कम्पनी मूल्य

AL-YAMAMA कम्पनी नैतिकिा को कोड

AYC मा आचरण ननयम र आचार संहिताको ननयन्त्रन र आयोजन ननम्न मानिरूलाई प्रोत्साहित गरे र प्राप्त गनन सककन्त्छ:
1. िाम्रा कामदारिरूलाई नैनतक सीमािरूको स्पष्ट र साझा समझको साथ सशक्ततकरण गरे र प्रेररत गननिोस ् जनन िामीले सञ्चालन गननपनेछ।
2. िामीले सम्मानजनक र स्वागत गने कामको वातावरण कायम राखेर िाम्रो ववववध कायनबलमा संलग्नता हदननिोस ्।
3. अत्यधधक ननयामक संसारमा उत्पादन, प्रकिया र समाधानमा नवीनता समथनन गनन हदगो अननपालन र ईमानदारी फ्रेमवकन ससजनना गननिोस ्।
4. िाम्रा कमनचारीिरू, ग्रािकिरू र व्यापार साझेदारिरूको ववश्वास कमाई बवृ ि गननिोस ् जनन िामी सँधै अव्यावसानयक ईमानदारीको साथ व्यवसाय गदनछौं।
संहिताको कोड
नैनतकताको कोडले आचारका ननयमिरू समावेश गदनछ सबै AYC कमनचारीिरू द्वारा दै ननक, सबै लेनदे न र िरे क काम स्थानमा। नैनतकता संहिताको
पालना असफलताको बारे मा धचन्त्ता वा शंकाको क्स्थनतमा कम्पनीले लाइन व्यवस्थापक, मानव संसाधन, कानूनी मासमला र िे ल्पडेस्क फोन जस्ता धेरै
च्यानलिरू माफनत उधचत अधधकारिरूलाई यस्तो धचन्त्ता तत्काल ररपोटन गने संस्कृनतलाई प्रेररत गने र ससजनना गने कायन गदनछ। कानूनी र ननयामक उल्ल
.््घनिरू सम्िाल्नको लाधग प्राववधधक समथननको लाधग। कम्पनी यस तथ्यमा केक्न्त्ित छ कक यसले कननै पनन कानननी वा ननयामक उल्ल .््घनको बारे मा
आफ्नो धचन्त्ता वा शंकाको ररपोटन गनन कननै व्यक्तत ववरूि कननै दण्ड वा प्रकिया वा कानननी पररणाम सलने छै न।
तल एआईसीको जोखखम र जोखखमको प्रमनख क्षेरिरूलाई कभर गरे र नैनतकता संहिताको उल्लेख गररएको छ:
1. कम्पनी व्यवसायलाई इमान्त्दारीपव
न ह्याण्डल गनि
न ोस ् र व्यवस्थापनमा उच्चतम ववधधिरू र नैनतकता लागू गनि
न ोस ्, र कम्पनी सभर र बाहिर
ू क
कम्पनीको ईमानदारी र अखण्डतालाई जोखखममा पाने कननै पनन कायन गनन इन्त्कार गननिोस ्।
2. आफ्नो कतनव्यिरू प्रदशनन गननका लाधग सबै समय र प्रयासिरू प्रयोग गननिोस ्, र अन्त्य सिकमीिरूको समय खेर फासलनबाट जोधगननिोस ्।
3. कम्पनीको सबै भन्त्दा राम्रो हितको लाधग कायन सम्पन्त्न गनन उनका सि-कायनकतानिरूसँग सिकायन गनि
न ोस ्।
4. कम्पनीप्रनत वफादारी दब
न ै ब्यबश्थापन र कमनचारीिरूका लाधग अत्यन्त्त वांछनीय ववशेषता िो। सबैले आफ्नो वफादारी प्रमाखणत गनन र सबै काम
सम्बन्त्धिरूमा कम्पनीको राम्रो चासोको लाधग सँधै कायन गनै पदनछ, ग्रािकिरू, सरकारी अधधकारीिरू, कम्पनीका अध्यक्षिरू र सिकमीिरू समावेश गनन,
र कायनकारी व्यवस्थापनलाई कम्पनीमा नकारात्मक असरको कननै कायनको ररपोटन गनन।
5. यस कनरालाई बझ्
न ोस ्, कक सबै कमनचारीिरू आन्त्तररक प्रशासननक र ववत्त ननयन्त्रणको बारे मा कम्पनी उद्देश्यिरूको
न ननिोस ् र त्यसमाधथ कायन गनि
समथनन गनन संयनतत रूपमा क्जम्मेवार छन ्, र त्यस्ता उद्देश्यिरूको पालना गदनछन ्।
6. गोप्य रूपमा कमनचारीलाई खनलासा गररएको कननै पनन जानकारी वा वस्तनिरू प्रयोग गनन अस्वीकार गननिोस ् - कम्पनीका कमनचारीका रूपमा - आफ्नो
व्यक्ततगत उद्देश्य वा रुधचिरूको लाधग; र कननै पनन अनाधधकृत ननकायलाई गोप्य स्वासमत्व, प्राववधधक वा प्रशासननक जानकारी प्रकट गननबाट बच्ननिोस ्।
7. कननै पनन समडडया गनतववधधमा नन: शनल्क वा पैसाको बबरूि भाग सलन अस्वीकार गननिोस ् - जस्तै AYC अधधकृत अकफसरबाट सलखखत स्वीकृनत बबना
प्रकाशन लेखको प्रेस ववज्ञक्प्त जारी गने।
8. आन्त्तररक वा बाह्य ननकायिरूबाट प्राप्त कननै उपिार वा सनववधािरू स्वीकार गनन अस्वीकार गननिोस ् जसले कमनचारीको ननणनय वा उसको कतनव्यको
प्रदशननमा असर पानन सतछ, वा त्यस्ता ननकायिरूको चासोको लाधग प्रदशनन गनन असफल।
9. कननै पनन पररक्स्थनतमा कमनचारीले कम्पनीका उत्पादनिरू वा सेवािरूको प्रवधनन गने वा उसको ननणनयलाई प्रभाव पाने सम्भाववत ग्रािकलाई
प्रलोभनमा पानन को लागी घूस वा कननै अन्त्य चीजिरू प्रस्ताव गने वा पेश गने प्रयास गननपदनछ।
10. कननै पनन घूस वा कननै पनन प्रलोभन स्वीकार गनन अस्वीकार गनि
न ोस ्, कननै उद्देश्य प्राक्प्तको लाधग जस्तै: सम्भाववत वविेतालाई अननबंध वा खरीद
आदे श प्रदान गने, वा उसलाई जानकारी हदने। यहद कमनचारीलाई घूस वा अन्त्य कननै प्रलोभनको प्रस्ताव आयो भने उसले तनरुन्त्त घटनाको प्रबन्त्धकलाई
खबर गननपनेछ।
11. व्यक्ततगत नाफा प्राप्त गननका लाधग तपाईको क्स्थनतको अधधकार प्रयोग गनन अस्वीकार गननिोस ्।
12. सबै लेखा लेखा लेखाकारको साधारणतया स्वीकायन प्रचलनिरू अननसार रे क्जष्टररंगमा सटीकता र ननष्पक्षताका साथ पालन गननिोस ्, कम्पनी ननयम र
ननयमिरू अननसार कम्पनी सम्पक्त्तिरूको रक्षा गननिोस ्, सम्पक्त्तिरू ठीकसँग प्रयोग गरे र बीमा गननिोस ् र ववत्तीय र पररचालन असभलेख र ररपोटन िरू
सिी, पूणन र भरपदो

13. कमनचारीले आफ्नो पदको आधारमा उसको ज्ञानमा आएको कननै पनन गोप्य गोप्यता र जानकारी खनलासा गनन िनँदैन, र कननै पनन अप्रकासशत जानकारी
कननै पनन तेस्रो पक्षलाई ढनवानी गनन अस्वीकार गनन िनँदैन, जबसम्म कक त्यस्तो कायन उसको सामान्त्य कामको भागको हिस्सा िनँदैन, वा स्वीकृत िनन्त्छ।
14. साउदी अरे बबयाको ककं गडममा सबै लागू गररएका प्रणालीिरूको पालन गननिोस ्।
15. कम्पनीले कम्प्यनटर, फोन सेटिरू र लाइनिरू, ईन्त्टरनेट र ईमेलको तेस्रो पक्षिरूतफन आिामक ववधधमा प्रयोग गनन ननषेध गदनछ, वा कमनचारीिरूको
मोरे ल्सलाई बेवास्ता गदनछ। कम्पनी सम्पत्तीिरू तेस्रो पक्षिरूको साथ वाखणक्ययक संयनतत उद्यममा प्रवेश गनन प्रयोग गनन समल्दै न, वा धासमनक,
राजनीनतक वा गैर-काम सम्बक्न्त्धत मनद्दािरूको छलफल गनन।
16. िाम्रो स्टाफको प्राथसमकता र स्वास्थ्य सरोकारको सम्बन्त्धमा, िाम्रो सबै व्यवसानयक इकाई / कायानलय पररसर धूम्रपान नगरी क्षेरको रूपमा
तोककएको छ।
17. ल्याण्डलाईनको प्रयोग आधधकाररक उद्देश्य मार प्रनतबक्न्त्धत िनननपदनछ र लामो समयको लाधग व्यस्त िनननिनन्त्न।
18. कमनचारीले साप्ताहिक बबदाको बखत कम्पनी पररसरमा प्रवेश गनन िनँदैन वा उनीिरूको आफ्नै कामको ससफ्ट बािे क ववभाग प्रबन्त्धकबाट उधचत
स्वीकृनत सलएर।
19. बहढ काम गने कमनचारीले कामको औधचत्यद्वारा ववभाग प्रबन्त्धकबाट पूवन अननमोदन सलननपदनछ र अन्त्य कायन केंि बाधा पनरयाउँ दै न।
20. कमनचारीलाई कननै पनन सामग्री, रे कडन, सफ्टवेयर, िाडनवेयर उपकरण वा कम्पनी आधार बाहिरका स्वासमत्व सम्बन्त्धी कननै पनन जानकारी सलन
अननमनत छै न, डडपाटन मेन्त्ट प्रबन्त्धकबाट स्वीकृनत वा सलखखत अननमनत बबना।
21. कमनचारीिरूले स्वास्थ्य र सनरक्षा सम्बन्त्धी ननयमिरू पालना गनेछन ् जनन उनीिरूको काम र काम गने ठाउँ मा लागू िनन्त्छन ् र स्वास्थ्य र सनरक्षा
सम्बन्त्धी सम्भाववत खतरा र जोखखम तनरून्त्त ररपोटन गनन सतदछन ्।
22. कमनचारीिरूले रतसी वपउनन िनँदैन र कननै पनन ककससमको ड्रग्स प्रयोग गनन िनँदैन जनन कडा ननषेध गररएको छ।
23. कमनचारीिरूले दरु
न पयोग, झगडा / झगडा वा िडतालमा भाग सलनन िनँदैन।
24. कमनचारीले कम्पनी बाहिर पाटन -टाइम काम गनन िनँदैन।

नैनतकताको कोड द्वारा समाहित िनने पररणामिरू

कम्पनीले "ननयम र कानूनको पालना" को संस्कृनत रोप्न आफ्ना प्रयासिरूको प्रयोग गदनछ, जसले ननम्न माफनत कम्पनीमा यसको ववकास र ववकास
योजनािरू ववृ ि गदनछ:
1. कम्पनीको व्यवसानयक पक्षमा मूल्य थप्दै , र ग्रािक, प्रदायक साझेदार, समनदाय र कम्पनीमा सरकारिरूको ववश्वास बढाउँ दै ।
2. हटमवकनका लाधग अवसर खोल्ननिोस ् ककनकक कम्पनीले उस्तै उिी उद्देश्यिरू प्राप्त गननका लाधग प्रयत्न गने लक्ष्य राखेको छ।
3. आत्म-ननयन्त्रणलाई प्रोत्साहित गननिोस ्, र बाह्य ननयन्त्रणको ववधधिरू बािे क सनरक्षा प्रदान गननिोस ्।
4. कमनचारीिरूको आत्मववश्वास बढाउननिोस ्, जिाँ उनीिरूले कायन मूल्यिरू बनझ्न सतनेछन ् र उनीिरूलाई तेस्रो पक्षिरूमा पररचय गराउँ नेछन ्।
5. क्जम्मेवारी र उच्च व्यावसानयकताको अधधक भावना प्राप्त गननिोस ् ककनभने कमनचारीिरूले अपेक्षक्षत व्यविारलाई घटाउन सतछन ् जनन उनीिरूलाई
सच्चा व्यावसानयक ववधधमा कायन गनन प्रोत्साहित गदनछ।
6. ननयामक ननयमिरूको पालना गने ननयक्न्त्रत प्रदशननको वातावरणमा काम गने कमनचारीिरूलाई सियोग परन याउन ननयम र कानूनको पालना गने
अवधारणा फैलाउननिोस ्।
ररपोहटिं ग र मोननटररंग
यस संहिताले काम, गोपनीयता, वववेक र उद्देश्य राखी कामका सम्बन्त्धमा उजूरी, अननपालन प्रश्न वा धचन्त्ता र दरू
न पयोगको खाता पेश गनन कायनस्थलका
साथ कामदारिरूलाई प्रदान गदनछ।
उजनरी, सरोकार, दरन ाचार वास्तववक िनननपदनछ र कमनचारीले धचत्तबझ्
न दो रूपमा डायरे तट प्रबन्त्धक वा सम्बक्न्त्धत ववभागमा समाधान गनन असफल भएपनछ
मार फाइल गननपनेछ।
त्यस्ता गननासोिरू कानूनी ववभागमा सम्बोधन गननपनेछ र अक्न्त्तम संकल्पको प्रनतसलवप मानव संसाधन ववभागमा पठाउननपनेछ। जानकारी कडाईका
साथ गोप्य राखखनेछ र केसको पूणन गोपनीयतामा अननसन्त्धान गररनेछ।
इ-मेल ठे गाना: legal@yc.com.sa / complaints@yc.com.sa
फोन नम्बर: +966 13 331 ext. 4374 वा 4224 िटलाइन नम्बर: 05391 74230
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