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شرائط کی انٹریجٹیٹی
جس کی بنیاد پر الجی تعمیر کیا گیا ہے اس بنیاد پر ،اس تنظیم کی طرف سے کئے گئے تمام سرگرمیوں میں انٹیگریٹٹی کی ضمانت دی
یہ .اہلکاروں کو پوری دنیا بھر میں الگو کرتی ہے ALGIیہ اخالقی پالیسی رویے کی توقعات کا تعین کرتی ہے جو پورے .جائے گی
کوئی انحراف برداشت .ان تمام ہدایات کو برقرار رکھنے اور عمل کرنے کے لئے ،ہمارے تمام سطحوں پر ،ہم سب کی ذمہ داری ہے
نہیں ہوسکتی ہے یا نہیں

 .1قانون کے مطابق تعمیل
ہر مالزم اس تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے ذمہ .ہم ان ممالک کے قوانین کو پورا کرنے کے لئے پرعزم ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں
ہمیشہ مقامی قانون سازی. ALGI ،پلیٹ فارم کے ذریعہ تک رسائی حاصل ہے  ALGIدار ہے اور اسے مقامی قانون سازی کے ذریعہ
".اعلی ترین سطح پر تحفظ فراہم کرتا ہے"ضابطہ اخالق کے مطابق رہیں گے ،جو بھی اپنے مالزمین کو  ALGIیا

 .2خدمات کی صداقت
خدمات پیشہ ورانہ ،آزاد اور غیر جانبدار انداز میں فراہم کی جاتی ہیں اور قابل اطالق مقامی قانون سازی ،قابل اطالق ALGI
.منظور شدہ طریقوں ،طرز عمل اور پالیسیوں کے ساتھ مکمل تعمیل میں فراہم کی جاتی ہیں ALGIمعیاری ضروریات ،اور
.رپورٹوں اور سرٹیفکیٹ کو شفاف ،اخالقی آڈیٹروں کی پیشہ ورانہ رائے پر مبنی شفاف نتائج اور نتائج کی عکاسی کرتی ہے
تمام ریکارڈ قابل اطالق مقامی قوانین کے مطابق برقرار رہے .تمام نتائج اور نتائج درست طریقے سے دستاویزی اور کنٹرول ہیں
.ہیں
کی HOمعیار ،انتظامی پالیسیوں ،منصوبوں ،طریقہ کاروں اور ALGIکے رکن یا بیرونی فراہم کنندہ کو  ALGIکسی بھی
اس تفہیم میں جس میں ملوث ہونے والے .طرف سے جاری دیگر ہدایات اور رہنماؤں کی ضروریات اور پراپرٹیوں پر مشتمل ہے
کام کو لے جانے کے تکنیکی اور طرز عمل پہلوؤں سے متعلق ہے ،ہر ایک کو تفویض کردہ کام کی نوعیت کے مطابق مواد کے
.ساتھ فراہم کی جائے گی

 .3شفافیت اور سادگی تحفے،
کو براہ راست یا . ALGIیا قبول کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے اور منع کرتا ہے کسی بھی تحائف کے حل ،پیشکش ALGI
یا کارپوریٹ فیصلے پر اثر انداز کرنے کے غیر مناسب فوائد سرکاری .بالواسطہ طور پر غیر مناسب فوائد فراہم یا قبول نہیں کرتا
.یا لچکدار بن سکتے ہیں وہ رشوت ،تحائف ،ضرورت سے زیادہ تفریحی .لئے یا فوائد کی خالف ورزی کے لئے فوائد ہیں
یا مال کی شکل میں رکاوٹوں ،تفریحی واقعات کے ٹکٹ ،پیسہ :ہم تحائف اور تشریحات کو بیان کرنے کے لئے بیان کرتے ہیں
خصوصی چھوٹ ،بند ہونے یا بند ہونے والے نمونے ،تحائف ،وغیرہ وغیرہ تحفے ،مہمانیت اور تفریح ہمیشہ حقیقی کاروبار سے
.مقصد یہ ہے کہ سماجی طور پر قابل قبول اور قانونی طور پر جائز ہے .متعلق ہوتے ہیں

 .4تنازعہ کا دلچسپی
یا تجارتی مفاد ہے دلچسپی کے تنازعات سے متعلق کسی بھی متعلقہ ادارے سے بچائے گا جس میں اس کے پاس مالی ALGI
اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ ہمارے تنظیم کسی بھی تجارتی ،مالیاتی اور دیگر .اور جس سے یہ معاہدے کی خدمات ہے
 ،عام طور پر ،اس سہولیات کے ساتھ ALGIدباؤ سے آزاد رہیں جو آڈیٹر ،تشخیصی اہلکار کے نتائج پر اثر انداز کر سکتی ہے؛
.سالوں سے مشورتی خدمات فراہم کی ہیں 2نے پچھلے  ALGIسرٹیفیکیشن میں شرکت نہیں کرے گی جس میں /کسی بھی آڈٹ
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مزید برآں ،ٹیم کے ارکان غیر جانبدار معاہدے پر عمل کریں گے اور خدمات کی درخواست کرنے والے کمپنی کے ساتھ کسی
.بھی لنکس یا پچھلے مصروفیات کا اظہار کریں گے

 .5رازداری
یا اسٹافوں یا اپنے اپنے کاروباری مفادات کے حقوق کی حفاظت کے لئے معلومات الزمی طور پر محفوظ ہمارے گاہکوں ،ساتھیوں
.اس میں تمام معلومات شامل ہیں ،بشمول عام عوام کے لئے دستیاب نہیں ہے .رکنی چاہیے
کے تمام اہلکار ALGIیا سرٹیفیکیشن کے عمل کے دوران جمع کردہ معلومات کی رازداری کی حفاظت کے لئے/ ،تشخیص اور
کی )مشاورتی بورڈ کے ارکان ،انتظامیہ ،تشخیص کے عملے ،جائزہ لینے والے ،انتظامی عملے اور فرائض شدہ اہلکار(
.غیر جانبدار معاہدے  /رازداری  /سیکریٹری  -سٹینڈرڈ ALGIضرورت ہوتی ہے تاکہ
:ڈیٹا تک رسائی فراہم کی جائے گی /مندرجہ ذیل حساس معلومات
)صرف ایک ضرورت سے واقف بنیاد پر(مالزمتوں اور ذیلی کنسرٹ والے اہلکاروں کو
قانونی حکام کو ،جہاں قانون کی ضرورت ہوتی ہے
تصدیق شدہ جسم یا دوسروں کے طور پر معاہدہ کے ذریعے اتفاق کیا گیا ہے
یا سرٹیفیکیشن کے عمل کے دوران جمع ہونے والی معلومات کو /جیسا کہ اوپر پیراگراف میں فراہم کی گئی ہے ،تشخیص اور
کالئنٹ کے کسی بھی اور دیگر جماعتوں کے لکھے رضامندی کے بغیر کسی تیسرے /خفیہ رہیں گے اور درخواست دہندگان
.اس طرح کے افشاء کے ساتھ یا متاثر .فریق کو انکشاف نہیں کیا جائے گا
تمام آڈیٹروں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ آڈٹ کے دوران موصول ہونے والے تمام معلومات خفیہ ہیں اور اس وجہ سے یہ تیسرے فریقوں کو
.یا تیار نہیں کیا جا سکتا ہے یا عوامی ڈومین کو جاری کیا جاسکتا ہے شائع ،دوبارہ تیار
سرگرمیوں میں برقرار رکھے ALGIکے رکن یا بیرونی فراہم کنندہ ،مکمل رازداری اور سب سے زیادہ اعتماد ،تمام  ALGIکسی بھی
.گا جس میں وہ ملوث ہیں

.6ڈیٹا کی حفاظت  -آئی ٹی
ڈیٹا بیس جمع کرنے اور پروسیسنگ کے حوالے سے قابل اطالق بین االقوامی ذاتی ڈیٹا تحفظ ڈسپوزایشنز کی فراہمی کرتا ہےALGI ،
اس .اہلکاروں کو رہنا چاہیے ALGIمیں ڈیٹا کی حفاظت ،رازداری اور افشاء کرنے والی طریقہ کار ہے جس میں تمام ALGI
کاروباری سرگرمیوں  ALGIطرح کے خیاالت تنظیم کے اندر معلومات کے تمام پہلوؤں کو ،جو بھی شکل میں ،دنیا بھر میں
کی طرف سے سنبھالنے والے تمام معلومات کو جن کے ساتھ یہ معاملہ ALGIسے متعلق ہے ،اور دیگر تنظیموں سے متعلق
.دستاویزات اور مواصالت بھی شامل ہے ITیا اس کی طرف سے چالئے گئے تمام  ALGIیہ .ہے

7۔ ویسٹلیبل .
ہم .وفادار اور سالمیت کے ساتھ کاروبار کو منظم کرنے کے لئے عزم ہے اور دنیا بھر میں تمام ایل جی آئی اہلکار کی توقع ہے ALGI
.غیر اخالقی طرز عمل کو روکنے کے لئے ضروری طور پر کھلی کھلی اور احتساب کی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں
آڈیٹر ،آڈٹ جائزہ لینے والے اور ایڈمنسٹریٹرز جنہوں نے بدعنوان یا رشوت کے کسی بھی شکل کا سامنا کرنا پڑا اس سے ALGI
.انکار کر دیا اور یہ فوری طور پر قائم کردہ چینلز کے ذریعہ رپورٹ کرنا ہے
ہر مرحلے کے الزام کی ذمہ داریاں ،تحقیقات اور مواصالت کی ضمانت دینے کا عزم کرتی ہے ،یہ ثبوت پر مبنی ہے اور کیس ALGI
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.کے دائرہ کار میں آتا ہے

 .8شکایت میکانزم
یہ تمام داخلی اور خارجی خدشات ،شکایات اور اپیلوں کا احاطہ .شکایت میکانزم تمام حصول داروں کے لئے دستیاب ہے ALGI
.سرگرمی سے پیدا ہوتا ہے  ALGIکرتا ہے جو دنیا بھر میں کسی بھی
(CCM02یا کالئنٹ اطمینان سروے کی ویب سائٹ کے ذریعہ  ALGIشکایات فون کے ذریعہ ،خط یا ای میل کے ذریعہ
:شکایت چینلز مندرجہ ذیل میں شامل ہیں .کے ذریعے لکھا جا سکتا ہے )کے نتیجے میں 'کسٹمر اطمینان کے طریقہ کار'
.کی ویب سائٹ فارم کے ذریعہ آن الئن ویسٹبل بلور چینل • ALGI
 (hotline@algi.net).معامالت کو لکھنے میں لکھ کر ای میل•
.شکایت چینل  /پلیٹ فارم تشویش • ALGI

.9

انسداد فساد اور رشوت

عملے کو اس پالیسی میں کسی بھی ممکنہ یا ثبوت کی بنیاد پر مبنی خالف ورزی کی اطالع دینا ہے ،جو اس ALGIتمام
مالزم ایسے غیر اخالقی طرز عمل کے سامنے خاموش رہیں  ALGIکسی بھی حالت میں. ،کے مطابق ہے 8اور  7پالیسی میں
.گے

 .10نہیں انتقام کوئی
کوئی مالزم یا ذیلی کنسلکٹر اس پالیسی کے ساتھ یا مشتبہ خالف ورزیوں کی اطالع دینے کے لئے کسی بھی منفی نتائج کا شکار نہیں
ویسٹ بلبال یا دیگر متعلقہ جماعتوں کے بارے میں تمام معلومات کو خفیہ طور پر عالج کیا جائے گا اور ہم تمام حصول .کرے گا
داروں کو اس موقع اور تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں جو انہیں دوبارہ بدلہ دینے کے خوف سے اپنی خدشات کو بڑھانے کی ضرورت
.ہے

 .11استعمال کا مارکس
سروس کے ساتھ منسلک اعلی معیار  ALGIیہ .انٹرنیشنل انکارپوریٹڈ کا ٹریڈ مارک ہے ،امریکہ میں ) ALGIلوگو(عالمت ALGI
.کی اعلی معیار اور معیار کی نمائندگی کرتا ہے
سماجی مطابقت کے معیار اور برانڈ کالئنٹ پر رہتا ہے ،جس نے ہمیں ان کے نشانوں کے استعمال کے سلسلے میں اپنی اسکیمALGI ،
.یا اجازت دی ہے پالیسیوں اور ضروریات کے خالف آپریشن چالنے کے لئے ان کی تصدیق
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