шінің өкілі тиісті акт жасайды.

Егер жұмыскер талапты алған немесе 
талапты алудан жалтару немесе бас тарту 
туралы акт жасалған күннен бастап екі 
жұмыс күні өткеннен кейін түсініктеме бер-
месе, онда жұмыс берушінің өкілі тиісті акт 
жасайды.

Жұмыскердің түсініктеме бермеуі тəртіптік 
жаза қолдану үшін кедергі бола алмайды.»; 

15) 74-баптың 1-тармағы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«1. Жұмыскерлер, оның ішінде қашықтан 
жұмыс істейтін жұмыскерлер үшін олардың 
əлеуметтік-тұрмыстық жəне өзге де жеке 
қажеттіліктерін өндіріс мүдделерімен үйлес-
тіру мақсатында икемді жұмыс уақыты 
режимі белгіленуі мүмкін.»;

16) 111-баптың 4-тармағының бірінші 
бөлігіндегі «жазбаша нысанда» деген сөздер 
алып тасталсын;

17) 115-баптың 2-тармағының бірінші 
абзацындағы «жазбаша» деген сөз алып 
тасталсын;

18) 123-баптың 6-тармағы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«6. Жұмыс беруші немесе қабылдаушы 
тарап жұмыскерлерге, жіберуші тараптың 
жұмыскерлеріне қалыпты жұмыс істеу жəне 
оларға сеніп тапсырылған мүліктің толық 
сақ талуын қамтамасыз ету үшін қажетті жағ-
дайлар жасауға міндетті.

Осы тармақтың ережесі, қашықтан аралас 
жұмыс істеуді қоспағанда, қашықтан жұмыс 
істеуге қолданылмайды.»; 

19) 127-баптың 3-тармағы мынадай 
мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Қашықтан жұмыс істеу кезінде жұмыс-
керді іссапарға жіберу, егер еңбек, ұжымдық 
шарттарда немесе жұмыс берушінің актісінде 
өзгеше көзделмесе, еңбек міндеттерін нақты 
орындаған жерден жүзеге асырылады.»;

20) 134-баптың 5 жəне 6-тармақтарындағы 
«жазбаша» деген сөз алып тасталсын;

21) 136-баптың 3-тармағындағы «жазбаша» 
деген сөз алып тасталсын;

22) 138-бап мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«138-бап. Қашықтан жұмыс істеу
1. Қашықтан жұмыс істеу еңбек шартын 

жасасу кезінде де, еңбек шартына тиісті 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіле 
отырып, еңбек шартының қолданылу мерзімі 
ішінде де белгіленеді.

Қызметтік (лауазымдық) міндеттерін ең-
бек шартын жасаспай жүзеге асыратын, 
еңбегі Қазақстан Республикасының арнайы 
заңдарында жəне Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік құқықтық актілерінде 
көз делген ерекшеліктермен бірге осы Ко-
дексте реттелетін, оның ішінде əскери қыз-
метте тұрған жұмыскерлер, арнау лы мем-
лекеттік жəне құқық қорғау орган да ры ның 
қызметкерлері, мемлекеттік қызмет шілер 
үшін қашықтан жұмыс істеу тəр тібі мен 
мерзімдері, еңбек міндеттерін орындау 
үшін қажетті жабдықпен, Қазақстан Респуб-
ликасының ақпараттандыру туралы заңна-
масына сəйкес ақпараттандыру объек ті-
лерімен, көрсетілетін байланыс қызмет те-
рімен жəне өзге де құралдармен қамтамасыз 
ету, шығыстарды өтеу жұмыс берушінің 
актісінде айқындалады.

2. Жұмыскердің немесе жұмыс берушінің 
бастамасымен тараптардың келісуі бойынша 
қашықтан жұмыс істеу немесе қашықтан 
аралас жұмыс істеу белгіленуі мүмкін.

