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Վիվա-ՄՏՍ Էթիկայի ԿանոններՈւղերձ

Հարգելի Ընտանիքի անդամ ներ,

Այս փաստաթուղթը մեր ընկերության ամենակարևոր նախագծերից մեկն է, քանի որ 
այն սահմանում է Վիվա-ՄՏՍ-ի աշխատակազմի պրոֆեսիոնալ վարքագծի և 
աշխատանքային պարտականությունների համար նախատեսված սկզբունքներն ու 
էթիկայի չափանիշները: Այս սկզբունքներն ու ստանդարտները պետք է ծառայեն որպես 
հիմնական ուղեցույց մեր ամենօրյա մասնագիտական գործունեության մեջ: Դրանք 
ձևավորում են նորմերն ու չափանիշները և ուղղություն տալիս Ձեր աշխատանքային 
գործունեության ընթացքում հնարավոր խնդիրների լուծման համար:
Վիվա-ՄՏՍ-ում մենք միշտ ձգտում ենք պահպանել օրինականությունը, գործել արդար  և  
ծավալել մեր գործունեությունը ի օգուտ հասարակության, որում մենք աշխատում ենք:

Խնդրում ենք ծանոթացնալ էթիկայի կանոններին, համապատասխանաբար կիրառել դրանք 
աշխատանքային վարքագիծը կանոնակարգելու և մեր Ընկերության բրենդը բարձր պահելու 
նպատակով:

Հարգանքով` 

Ռալֆ Յիրիկյան 

Գլխավոր Տնօրեն
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Վիվա-ՄՏՍ-ն ակնկալում է էթիկայի չափանիշներին համապատասխան աշխատաոճ 
իր բոլոր աշխատակիցների կողմից: Էթիկայի կանոնները սահմանում է այն շրջանակը, որի 
հիման վրա աշխատակիցները պետք է ծավալեն իրենց մասնագիտական գործունեությունը̀  
Ընկերության բիզնես գործընթացներով սահմանված աշխատանքային վարքագիծ դրսևորելու 
և որոշում կայացնելու գործընթացը̀  միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով Ընկերության 
արժեքները, կանոնակարգերը և իրավական պարտավորությունները: 

Եթե անհրաժեշտություն է առաջանում որոշում կայացնելու, որը նկարագրված չէ Էթիկայի 
կանոններում, ապա պետք է պատասխանել հետևյալ հարցերին. 

եթե այս հարցերից որևէ մեկի պատասխանը <<ոչ>>-է, ապա այդ գործողությունը պետք չէ 
անել: 

Էթիկական մասնագիտական վարքագծի պահպանում ն ակնկալվում է և պարտադիր է 
վիվա-ՄՏՍ-ի յուրաքանչյուր աշխատակցի համար:

Ընկերությունը հարգում է իր աշխատակիցների իրավունքներն ու օրինական շահերը, 
գնահատում է անաչառությունը̀  նախատեսելով կատարած աշխատանքի դիմաց համարժեք 
փոխհատուցում, մասնագիտական աճի համար հավասար իրավունքներ, ինչպես նաև 
պատրաստակամություն̀  կանխելու անընդունելին և ստանձնելու սեփական որոշում ների 
պատասխանատվությունը:

1. Արդյոք դա  համապատասխանու՞մ է Ընկերության կանոնակարգերին:
2. Արդյոք դա օրինակա՞ն է:
3. Արդյոք դա արդա՞ր է:
4. Արդյոք Ընկերությունն օգուտ կքաղի՞ դրանից:
5. Արդյոք դա կնպաստի՞ Ըկերության բարի համբավին:
6. Արդյոք ես ունե՞մ լիազորություններ այս որոշումը կայացնելու համար:
7. Որքանո՞վ լավ կզգամ ես ինձ, եթե այս տեղեկատվությունը իմ գործողությունների
մասին հայտնվի ԶԼՄ-ներում: . 

          նԱխԱԲԱն

նԱխԱԲԱն Վիվա-ՄՏՍ Էթիկայի Կանոններ
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Հիմնարար արժեքներ
Վիվա-մՏՍ-ի առաքելությունն է հեռահաղորդակցության նորարարական և բարձրորակ 
ծառայություններ առաջարկել իր բաժանորդներին: իր գործունեության բոլոր 
ոլորտներում Ընկերությունն առաջնորդվում է հետևյալ հիմնարար արժեքներով.

- Նորարարություն – Մենք մշակում ենք առաջադեմ լուծում ներ և կիրառում ենք 
հաջողությամբ:
- Պատասխանատվություն – Մենք պատասխանատու ենք մեր քայլերի համար:
- Հարգանք - Մեր բոլոր գործողությունների հիմքում էթիկայի կանոններն ու 
մարդկային արժեքներն են:
- Թիմային աշխատանք - Մենք աշխատում ենք ազնվորեն̀  կիսելով համատեղ 
հաջողության արդյունքները:
- Հավատարմություն - Մենք կարևորում ենք հավատարմությունը:

Աշխատակցի իրավունքներ և շխատանքային միջավայր

Սոցիալական կոմիտե

Հարաբերություններ այլ աշխատակիցների հետ 

Շահերի բախում

նվերներ, գործուղումներ և ժամանց 

Մտավոր սեփականություն և գաղտնիություն 

Հագուստը և արտաքին տեսքը 

Աշխատակիցներ
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ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ և ԱՇխԱՏԱնքԱյին ՄիջԱվԱյր

Մեր Ընկերությունն ապահովում է այնպիսի աշխատանքային միջավայր, 
որը չի հանդուրժում երեխաների և հարկադիր աշխատանք, սեռական, 
ռասայական, էթնիկ պատկանելիության,  մաշկի գույնի, լեզվի, ծագման, 
սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի,    տարիքի, բնակության վայրի, 
դավանանքի,  քաղաքական հայացքների կամ հասարակական 
կազմակերպություններին անդամակցության հետ կապված որևէ 
խտրականություն: Այս ամենը վերաբերում է աշխատակիցների 
հավաքագրման, կարիերայի զարգացման և կարգապահական 
միջոցառումների գործընթացներին: Այդ իսկ պատճառով, 
խտրականությունը, անուշադրությունը, հանդիմանություններն ու այլ 
տեսակի ճնշումները, որոնք ստեղծում 
են թշնամական աշխատանքային մթնոլորտ, խստորեն արգելվում են 
վիվա-ՄՏՍ-ում:
ղեկավարները պետք է ստեղծեն և խրախուսեն վստահություն, 
նվիրվածություն և ներգրավվածություն իրենց և իրենց ենթակաների միջև:

Բոլոր այն աշխատանքային խնդիրները, որոնք չեն լուծվել վարչության 

պետի կամ ՄՌ վարչության կողմից ներկայացվում են կարգապահական 
կոմիտեին անմիջապես լուծում ստանալու նպատակով: կարգապահական կոմիտեն ղեկավարվում է Գլխավոր 
տնօրենի կողմից և ստեղծվել է բոլոր աշխատակիցների հանդեպ արդար, հավասար և հարգալից վերաբերմունք 
ապահովելու նպատակով:

Ընկերությունում խիստ արգելվում են ոտնձգությունները, ներառյալ ֆիզիկական կամ սեռական բնույթի 
ակնարկները, հանցակցությունը, ինչպես նաև հետապնդումը, որոնք խոչընդոտում են աշխատանքը 
կամ աշխատավայրում առաջացնում են վախի, թշնամության և լարվածության մթնոլորտ:

Աշխատանքը պահանջում է սթափ մտածողություն և ազդեցություն է թողնում մեր աշխատակիցների և այլոց 
անվտանգության վրա: դուք չեք կարող պատշաճ ձևով կատարել ձեր աշխատանքը, եթե գտնվում եք ալկոհոլի, 
թմրանյութերի կամ սխալ չափաբաժնով ընդունված դեղամիջոցների ազդեցության տակ: Այդ իսկ պատճառով 
խստորեն արգելվում է աշխատանքից առաջ կամ ընթացքում Ընկերության տարածքում կամ  Ընկերության 
շենքերին հարող տարածքներում օգտագործել հոգեմետ դեղամիջոցներ կամ ալկոհոլային խմիչք:

վիվա-ՄՏՍ-ը ձգտում է ստեղծել իր աշխատակիցների, ինչպես նաև Ընկերության տարածք մուտք 
գործող ցանկացած անձի համար անվտանգ գրասենյակային պայմաններ: Անվտանգության նորմերի 
համապատասխանությունը հատկապես կարևորվում է Տեխնիկական վարչության աշխատակիցների համար: 
Ավելին, որոշակի աշխատանքների համար գոյություն ունի անվտանգությանը վերաբերող սահմանված 
կանոնակարգ,  որին դուք պետք է ծանոթ լինեք և հետևեք ձեր աշխատանքի ընթացքում: Հիշեք, որ անվտանգ 
աշխատանքային պայմաններ ապահովելու համար աշխատավայրում խստորեն արգելվում է կրել զենք (նույնիսկ 
պնեվմատիկ) և այլ ինքնապաշտպանական միջոցներ առանց հատուկ թույլտվության: Ավելին, արտահայտված 
կամ ենթադրյալ տեսակի բռնությունը խստորեն արգելվում է:

վիվա-ՄՏՍ-ի տարածքներ աշխատակիցների մուտքն ու ելքը իրականացվում է միայն ծառայողական 
անցագրերի և մատնահետքերի միջոցով, իսկ այցելուների համար նախատեսված են հատուկ անցագրեր: 
Ընկերության տարածքում գտնվելիս՝ աշխատակիցները և հյուրերը պարտավոր են կրել համապատասխան 
անցագիրը տեսանելի ձևով: Բացի այդ, խստիվ արգելվում է անցագիրը փոխանցել այլ անձի:

Հարց.

Պատ.

        ի՞նչ տեսակի վարքագիծ է արգելված մեր Ընկերությունում: 

        Արգելված է հետևյալը. 
• գողություն, հայհոյանք, ճնշում (բանավոր և ֆիզիկական), ծաղրանք, հանցակից լինելը
• ալկոհոլի կամ թմրանյութերի ազդեցության տակ գտնվել կամ ոչ պատշաճ

դեղորայքի ընդունումը աշխատավայրում
• զենք կրելը
• խտրականություն դնելը, անփութությունը կամ ճնշումների այլ տեսակները, որոնք

ստեղծում են թշնամական աշխատանքային մթնոլորտ

Աշխատակիցներ Վիվա-ՄՏՍ Էթիկայի Կանոններ
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ՀԱԳՈւՍՏԸ եվ ԱրՏԱքին ՏեՍքԸ
Հագուստի կոդեքսը նախատեսում է կանոնների շարք, որը սահմանում   
է աշխատանքային հագուստի թույլատրելի ոճը: Գործնական հագուստ 
կրելու այս կարգը կոչված է բարձր պահելու աշխատակիցների 
և կորպորատիվ բրենդի պրոֆեսիոնալ իմիջը: վիվա-ՄՏՍ-ի 
աշխատակիցները պետք է հագնվեն համապատասխանաբար, 
թեպետև ազատ և հարմար ոճում:

Աշխատակիցները, ովքեր շփվում են հաճախորդների հետ (թե ներքին, 
թե արտաքին) պետք է համապատասխանեն գործնական հագուստի 
հետևյալ կանոններին.
-  կախված աշխատանքի բնույթից̀  (սպասարկման կենտրոնների 
աշխատակիցներ, հարկի ծառայողներ, վարորդներ, բանվորներ և այլն) 
անհրաժեշտ է կրել Ընկերության կողմից տրամադրվող համազգեստ, 
որը միշտ պետք է լինի մաքուր և արդուկված
-  անհրաժեշտ է ունենալ մաքուր, հարդարված, խնամված մազեր, 
որոնց ոճն  ու գույնը չի գրավում ավելորդ ուշադրություն
- անհրաժեշտ է ունենալ մաքուր և խնամված ձեռքեր, պահպանել 
մարմնի խիստ հիգիենա և խուսափել սուր օծանելիքի օգտագործումից 
և մարմնի տհաճ հոտերից
- արգելվում է  կրել ցանկացած տեսակի գլխարկներ, պատառոտված 
ջինսեր, սպորտային համազգեստ (կիսատաբատներ, մայկաներ) կամ 
որևէ տեսակի գովազդային բնույթ ունեցող հագուստ
- արգելվում է կրել հողաթափեր, ծովափնյա սանդալներ, մարզական 
կոշիկներ: 

վիվա-ՄՏՍ -ի աշխատակիցներին թույլատրվում է կրել ազատ ոճի 
հագուստ` հաշվի առնելով վերոնշված պահանջները:

Այն աշխատակիցները, ովքեր ունեն հատուկ հանդիպումներ 
արտաքին հաճախորդների հետ, պետք է հագնված լինեն բիզնես ոճին 
համապատասխան: 

Կանանց ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ
Արգելվում է`
- ունենալ երկար եղունգներ և պատկերներով մատնահարդարում,
- չափից ավել զարդեր (որոնք աղմուկ են առաջացնում, երկար են ու ծանր),
- չափից ավելի և վառ շպար,
- չսանրված և չխնամված մազեր,
- ցանկացած տեսակի թափանցիկ զգեստ կամ տաբատ,
- կարճ կամ բաց բլուզներ, որոնք չեն ծածկում ուսերը, կրծքի, թիկունքի մասերը, լայն բացվածքները, 
- կանացի ամառային զգեստները (սարաֆան), կարճ զգեստներն ու կիսաշրջազգեստները (ծնկից 
ոչ ավել բարձր, քան 4 սմ)
- չափազանց բարձր կրունկներ (8 սմ ոչ ավել):

Տղամարդկանց ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ
Տղամարդիկ պետք է լինեն մաքուր սափրված (թեկուզ մորուքով) , կրեն մաքուր հագոըստ:

Անմիջական ղեկավարները պատասխանատու են իրենց ենթակայության տակ գտնվող 
աշխատակիցների արտաքին տեսքի գնահատման համար: եթե աշխատակցի զգեստը չի 
համապատասխանում կանոններին, ղեկավարը պետք է ձեռնարկի հետևյալ քայլերը.
- առաջին անգամ  ուղարկում  է աշխատակցին տուն զգեստափոխվելու և տալիս է բանավոր 
նկատողություն,
- երկրորդ անգամ աշխատակիցը ստանում է գրավոր նկատողություն:
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վիվա-ՄՏՍ-ում աշխատող անհատները պետք է մշտապես գործեն ըստ Ընկերության 
հանդեպ իրենց ստանձնած պատասխանատվության, ինչպես նաև պետք է ցուցաբերեն 
հատուկ հոգածություն, որպեսզի իրենց սեփական շահերի և Ընկերության շահերի բախումը 
որևէ կերպ վնաս չպատճառի Ընկերությանը:

 Շահերի բախում

Ընկերության շահերն ու բրենդը պետք է լինեն առաջին տեղում վիվա-ՄՏՍ-ի 
աշխատակիցների կողմից կայացվող բոլոր որոշումների և ձեռնարկվող բոլոր քայլերի 
համար: Շահերի բախման առկայությունը կարող է վնաս պատճառել Ընկերության 
կարևոր շահերին: նման դեպքերից խուսափելու համար ինչօես նաև աշխատանքի 
արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Ընկերությունում արգելվում են բոլոր 
տեսակի շահերի բախման դեպքերը:  

Շահերի բախում կարող է առաջանալ, երբ առաջ են մղվում աշխատակցի անձնական 
շահերը, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ նրա որոշումները կարող են բացասաբար 
անդրադառնալ Ընկերության շահերի վրա:

Շահերի բախումը այն 
իրավիճակն է, որտեղ 
Վիվա-ՄՏՍ-ի 
աշխատակիցն ի վիճակի 
է ինչ-որ կերպ շահարկել 
իր մասնագիտական կամ 
պաշտոնի 
հնարավորությունները իր 
անձնական շահի օգտին: 

Վիվա-ՄՏՍ Էթիկայի Կանոններ
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Շահերի բախումը կարող է արտահայտվել տարբեր ձևերով: Ստորև ներկայացված են նման 
իրավիճակների որոշ օրինակներ.
- դուք այն ընկերության համասեփականատերն եք, որը հանդիսանում է վիվա-ՄՏՍ-ի 
գործընկերը կամ մատակարարը:
- դուք ընդունում եք վիվա-ՄՏՍ-ի մատակարարի կողմից տրամադրվող արժեքավոր նվերներ 
կամ հրավերներ,
- դուք ունեք ընտանեկան բիզնես, որտեղ աշխատում է ձեր բարեկամը  (կամ  դիմում  է  
աշխատանքի  համար),  կամ  ապրանքներ կամ ծառայություններ են գնվում ձեր 
հարազատից, կամ այդ ընկերությունը վերահսկվում է ձեր հարազատի կողմից:  
-  դուք ցանկանում եք փոխել ձեր պաշտոնը և աշխատավայրը վարչության կամ բաժնի ներսում, 
որտեղ աշխատում է ձեր բարեկամը և գտնվելու եք նրա ենթակայության տակ: 

խուսափեք այս և նմանատիպ այլ իրավիճակներից:

Շահերի բախման մասին 
տպավորությունները նույնպես 
կարող են ստեղծել կոնֆլիկտներ: 
կոնֆլիկտներ կարող են 
առաջանալ հարազատների 
(օրինակ̀  ձեր ամուսնու/կնոջ, 
երեխաների և ծնողների) 
շահերի կամ գործողությունների 
հետևանքով:

Հիշեք. եթե կարծում եք, որ ձեզ 
կարող են ներգրավել այնպիսի 
իրավիճակներում, որոնք կարող 
են ստեղծել շահերի բախում, 
ապա անհրաժեշտ է քննարկել 
այդ հարցը ձեր անմիջական 
ղեկավարի հետ:

Հարց. Ընկերությունը, որտեղ հայրս սեփականատեր է, վիվա-ՄՏՍ-ին մատուցում է ծառայություններ: 
ի՞նչ պետք է անեմ ես:

Պատ. Այս դեպքում, դուք պետք է լրացնեք ՄՏՍ Հայաստան ՓԲԸ-ի շահերի հնարավոր բախման 
հայտարարագիրը և ներկայացնեք այն ՄՌ վարչություն՝ խուսափելու համար որևէ փաստացի կամ 
հնարավոր շահերի բախումներից:

Հարց. կինս ընդունվել է աշխատանքի մի ընկերություն, որը հանդիսանում է վիվա-ՄՏՍ-ի մրցակից:  
Արդյոք ես պե՞տք է նշեմ այդ փոփոխությունը շահերի բախման հայտարարագրում:  

Պատ.            դուք պետք է լրացնեք փոփոխությունները և ներկայացնեք ՄՌ վարչություն: 
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վարչության պետի և Գլխավոր տնօրենի թույլտվությամբ դուք կարող եք 
հաճախորդներին հրավիրել սուրճի, ճաշի կամ ընթրիքի վիվա-ՄՏՍ-ի տարածքում 
խելամիտ գնի շրջանակներում կամ մատուցել նրանց փոքրիկ հուշանվեր, եթե այդ 
նվերները ընդունելի են թե օրենքով, և թե Ընկերության հակակոռուպցիոն 
կանոնակարգերով (PL-ARM-020) 
և ներքին այլ նորմատիվային փաստաթղթերով և մատակարար Ընկերության ներքին 
քաղաքականություններով: 
իր տեսակով և գնով կերակուրներն ու նվերները պետք է լինեն սովորական/ընդունելի 
այն երկրի շուկայում, որտեղ մատուցվում են: նվերը կարող է ներկայացվել ի նշան 
քաղաքավարության, հարգանքի կամ որպես շնորհակալություն հյուրընկալության համար: 

• Չի թույլատրվում մատուցել նվերներ կանխիկ գումարի տեսքով կամ ի
պատասխան բարենպաստ պայամանների տրամադրման:
• Չի թույլատրվում նաև մատուցել նվերներ հատուկ վերաբերմունք ակնկալելու
նպատակով:

Բոլոր այլ առաջարկները պետք է քաղաքավարի կերպով անմիջապես մերժվեն և զեկուցվեն 
անմիջական ղեկավարին և կոմպլայենսի ղեկավարին:

նվերներ, ԳՈրծՈւղՈւՄներ եվ ժԱՄԱնց

Մեր Ընկերությունն իր գործունեության 
ընթացքում առաջնորդվում է 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ    
օրենսդրության պահանջներով այդ 
թվում նվերների, գործուղումների 
և ոչ պաշտոնական ժամանցի 
կազմակերպման ու մասնակցության 
հարցերում: խնդրում ենք ծանոթանալ 
կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված 
մեր ներքին կանոնակարգին:

վիվա-ՄՏՍ-ում արգելվում է ընդունել 
երրորդ կողմի ներկայացուցչի կողմից 
ճաշի, ընթրիքի, սուրճի և այլ տիպի  
որևէ  հրավեր: նմանատիպ հրավերի  
ընդունումը դիտարկվում է որպես 
կարգապահական խախտում:

վիվա-ՄՏՍ-ի ոչ մի աշխատակից իրավունք չունի ստանալ անձնական ֆինանսական 
եկամուտ, նվերներ կամ ծառայություններ՝ ելնելով Ընկերությունում իր զբաղեցրած 
պաշտոնից կամ կատարած պարտականություններից: Աշխատակիցներին չի 
թույլատրվում ընդունել որևէ նվեր երրորդ անձանց կողմից՝ անկախ դրա մատուցման 
առիթից և քանակից:  Բացառություն են կազմում ապրանքանիշով հուշանվերները 
(գրիչներ, օրացույցներ, օրագրեր, նոթատետրեր, բաժակներ):

վարչության պետի և Գլխավոր տնօրենի թույլտվությամբ դուք կարող եք հրավեր ստանալ 
երրորդ կողմից, այդ թվում բաժանորդից, հաճախորդից, մատակարարից և կամ այլոց 
կողմից՝ մասնակցելու աշխատանքային գործունեության հետ կապված հանդիպումների, 
ժողովների և կոնֆերանսների: Չափազանց թանկարժեք կամ ողջամիտ գնի սահմաններից 
դուրս միջոցառումների մասնակցությունը խստիվ արգելվում է:  

Որևէ ճանափարհորդություն կամ միջոցառում, որը տրամադրվում է պետական ծառայողի     
կամ այլ մարմինների կողմից պետք է համապատասխանի Ընկերության հակակոռուպցիոն 
ներքին փաստաթղթերին և այլ կիրառելի նորմերի պահանջներին և վերահսկվի կոմպլայենս 
ղեկավարի կողմից և հաստատվի բացառապես Գլխավոր տնօրենի կողմից:

Վիվա-ՄՏՍ Էթիկայի Կանոններ
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յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է պահպանի Ընկերության սեփականությունը և ռեսուրսները: 
եթե   դուք տեղեկացել եք կամ ականատես եք եղել  Ընկերության սեփականության նկատմամբ 
անփույթ վերաբերմունքին կամ վնասմանը, անհրաժեշտ է տեղեկացնել ձեր անմիջական 
ղեկավարին կամ գրել թեժ Գծի միջոցով: 

Արգելվում է օգտագործել Ընկերության ակտիվները ցանկացած անօրինական նպատակով: 
երաշխավորելու համար Ընկերության գույքի ճշգրիտ օգտագործումը յուրաքանչյուր աշխատակից 
պետք է.
• Ապահովի	պատշաճ	գույքի	օգտագործումը՝	կանխելու	համար	գողությունը,	վնասը	կամ
չարաշահումներով օգտագործումը 
• անմիջապես	տեղեկացնի	անմիջական	ղեկավարին	վնասման	փաստի,	հափշտակման	կամ
չարաշահումներով օգտագործման մասին
• օգտագործի	հեռախոսներ	և	այլ	էլեկտրոնային	ռեսուրսներ,	գրավոր	փաստաթղթերը	կամ	որևէ	այլ
գույք միայն բիզնեսի նպատակով 
• պաշտպանի	բոլոր	էլեկտրոնային	տվ յալները,	հաղորդակցության	միջոցները	և	գրավոր	նյութերը
պատահական կիրառումից
• օգտագործի	Ընկերության	գույքը	և	միջոցները	միայն	բիզնես	նպատակով	աշխատանքի
պարտականություններին համապատասխան

Աշխտակիցները պետք է աջակցեն Ընկերության ռեսուրների և գույքի պահպանմանը: 
Համակարգչային սարքավորումները, նամակագրությունը և այլ էլեկտրոնային համակարգերը, 
ինչպես նաև GSM համարները հանդիսանում են Ընկերության ռեսուսներ և պետք է օգտագործվեն 
միայն համապատասխան նպատակներով: 

Հիշեք. GSM համարները տրվում են պաշտոնական օգտագործման համար և չի թույլատրվում այն 
տրամադրել նույնիսկ ընտանիքի անդամներին կամ հարազատներին: վիվա-ՄՏՍ-ի 
աշխատակիցները պետք է փորձեն միշտ հասանելի լինել արտակարգ իրավիճակների դեպքում: 

Մտավոր սեփականություն 

Աշխատակիցը չպետք է տնօրինի, օգտագործի, տիրապետի կամ վերարտադրի որևէ արժեք, 
որը ճանաչվել է Ընկերության մտավոր սեփականություն կամ պաշտպանվող տեղեկատվություն 
առանց Գլխավոր տնօրենի գրավոր թույլատվության: Մտավոր սեփականություն է համարվում 
յուրաքանչյուր ապրանք, որը պատկանում է Ընկերությանը կամ արտադրվել ու ստեղծվել 
է Ընկերության համար̀  Ընկերության ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանները, 
աշխատողների կողմից կամ նրանց մասնակցությամբ ստեղծված ցանկացած տեքստ, դիզայն, 
հաշվետվություն, ձեռնարկ, մեթոդ, ալգորիթմ, համակարգչային ծրագիր, կոդ կամ մտավոր 
սեփականության իրավունքի այլ օբյեկտներ:

Պաշտպանվող տեղեկատվություն է համարվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պետական, 
ծառայողական գաղտնիք, ինչպես նաև անհատական տվ յալներ պարունակող բոլոր այն 
տեղեկությունները, որոնց հրապարակումը և/կամ բացահայտումը կարող է որևէ տեսակի վնաս 
հասցնել վիվա-ՄՏՍ-ի համբավին, նրա աշխատակիցներին և/կամ Ընկերության բնականոն 
գործունեությանը: 

Մեր աշխատանքային միջավայրում կամ ամենօրյա աշխատանքի բնույթից ելնելով` մենք կարող 
ենք առնչվել Ընկերությանը վերաբերող պաշտպանվող տեղեկությունների հետ` կապված թե 
բաժանորդների,  մատակարարների, գործընկերների, և թե նույնիսկ աշխատակազմի հետ: 
ցանկացած նման տեղեկություն համարվում է Ընկերության միանձնյա սեփականություն: Մենք պետք 
է լինենք չափազանց ազնիվ մեր աշխատանքում, հատկապես երբ աշխատում ենք Ընկերության 
հաճախորդների հետ, և պետք է ապահովենք ՄՏՍ Հայաստան ՓԲ Ընկերության գործունեության հետ 
կապված գաղտնի կամ անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը:

ԸնկերՈւթյԱն ՍեՓԱկԱնՈւթյԱն ՊԱՀՊԱնՈւթյՈւն 
եվ օԳՏԱԳՈրծՈւՄ. ԳԱղՏնիՈւթյԱն ՌեժիՄ 

Հարց. Գործուղման ընթացքում իմ գործընկերը խնդրեց ինձ ուղարկել ներկայացումը իր 
անձնական էլ. հասցեին՝ աշխատելու համար: Արդյոք դա թույլատրելի՞ է:

Պատ: Դուք չպետք է դա անեք, քանի որ ներկայացումը կարող է պարունակել գաղտնի 
տեղեկատվություն և առկա է վտանգ, որ փաստաթղթերն ուղարկելու դեպքում այլ 
սերվերից կարող է լինել տեղեկատվության արտահոսք:
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եթե ձեզ հասանելի են դարձել գաղտնի տեղեկություններ, որոնք կապ չունեն ձեր կողմից կատարվող  
ֆունկցիոնալ պարտականությունների հետ,  ապա դուք այդ մասին անմիջապես պետք է տեղեկացնեք 
ձեր  անմիջական ղեկավարին: վիվա-ՄՏՍ-ի աշխատակազմը պարտավոր է ենթարկվել ՀՀ 
օրենսդրության պահանջներին, որոնք վերաբերվում են կոմերցիոն գաղտնիքի պաշտպանությանը (No- 
079 ND PL- ARM-002):

դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած գաղտնի տեղեկություն, որն ուղղակիորեն կապված է ձեր 
աշխատանքի հետ միայն ձեր աշխատանքային գործառույթների շրջանակներում և իրավունք չունեք 
քննարկել այնպիսի տեղերում, որտեղ այն կարող է հասանելի դառնալ կողմնակի մարդկանց (No-079 ND 
PL-ARM-002):

Այս կանոնների անտեսումը կհամարվի աշխատանքային պայմանագրում և ներքին կանոնակարգերում 
նախատեսված կանոնների խախտում, իսկ առանձին դեպքերում կարող է հանգեցնել նույնիսկ 
քրեական պատասխանատվության:

Այս կանոնների անտեսումը 
կհամարվի գաղտնիության 
պայմանագրի և Էթիկայի 
կանոնների խախտում:  Մենք պետք  
է  հարգենք մեր բաժանորդներին  
(այդ թվում մատակարարներ, 
գործընկեր կազմակերպություններ   
և   աշխատակազմ) և նրանց   
վերաբերող անձնական   
տեղեկությունները,  և որպես   
պարտականություն պատշաճ   
ձևով ապահովենք անձնական 
տվ յալների գաղտնիությունը:

Հիշեք հետևյալ կանոնները.
• երբեք մի չարաշահեք էլեկտրոնային նամակագրությամբ և մի այցելեք այնպիսի

կայքեր, որոնք կարող են լինել վնասակար և անհարիր,
• Մի օգտագործեք Ընկերության գույքը սեփական նպատակներով,
• Ընկերության գույքը և ռեսուրսները  նախատեսված են աշխատանքային

նպատակների համար: Ռեսուրսներն օգտագործեք խելամիտ ձևով և դրանց համար
նախատեսված նպատակներով:

Զգույշ եղեք ձեր գործընկերների հետ իրականացվող էլեկտրոնային հաղորդակցության 
հետ: դա կարևոր է, քանի որ կարող է պատահել, որ այլ անձինք տեղեկանան դրա մասին: 
Ավելին, կորպորատիվ էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկած նամակները հանդիսանում 
են Ընկերության սեփականությունը:

Վիվա-ՄՏՍ Էթիկայի Կանոններ
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ՀԱրԱԲերՈւթյՈւններ 
ԱյԼ ԱՇխԱՏԱկիցների 
ՀեՏ
վիվա-ՄՏՍ-ի բոլոր աշխատակիցները      
պետք է հարգեն մյուսների 
արժանապատվությունը, տարիքը, 
կրոնական հավատքը և մասնավոր կյանքի 
իրավունքը: Արգելվում է մյուսների հանդեպ 
որևէ ոտնձգություն կամ այնպիսի վարք, որի 
արդյունքում ստեղծվում է ճնշող և ագրեսիվ 
աշխատանքային միջավայր:

յուրաքանչյուր  աշխատակից պետք  է 
աշխատի թիմում և թափանցիկ ձևով կիսի 
գիտելիքները, փորձը և հմտությունները 
մյուսների հետ: Մենք ակնկալում ենք  
մեր աշխատակիցներից հարգալից 
վերաբերմունք միմյանց հանդեպ, 
միմյանց կարծիքների և տեսակետների 
գնահատում, փոխադարձ աջակցություն 
թիմային աշխատանքում, որտեղ   
ամեն ինչ քննարկվում է դիմացինի   
արժանապատվությունը հարգելով, 
անհատական կամ թիմային աշխատանքի 
քննադատությունը ընդունվում է, քննարկվում  
և նախկին սխալները վերլուծվում են ու հաշվի 
առնվում հետագա աշխատանքում:

ՍՈցիԱԼԱկԱն կՈՄիՏե
վիվա-ՄՏՍ-ի Սոցիալական կոմիտեն հանդիսանում է Ընկերության հասարակական հիմունքներով գործող 
կառույց, որի նպատակն է կազմակերպել և իրականացնել սոցիալական, մշակութային, սպորտային 
միջոցառումներ և ծրագրեր`ուղղված Ընկերության աշխատակիցների աշխատանքային միջավայրի 
բարելավմանը: Սոցիալական կոմիտեն կազմված է տարբեր վարչություններից անդամագրված 
ներկայացուցիչներից, որոնց ընտրությունը հաստատվում է Գլխավոր տնօրենի կողմից: 

Սոցիալական կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի և պետք է իրականացվի Ընկերության ներքին 
ընթացակարգերին և կանոնակարգերին համապատասխան:
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Հարաբերություններ բաժանորդների հետ

Հարաբերություններ մրցակիցների հետ 

Տեղեկատվական անվտանգություն
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ՀԱրԱԲերՈւթյՈւններ ԲԱժԱնՈրդների ՀեՏ

Բաժանորդների ամենաբարձր գոհունակությունը պետք է պահպանվի ցանցի զարգացման 
վրա կատարվող շարունակական աշխատանքի միջոցով: Այսօր Ընկերությանը հաջողվել 
է ստեղծել Հայաստանում ամենամեծ բջջային ցանցը̀  ապահովելով հզոր ռադիոծածկույթ: 
Հագեցած լինելով գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով` Ընկերությունն ապահովում է 
բարձր որակի կապ ամենուրեք և ցանկացած պահին: 

Ընկերության հեղինակությունը ամենաարժեքավոր հարստությունն է: Որպեսզի պահպանվի 
Ընկերության հեղինակությունը, անհրաժեշտ է բարեխղճությամբ, ազնվությամբ և օրինական 
ձևով իրականացնել մարքեթինգային, գովազդային և կոմերցիոն աշխատանքները: Մեր 
ծառայությունների գովազդը պետք է համապատասխանի մատուցված ծառայությունների 
իրական որակին:

յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է տեղեկացված լինի մեր Ընկերության ապրանքների 
և ծառայությունների մասին, ինչպես նաև տեղ յակ լինի այն ռեսուրսների մասին, որտեղից 
կարելի է տեղեկանալ Ընկերության ծառայությունների մասին: եթե ձեր ընկերները 
հետաքրքրվում են ապրանքատեսակներով, դուք կարող եք խորհուրդ տալ նրանց այցելել մեր 
Ընկերության վեբ կայքը, ինչպես նաև 111 ծառայությունը:

Մեր բաժանորդների 
ակնկալիքները մշտապես 
արդարացնելու, ինչպես նաև 
ծառայությունների որակը 
բարձր պահելու նպատակով, 
անհրաժեշտ է̀

• հետևել կառավարության
կողմից սահմանված բոլոր
նորմերի պահանջներին,

• խստորեն հետևել
բաժանորդների
սպասարկման կանոնների
իրականացմանը,

• ապահովել, որ վիվա-
ՄՏՍ-ի բաժանորդների
անձնական տվյալները
պահպանվեն պատշաճ
կերպով:

Հաճախորդների հարցերին պատասխանելիս մենք միշտ պետք է ապահովենք, որ 
նրանց սպասելիքները բավարարվեն: Այն դեպքերում, երբ վստահ չեք թե ինչ պետք է 
պատասխանեք, խնդրում ենք պատասխանել հետևյալ հարցերին.

1. Եթե ես հաճախորդ լինեի, արդո՞ք Վիվա-ՄՏՍ-ի գործողությունները արդար կհամարեի:

2.
Կցանկանայի՞, որ իմ օպերատորը նման իրավիճակում ինձ համար նույն որոշումները
կայացնի:

3. Կա՞ արդյոք նույն իրավիճակում հաճախորդի նկատմամբ ավելի արդար մոտեցում:

4. Ինձ լավ կզգայի՞ արդյոք , եթե այս տեղեկատվությունը հրապարակվի ԶԼՄ-ներով  իմ 
ընկերների և հարազատների ներկայությամբ:



16

Բաժանորդներ

ՀԱրԱԲերՈւթյՈւններ ՄրցԱկիցների ՀեՏ

Մեր Ընկերությունն գործում է ՀՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին 
օրենքի համապատասխան: Սույն օրենքը արգելում է ցանկացած գործողություն, որը 
խախտում է մրցակցության սկզբունքները և բերում է շուկայում մենաշնորհի առկայության:

Մենք պետք է կանխենք ցանկացած տեսակի անօրինական գործունեություն կամ այնպիսի 
գործելաոճ, որը խախտում է օրենքը կամ գործարար շրջանառության սկզբունքները, ինչպես 
նաև արժանահավատության, արդարության, ազնվության և օբյեկտիվության ձևավորված   
սովորույթները մրցակից կողմերի կամ նրանց բաժանորդների միջև:

վիվա-ՄՏՍ-ի մարքեթինգի գործընթացները պետք է մշակվեն մեր ծառայությունների, 
ապրանքատեսակների և բրենդի միջոցով, այլ ոչ թե խարդախ մրցակցության ռեսուրսների 
միջոցով, ինչպիսիք են̀  փաստերի ուռճացումը և խեղաթյուրումը, մրցակիցների 
ապրանքատեսակի որակի, ֆինանսական իրավիճակի կամ բիզնես վարկանիշի մասին 
բացասական արտահայտությունները:

ցանկացած աշխատակից պետք է տեղեկացնի իր անմիջական ղեկավարին օրենքի 
կամ այլ կանոնակարգերի որևէ կամ պոտենցիալ խախտումների մասին, որոնք 
առնչվում են աշխատակցի կամ մրցակիցների կողմից անարդար մրցակցությանը:

ՏեղեկԱՏվԱկԱն ԱնվՏԱնԳՈւթյՈւն

Տեղեկատվությունը համարվում է կարևորագույն բիզնես ակտիվներից մեկը, այդ իսկ 
պատճառով պետք է կանխել դրա անթույլատրելի տարածումը (օր.̀ գաղտնիության  
խախտում),  խեղաթյուրումը  (ամբողջականության  խախտում)  կամ կորուստը (օր.̀  
հասանելիության խախտում):

Տեղեկատվության անվտանգության խախտումը կարող է մեծ վնաս հասցնել ընկերության  
հեղինակությանը, հանգեցնել զգալի ֆինանսական կորուստների և բացասաբար ազդել  
ընդհանուր  բիզնեսի վրա, այն  է̀  բաժանորդների և շահույթի կորուստը, արժեքավոր մտավոր 
սեփականության հափշտակումը:

Ակնհայտ է, որ տեղեկատվության անվտանգությունը պարտադիր երևույթ է ներկայիս 
փոխկապակցված բիզնես միջավայրում և վիվա-ՄՏՍ-ի յուրաքանչյուր աշխատակից    
կարևոր դեր է խաղում մեր Ընկերության տեղեկատվական անվտանգության ապահովման և 
պաշտպանման հարցում:

Տեղեկատվական անվտանգությունը պայմանավորված է մի շարք միջոցառումների 
իրականացմամբ (վերահսկման միջոցներ), ներառյալ̀ քաղաքականություններ, 
գործընթացներ, ընթացակարգեր, կազմակերպական կառուցվածքներ և ծրագրային 
ապահովումներ ու ապարատային գործառույթներ, և կարևոր դեր խաղալ  կազմակերպության 
բիզնես գործընթացներում, որոնք ներառում են տեղեկատվության ցանկացած տարբերակ̀  
տպագիր և թղթի վրա գրված, էլեկտրոնային եղանակով պահպանված, փոխանցված փոստի 
կամ էլեկտրոնային միջոցներով, տեսաֆիլմում ցուցադրված կամ ներկայացված զրույցի 
ընթացքում:

Այս նպատակով վիվա-ՄՏՍ-ը շարունակաբար ստեղծում է և մշակում է տեղեկատվական 
անվտանգության  քաղաքականությունները̀  ելնելով Ընկերության բիզնես նպատակներից 
և միջազգային լավագույն փորձից, որոնք համապատասխանում են Տեղեկատվական 

Վիվա-ՄՏՍ Էթիկայի Կանոններ
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Անվտանգության կառավարման Համակարգի ISO/IEC 
27001:2005 միջազգային ստանդարտի: 

Տեղեկատվական Անվտանգության կառավարման 
Համակարգը ներառում է ֆիզիկական, տեխնիկական, 
ընթացակարգային և աշխատակազմի 
անվտանգությունը, որպեսզի պահպանվի և կառավարվի 
տեղեկատվության անվտանգությունը̀  ելնելով բիզնեսի 
ռիսկերի համակարգված կառավարման մոտեցումից:

Տվյալ ստանդարտին համապատասխանության 
շրջանակներում վիվա-ՄՏՍ Ընտանիքի յուրաքանչյուր 
անդամ պետք է ուշադիր կարդա ներկայացված 
քաղաքականությունը և կիրառի այն իր ամենօրյա 
աշխատանքում:

Ուղեցույց, որով պետք է առաջնորդվել̀

“ՄՏՍ Հայաստան” ՓԲԸ-ին առնչվող բոլոր նյութերը (օր.̀  բիզնես, բաժանորդ, 
մատակարար և այլն) համարվում են միայն ՄՏՍ Հայաստան ՓԲԸ-ի սեփականությունը: 

Աշխատակիցներին չի թույլատրվում.
• Տարածել  ընկերության տեղեկատվությունը, որը բացահայտ չի նշված որպես

“հրապարակային” սոցիալական ցանցերում (օր.̀  Facebook, Twitter, YouTube, Google 
Plus, MySpace, LinkedIn, Flickr և այլն),

• Ընկերության փաստաթղթերի ուղարկումն իրենց անձնական էլեկտրոնային փոստի
հասցեներին (օր.̀  Yahoo, Mail.ru, Gmail, Yandex, Hotmail և այլն),

• Գաղտնի փաստաթղերի ուղարկումն ընկերությունից դուրս, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ  աշխատանքին առնչվող փաստաթղթերի ուղարկումը նախապես 
համաձայնեցված է,

• ներկայացնել Ընեկերության փաստաթղերը ընտանիքի անդամներին և ընկերներին,
• օգտագործել կորպորատիվ էլեկտրոնային փոստը անձնական նպատակներով,
• Ուղարկել գաղտնաբարեր կամ բանկային քարտի համարներ

Բաժանորդների մասին գաղտնի տեղեկատվության, մտավոր սեփականության, մարդկային ռեսուրսների 
մասին տվյալների, միաձուլման և ձեռքբերումների կամ ընկերության այլ գործունեության մասին 
տեղեկատվության տարածումը կարող է հանգեցնել պատասխանատվության կամ վատ համբավի կամ 
ծառայել ի շահ մրցակիցների:

ինչպես սահմանված է մեր Էթիկայի կանոններով կամ աշխատանքային համաձայնագրով` վիվա-ՄՏՍ 
յուրաքանչյուր աշխատակից պարտավոր է հետևել վերոնշյալ ուղեցույցին խուսափելու նպատակով 
ցանկացած տիպի տեղեկատվության արտահոսքից: Սույն կանոնների խախտման համար կկիրառվեն 
կարգապահական պատժամիջոցներ:

Հիշեք̀  տեղեկատվության անվտանգությունը պայմանավորված է Ընկերության յուրաքանչյուր 
աշխատակցով:
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Համայնք
կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն

Հարաբերություններ մատակարարների հետ

Հարաբերություններ ԶԼՄ-ների հետ 
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կՈրՊՈրԱՏիվ ՍՈցիԱԼԱկԱն ՊԱՏԱՍխԱնԱՏվՈւթյՈւն

վիվա-ՄՏՍ-ը նպատակ ունի ստեղծել ընդհանուր արժեքներ ինչպես Ընկերության, 
այնպես էլ ներգրավված կողմերի համար: Մենք հավատում ենք, որ մեր պոտենցիալ 
գործնական նվաճումները կախված են այն կառուցողական հեռահար ազդեցությունից, 
որ մենք թողնում ենք մեր երկրի շրջակա միջավայրի, հասարակության և տնտեսության 
վրա:  Մեր նպատակն է մարտահրավեր նետել  ներկա իրավիճակին հայաստանյան 
բարդ և զարգացող տնտեսության մեջ՝ առաջնորդելով և նպաստելով սոցիալապես 
պատասխանատու կառավարման զարգացմանը ողջ երկրում:

վիվա-ՄՏՍ-ի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (կՍՊ) 
ռազմավարությունը արտացոլում է Ընկերության ներկայիս կորպորատիվ արժեքները, 
ինչպես նաև բաժնետերերի, հանրության, մեր աշխատակիցների և այլ ներգրավված 
անձանց ակնկալիքները: կՍՊ ռազմավարությունը ներառված է մեր ներկայիս 
ռազմավարության և քաղաքականության մեջ, որը մեզ թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ 
գործել, գնահատել և կառավարել մեր բիզնեսի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, 
հասարակության և տնտեսության վրա:

Առաջնորդվելով պատասխանատվության բարձր զգացումով և նվիրված լինելով 
հայաստանյան հասարակությանը` վիվա-ՄՏՍ-ը բիզնես-հասարակություն 
համագործակցության արդյունավետ օրինակ է ծառայում, հասարակության հետ 
կիսելով ներդրումների արդյունքները և Հայաստանի քաղաքացիների հետ ձեռք ձեռքի 
իրականացնելով տարբեր սոցիալական միջոցառումներ մշակույթի, առողջապահության, 
սպորտի, կրթության և այլ ոլորտներում:

վիվա-ՄՏՍ-ը երկարատև համագործակցության մեջ է հայ հասարակության հետ: 
Հետևաբար, վիվա-ՄՏՍ-ի յուրաքանչյուր աշխատակից պարտավորվում է հարգել 
կորպորատիվ պատասխանատվության արժեքները և գործել որպես կորպորատիվ 
պատասխանատու աշխատակից:

վիվա-ՄՏՍ-ը արժևորում է կամավորության սկզբունքը և կորպորատիվ 
պատասխանատվությունը̀  խրախուսելով իր Ընտանիքի անդամների մասնակցությունն 
այս նախաձեռնություններում: Ընկերությունն ոչ միայն ակտիվորեն իրականացնում է 
կորպորատիվ պատասխանատվության գործունեություն, այլ նաև խրախուսում  է,  որ  
իր Ընտանիքի անդամները նույնպես նախաձեռնեն նմանատիպ գործունեություն: Մեր 

Մենք ուղղում ենք մեր ջանքերը հետևյալ բնագավառներին. 

1. Շրջակա միջավայր
2. Մարդկային ռեսուրսներ
3. Մատակարարման ցանց
4. Բաժանորդների սպասարկում
5. Տեղեկատվական անվտանգություն և տվյալների պաշտպանություն
6. Սոցիալական ներգրավվածություն
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աշխատակիցները համատեղ ուժերով դրամական միջոցներ են հավաքում` աջակցելու  
իրենց համար մեծ արժեք  կամ  կարևորություն ունեցող գաղափարի իրագործմանը. 
ոմանք աջակցում են մանկատներին, ոմանք̀  հատուկ կարիքներով երեխաների համար 
նախատեսված դպրոցներին, մյուսներն էլ տրամադրում են ջեռուցման սարքեր կամ 
դպրոցական պարագաներ:

Ընկերության աշխատակիցները պետք է լինեն սոցիալապես գիտակից մեր կյանքը 
բարեփոխելու համար և կորպորատիվ պատասխանատվության արժեքները կյանքի կոչելու 
նպատակով Ընկերությունը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

Համայնք

Թղթի օգտագործման սահմանափակում. կարգավորեք տպիչներն ու 
պատճենահանող սարքերն այնպես, որ տպելիս օգտագործվեն թղթի երկու էջերը: 
Հնարավորության դեպքում օգտագործեք էլեկտրոնային փաստաթղթեր թղթայինի 
փոխարեն: օգտագործեք գունավոր տպիչները միայն խիստ անհրաժեշտության 
դեպքում: Բարեխղճորեն վերաբերվեք տպիչների թանաքի և քարթրիջի օգտագործմանը 
և տպեք միայն խիստ անհրաժեշտ դեպքերում: Մի տպեք, եթե դրա խիստ 
անհրաժեշտությունը չկա:

Թղթի վերաօգտագործում.  վերաօգտագործեք ծրարները և հնարավորության 
դեպքում կրկին ուղարկեք դրանք: վերաօգտագործեք թուղթը հնարավորության 
դեպքում և հնարավորինս հաճախ օգտագործեք վերամշակված թուղթ: թուղթ գնելիս 
նախընտրությունը տվեք վերամշակվածին:

Թղթի վերամշակում. Հնարավորության դեպքում թուղթը հանձնեք վերամշակման: 
խրախուսեք ձեր գործընկերներին գրառումներ կատարելու համար օգտագործել 
սևագրության համար նախատեսված թղթեր: ներքին կիրառման համար 
վերաօգտագործեք ծրարները և այլ գրենական պիտույքները: Մանրացրեք 
օգտագործված թղթերը̀  դրանք վերամշակման նպատակով հանձնելու համար: ձեր 
բոլոր ներքին և արտաքին էլեկտրոնային ստորագրությունների մեջ նշեք շրջակա 
միջավայրի պահպանության մասին հաղորդագրությունը̀  որպես հիշեցում:

Վիվա-ՄՏՍ Էթիկայի Կանոններ
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Համայնք

ՀԱրԱԲերՈւթյՈւններ ԶԼՄ-ների ՀեՏ
վիվա-ՄՏՍ-ի բոլոր աշխատակիցները պետք է 
Հաղորդակցման բաժնին նախապես տեղեկացնեն այն 
միջոցառումներում պլանավորված մասնակցության մասին, 
որտեղ առկա է ԶԼՄ-ների մասնակցություն:

եթե աշխատակիցը պետք է ԶԼՄ-ներին տրամադրի  
բաժանորդների քանակի, ընկերության գործունեության 
վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն, նա պետք է նախօրոք 
ստանա Հաղորդակցման բաժնի կողմից հաստատումը:

Ստորև ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվության տրամադրման 
որոշ օրինակներ, որոնք չի թույլատրվում ներկայացնել 
ԶԼՄ-ներին. 
• ներքին և գաղտնի տեղեկատվություն մատակարարների,

գործընկերների, բաժանորդների վերաբերյալ առանց 
Գլխավոր տնօրենի նախնական թույլտվության

• մեկնաբանություններ և կանխատեսումներ անել ՀՀ
ներքին, ինպես նաև արտաքին քաղաքական իրավիճակի, 
ինչպես նաև քաղաքական գործիչների գործողությունների 
վերաբերյալ

• մեկնաբանություններ ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և
դատական մարմինների գործունեության վերաբերյալ, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այն անմիջականորեն 
ազդում է ընկերության գործունեության վրա

• մեկնաբանություններ մրցակիցների գործունեության
վերաբերյալ

• Ընկերության գործունեության վերաբերյալ թերի և անվավեր
տվյալների տրամադրում և այլն:

ՀԱրԱԲերՈւթյՈւններ ՄԱՏԱկԱրԱրների ՀեՏ
վիվա-ՄՏՍ բոլոր մատակարարները պետք է աշխատեն արդար մրցակցության 
պայմաններում: Մատակարարի որակավորումը, ապրանքատեսակները/ծառայությունները 
և  հեղինակությունը մրցույթի ընթացքում պետք է ենթարկվի համապարփակ, անկախ, 
օբյեկտիվ և արդար դիտարկման` վիվա-ՄՏՍ-ի Գնումների մասին քաղաքականությանը 
համապատասխան:

Հարց. ի՞նչ պետք է անեն վիվա-ՄՏՍ-ի աշխատակիցները:

Պատ. • Ենթարկվեն օրենքներին և կանոնակարգերին`ուղղված ընդդեմ անբարեխիղճ
մրցակցությանը կամ մենաշնորհին/կոռուպցիային/կաշառքին:

• Պաշտպանեն ընկերության իրավական շահերը, մերժեն կաշառքները,
չթույլատրված կանխավճարների միջոցով զեղ չերը կամ մատակարարի կողմից
առաջարկված նյութական միջոցները:

• Առաջնորդվեն Վիվա-ՄՏՍ Ընկերության մշակույթով և հարգեն
մատակարարի կորպորատիվ մշակույթը, վերաբերվեն մատակարարներին
և իրենց ներկայացուցիչներին ընդունելի վարվելակարգով և գաղտնի պահեն
մատակարարի գաղտնի տեղեկատվությունը` փոխադարձ համաձայնեցված և
իրավաբանորեն կանոնակարգված եղանակով:
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ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ
Հակակոռուպսիոն օրենսդրություն 

Հարաբերություններ պետական պաշտոնյաների հետ

օրենքների, կանոնների և կանոնակարգերի համապատասխանություն 

Հաշվետվություն և թղթաբանություն
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կանոնակարգեր

Հակակոռուպցիոն օրենսդրություն

Գործունեություն ծավալելիս Ընկերությունը և իր աշխատակիցները պետք է գործեն 
հակակոռուպցիոն օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ներառյալ ՀՀ 
հակակոռուպցիոն օրենսդրությունը, ԱՄն հակակոռուպցիոն օրենսդրությունը, Միացյալ 
թագավորության Bribery Act 2010, ինչպես նաև այն տարածքների օրենսդրությունը, որտեղ 
Ընկերությունը իրագործում է գործունեություն կամ ներկա է:

PL-APM-020  Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը սահմանում է Ընկերության և 
աշխատակիցների համար հակակոռուցիոն օրենսդրության համապատասխանության 
պահանջները:

օրենքով սահմանված կարգով արգելվում է ուղղակի կամ անուղղակի եղանակով պետական 
պաշտոնատար անձանց փոխանցել գումար կամ ցանկացած արժեքավոր իր, ինչպես նաև     
գումարի կամ փոխանցման թույլտվություն, առաջարկ կամ խոստում տալ կառավարության 
գործողությունների կամ պաշտոնական որոշումների վրա ազդեցություն գործելով որոշակի 
գործունեություն ծավալելու կամ անօրինական շահ ստանալու նպատաով:

Շուկայի հետազոտության ընթացքում մրցակիցների ապրանքատեսակների, 
ծառայությունների և ռազմավարությունների մասին հավաքվող տեղեկատվությունը պետք է 
լինի օրինական աղբյուրներից:

ցանկացած գործողություն, այդ թվում `մրցույթներին մասնակցություն, արտոնագրերի 
տրամադրում, աշխատակիցը պետք է ենթարկվի ներքին ընթացակարգերին և խստորեն 
պահպանի հակակոռուպցիոն օրենքի պահանջները:

վիվա-ՄՏՍ-ի աշխատակիցներին արգելվում է օգտագործել իրենց աշխատանքային  
ժամանակը կամ Ընկերության ռեսուրսները որևէ  քաղաքական գործունեություն ծավալելու 
նպատակով: Արգելվում է կատարել նվիրատվություններ քաղաքական արշավների hամար, 
օգտագործել Ընկերության գույքը, ծառայությունները կամ այլ ակտիվները քաղաքական 
նպատակներով, առանց նախնական  համաձայնության, ինչպես որ սահմանված  է  
կաշառակերության  դեմ պայքարի հետ կապված նորմատիվային փաստաթղթերով:

նմանատիպ սահմանափակում ներ են կիրառվում նաև քաղաքական թեկնածուի կամ 
ընտրված պաշտոնյայի անունից անուղղակի ծախսերի կատարման վերաբերյալ. 
գործուղում ների կազմակերպում, հեռախոսի, էլ-փոստի և այլ կորպորատիվ սարքերի 
օգտագործում: 
Վերջապես, այն աշխատակիցները, որոնք ականատես են լինում նույնիսկ այլ աշխատողի 
կողմից կոռուպցիոն արարքի, և որոնք տեղյակ չեն պահում այդ խախտման մասին, 
համարվում են հանցակից այդ խախտմանը ուստի կրելու են կոռուպցիոն արարքի 
հետևանքները:

Հարց. ես զանգ ստացա մի անձնավորությունից, ում հետ միասին նույն դպրոցն ենք հաճախել, 
ով այժմ աշխատում է հարկային տեսչությունում: նա խնդրեց ինձ որոշ տեղեկություններ 
տրամադրել վիվա-ՄՏՍ-ի որոշակի գործարքի մասին: ի՞նչ պետք է անեմ ես:

Պատ: Դուք պետք է վերցնեք այդ անձի տվ յալները և տեղեկացնեք նրան, որ իր հետ կապ 
կհաստատեն: Անհրաժեշտ է անմիջապես տեղեկացնել Կորպորատիվ 
կառավարման և իրավաբանական վարչություն իրավիճակի մասին այնպես, որ 
իրավասու աշխատակիցները կարողանան երաշխավորել Վիվա-ՄՏՍ-ի 
արտոնությունների ու պարտականությունների շրջանակը: 

Հարաբերությունները կարգավորող մարմինների հետ կարգավորող մարմինների 
հետ հարաբերություններում վիվա-ՄՏՍ-ի աշխատակիցները պետք է ուղղորդվեն 
կառավարության հակակոռուպցիոն կանոններով: կարգավորող մարմնի աշխատակցին 
արգելվում է առաջարկել որևէ նյութական միջոց, որը կարող է ազդեցություն ունենալ նրա արդար 
մոտեցման վրա: վիվա-ՄՏՍ աշխատակիցներին արգելվում է կաշառել որևէ կարգավորող 
պաշտոնյայի (ուղղակի կամ անուղղակի եղանակով) Ընկերության անունից: 

Բիզնեսի ոլորտում վիվա-ՄՏՍ-ը հաճախակի պետք է համագործակցի պետական 
պաշտոնյաների հետ: Անկախ այն հանգամանքից , որ պետական պաշտոնյան 
հանդիսանում է մեր Ընկերության հաճախորդ կամ կարգավորող մարմին, յուրաքանչյուր 
աշխատակցի պետք է ապահովի համագործակցությունը բացառապես օրենքի 
սահմաններում, ինչպես նաև ներքին ընթացակարգերի պահանջներին համապատասխան: 

Հարաբերություններ պաշտոնատար անձանց հետ
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վիվա-ՄՏՍ-ի աշխատակիցները տեղեկացված են և պարտավոր են գործել օրենքների, 
իրավական ակտերի, ինչպես նաև Ընկերության ներքին ընթացակարգերի և 
կանոնակարգերի համապատասխան:

Ընկերության աշխատակիցներին արգելվում է իրականացնել այնպիսի գործողություն 
կամ դրդել երրորդ անձանց այնպիսի գործողության, որը կարող է հակասել օրենքներին, 
իրավական ակտերին, ինչպես նաև Ընկերության ներքին ընթացակարգերին ու 
կանոնակարգերին: Անօրինական գործողություններ են համարվում հակակոռուպցիոն 
օրենսդրության պահանջների խախտումը, մտավոր սեփականության նորմերի խախտումը, 
ապրանքանիշի, կոմերցիոն գաղտնիքի, տեղեկատվության անվտանգության և անձնական 
տվ յալների մասին գաղտնիության կանոնների խախտումը, ներքին  ինֆորմացիան այլ  
անձանց  փոխանցելու մասին անօրինական համաձայնագրի կնքումը, քաղաքական 
կուսակցություններին, կառավարական  մարմիններին կամ այլ Ընկերություններին 
անօրինական փոխանցումների  իրականացումը, տնտեսական մրցակցության  
պաշտպանության օրենսդրության խախտումը, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող 
գործողությունը, աշխատանքի ընդունելիս և աշխատանքային հարաբերություններում 
խտրականության ցուցաբերումը, սեռական  ոտնձգությունը,  աշխատանքի պայմանների      
և տեխնիկական անվտանգության կանոնների խախտումը, սխալ կամ կեղծված 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրումը, ինչպես նաև անձնական նպատակներով 
Ընկերության գույքի օգտագործումը:

Ընկերությունը կձեռնարկի անհրաժեշտ 
գործողություններ ցանկացած խախտման դեպքերի 
հետազոտման համար: 

Հետազոտման մասին եզրակացությունը կզեկուցվի 
Գլխավոր տնօրենին: 

Էթիկայի կանոնների խախտման դեպքում 
աշխատակցի նկատմամբ կարող  են կիրառվել հետևյալ 
կարգապահական պատժամիջոցները̀
ա) նկատողություն,
բ) խիստ նկատողություն
գ) Աշխատանքային պայմանագրի դադարեցում` 
Աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն:

Եթե Դուք տեղեկացել եք որևէ աշխատակցի կողմից կանոնների խախտման մասին, 
պարտավոր եք այդ մասին տեղեկացնել.

• նրա անմիջական ղեկավարին
• ՄՌ վարչության/Պլանավորման և զարգացման բաժին

• Մեր Մոլորակում առկա Թեժ գծի միջոցով

• համապատասխանության գծով ղեկավարին

Վիվա-ՄՏՍ Էթիկայի Կանոններ
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- ֆինանսական գործարքներ, գնումներ և 
լոգիստիկա, վաճառքներ և բաժանորդների 
սպասարկում, պայմանագրային 
հարաբերություններ, վճարումները երրորդ 
անձանց, այլ գործընթացների թիվը, որոնք 
նշանակալի են բիզնեսի գործունեության 
համար

Սա վերաբերվում է ֆինանսական 
և ղեկավարության զեկույցներին, 
հաշվապահության աշխատանքային 
պլանին, հաշվապահության 
քաղաքականություններին, ռեգիստրներին, 
առաջնային հաշվապահական 
փաստաթղթերին, ակտիվների, հաշիվ 
ապրանքագրերի, աշխատավարձի 
հաշվարկման հաշվետվությունների և 
բազմաթիվ այլ փաստաթղթերի առկայության 
հաստատմանը: 

Առկա են սահմանված 
քաղաքականություններ, որոնք ուղղված 
են հաշվապահական փաստաթղթերի 
պահպանմանը, ստեղծմանը, ներկայացմանը, 
արխիվացմանը և ոչնչացմանը: 

վիվա-ՄՏՍ-ի աշխատանքը մեծապես կախված է տվ յալների ճշգրտությունից: 
յուրաքանչյուր կորպորատիվ փաստաթղթում տեղեկությունները պետք է լինեն պարզ, 
ամբողջական և ճշգրիտ: Արգելվում է Ընկերության փաստաթղթերի կեղծումը և ոչ 
նպատակային օգտագործումը:

Փաստաթղթերը և հաշվետվությունները պետք է ամբողջական կերպով և ճշգրիտ 
արտացոլեն Ընկերության տնտեսական գործառնությունները: Սրանք տվ յալների աղբյուրներ 
են Ընկերության հետագա զարգացման համար կարևոր կառավարման որոշումներ 
կայացնելու հարցում: 

վիվա-ՄՏՍ-ի աշխատակազմի անդամները պարտավոր են ենթարկվել Ընկերության 
կանոնակարգերին̀  խուսափելով չարաշահումների և խախտումների դեպքերից ցանկացած 
ոլորտում՝ մասնաորապես.

- հաշվապահություն, հարկային հաշվապահություն և համապատասխան 
հաշվետվությունների մշակում (այդ թվում` ֆինանսական հաշվետվությունները),
- ներքին վերահսկողության և ներքին աուդիտի անցկացում,
- ակտիվների կառավարում և գույքի օգտագործում,

ՀԱՇվեՏվՈւթյՈւն և ԹՂԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական փաստաթղթերի ամբողջականությունը կախված է մեր աշխատակիցների 
արդյունավետ աշխատանքից, և յուրաքանչյուրն իր ներդրումը պետք է ունենա 
գործնական տեղեկությունների ճշգրտության,մբողջականության և ճիշտ ժամանակին  
ներկայացման հարցում: Սա կարող է վերաբերվել ծախսերի, գրանցումների ճշգրիտ 
վարմանը, վաճառքներին և գնումներին, նաև երրորդ անձանց տրվող կոմիսիոն վճարներին, 
աշխատավարձերին և նպաստներին վերաբերող փաստաթղթերին:

վիվա-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների կողմից կորպորատիվ կանոնների խախտում ները և 
խարդախության դեպքերը կանոնակարգվում են կարգապահական խախտում ների և 
կիրառվող պատժամիջոցների վերաբերյալ քաղաքականությամբ PL-ARM-003:
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Մարդիկ կարծիք են կազմում Ընկերության մասին̀  ելնելով մեր աշխատակիցների ծավալած 
գործունեությունից: Եթե չեք կողմնորոշվում, թե ինչպես վարվել որոշակի իրավիճակում կամ 
մտահոգված եք, որ Ձեր որոշումը կարող է սխալ լինել, խախտել Ընկերության սկզբունքները 
կամ անգամ անօրինական լինել, ապա Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել  օգնության: Չափազանց   
կարևոր է, որ պարզեք և արտահայտեք Ձեր մտահոգություններն ու խնդիրները:

Որպես կանոն, Ձեր անմիջական ղեկավարն այն մարդն է, ում հետ կարող եք քննարկել տվ յալ 
հարցի օրինականությանը և/կամ ընկերության վարկանիշին վերաբերող հարցերը: 
Տեղեկատվություն կարող եք ստանալ նաև Մեր մոլորակում  գործող էլեկտրոնային Թեժ գծից  
https://ourplanet.mts.am/am/Pages/Services/Hotline.aspx կամ էլ դիմել ՄՌ վարչության 
աշխատակիցներին:

Վիվա-ՄՏՍ-ի Թեժ գիծը նախատեսված է ապահովելու առողջ և հարգալից աշխատանքային 
մթնոլորտ: Վիվա-ՄՏՍ-ը կարևորում է աշխատակիցների նկատմամբ արդար 
վերաբերմունքը, նաև հետևողական է, որ աշխատանքային հարաբերությունների ողջ 
ընթացքում աշխատակիցների կողմից բարձրացված խնդիրները, մտահոգությունները  
պատշաճ արձագանք ստանան: Որևէ տեսակի անբավարար աշխատանքային պայմանի    
կամ անարդարության վերաբերյալ աշխատողի կողմից ներկայացված յուրաքանչյուր բողոք,   
որը կապված է նրա աշխատանքային միջավայրի և հարաբերությունների հետ պետք է 
համապատասխանաբար դիտարկվի և լուծվի արդար կերպով` առանց վախի, թշնամության 
մթնոլորտ կամ զոհի կարգավիճակ ստեղծելու:

Միևնույն ժամանակ, Վիվա-ՄՏՍ-ի Թեժ գիծը ստեղծված է ցանկացած կեղծիքի 
կամ անօրինական գործողությունների կանխարգելման, ռիսկերի և խախտումների 
բացահայտման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար այն ոլորտներում, որոնք 
կարող են զգալի ազդեցություն ունենալ բիզնեսի գործունեության համար, այդ թվում 
հաշվապահական և ֆինանսական գործառույթներ, ներքին վերահսկողության և աուդիտ, 
վաճառք, մատակարարում և սպասարկում, պայմանագրային հարաբերություններ և այլն:

Անկախ նրանից, թե օգնության խնդրանքով ում եք դիմում, մենք չենք հանդուրժի 
աշխատակցի անարդար պատիժը, ով անաչառ կերպով տեղեկացրել է օրենքի կամ էթիկայի 
կանոնների խախտման մասին: Խնդրում ենք անմիջապես դիմել Մարդկային ռեսուրսների 
վարչության ՄՌ Պլանավորման և զարգացման բաժին, եթե կարծում եք, որ ձեր նկատմամբ 
անարդարացի պատիժ է կիրառվել:

Մենք երաշխավորում ենք տեղեկատվության գաղտնիությունը մեր աշխատակիցների 
շահերի պաշտպանության նպատակով` միևնույն ժամանակ իրագործելով Ընկերության 
պարտավորություններն օրենքի առջև:

Արտահայտեք ձեր կարծիքն 
ու ստացեք աջակցություն
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Միշտ հաշվի առեք վիվա-ՄՏՍ-ի հեղինակության և բրենդի կարևորությունը

Գործեք օրենքներին և կանոնակարգերին, ներքին քաղաքականություններին և 

ընթացակարգերին համաձայն

 եղեք բարի և քաղաքավարի ներքին և արտաքին հաճախորդների հետ

 Աշխատանքի ներկայացեք ժամանակին

 Մի օգտագործեք Ընկերության գույքը սեփական նպատակներով

 խստորեն հետևեք գործնական հագուստ կրելու կարգին և հիգիենայի պահանջներին  

Անջատեք գրասենյակի լույսերը, երբ ներսում ոչ ոք չկա

 Անջատեք համակարգիչները, էկրանները, ֆաքսի սարքերը, տպիչները և էլեկտրական 

սարքավորում ները, ինչպիսիք են` օդորակիչները և ջեռուցիչները,

օգտվեք Ընկերության փոխադրամիջոցներից (ավտոբուսներից) պահպանելու շրջակա 

միջավայրը և խնայելու ձեր ֆինանսական միջոցները,

Բարեխղճորեն վերաբերվեք շրջակա միջավայրին

Կանոններ, որոնցով պետք է առաջնորդվել 
Վիվա-ՄՏՍ-ում
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