3. Төтенше немесе соғыс жағдайы енгі-
зілген, төтенше жағдай жарияланған не 
мемлекеттік органдардың немесе олардың 
лауа зымды адамдарының шешімі бойын-
ша өзге де шектеу іс-шаралары, оның 
ішінде карантин енгізілген кезеңде, сон-
дай-ақ жұмыскерлердің өміріне немесе ден-
саулығына қатер төндіретін басқа да айрықша 
жағдайларда жұмыс беруші жоғарыда 
көрсетілген жағдайлар жойылғанға дейін 
қашықтан жұмыс істеуді немесе қашықтан 
аралас жұмыс істеуді себептерін көрсете 
отырып, жұмыс берушінің актісімен уақытша 
белгілеуге құқылы. Бұл ретте жұмыскерлерді 
еңбек міндеттерін орындау үшін қажетті 
жабдықпен, Қазақстан Республикасының 
ақпараттандыру туралы заңнамасына сəйкес 
ақпараттандыру объектілерімен, көрсетілетін 
байланыс қызметтерімен жəне өзге де құ-
ралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ шы-
ғыстарды өтеу жұмыс берушінің актісінде 
айқындалады.

Жұмыс берушінің актісінде міндетті түрде:
1) қашықтан жұмыс істеуді жəне (немесе) 

қашықтан аралас жұмыс істеуді уақытша 
белгілеу негізі;

2) өздеріне қатысты қашықтан жұмыс істеу 
жəне (немесе) қашықтан аралас жұмыс істеу 
уақытша белгіленген жұмыскерлердің тізімі;

3) қашықтан жұмыс істеуді жəне (немесе) 
қашықтан аралас жұмыс істеуді уақытша 
белгілеуге негіз болған жағдай жойылатын 
күннен аспайтын, қашықтан жұмыс істеу 
жəне (немесе) қашықтан аралас жұмыс істеу 
мерзімі қамтылуға тиіс.

4. Жұмыс беруші, қабылдаушы тарап 
жұмыскерді еңбек міндеттерін орындау 
үшін қажетті жабдықпен, Қазақстан Рес-
пуб ликасының ақпараттандыру туралы 
заң на масына сəйкес ақпараттандыру 

объектілерімен, көрсетілетін байланыс қыз-
мет терімен жəне өзге де құралдармен қам-
тамасыз етеді. Жұмыс беруші оларды орнату 
мен оларға қызмет көрсету шығыс тарын 
көтереді.

Жұмыскер еңбек міндеттерін орындау 
процесінде жұмыс беруші, қабылдаушы 
тарап қамтамасыз еткен жабдықты, Қазақ-
стан Республикасының ақпараттандыру 
туралы заңнамасына сəйкес ақпараттандыру 
объектілерін, көрсетілетін байланыс қызмет-
терін жəне өзге де құралдарды пайдалануға 
міндетті.

Жұмыскер еңбек міндеттерін орындау үшін 
өз жабдығын, Қазақстан Республикасының 
ақпараттандыру туралы заңнамасына сəй -
кес ақпараттандыру объектілерін жəне 
өзге де құралдарды пайдаланған, сон   дай-
ақ көрсетілетін байланыс қызмет теріне 
ақы төлеу шығыстарын көтерген жағ дайда, 
жұмыс беруші өтемақы төлейді, оның мөл-
шері, төлеу тəртібі мен мерзімі жұмыс кермен 
келісу бойынша белгіленеді.

Тараптардың келісуі бойынша қашықтан 
жұмыс істейтін жұмыскерге жұмыс беруші, 
қабылдаушы тарап үшін жұмысты орындауға 
байланысты өзге де негізделген шығыстар 
да, оның ішінде электр энергиясының құны 
өтелуі мүмкін.

5. Қашықтан жұмыс істейтін жұмыскерлер 
үшін жұмыс уақытының күнделікті ұзақ-
тығының шектеулері сақтала отырып, жұмыс 
уақытының тіркелген есебі белгіленеді, оны 
бақылау ерекшеліктері еңбек шартында 
немесе жұмыс берушінің актісінде ай-
қындалады.

Жұмыскер жұмыс уақытының шегінде 
жұмыс берушімен, қабылдаушы тараппен 
байланыс үшін қолжетімділік режимінде 
болуға тиіс.

Жұмыс беруші, қабылдаушы тарап, 
осы Кодекстің 77-бабының 2-тарма ғында 
жəне 86-бабында көзделген жағдай ларды 
қоспағанда, жұмыскердің жұмыс уақытынан 
тыс кезде қолжетімділік режимінде болуын 
талап етуге құқылы емес.

Қашықтан жұмысты белгіленген жұмыс 
уақыты ұзақтығынан тыс орындау қажет 
болған жағдайда, жұмыскерді жұмысқа 
тартуға осы Кодекстің 108, 109 жəне 110-бап-
тарына сəйкес жоғарылатылған мөлшерде 
ақы төлене отырып, оның жазбаша келісуімен 
ғана жол беріледі.

Қашықтан жұмыс істеу кезінде жұмыс 
беруші, қабылдаушы тарап жұмыстың 
орын далуын нақты уақытпен тіркей алмаса, 
жұмыс уақытын есепке алу жөніндегі құжатта 
жұмыс уақыты еңбек шартында, жұмыс беру-
шінің актісінде белгіленген жұмыс көлемінің 
орындалуы ретінде белгіленеді.

Еңбек шарты тараптарының келісуі бойын-
ша қашықтан жұмыс істейтін жұмыскерлер 
үшін осы Кодекстің 74-бабына сəйкес икемді 
жұмыс уақыты режимі белгіленуі мүмкін.

6.  Қашықтан жұмыс істеген кезде 
жалақы жұмыскердің біліктілігіне, орын-
далатын жұмыстың күрделілігі мен сапа-
сына қарай еңбек шартында жəне жұмыс 
берушінің актісінде негізделген жұмыс 
көлемін орындаған кезде толық мөлшерде 
төленеді.

7. Жұмыскерлер жұмысты қашықтан 
орындаған кезеңде олардың еңбек қауіпсіздігін 
жəне еңбегін қорғауды қамтамасыз ету 
мақсатында жұмыс беруші осы Кодекстің 
182-бабы 2-тармағының 2), 3), 8), 10), 11), 
14), 16) жəне 17) тармақшаларында көзделген 
міндеттерді орындайды, қабылдаушы тарап 
осы Кодекстің 182-1-бабы 2-тармағының 3), 
8), 9) жəне 10) тармақшаларында көзделген 
міндеттерді орындайды, сондай-ақ жұмыс 
беруші немесе қабылдаушы тарап жабдықпен, 
Қазақстан Республикасының ақпараттандыру 
туралы заңнамасына сəйкес ақпараттандыру 
объектілерімен жəне өзге де құралдармен 
жұмыс істеген кезде еңбек қауіпсіздігі жəне 
еңбекті қорғау жөніндегі талаптар бар жұмыс 
берушінің актісін, қабылдаушы тараптың 
актісін əзірлейді жəне шығарады.

Жұмыс берушінің, қабылдаушы тараптың 
осы Кодексте белгіленген еңбек қауіпсіздігін 
жəне еңбекті қорғауды қамтамасыз ету 
жөніндегі басқа да міндеттері, егер еңбек, 
ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің ак-
тісінде, қабылдаушы тараптың актісінде 
өзгеше көзделмесе, жұмысты қашықтан 
орындау кезеңінде жұмыскерлерге қолда-
нылмайды.

8. Қашықтан жұмыс істеу процесінде 
жұмыскерге белгілі болған қызметтік, ком-
мерциялық немесе заңмен қорғалатын 
өзге де құпияны қорғау мақсатында еңбек 
шартында немесе жұмыс берушінің актісінде, 
қабылдаушы тараптың актісінде жұмыс 
берушінің осы ақпаратын, қабылдаушы 
тараптың ақпаратын сақтау жəне жария етпеу 
туралы шарт көзделеді.

9. Қашықтан жұмыс істейтін жұмыс-
керлердің еңбек қатынастары осы бапта, 
еңбек шартында, жұмыс берушінің актісінде 
белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, 
осы Кодекске сəйкес жүзеге асырылады.»;

23) 163-баптың 1-тармағындағы «жазбаша» 
деген сөз алып тасталсын.

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 шілде 
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істеудің құқықтық реттелуін жетілдіру мәселелері бойынша 
�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы


