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 بااختیار معاشرے کے قیام کے لئے ہماری بنیاد - اخالقہمارا ضابطہ 

 

 آپ کو منسلک رکھنا اس سے جو سب سے اہم ہے. بااختیار معاشرے کا قیام

 

طرز عمل اور  اور باہم کامیابیوں اور غلطیوں کی تاریخ کے بنا پر، ہم نے اپنے سالہ تجربے 165کا مقصد ہے. ٹیلی مواصالت کے  Telenorیہ 

کے لئے تیار کیا ہے. جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، وہاں اپنے معیار کو بلند  چالنےرانہ کاروبار ہماری ثقافت کو ہمیشہ سے زیادہ پائیدار اور ذمہ دا

یونکہ ہم یقین رکھتے متعلقین کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں ککی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف اچھا دکھنے یا  رکھنے

 ی اچھا کاروبار ہے.ہیں کہ یہ درست ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ

 

 ہمیشہ تحقیقی ُجستجو کریں، مل کر تخلیق کریں، وعدہ نبھائیں، عزت کریں

 

ہیں ویسے  جیسے مکمل واضحطرزعمل بیان کرتے ہیں. ہمارے  خالصہماری چاہت کا کی ثقافت اور اس کے لئے ہ Telenorہمارے طرز عمل 

امیابی کی چاہت بھی اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا روزمرہ کاروبارایک متوازن عمل ہے. جہاں ہمیں تحقیقی جُستجو اور جدت کی ضرورت ہی ک

کے  Telenorر کے عین مطابق ہو. یہ کامل مہارت ہمارے لئے اہم ہدف ہے اور ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا کام پائیدار، موثر اورمعیا

 لئے مسلسل کامیابی کی کنجی بھی.

 

 ایک بنیاد - اخالقہمارا ضابطہ 

 

 میں کیسے کام کرتے ہیں. لیکن جہاں ہمارا طرزعمل اس رویے کو بیان کرتا ہے جس کے لئے ہم کوشاں Telenorبتاتا ہے کہ ہم  اخالقضابطہ 

وہ توقعات ہیں جو کہ ہم میں سے ہر ایک سے کی جاتی ہیں. چاہے  اخالقاسی نقطِہ نظر کی وضاحت ہے. ضابطہ  اخالقہیں، وہیں ہمارا ضابطہ 

کی  Telenorمیں ہدایت دیتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم ہمیں روزمرہ کے معامالت  اخالقہمارا کوئی بھی عہدہ، کردار یا مقام ہو. ہمارا ضابطہ 

 صداقت و دیانت کے محافظین کے طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں.

 

دقتوں سے نمٹنے میں مدد کرنے کے  چار اصول ہمارے کاروباری عمل کے بارے میں واضح توقعات کو قائم کرنے اوراُنضابطے کے ے ہمار

ح قوانین اور رہنمائی فراہم کرتا ہے، اوِراس سے متعلقہ واض اخالقجن کا سامنا ہم کام کے دوران کرسکتے ہیں. ضابطہ کیے گئے ہیں لئے تیار 

کتا. یہ صحیح فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کرنے کا ایک ارے میں بھی بتاتا ہے۔ تاہم یہ تمام ممکنہ واقعات کا احاطہ نہیں کر سپالیسیوں کے ب

 ذریعہ ہے.

 

کی  اخالقجن کا سامنا آپ کرتے ہیں اس کی عکاسی ضابطہ  ی معامالتاخالقمیری آپ سے صرف یہ توقع ہے کہ آپ وقت نکال کر ایسے 

اپنے عزم کی تجدید کرنا سے متعلق  اخالقہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر سال ضابطہ ، اور مسلسل کرتے رروشنی میں کریں

 کتے ہیں۔کے صحیح محافظ ثابت ہو س صداقت و دیانت ضروری ہے کیونکہ اسی طرح ہی ہم اپنی کمپنی کے 

 

Sigve 

15 July 2020 
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 ہے ہمارے پاس ضابطہ عمل ہونے کی کیا وجہ

یہ بھی ہے کہ ہم ایک  ایک اعلی کارکردگی کی حامل کمپنی ہونے کا مطلب صرف کارکردگی، اہداف اور کامیابی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد

حصص داران اور ساتھیوں کے لیے اور کاروباری  گرد موجود دنیا سے کس طرح برتاو کرتے ہیں۔ ہم اپنے صارفین، ددوسرے سے اور اپنے ار

کے لیے ایک قابل اعتماد شراکت دار بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے کاروبار کا روں کے لیے اور ان معاشروں میں جہاں ہم کام کرتے ہیں اشراکت د

کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ ضابطہ عمل ہماری  ی اور قانونی انداز میںاخالقانحصار اس اعتماد پر ہے اورہم اپنے کاروبار کو ایک ذمہ دارانہ، 

میں  Telenorکے سلسلے میں ایمانداری کے اعلی معیارات کو وضع کرتا ہے۔  وایات کی بنیاد ہے اور ہمارے لیے کاروبارسرانجام دینےرتجارتی 

ری ساکھ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک غیر شامل ہر فرد کو ان معیارات کی پاسداری کرنی چاہیئے۔ ہم روزانہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہما

 ہماری ساکھ کو خراب کر سکتا ہے۔فیصلہ چاہے کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ کیا گیا ہو،  مطلع شدہ

 

میں ہمارے طرزعمل کی اہم شرائط کو وضع کرتے ہیں۔ ضابطے کے مختلف حصوں میں انتہائی خطرے والے  Telenorاس ضابطے کے اصول 

اوروضاحت  طہ عمل ہم سب کو مطلع شدہ فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہےبہلووں کے لیے مخصوص شرائط اورراہنمائی شامل ہے۔یہ ضاپ/مقامات

 ہے۔کہاں سے حاصل کی جا سکتی کرتا ہے کہ مزید معلومات اور راہنمائی 

 

 ضابطہ عمل کے راہنما اصول

 ۔کی وضاحت کرتے ہیں رہمارے کاروباری طرز عمل کی بنیادی ثقافت کی بنیاد بنتے ہیں اواخالقضابطے کے اصول ہماری 

 

 ہم اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں

ہم قوانین، قواعد و ضوابط اور اپنی پالیسیوں کی پاسداری کرتے ہیں اور تنازعے کی صورت میں ہم اعلی ترین معیار کو برقرار 

 -رکھتے ہیں

 

 ہم اپنے اقدامات کے لیے جوابدہ ہیں

 تے ہیں اوران معاشروں پر اپنے وسیع تاثر کو جانتے ہیںجھمیں معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سم ہم فعال انداز

 جن میں ہم کام کرتے ہیں۔
 

 ہم شفاف اور ایماندار ہیں

 کے متعلق سچےاور ِشفاف  ہیں۔ چیلنجز ہم اپنے 
 

 ہم آواُزاٹھاتے ہیں

 کا اظہار کرتے ہیںت ر سے بے خوف ہو کر اپنے تحفظارانتقامی کارروئی کے ڈکرتے ہیں او سواالتجب ہمیں شبہ ہو تو ہم 

 

 اس ضابطہ عمل کی پیروی کس نے کرنی ہے

 اطالقس کا اسے کام کر رہے ہوں،  کی جانب Telenorاور ان تمام افراد پر ہوتا ہے جو  مالزمینکے تمام  Telenor اطالق اس ضابطہ عمل کا 

اور د یگر کاروباری شراکت داروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ  ںرو، ٹھیکیدائرزسپالھی ہوتا ہے۔ ہم اپنے فروخت کنندگان، بورڈ آف ڈائریکٹرز پر ب

 انہیں اختیار کریں گے جن کی ہم خود پاسداری کرتے ہیں۔ ی معیارات کے لیے پرعزم رہتے ہوئےِ اخالقبھی انہی اعلی 
 

 ضابطہ عمل کو کیسے استعمال کیا جائے

وص شرائط و ضوابط سے ہماری بنیادی ذمہ داریاں وضع ہوتی خصکے چار اصولوں اور اس کے مختلف حصوں میں صراحت کردہ مضابطے 

کے ہیں۔ ہمارے راہنما کتابچوں اور پالیسیوں میں صراحت کردہ اضافی شرائط و ضوابط کو بھی سمجھنا اور ان پر عمل کیا جانا چاہیئے۔ ضابطے 

ل، نے کے ساتھ ساتھ دستیاب راہنما ہدایات، عملی مددگاروسائملر آپ کو متعلقہ پالیسیوں اور راہنما کتابچوں کے لنکس ہر ایک حصے کے اختتام پ

 ملیں گے۔ بھی  تربیتی مواداور دیگر مددگاروسائل کے لنکس
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جب  ےہ اضح شرائط کو ترتیب دیتیہ ضابطہ ہمارے روزمرہ امور کے نظم و نسق کے سلسلے اورہمیں اس وقت راہنمائی فراہم کرنے کے لیے وا

منیجر یا شعبہء  الئنکی صورت میں راہنمائی کی ضرورت ہو توآپ ہمیشہ اپنے سواالت و کا سامنا ہوتا ہے۔ خدشات یا ومگی گاخالقہمیں چیلنجز اور 

کر سکتے ہیں اور استعمال  ( ا چاہیںاگر آپ ایس)کو گمنام رہتے ہوئے   Integrity Hotlineآپ  عالوہسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے  کمپالئنس

 کتے ہیں۔ر سمشورہ بھی حاصل ک

 

ور یہ ضابطہ ہر ایک ایسی گومگوکی صورتحال یا حالت کا احاطہ نہیں کر سکتا جن کا ہمیں اپنے کاروبار میں سامنا ہو گا۔ کاروباری چیلنجز ا

داری ہم پر سے مہ قی معیار برقرار رکھنے کی ذالورتوں میں اعلی ترین اخغیریقینی قانونی اور ریگولیٹری ارتقاء کا سامنا ہوتا رہے گا۔ ایسی ص

ی معیارات کو ترتیب دینے اخالقیکن ہمیں درست فیصلہ کرنے کے سلسلے میں مدد کے لیے راہنمائی حاصل کرنی چاہیئے۔ اپنے ساقط نہیں ہوتی ل

مقام کے  اس بط کی پاسداری کے متقاضی ہیں۔ آپ کو چاہیئے کہ ہمیشہ، ضابطے کے اصول ہم سے نافذ العمل قوانین اور قواعد و ضواعالوہکے 

 ہوں اور استفسارات کی صورت میں شعبہء قانون سے راہنمائی حاصل کریں۔قوانین سے واقفیت حاصل کریں جہاں آپ کام کرتے 

 

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے مالزمینبطور 

Telenor  تی ہے کہ آپ:کی حیثیت سے آپ سے توقع کی جا مالزمکے 

 گے ریںہمیشہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ کام ک •

 ضابطے، پالیسیوں، راہنما ہدایات پر مشتمل کتابچوں کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کی پاسداری کریں گے۔ •

شن میں کی جانے والی صراحت کے مطابق ایسے معامالت پر آواز اٹھائیں ککے عنوان کے تحت سی‘‘ بات کیسے کی جائے’’ •

 جن پر آپ کو تحفظات ہوں۔گے 

 بروقت تربیت حاصل کریں گے۔ •

 یں گے کہ کب اور کس طرح مزید راہنمائی حاصل کی جائے۔جانیہ  •

 تمام تعمیلی تحقیقات میں مکمل اور شفاف طور پر تعاون کریں گے۔ •

و نقصان پہنچا سکتے کی ساکھ ک Telenorی ہو سکتے ہیں یا اخالقایسے تمام کاموں سے گریز کریں گے جو غیرقانونی، غیر  •

 ہیں

 جاتی ہے قع کیتو ہمارے راہنماوں سے کس چیز کی

 شرائط و ضوابط پر عمل پیرا ہونے کی توقع کی جاتی ہے بلکہ ان سے یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ: باالراہنماوں سے نہ صرف مذکورہ 

 کریں گے۔ ابالغ  خود عملی مظاہرے کا اظہار کریں گے اور تعمیل کی اہمیت پر باقاعدگی سے •

کی ٹیم کی کارکردگی کو متاثر کر  شاندہی اور پیش بینی کریں گے جو آپکی نوں کاروباری تعمیلی خطرات کے ایسے پہلو •

 سکتے ہیں۔

 قبل از وقت ایسے اقدامات کی نشاندہی کریں گے جن سے خطرات میں کمی آئے گی۔ •

ور جہاں ں امسائل سے نمٹنے کے لیے تیار ہی فتہ ہیں اور وہ متعلقہاس امر کو یقینی بنائیں گے کہ ٹیمیں اچھی طرح تربیت یا •

 یں۔ضرورت ہو رہنمائی فراہم کر

کھلے انداز میں رپورٹنگ کے ماحول کی ترویج کریں گے تا کہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ ٹیم کے تمام اراکین  •

 میں آسانی محسوس کریں۔ انتقامی کارروائی کے ڈر سے بے خوف ہو کر اپنے تحفظات کے اظہار

 رکھیں گے۔کو مدنظر اری کے اعلی ترین معیارات اندبھرتی اورترقی کے عمل میں ایم •

• Telenor  ۔گےمیں تعمیلی عمل اور انتظامی معامالت میں فعال طور پر حصہ لیں 
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 ضابطہ عمل کے حصے

 انسداد بدعنوانی

 کے لیے ناقابل برداشت ہے Telenorبدعنوانی 

 ننے کی ضرورت ہےہمیں کیا جا

• Telenor نہیں کرتا۔ برداشتہرگز سم کے فوائد کو ی قرشوت یا غلط ادائیگیوں یا کس 

 ہم ایک واضح اور شفاف انداز میں کاروبار کرنے کے لیے پرعزم ہیں •

ساکھ کے ساتھ ساتھ قانونی  یک Telenorاور  اس کے لین دین میں ملوث افراد یہ رشوت ایک غیرقانونی چیز ہے اور •

 طرے سے دوچار کرتی ہے۔خ

بیک سکیمیں اورشیل کمپنیوں یا خفیہ مالکان کا ں۔ مثال سہولیاتی ادائیگیاں، کک ہیرشوت کی مختلف صورتیں ہو سکتی  •

 استعمال وغیرہ۔

عام طور پر سرکاری عہدیداران انسداد بدعنوانی کے سخت قوانین کے تابع ہوتے ہیں لہذا ان کے ساتھ اضافی احتیاط سے  •

 کیا جانا چاہیئے۔تعامل 

کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر سکتی ہے چاہے ہم اس میں براہ راست طور پر  Telenorمیں بدعنوانی  الئن الئیہماری سپ •

 ملوث نہ ہوں۔

 تحائف و مہمان نوازی اور چند صورتوں میں اضافی فائدہ دینے کو رشوت سمجھا جا سکتا ہے •

ور پر دیکھا ط ی صورت میں خیراتی عطیات یا سپانسرشپس کو بھی رشوت کےاگر تجارتی فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو تو ایس •

 جا سکتا ہے

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

 ہم کبھی بھی رشوت یا اثرورسوخ کے ذریعے تجارتی عمل میں ملوث نہیں ہوتے۔ •

 ہم کبھی بھی کسی کو غلط ادائیگی یا فائدے کی پیشکش نہیں کرتے۔ •

 ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وثکام میں ملوث ہونے کے لیے نہیں کہتے جس میں ہمیں خودملہم کبھی بھی کسی سے ایسے  •

ی و قانونی طرزعمل کے لیے ان کے عزم کی اخالق ہم اپنے کاروباری شراکت داروں کا احتیاط سے انتخاب کرتے ہیں اور •

 نگرانی کرتے ہیں۔

 کی درست اور ایماندارانہ عکاسی ہو۔ کاروبار ان سے ہمارے  ہم اپنے کھاتوں اور ریکارڈز کواس طرح مرتب کرتے ہیں کہ •

 رکاری عہدیداروں کے ساتھ تعامل کے دوران ضروری احتیاط کرتے ہیں۔س ہم •

ہم متوقع طور پر درپیش ہو سکنے والے خطرات کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان سے موثر طور پر نمٹنے کے لیے ضروری  •

 تربیت اور راہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

 کس پر دھیان کیا جائے

معمول شرائط کا پتہ چلنا جن کا ظاہری طور پر کوئی واضح کاروباری مقصد نہ  فخالہمیں ادائیگی کی ایسی غیر معمولی یا  •

 ہو۔

کے معیارات کی پاسداری  Telenorہمیں شبہ ہے کہ ایک کاروباری شراکت دار کاروباری امور کی سرانجام دہی کے لیے  •

 نہیں کر رہا۔

یا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے  الئسنس ئی کوہمارے نام کو استعمال کرتے ہوئے پالئریک سہے کہ ا چالں پتہ ہمی •

 کر رہا ہے۔ مالقاتیں سرکاری عہدیداروں سے 

ایسے اداروں کو سپانسر کرنے یا خیراتی اداروں کو عطیات دینے کے لیے درخواستیں کی جا رہی ہیں جن کا تعلق کسی  •

 یدار سے ہو سکتا ہے۔سرکاری عہد

 ش یا فرمائش کی جاتی ہے۔یا کسی بھی وجہ سے نقد ادائیگیوں کی پیشکح ہمیں تحائف، سفر، عطیات یا شاہانہ تفری •



7 
 

 کاروباری شراکت دار

 ےہم اپنے کاروباری شراکت داروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے معیارات پر پورا اتریں گے اورہماری اقدار کا احترام کریں گ

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

 کتے ہیں اورقانونی طور پر ہمیں جوابدہ بنا سکتے ہیں۔قدامات ہماری ساکھ کو متاثر کر سا ہمارے کاروباری شراکت داروں کے •

، ایجنٹس، ڈسٹری بیوٹرز، فرنچائزز اور مشترکہ منصوبہ جات کے سپالئرز مثالا کاروباری شراکت داروں میں افراد اور ادارے  •

 شامل ہیں۔ اناکت دار اور اس کے ساتھ ساتھ سپانسرشپ و عطیات کے وصول کنندگشر

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

ہمارے پیش نظر ایسے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ کام کرنا ہے جوہماری طرح ذمہ دارانہ کاروباری طرز عمل اور  •

 ی قدروں کا مظاہرہ کریں۔اخالق

بین اور وسائل  انکے خطرات کی چھTelenorنتخاب کے دوران ہم احتیاط کرتے ہیں اور کاروباری شراکت داروں کے ا •

 اصل کرنے کے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں.ح

ہیں کہ وہ تمام نافذ العمل قوانین کی پاسداری کریں اور ان سے توقع کرتے  توقع کرتےہم اپنے کاروباری شراکت داروں سے  •

 کے معیارات پر پورا اتریں گے۔ Telenorطرزعمل کےسلسلے میں ہیں کہ وہ ذمہ دارانہ کاروباری 

روباری شراکت داروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اثاثوں کو ڈیزائن کرتے ہوئے، ان کی ترسیل کرتے ہوئے نے کااپہم  •

 اور انہیں استعمال کرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے اور بچنے کی ذمہ داری لیں گے۔

 رتی پابندیاں عائد ہوں۔جاروباری مواقعوں کا احتیاط سے جائزہ لیتے ہیں جن پر معاشی یا تہم ایسے ممالک میں کا •

 ہم نافذ العمل ٹریڈ کنٹرولز بشمول پابندیوں اور درآمدی برآمدی شرائط و ضوابط کی پاسداری کرتے ہیں۔ •

کے  Telenorطرزعمل کے متعلق ہم اپنے کاروباری شراکت داروں کی نگرانی کرتے ہیں اورانہیں ذمہ دارانہ کاروباری  •

 نجام دینے میں مدد دیتے ہیں۔رامعیارات کے مطابق اپنی سرگرمیاں س

 ہم تمام کاروباری شراکت داروں کے ساتھ احترام کے ساتھ منصفانہ اور شفاف انداز میں برتاو کرتے ہیں۔ •

 کس چیز پر دھیان دیا جائے

ر کےسپالئ Telenorجو ہمارے معیارات بشمول جہاں نافذ العمل ہو تو ہمارا واسطہ ایک ایسے کاروباری شراکت دار سے ہوا •

 کے اصولوں کی مکمل پاسداری نہیں کرے گاکے طرزعمل 

کی جانب سے کسی اور  Telenor، ایجنٹ یا البیئسٹچاہتے ہیں جو  مالناہم ایک ایسے کاروباری شراکت دار کو ساتھ  •

 پارٹی کے طورپر کام کرے گا ۔

 Telenorنجام دیئے ہیں جس سے راکہ ایک کاروباری شراکت دار نے ایسے انداز میں کاروباری امور س ہے چالہمیں پتہ  •

 پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

 کی شرائط و ضوابط کے مطابق باقاعدہ چھان بین نہ کی گئ ہو۔ Telenorکوئی ایسا کاروباری شراکت دار جس کی  •

نے وال اٹھاس یات پراخالقہے جوہمیں کسی کاروباری شراکت دار کے طرزعمل یا  الچکا پتہ  حالت ہمیں ایسے طرز عمل یا  •

 پر مجبور کرتے ہیں ۔

 مسابقت

 ہم منصافانہ طور پر مقابلہ کرتے ہیں

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

ویل المدت کے لیے اندرون و بیرون ملک دونوں جگہ ط Telenorمنصفانہ مسابقت معاشرے کے لیے اہم ہوتی ہے اور یہ  •

 کاروباری مواقع پیدا کرتی ہے۔

ٹھانے سے ہمارے صارفین ، کاروباری شراکت داروں اور عوام الناس ئم کرنے یا اس سے فائدے اقاایک غیر منصفانہ برتری  •

 میں ہماری ساکھ خراب ہو گی۔

 نون بھی ہیں۔قا خالفہیں بلکہ یہ  خالفمسابقت ختم کرنے کے معاہدے یا طریقے نہ صرف ہمارے اصولوں کے  •
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 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

 یب دیتے ہیں اور اپنی پیشکشوں کی خصوصیات کی بنیاد پر مسابقت کرتے ہیں۔اری حکمت عملی کو خود ترتوبہم اپنی قیمتوں اور کار •

ے متعلق تبادلہ نہیں کو محدود رکھتے ہیں اور تجارتی طور پر حساس معلومات ک غابالہم اپنے اصل یا متوقع مسابقت کاروں کے ساتھ  •

 کرتے۔

کے سلسلے میں اپنے اصلی یا متوقع مسابقت  اور فروخت کو محدود کرنے Inputکرنے یا  ررہم مارکیٹ میں حصہ داری، قیمتوں کو مق •

 کاروں کے ساتھ رسمی یا غیر رسمی طور پرمعاہدے یا اقدامات نہیں کرتے۔

 منظوری حاصل کرتے ہیں۔خلی نظام میں موجود شرائط کے مطابق اپنی داہم کسی تجارتی ادارے میں شامل ہونے سے قبل  •

توقع مسابقت کار کے ساتھ ہونے والی کوئی گفتگو کسی غیر موزوں یا مسابقت کو ختم کرنے والے موضوع میں بدل اصل یا می اگر کس •

کو مطلع کرتے  Integrity Hotlineیا /جائے تو ہم فوری طور پر بحث سے علیحدہ ہوجاتے ہیں اور اس کے متعلق اپنے قانونی شعبے اور

 ہیں۔

 دیں۔ اطالعورزیوں کے متعلق فی الفور قانونی شعبے کو  خالفکی مشتبہ  وتی ہے کہ مسابقتی قوانینہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد •

 

 کس پر دھیان دیا جائے

ت عملیوں، کاروباری مہارتوں یا اس سے مماثل اصلی یا متوقع مسابقت کار، صارفین یا کاروباری شراکت داروں نے اپنی قیمتوں، حکم •

 ہ کیا ہے۔بطمعلومات کے ساتھ ہم سے را

تک ہماری یا ہمارے اور متعلقہ مارکیٹس صارفین  ہمیں شبہ ہے کہ ایسے رسمی یا غیر رسمی معاہدے موجود ہیں یا کیے جانے ہیں جو •

 متوقع مسابقت کار کی رسائی کو محدود کر سکتے ہیں۔/اصلی

 ندی کرتے ہیں۔کے لیے منصوبہ بے میں شرکت کرن اجالسوںا متوقع مسابقت کاروں کے ساتھ غیررسمی یا سماجی ہم اصل ی •

 مالقاتہم اصلی یا متوقع مسابقت کاروں کے ساتھ ایسی صورتوں میں تعامل کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں جب یہ اشارے ملتے ہوں کہ  •

 ہے۔کا مقصد مسابقانہ حساس معلومات کا تبادلہ 

ملیوں کے تعین کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں جنہیں "غالب ع ہم قیمتیں مقرر کرنے کی حکمت عملیوں یا مارکیٹ کی دیگر ایسی حکمت •

سے کم، نفع میں کمی یا صارفین کے ساتھ معاہدے کرنے  الگتط استعمال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مقام"کے غل

 سے انکار

 زی اور معلومات کو برتناصیغہ را

 ہم معلومات کو قیمتی اثاثہ قرار دیتے ہیں.

 جاننے کی ضرورت ہے کیا یںہم

، ہمیں بعض اوقات گاہکوں یا کاروباری شراکت داروں کے بارے میں قیمتی معلومات تک رسائی ناطےہونے کی  مالزمینکمپنی کے  •

 حاصل ہوتی ہے۔

کو نقل کیا یا بانٹا جا س آسانی سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، یِااسے تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ِازیادہ تر معلومات ڈیجیٹل ہے اوِراس تک  •

 سکتا ہے۔

  کے لئے اہم ہے اوِراس کی شناخت کرنا اوِراسے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ Telenorریکارڈ انتہاائی قیمتی کاروباری معلومات ہے۔ یہ  •

ری اثاثوں ماکے مفادات کے تحفظ کے لئے، اور ہ Telenorساقبتی اور ریگولیٹری عمل میں کی ساکھ کے لئے ،م Telenorصیغہ رازی  •

 ے کے لئے انتہائی ضروری ہے۔کی سالمیت کو برقرار رکھن

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

 کے مجاذ ہوں اوِراس کی کوئی قانونی وجہ ہو۔ ہم اساسی صورت میں فراہم کریں جب  ہم رازدرانہ معلومات صرف •

ی اخالقہ ورانہ اور ل اعتماد اور درست ہیں، اور اعلی پیشابکی جانب سے دی گئی تمام معلومات ق Telenorہم اس بات کو یقینی بنایں کہ  •

 معیاروں کے مطابق ہیں۔

 ہم تیسری جماعتوں سے معلومات کی رازداری اور دیکھ بھال کے ساتھ اپنی معلومات کے طور پر پیش کریں۔ •

 ۔برتیںتیاط احکی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں، لیکن خفیہ اور اندرونی معلومات کے بارے میں ہم علمی اشتراک  •

 ہم عوامی مقامات پر حساس موضوعات پر بات چیت نہ کریں۔ •

 حاصل کرتے اور ریکارڈ کو سنبھالتے ہیں۔کے مطابق معلومات پالیسز ہم گروپ  •

 ت کو غیر مجاز رسائی سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ہم اس حوالے سے ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتے ہیں کہ خفیہ معلوما •
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 ےائکس پر دھیان دیا ج

 کو سنیں۔ مالزم Telenorہم عوام میں حساس معلومات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک  •

 دار ہم سے رازداری یا غیر افشاء کرنے والے معاہدے پر دستخط کرنے کی درخواست کرے۔ ایک کاروباری شراکت •

 ۔کی حفاظت کی جانی چاہیےان  اور جو کمپنی کا ریکارڈ ہیںملیں سی معلومات آپ کے ای •

 لی جا سکیں۔ التتفصیکے کاروبار کی  Telenorالجھانے کی کوِشش کرے جس میں  کو ایسی بحث میںُ آپ  کوئی •

 پ خفیہ درجہ بند کی گئی ایک ای میل وصول کریں۔آ  •

 

 تصادم کےمفادات 

 میں کام کرتے ہیں. کے بہترین مفاد Telenorہم ہمیشہ 

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

 تویہ مفادات کا تصادم ہے۔یا ان کو متنازعہ تصور کیا جا سکتا ہو  ہیں  کے مفادات سے تنازع کرتے کمپنی جب ہمارے ذاتی مفاد •

ادات، جیسے قریبی تیں یا ہمارے قریبی لوگوں کے مفمالزمذاتی مفادات میں ہمارے مالیاتی مفادات، کاروباری مواقع، دیگر  •

 ں.امل ہیخاندان کے اراکین، ذاتی دوست یا کاروباری ساتھی ش

کے بہترین مفاد میں کام نہیں کر سکتے ہیں ہماری دیانتداری پر سوال کھڑا  Telenorیہاں تک کہ ایسا کوئی تاثر بھی کہ ہم  •

 کر سکتا ہے اور ہماری ساکھ پر منفی طور پر اثر انداز ہوتا سکتا ہے۔

• Telenor  مقصد اور منصفانہ  مفادات کے کےپنی ، کمباالترکے لئے کئے جانے والے ہمارے تمام فیصلے ذاتی مفاد سے

 تشخیص پر مبنی ہونے چاہئے۔

 تاثراتی تصادم سے نپٹنے کے لیےوسیع سوچ اور شفافیت الزمی جزو ہیں۔، ممکنہ یا حقیقیمفادات کے  •

 تحال میں بھی ہو سکتا ہے۔کمپنی کے لیے فائدہ مند صورمفادات کا تصادم  •

 

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

 سے جو ہمارے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ِاجتناب کریں۔ حالتیا دیگر ایسے  تصادم ہم مفادات کا •

 یا فرضی مفادات کے تصادم سے دور رکھیں۔ حقیقی ہم اپنے آپ کو  •

 فادات میں تصادم کے بارے میں آگاہی دیں۔فوری طور پر اپنے مینیجر کو حقیقی، ممکنہ اور فرضی م •

ریں اور اپنے فیصلے اور عمل کو دستاویزی شکل ے لئے اپنے مینیجر کے ساتھ کام ککرنے کہم مفادات کے تصادم کو حل  •

 ںالئیمیں 

 ٹیم سے رابطہ کریں۔ کمپالئنساگر مفادات کے تصادم سِےاجتناب نا ممکن ہو تو  •

ایسا کوئی یں یا کے بہترین مفاد میں ہماری ذمہ داریوں کو متاثر کر Telenorہ لیں جو ہم ایسے بیرونی فرائض یا عہدے ن •

 تاثر دیں۔

بیرونی ہدایت یا دیگر مماثلت کا کام قبول کرنے سے قبل اپنے مینیجر سے تحریری منظوری حاصل کریں، اور ریکارڈ کو  •

 ۔رکھیںکمپنی کے طریقہ کار کے مطابق 

 کس پر دھیان دیا جائے

 پی ہے۔ر دلچسکے موجودہ یا ممکنہ کاروباری پارٹنر میں مالی یا دیگ Telenorے پاس ہمار •

 مداخلت کرسکتے ہیںمیں   صالحیتجو کمپنی کے لئے فرائض انجام دینے کی ہوں ت یا عہدے رکھتے مالزمہم بیرونی  •

ان کو بھرتی کر رہے ہیں یا ان  ںے ہیہم کسی خاندان کے فرد، دوست یا ایسے افراد ِجن کے ساتھ ہم قریبی ذاتی تعلقات رکھت •

 ں۔کی براہ راست نگرانی کر رہے ہی

 جودہ یا ممکنہ کاروباری شراکت دار ہمیں ذاتی طور پر کوئی قیمتی چیز، بشمول تحائف یا دیگر فوائد دینا چاہے۔مو اگر •

• Telenor دار ہمیں ذاتی طور پر خدمات فراہم کرنا چاہے۔ کا ایک کاروباری شراکت 
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 ماحولت اور موسمیا

 کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔ یں مددہم ماحول کی حفاظت اور ماحولیاتی تبدیلی کی روک تھام م

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

 طور پر تسلیم شدہ ماحولیاتی معیاروں کے مطابق عمل کرتے ہیں االقوامیہم مقامی قوانین اور بین  •

 سے کم کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔ ہم توانائی، پانی اور خام مال کے استعمال کو کم •

 

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

 اؤس گیسز کا اخراج کم سے کم کرنے میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔شنز سے گرین ہآپری ہم اپنے •

ہم کمپنی کے لیے مال اور سروسز کی خریداری میں موسمیات و ماحول پر اثرات کو مدنظر رکھتے ہیں اور کاروباری ذمہ  •

 ے پیمانوں پر اپنے سپالئرز کو بھی پرکھتے ہیں۔داریوں ک

 اور اس کے تحت اشیا کے ضیاع کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔یقین رکھتے ہیں  منٹ پرہم دیرپا ویسٹ مینیج •

 ہم ایک شفاف کمپنی ہیں اور موسمیات و ماحول پر اپنی سرگرمیوں کے اثرات پر رپورٹ کرتے ہیں۔ •

 یں۔جنہیں ہم موسمیات اور ماحول کے نقصان دہ سمجھتے ہورٹ بھی دیتے ہیں ہم ایسے واقعات کی رپ •

 

 پر دھیان دیا جائے سک

 Telenorموسمیات اور ماحول کے حوالے سے  جو کے بارے میں آگاہ ہوںاور سپالئرز آپریشن کے ایسے  Telenorہم  •

 کے معیار پر پورا نہ اتریں۔ 

 قہ قوانین اور کمپنی کے قواعد کی خالف ورزی ہوئی ہے۔میں آئے کہ ماحولیات کے متعلعلم ہمارے  •

 کے پاس ماحولیات کے حوالے سے متعلقہ اجازت نامے اور الئسنس موجود ہیں۔ Telenorکیں کہ آیا کہہ س ہم یقین سے نہ •

 مالیاتی ایمانداری اور بدعنوانی

 کے مطابق عمل کرتے ہیں. کرنے والے معیاروں انکشافہم درست مالی ریکارڈ برقرار رکھنے اور تمام 

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

کے اعتماد کو برقرار رکھنے کی کنجی  مالزمینداروں، گاہکوں، کاروباری شراکت داروں اور  حصہ ہمارے مالی دیانتداری •

 ہے۔

بار کو بہتر بنانے مالیاتی رپورٹنگ معیارات کو برقرار رکھنا صرف ضروری ہی نہیں، بلکہ یہ ہمیں اپنے کارو االقوامیبین  •

 کے قابل بناتا ہے۔

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

 Internalکی طرف سے  Telenorکی پیروی کرتے ہیں اور  (TAP)کے اکاؤنٹنگ اصولوں Telenorہم  •

Controlsکے مطابق رہتے ہیں۔ 

 یکشن رجسٹر کرتے ہیں.ہم قانونی ذمہ داریوں اور اچھے اکاؤنٹنگ کے طریقوں کے مطابق درست طریقے سے تمام ٹرانز •

 رپورٹ کرتے ہیں۔انداز میں قت ور بروہم درست طریقے سے، معتبر طور پر، شفاف، مسلسل ا •

 ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب ہم کمپنی کا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اسے مناسب طریقے سے درج کریں۔ •

ے ہیں اور جہاں ضروری ہو فرائض کی تقسیم یقینی گروپ یا مقامی اتھارٹی میٹرکس کے مطابق فیصلے کرت اطالقہم قابل  •

 بناتے ہیں۔

ستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے حقائق اور معلومات کی مکمل اور بنیادی کاروباری ور کرنے یا ایک دشن منظہم ٹرانزیک •

 منطق کی تصدیق کرتے ہیں

ق ، لین دین یا مالیاتی اعداد و شمار کا غلط بیان ہم جعلی ریکارڈ نہیں بناتے ہیں، دستاویزات کو غلط یا دوسری صورت میں حقائ •

 نہیں کرتے ہیں۔



11 
 

 ئےان دیا جادھیپر کس 

 ہم کوئی مالی یا اکاؤنٹنگ بےترتیبی دیکھیں۔ •

 یا ہو۔ جھوٹا بناہم اس بات سے واقف ہوں کہ ایک ساتھی یا کاروباری پارٹنر نے کسی دستاویز کو  •

 طریقے سے درج کیا ہے۔ یقین نہیں کہ ہم نے ٹرانزیکشن کو صحیحہمیں  •

 ش گوئی کا غلط بیان کیا ہے۔ل فروخت کے نتائج یا پیت، بشمونے مالی معلوما مالزمہمیں خدشہ ہے کہ کسی بھی  •

 کیے گئےوسائل ہماری پالیسیوں کے مطابق خرچ نہیں کے   Telenorہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ  •

 تحائف، مہمان نوازی اور سفر

 ںکرتے ہیداشت کرتے ہیں اور کاروباری نوازشوں کی پیشکش کرتے ہوئے بہترین فیصلہ ہم اپنے اخراجات خود بر

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

تحائف، مہمان نوازی اور سفر وغیرہ کے نتیجے میں مفادات کا ٹکراو ہو سکتا ہے یا چند صورتوں میں انہیں  مثالا کاروباری نوازشیں  •

 رشوت سمجھا جا سکتا ہے۔

 راد وہ چیزیں ہیں جوکسی کو جواب میں کچھ ملنے بشمول خیر سگالی کی توقع رکھے بغیر دی جاتی ہیں۔تحائف سے م •

 ریسیپشن، سماجی ایونٹس اور تفریح شامل ہیں۔ بیوریجز، مہمان نوازی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں کھانے، سیمینارز، •

 کسی، بس، ٹرین، فالئٹ، رہائش و ہوٹل اور اس سے جڑے دیگر اخراجاتمیں ایک سے دوسری جگہ جانے کے اخراجات بشمول ٹیسفر  •

 ۔شامل ہیں

کاروباری شراکت داروں بشمول سرکاری عہدیداروں کو تحائف لینے یا دینے کے سلسلے میں سخت اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی  •

 ضرورت ہو سکتی ہے۔

 توقع کیا جاتی ہےہم سے کیا 

زشوں کی پیشکش یا قبولیت نہیں کرتے جو کسی کاروباری فیصلے پر غلط انداز میں اثر انداز ہوسکتی ہیں یا ہم کبھی بھی ایسی کاروباری نوا •

 جن کے بارے میں ایسا سوچا جا سکتا ہے۔

ئف کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی پیشکش ہم کبھی بھی نقدی یا نقدی کے مساوی یا مہنگے اوراسراف کے زمرے میں آنے والے تحا •

 ے ہیں۔کرت

جبکہ ایسا  میںکسی طرح کے تحائف کی قبولیت یا پیشکش نہیں کرتے ماسوائے ایسی صورت  عالوہہم معمولی مالیت کی تشہیری اشیاء کے  •

 کرنا عمومی روایت ہو۔

تے ہیں یا اور شفاف ہو توہم مہمان نوازی کی پیشکش کر سکاف صاگر کاروباری مقصد واضح اور جائز ہو، قیمت مناسب ہو اور پس منظر  •

 مہمان نوازی کو قبول کر سکتے ہیں تاہم اپنے اخراجات کو خود برداشت کرنا ہماری ترجیح ہوتی ہے۔

یگر اخراجات کی ہم اپنے سفری، اقامتی اور متعلقہ اخراجات کی ادائیگیاں خود کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی اور فرد کے سفری، اقامتی یا د •

 ادائیگی نہیں کرتے۔

 نوازشات اہل خانہ یا دوستوں کو دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ہم کاروباری  •

 ہم کاروباری نوازشوں کی پیشکش کرنے یا انہیں قبول کرنے کے متعلق ہمیشہ اپنے فوری سپروائزر سے بات چیت کرتے ہیں۔ •

ا جانا اور کاروباری کی جانب سے جائزہ لی کمپالئنسور اس کے لیے شعبہ ہم صرف خصوصی صورتوں میں استثنات حاصل کرتے ہیں ا •

 یونٹ کے سی ای او سے پیشگی تحریری اجازت کا حصول ضروری ہے۔

 کس پر دھیان دیا جائے

 یا خریداری کے عمل کے دوران کی گئی ہے۔سودے بازی جاری  مثالا کاروباری نوازشوں کی پیشکش حساس صورتوں  •

 عطیات یا سماجی سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں۔ شپس،ہم سپانسر •

 ہے جن کے لیے کھلے اور شفاف انداز میں پیشکش یا قبولیت ہوتے نظر نہیں آئی۔ چالمیں ایسی کاروباری نوازشوں کا پتہ ہ •

تاری، بامقصدیت یا ہمیں یقین ہے کہ کاروباری نوازشوں کی پیشکش کرنے یا انہیں قبول کرنے کی صورت میں دوسروں کو ہماری خودمخ •

 قع ملے گا۔ایمانداری پر سوال اٹھانے کا مو

 ہے۔ چالہمیں اسی یا متعلقہ کاروباری شراکت دار سے بار بار پیشکشں کیے جانے یا اسے پیشکشیں کیے جانے کے متعلق پتہ  •
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 (HS&S) صحت، تحفظ اور لوگوں کی حفاظت

 ماحول فراہم کرتے ہیں یکے لیے ایک محفوظ دفتراور سپالئرز  مالزمینہم تمام 

 ہے ہمیں کیا جاننے کی ضرورت

 ماحول فراہم کریں۔ یدفتر اور مثبت اور مہمانوں کو ایک محفوظسپالئرز ، مالزمینہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام  •

حوصلہ افزائی کرنے کی مشترکہ ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے مالزمین کی کی  ایک صحتمندانہ دفتری ثقافتہم  •

 ے۔ح کو فروغ دفال

معیارات کی پاسداری کرتے ہیں  HS&S االقوامیغ دیتے ہیں اور اس سلسلے میں مقامی و بین وکو فرکے کلچر  HS&Sہم  •

 یںہمعیارات کے مطابق بناتے  ناور اپنے طرزعمل کو اس شعبے کے اعلٰی تری

شدہ  متسلی االقوامیبرقی مقناطیسی میدانوں کے لیے بین  ہم اپنے نیٹ ورک آپریشنز کی منصوبہ بندی اور فعالیت کے دوران •

 عمل کرتے ہیں۔پر ہدایاتراہنما 

 

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

کے متعلق آگاہ ہیں، ذمہ دارانہ طرز عمل رکھتے ہیں اور اپنے عمل کے  موجود افراد ہم اپنے دفتری ماحول اور اپنے گرد •

 کرتے ہیں۔ ( استعمالRight to Stop‘‘ )روکنے کا حق’’یکھنے پر جواب دہندہ ہیں اور نقصان دہ سرگرمی د

خطرات کم سے کم رکھنے کے لیے  HS&Sہم اپنے دفتری مقام پر متوقع خطرات کے متعلق خود کو آگاہ رکھتے ہیں اور  •

 مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔

 ں۔اپنی پالیسیوں و شرائط و ضوابط پر عمل کرتے ہی میں بارےکے  HS&Sقوانین اور  HS&Sہم  •

 دیتے ہیں۔ اطالعکی یا تقریباا رونما ہونے  ارونمان کے کی شدت سے قطع نظر واقعات ہم  •

 کے لیے مسلسل بہتری اور اقدمات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تدارکنقصان دہ صورتحال کے ہم  •

 کس پر دھیان دیا جائے

 کے خطرے میں ڈال دیں۔ HS&S غیر محفوظ فعل اور صورتحال جو ہمیں، ہمارے ساتھیوں اور سپالئرز کو •

 کا خطرہ ہو۔ HS&Sرناک رخ اختیار کر سکتی ہوں یا جن میں طایسے حاالت جو خ •

 دیکھی ہیں۔ عالماتتوازن کی  شدید تناو، نامناسب رویے یا غیر صحتمنداپنے ساتھی ورکر یا سپالئر میں ہم نے  •

 وں۔کے حوالے سے تحفظات ہ HS&Sمالزم یا سپالئر میں ہمیں کسی بھی  •

 قانون سازی پر پورا نہیں اتریں۔ HS&Sط و ضوابط ئکہ ہماری پالیسیاں اور شرا ہوہمیں یقین  •

 

 انسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوق

 ہم انسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

 از انسانی حقوق حاصل ہیںیامتبال  ہم سب کو یکساں طور پر کیا گیا ہے، معاہدوں اور مقامی قوانین میں وضع االقوامیجیسا کہ بین  •

 کے کاروبار اور ہمارے طریقہ کار کا الزمی جزو ہیں۔ Telenorانسانی حقوق  •

کو منصفانہ اجرت، اور ہمارے ساتھ کام کرنے والوں  مالزمینمزدوروں کے حقوق انسانی حقوق کا اہم حصہ ہیں اور یہ تمام  •

 تنظیم سازی کی آزادی کا حق دیتے ہیں۔فوائد اور 

 لیے فعال انداز میں کام کرتے ہیں۔کے حقوق کے احترام اور سپورٹ کے  ںہم بچو •
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 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

، اپنے صارفین اور جس ملک میں ہم کام کررہے ہوں وہاں کے لوگوں کے مالزمینہم اپنے ساتھی کارکنوں ، کاروباری شراکت داروں کے  •

 ے ہیں۔تسانی حقوق اور مزدورانہ حقوق کا احترام کران

ورزی کے لیے ملی بھگت نہ کرکے ان حقوق کا  خالفورزی نہ کرکےاور دوسرے افراد کی جانب سے خالفہم دوسروں کے حقوق کی  •

 احترام کرتے ہیں

ام کو کاروباری شراکت داروں اور دیگر انسانی حقوق کے احترجس میں غیرامتیازی انداز میں کاروبار کرتے ہیں  ہم ایک منصفانہ اور •

 حصہ بناتے ہیں۔الزمی ہ افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کا قمتعل

سے متعلق سماجی چیلنجزپر مثبت اثر مرتب کرنے کے لیے کوشش  ، بشمول بچوں کے حقوقہم اپنے کاروبار میں انفرادی انسانی حقوق •

 کرتے ہیں۔

ورزی کے لیے  خالفوق کے قوانین کی قاروبار کرنے سے گریز کرتے ہیں جو انسانی حہم ایسے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ ک •

 مشہور ہوں۔

 خالفانسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوق کی جو ہمارے آپریشنز کے متعلق انتقامی کارروائی نہیں کرتے  خالفہم کسی ایسے فرد کے  •

 دیتا ہو۔ اطالعورزیوں کے متعلق نیک نیتی سے 

 دھیان دیا جائے کس چیز پر

وہاں انسانی حقوق کی خالف ورزی کا سامنا  ہیںی شراکت داروں کے مالزمین یا جن ممالک میں ہم کام کرتے راپنے ساتھیوں، کاروباہمیں  •

 کیا ہو، دیکھی ہو یا اس بارے میں جانتے ہوں۔

 ر یونینز میں شامل ہونے سے روکا گیا ہے۔کے قانونی فورمز مثال لیب مالزمینہم، ہمارے ساتھی کارکنوں میں سے ایک کارکن کو •

اور ، صارفین یا کاروباری شراکت داروں کے متعلق غیرمجاز حیثیت سے مالزمین Telenorی بھی فرد بشمول سرکاری عہدیداران ئکو •

 نجی معلومات فراہم کرنے کے لیے کہتا ہے۔متعلقہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر 

ورزی کا مرتکب ہو سکتا  خالفمزدوروں کے حقوق کی  جودہ یا متوقع کاروباری شراکت دارانسانی یاہم اس بارے میں فکرمند ہیں کہ مو •

 ہے۔

کے لیے کم  مالزمینکے  سپالئرایک ایسا معاہدہ جس پر ہماری بات چیت چل رہی ہے، اس کی قیمت یا تکمیلی مدت اتنی کم ہے کہ یہ  •

 اجرتوں یا اضافی گھنٹوں تک کام کا باعث بنے گا۔

 (بھیدی تجارت)انسائیڈر ٹریڈنگ 

 لومات شیئر نہیں کرتے یا ان کی بنیاد پر اقدامات نہیں کرتےعہم اندرونی م

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

اندرونی معلومات سے مراد ایسی کوئی بھی غیر عوامی معلومات ہیں جن کے متعلق اگر سرمایہ کاروں کو پتہ ہو تو کمپنی کی سٹاک کی  •

تاحال عوامی طور پرافشاء نہ کیا گیا ہو، ممکنہ انضمام اورخریداری، سینئر انتظامیہ  ایسے مالیاتی نتائج جنہیں مثالر مرتب ہوگا۔ قیمت پر اث

 کی تبدیلی اور اہم قانونی معامالت۔

لداری کے قوانین کے ورزی ہے اوریہ کسی بھی عم خالفی معیارات کی اخالقاندرونی معلومات کی بنیاد پر کی جانے والی تجارت ہمارے  •

کو بطور کمپنی سنگین نتائج کا سامنا  Telenorورزی ہے اور اسکے نتیجے میں آپ کو بطور فرد جبکہ  الفخمطابق ایک شخصی مجرمانہ 

 کرنا پڑ سکتا ہے۔

کی  Telenorا ہے اور یہ ایسے افراد کو معلومات فراہم کرنا جو ملنے والی ان معلومات کی بنیاد پر تجارت کرتے ہوں، ٹپنگ تصور کیا جات •

 ورزی ہے۔ خالفات اور قانون دونوں کی زہمارے پالیسی دستاوی

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

ہم تجارت نہیں کرتے اورٹپنگ میں ملوث نہیں ہوتے اور نہ ہی  تو یا کسی اور کمپنی کی اندرونی معلومات کا پتہ ہو Telenorجب ہمیں  •

 نہیں سیکیورٹیز میں تجارت کرنی چاہیئے۔دوسروں کو مشورے دیتے ہیں کہ ا

 دستیاب نہ ہونے والی تمام تر اندرونی معلومات کومالکانہ اور خفیہ تصور کرتے ہیں۔ پر ایہ کاری کرنے والے افراد کو عمومی طورمہم سر •

 ۔التےہم عوامی مقامات پر حساس موضوعات کو زیر بحث نہیں  •
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 کس پر دھیان دیا جائے

یا کسی صارف یا کاروباری شراکت دار کے Telenor ہے جس کا چالری یا قانونی مسئلے کا پتہ ہمیں ایک ایسے کاروبا •

 سٹاک کی قیمت پر مثبت یا منفی اثر مرتب ہو سکتا ہے

 کسی نے مشورہ دیا ہے کہ ہم کسی اہم غیرعوامی معلومات کی بنیاد پر کسی سیکیورٹی کوخریدیں یا فروخت کریں۔ •

 ت میں ہیں۔سپ اندرونی معامالت سے واقفان حال کی فہردی جائے کہ آ اطالعآپ کو  •

 منصوبے کا حصہ ہیں۔یا کلیدی سٹریٹجک خریداری  وآپ کسی انضمامی  •

 آپ کی کمپنی عوامی طور پر سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے۔ •

 النڈرنگمنی 

 Telenor ہے خالفکی تمام صورتوں کے سخت  النڈرنگمنی 

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

• Telenor  ام کرنے کی خواہش رکھتا ہے جوقانونی ذرائع سے حاص کردہ فنڈز کایسے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ

 کے ذریعے کاروباری سرگرمیاں سرانجام دیتے ہیں۔

 جرم سے حاصل کردہ رقم کو چھپانے یا اس کی صورت بدلنےکا عمل ہے۔ النڈرنگمنی  •

 ہو سکتی ہے۔ کامالر شے مثال رقم، اشیاء، اثاثہ جات یا جرم سے حاصل شدہ مال میں کوئی بھی قابل قد •

بشمول بینکنگ، سرمایہ کاری،  ترسیالتکی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور اسے تمام طرح کے سودوں اور  النڈرنگمنی  •

 انوائسنگ، جائیداد اور ریئل سٹیٹ میں سرانجام دیا جا سکتا ہے۔

 رے کو بڑھا سکتی ہیں۔طکے خ النڈرنگمنی کو چھپا سکتی  ہیں اور  ٹرسٹ اور شیل کمپنیاں رقم کے اصل مالکان •

 میں قانونی رقوم کا استعمال بھی شامل ہوتا ہے تا کہ مجرمانہ سرگرمی یا دہشت گردی میں مدد دی جا سکے۔ النڈرنگمنی  •

 

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

 منیداروں کی چھان بین اور نگرانی کر کے کے وضع کردہ طریقوں کے مطابق اپنے کاروباری شراکت  Telenorہم  •

 سے بچتے ہیں۔ نڈرنگال

 اطالعہم ادائیگی اور بینکنگ کے غیر معمولی انتظامات کے متعلق استفسار کرتے ہیں اور غیرمعمولی درخواستوں کے متعلق  •

 دیتے ہیں۔

کے شعبے سے یا ٹیکس فنکشن /اور لیگلاگر ہمیں کسی رقم اور جائیداد کے ماخذ یا منزل کے متعلق شبہ ہو توہم ہمیشہ  •

 ے ہیں۔تمشاورت کر

 دیتے ہیں۔ اطالعکے واقعات کے متعلق فی الفور  النڈرنگیا منی  سیالتہم مشتبہ تر •

 ہم ایسی ادائیگیوں سے انکار کرتے ہیں جو دہشت گردی یا اس سے ملتی جلتی سرگرمیوں کی مالی معاونت کر سکتی ہوں۔ •

 متعلق چوکنا ہیں۔ ےہ طور پر کم یا زیادہ قدر مقرر کیے جانےکہم انوائسز یا اثاثوں کی ممکن •

 

 کس پر دھیان دیا جائے

 ادائیگی ایسے فرد کی طرف سے یا کسی ایسے فرد کے ذریعے کی جا رہی ہو جو معاہدے کا فریق نہ ہو۔ •

رہا ہے یا کی جا  ادائیگیاں معاہدے میں متفق شدہ طریقے سے ہٹ کر کسی مختلف طریقے سے کیے جانے کے لیے کہا جا •

 رہی ہیں۔

 الی ادائیگیاں عام طور پر اس طرح نہیں ادا کی جاتیں۔ونقدوصول ہونے  •

 ادائیگیاں آف شور بینک اکاونٹس سے آرہی ہیں۔ •

فریق کی جانب سے استعمال نہیں کیے /ادائیگیاں ایسے غیر معمولی اکاونٹس سے ہو رہی ہیں جو عام طور پر متعلقہ پارٹی •

 جاتے۔
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 زیصیغہ را

 کرتے ہیں حفاظت کرکے اعتماد حاصلکی ڈیٹا ہم نجی 

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

کواپنے پاس رکھتے ہیں اور ہم پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری عائدہوتی ہے اور ہم ان  ڈیٹااہم نجی کے  مالزمینہم اپنے تمام صارفین اور  •

 ہیں۔ کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کرتےجائز معلومات کو صرف 

فون نمبرز، ای میلز، پتے، مقامات، کال اورادائیگی کی  مثالا وباری شراکت دار کی معلومات ر، صارف اور کامالزممعلومات میں  نجی •

 ہسٹری، تنخواہیں اور صحت کے متعلق معلومات شامل ہیں۔

 تمام نجی معلومات کو خفیہ تصورکرنا ہوتا ہے۔ •

 ت رکھتا ہے۔یجی ڈیٹا کا ذمہ دارانہ استعمال کلیدی اہمکسٹمرز کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ن •

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

کہ معلومات فراہم کرنے کی  ایسے کسی دوسرے فرد کو فراہم نہیں کرتے جس کا کوئی مخصوص کاروباری مقصد نہ ہو تاوقتی ڈیٹاہم نجی  •

 اجازت دی گئی ہو یا قانونی طور پر ایسا کرنا ضروری ہو۔

تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنے کسی جاننے والے فرد کی  مخصوص کاروباری مقصد کے لیے نجی معلومات ہم صرف •

 نہیں کرتے۔ تالشمعلومات 

 کے ساتھ اس بارے میں کھلے اور ایماندارہیں کہ ہم ان کی معلومات کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مالزمینہم اپنے صارفین اور  •

معلومات پر کارروائی عمل میں نہ /کے بغیر ڈیٹااور ڈیٹا پروٹیکشن یکیورٹی سبناتے ہیں کہ رسائی کے باقاعدہ کنٹرول،  ہم اس امر کو یقینی •

 جائے۔ الئی

 تو ہمیں پرائیویسی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے۔کو لیڈ کر رہے ہوں نجی ڈیٹا پراسیسنگ والے پراجیکٹس اور اقدامات جب ہم  •

 کار اور پراسیس پر عمل کرتے ہیں۔ ہسی کے حوالے سے متعلقہ اور قائم شدہ طریقہم پرائیوی •

 کس چیز پر دھیان دیا جائے

 پرائیویسی سیف گارڈ کے بغیر تھرڈ پارٹی کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا۔مجاز رسائی کا علم ہو، بشمول  ہمیں نجی ڈیٹا تک غیر •

یا استعمال کیے یے جانے کسی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں جنہیں اکٹھا یا صارفین کی ای مالزمینکہ ہم اپنے  علم ہوہمیں  •

 کے متعلق وہ معقول طور پر توقع نہیں کریں گے۔جانے 

یا صارفین کی معلومات کو ایسے انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے جسے بے جا مداخلت تصور  مالزمینہے کہ  چالہمیں پتہ  •

 کیا جا سکتا ہے۔

یا صارف کی معلومات بشمول کاروباری ریکارڈزکی  زمینالم ، متعلقہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیرر نےکسی سرکاری عہدیدا •

 فراہمی کی درخواست کی ہے۔

سے چھیڑ خانی کرکے گڑبڑ کی گئی ڈیٹا نجی کے ہوتا ہے کہ کسی طرح  یقینہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے ہمیں  •

 ہے یا کی جا سکتی ہے۔

 میڈیا اور سوشلنیوز 

 یت میں ہمیشہ احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیںچہم اپنی بیرونی خط و کتابت اور بات 

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

• Telenor  مالزمین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہTelenor  سے متعلق غیر خفیہ خبریں، سنگ میل اور

 کامیابیاں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں۔

 کی ترجمانی کی اجازت ہے۔ Telenorلیٹ فارمز پرپصرف ذمہ دار افراد کو سوشل یا دیگر ڈیجیٹل تاہم،  •

• Telenor  سیاسی عہدے حاصل نہیں کرتا اور نہ ہی سیاسی تحریکوں سے وابستہ ہوتا ہے تاہم، ہم ایسے عوامی مباحث میں

 اہمیت کے حامل ہوں۔ شرکت کر سکتے ہیں جو ہماری حکمت عملی اور کاروباری کارکردگی کے لیے

• Telenor کو نہ ہی براہ راست مالی تعاون اور نہ ہی ادا شدہ وقت کی صورت میں اعانت فراہم کرتا ہے۔ سیاسی جماعتوں 
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 ہم سے کیا توقع کیا جاتی ہے

پہلے کی جانب سے اس وقت تک اظہار نہیں کرتے تاوقتیکہ ہمیں  Telenorہم بیرونی بحث و مباحث بشمول سوشل میڈیا پر  •

 ایسا کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہو۔

ت کے دوران مالزمجن کے متعلق ہمیں عوامی یا سوشل میڈیا میں  التےایسی حساس اور خفیہ معلومات کو زیر بحث نہیں  مہ •

 ہو۔ چالپتہ 

 ہم سوشل میڈیا کو صرف اپنے نجی نظریات کی عکاسی کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ کہ کمپنی کے نظریات کو۔ •

ی پوسٹیں تیزی سے پھیل سکتی ہیں اور انہیں واپس لینا مشکل ہوتا ہے لہذا لمیں معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر کی جانے واہ •

 پوسٹ کرنے سے قبل اہم احتیاط کرتے ہیں۔

 ۔بھیجتے ہیں متعلقہ ترجمان کمیونیکشن فنکشن کی طرفت کے بارے میں بیرونی سواال  Telenorیا  ابالغذرائع  /صحافی  •

و قانونی ہو اور اسے ہمارے اپنے وقت کے دوران اور وسائل کے ذریعے جہم ایسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں  •

 ت سے نہ ہو۔مالزممیں ہماری  Telenorسرانجام دیا جانا ہو اور اس کا تعلق 

 کس پر دھیان دیا جائے

رے طکی ساکھ کے لیے ممکنہ طور پر خ Telenorے جو یا سوشل میڈیا پرایسی عوامی بحث و مباحث کا پتہ چل بالگزہمیں  •

 کی حامل ہوں۔

 کی نمائندگی کر رہے ہوں۔ Telenorایسی بیرونی مجالس یا دیگر فورمز جہاں ہم جب ہم  •

 ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ بیرونی ذرائع کے ساتھ ہماری بات چیت کا کمپنی پر منفی اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ •

 معین سے ردعمل ملتا ہے۔اری کرتے ہیں اورہمیں سوشل میڈیا پر بیرونی سہم اپنی کمپنی کی مشہو •

 

 سرکاری عہدیداران

 معیارات کی پاسداری کرتے ہیں اخالقیسرکاری عہدیداروں کے ساتھ تعامل کے دوران ہم اعلی 

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

م اان معاشروں کے لیے ضروری ہوتے ہیں جہاں ہم کسرکاری عہدیداران ایسے انتظامی امور کی سرانجام دہی کرتے ہیں جو  •

 کرتے ہیں اور جہاں ہمیں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہوتی ہے۔

• Telenor مختلف سطح پر مختلف مقاصد کے لیے عوامی عہدیداراوں کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ 

 اہم کردہ معلومات عام ہو سکتی ہیں۔سرکاری معلومات تک عوام کی رسائی کے قوانین کی وجہ سے سرکاری عہدیداروں کو فر •

ہوں یاحکومت کی جانب سے کام کر رہے ہوں۔  مالزمدیداروں میں ایسے تمام افراد شامل ہیں جوکسی حکومت کے ہسرکاری ع •

 تمام افراد بھی شامل ہیں۔ والے ان میں قانون سازی، انتظامی، ایگزیکٹو یا فوجی عہدوں پر کام کرنے

 

 ہے ہم سے کیا توقع کی جاتی

عہدیدارپرغیرقانونی طریقے سے اثر انداز ہوا جا سکتا ہو یا ایسے کاموں  ہم ایسے کام نہیں کرتے جن سے کسی سرکاری •

 کواثرانداز ہونے کی کوشش سمجھا جا سکتا ہے۔

 ہم سرکاری عہدیداروں کو ہمیشہ سچی اور درست معلومات فراہم کرتے ہیں۔ •

دیداروں سے تعامل ہری کے عمل میں مصروف ہوتو اس دوران سرکاری عکسی تجارتی یا منظو Telenorجب کبھی بھی  •

 کے دوران مناسب احتیاط کی جاتی ہے۔

ہونے والے مقامی قوانین اور قواعد و ضوابط کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ  الگوہم ہمیشہ سرکاری عہدیداروں پر •

 پاسداری کرتے ہیں۔ ہونے والے قوانین کی بھی الگوساتھ کاروباری نوازشوں پر 

 کوسرکاری عہدیدارسمجھا جا سکتا ہے۔ مالزمینمپنیوں کے کہم جانتے ہیں کہ ریاستی  •



17 
 

دیگر تحائف کی پیشکش نہیں کرتے اور یہ معمولی تشہیری اشیاء بھی  عالوہہم سرکاری عہدیداروں کومعمولی مالیت کی تشہیری اشیاء کے  •

 می روایت ہو۔صرف اس وقت پیش کرتے ہیں جب ایسے کرنا عمو

 قامتی یا متعلقہ اخراجات کے سلسلے میں ادائیگیاں نہیں کرتے۔اہم سرکاری عہدیداروں کے سفری،  •

انداز میں مہمان نوازی کرتے ہیں جب کوئی واضح اورحقیقی کاروباری مقصد ہو اور  عتدالنہہم سرکاری عہدیداروں کی صرف اس وقت ا •

 مناسب ہوں جبکہ اس کا مقصد واضح اور شفاف ہو۔اس مہمان نوازی پر اٹھنے والے اخراجات 

ہم سرکاری عہدیداروں کو کاروباری مہربانیوں کی پیشکش کرنے کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے مینجر سے بات چیت کرتے ہیں اور ضرورت  •

 کے مطابق تعمیلی شعبے سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

ی درخواستوں کے بارے میں تعمیلی لرتے جبکہ ایسی ادائیگیوں کے متعلق کی جانے واہم سرکاری عہدیداروں کو سہولیاتی ادائیگیاں نہیں ک •

 کرتے ہیں۔ اطالعشعبے کو 

میں اپنے حق میں رائے ہموار کرنے کے لیے ہم مکمل شفافیت اور بزنس یونٹ کے سی ای او کی پیشگی تحریری اجازت  حالتخصوصی  •

 ۔کرنے والے افراد کو استعمال کرتے ہیں البنگسے 

ساتھ بیرونی گفت و شنید نہیں کرتے تاوقتیکہ ہمیں پہلے ایسا کرنے کی اجازت دی گئی  کی جانب سے سرکاری عہدیداروں کے Telenorہم  •

 ہو۔

 حالتہم شعبہ تعمیل کی جانب سے جائزہ لیے جانے اور بزنس یونٹ کے سی ای او کی پیشگی تحریری اجازت کے بعد صرف خصوصی  •

 ۔ے ہیںمیں استثنات حاصل کرت

 کس پر دھیان رکھا جائے

 طور پر تعامل رکھتا ہو۔ بالواسطہراکت دار جو ہماری جانب سے سرکاری عہدیداروں کے ساتھ بالواسطہ یا شایسا کاروباری  •

 صارفین یا کسی اور فرد کے نجی کوائف طلب کرے۔ ، مالزمین Telenorایسا سرکاری عہدیدار جو  •

 پیغامات بھیجے۔ ادرخواست کرے کہ ہم اپنے صارفین کو معلومات یسے Telenorایسا سرکاری عہدیدار جو  •

 ایسا سرکاری عہدیدارجو کسی کاروباری شراکت دار کا مالک، منتظم یا اس سے تعلق رکھتا ہو۔ •

 میں کسی آسامی کے لیے درخواست دے۔ Telenorایسا سرکاری عہدیداریا اس کا قریبی رشتہ دار یا کاروباری شراکت دار جو •

 تظے اثاثوں کی حفاہمار

 شتمل تحفظ شامل ہوتا ہےممارے ہر کام میں خطرات پرہ

 ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے

کمپنی کے اثاثہ جات سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہماری کمپنی کی ملکیت ہے یا جسے کمپنی اپنے کاروبار کی انجام دہی کے  •

 معلومات شامل ہیں۔ ، سہولیات، سسٹمز اورآالتلیے استعمال کرتی ہو۔ اس میں 

 کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ کمپنی کے اثاثوں کی حفاظت •

ٹریڈ مارک، کاپی رائٹ ورک، ایجادات، کاروباری راز اور جان پہچان اکثر اوقات قیمتی ہوتے ہیں  مثالا دانشوارانہ حقوق ملکیت  •

 کی کامیابی کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ Telenorاور یہ مارکیٹ میں 

سکتے ہیں اوریہ مالی، آپریشنل اور ساکھ جیسے امور پرگہرے اثرات  ایکیورٹی کے خطرات ہمارے اثاثوں کو نقصان پہنچس •

 مرتب کر سکتے ہیں۔

 ہم سے کیا توقع کیا جاتا ہے

ی جب ہم کاروباری فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہم ہمیشہ سیکیورٹی کے خطرات کا تجزیہ کرتے ہیں اورسیکیورٹ •

 رتے ہیں۔کسے متعلق پالیسیز اور شرائط و ضوابط پر عمل 

 دیتے ہیں۔ اطالعہم سیکیورٹی سے متعلق تمام حادثات کے بارے میں مقامی طریقہ کار، قوانین اور ضوابط کے مطابق فی الفور  •

ونے، نقصان پہنچنے، ہم کمپنی کے اثاثوں کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے اپنے ہوں، ہم ان اثاثوں کو گم ہ •

 کے غلط استعمال سے بچاتے ہیں۔ نچوری ہونے، ضائع ہونے یا ا

تھرڈ پارٹی کو صرف اتنی محدود حد تک ہی رسائی دیتے ہیں جتنی تفویض /اور بیرونی افراد مالزمینہم کمپنی کے اثاثوں تک  •

 کردہ کام کی سرانجام دہی کے لیے ضروری ہو۔

ی سے متعلق معلومات بشمول پن کوڈز اور ئقاعدہ طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور رساہم ہمیشہ رسائی دینے کے لیے با •

 پاس ورڈز کسی اور کو نہیں بتاتے۔
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 کے منظور شدہ سسٹمز ہی استعمال کرتے ہیں۔ Telenorہم انفارمیشن شیئرنگ اور سٹوریج کے لیے صرف اور صرف  •

کے حقوق کا  الکماکی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے دانشوارانہ  امالککی دانشوارانہ  Telenorہم مناسب طور پر  •

 احترام کرتے ہیں۔

 ہم داخلی کورسز کے ذریعے سائبر سکیورٹی کے خطرات اور ان سے نپٹنے کے طریقے جاننے کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ •

 ےکس پر دھیان کیا جائ

اپنے  یا ا ایسے لوگوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو ہماری اجازتہم اپنے دفتری مقامات پر موجود لوگوں پر نگاہ رکھتے ہیں ی •

 بغیر ہمارے دفتری مقامات پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کیےکوائف کو باقاعدہ ڈسپلے 

 ہمارا موبائل فون، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرگم یا چوری ہو گیا یا اس نے اچانک مختلف انداز میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ •

جنہیں ہمارے انفراسٹرکچر کو متاثر کرنے کے لیے بنایا جا سکتا ہے یا  ی ای میلز یا پیغامات ملتے ہیں جو مشتبہ ہیں یاہمیں ایس •

 جنہیں معلومات افشاء کروانے کے لیے رقم کی منتقلی کے لیے دھوکے دینے کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔

 ور پر محفوظ نہیں۔طکا پتہ چلتا ہے یا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ درست  ہونے الحقہمیں اپنے سسٹمز ، طریقوں یا سہولیات کو خطرات  •

 ہمارے سسٹمز کو دھوکہ دہی یا بدنیتی پر مشتمل دیگر مقاصد کے لیے غلط طور پراستعمال کیا جارہا ہے۔ •

 

 دفتری مقام کا ماحول

 ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام اوروقار سے برتاو کرتے ہیں

 ہے ہمیں کیا جاننے کی ضرورت

ام کرنے کا حق حاصل ہے جو ہراسگی، دباو، امتیازی سلوک یا کسی بھی وجہ ککو ایک ایسے دفتری ماحول میں  مالزمینتمام  •

یا شہریت کی بناء پر کیے  ، مذہبی عقائدپہچان، نسل، معذوری، قومیت سے تشدد کے خطرات بشمول جنس، صنفی ماخذ یا

 جانے والے اقدامات سے پاک ہو۔

ی کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے نظریے کو رکی کثیرالنوعیت ہونے کو ایک مسابقانہ برت زمینمالہم اپنے  •

 سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پر وسعت ملتی ہے اور ہمیں اپنے صارفین کی ضروریات اور خواہشات کو بہتر طور

• Telenor ہے۔ التاہترین کوششیں بروئے کار ت سے متعلق تمام امور میں مساوات کو فروغ دینے کے لیے بمالزم 

دفتری ماحول کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جہاں تمام لوگوں سے ایماندارانہ اور پیشہ وارانہ انداز میں سلوک کیا  ےہم ایک ایس •

 اور جداگانہ پن کی قدر کی جاتی ہے۔ خیاالتجاتا ہے اور انکے منفرد 

 

 ہم سے کیا توقع کی جاتی ہے

 تاو کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے لیے چاہیں گے۔رنوں کا احترام کرتے ہیں اور ان سے اسی طرح بہم اپنے ساتھی کارک •

، کاروباری شراکت دار یا صارف نیک نیتی سے کسی شکایت یا تحفظات کا اظہار کرے تو ہم انتقامی مالزماگر کوئی  •

 کارروائی نہیں کرتے۔

، مخصوص  مالمت ، ےجوجارحانہ انداز میں نام لیے جانے، لطیفوںہم ایسی کسی قسم کی بات چیت یا خط و کتابت نہیں کرت •

چھاپ لگانے یا دھمکیوں جیسی چیزوں پر مشتمل ہو اور نہ ہی ہم متشددانہ تصاویر، کارٹون، خاکے یا اشارے آویزاں یا شیئر 

 کرتے ہیں۔

 ں کی بناء پر ہی غور کرتے ہیں۔و نظریات پر خالصتا ان کی خوبیو خیاالتہم مختلف نظریات کو غور سے سنتے ہیں اور ان  •

 یا نامناسب رویوں کے ناخوشگوار واقعات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے دفتری ماحول کی حفاظت کے لیےفعال ہیں۔ ہم ہراسگی •

اس کے  ہیںہم دفتر میں شراب یا غیرقانونی منشیات استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی تجویز کردہ ادویات کا غلط استعمال کرتے  •

ں کی سرانجام دہی بشمول طویل عرصے کے لیے بیرون ملک تعیناتی کے دوران وہم کاروباری دوروں یا دیگر ذمہ داری الوہع

 جنسی خدمات کی خریداری نہیں کرتے
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 کس پر دھیان دیا جائے

 ہم کسی قسم کے ڈراو دھمکاو، اہانت یا ہراسگی کو دیکھتے، سنتے یا اس کا سامنا کرتے ہیں۔ •

ے واقعات رونما ہونے اور کسی بھی فرد کے ملوث ہونے کے ک، جنسی ہراسگی یا کسی قسم کی نسل پرستی ہمیں ہراسگی •

 متعلق پتہ چلتا ہے یا ایسے کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے۔

ہمارے منیجرز اور سپروائزرز مسلسل ہمارے ایک ایسے ساتھی کارکن یا کارکنوں کے مخصوص گروہ کی نشاندہی کرتے آ  •

 کا ان کے کام سے تعلق نہیں ہے۔ جو ایسی تنقید یا برتاو کے مرتکب ہیں جسرہے ہیں 

ہمیں شک ہے کہ چند ساتھی کارکنوں کوترقی یا پراجیکٹ تفویض کیے جانے والے امور کے لیے منصفانہ طور پر زیر غور  •

 جارہا۔ الیانہیں 

 ارہا ہے۔جکو بحث و مباحث میں شرکت سے باہر رکھا  ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ چند افراد یا ساتھی کارکنوں کے چند گروہوں •

 آواز کیسے بلند کی جائے

ی یا ضابطے کے مطابق ہونے اخالقضابطے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم "بولیں"۔ جب ہمارے پاس مختلف سرگرمیوں کے 

نج اور ان کے متعلق لپوچھتے ہیں جبکہ ہم ایسی سرگرمیوں کو چی سے کمپالئنس فنکشنہوں توہم یہ سوال اپنے منیجرز اور  سواالتکے متعلق 

 ورزی ہو سکتی ہے۔ خالفعمل یا نافذ العمل قانون کی  ٫دیتے ہیں جن کے متعلق ہمیں یقین ہو کہ ان سرگرمیوں سے ہمارے ضابطہ اطالع

پورا کر  ور اپنی سرگرمیوں کی انجام دہی کے وعدے کی طور پاخالقکو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ قانونی اور  Telenorرپورٹنگ کے ذریعے ہم 

کی حیثیت سے ہم سب مشترکہ  مالزمین Telenorسکے اور اس طرح ہم اپنی کمپنی کو اس کی اچھی ساکھ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ 

طور پر اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔

معاملے کے متعلق اپنے  یکے لیے جرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کس کبھی کبھار آپ کو سامنے آنے اور اپنے تحفظات کا اظہار کرنے

کو بتانے یا ان سے اس کے متعلق بات چیت کرنے میں آسانی محسوس نہیں کرتے تو ایسی صورت میں آپ  کمپالئنس فنکشنمنیجر یا 

"Integrity Hotline ے۔ یاب ہکے لیے دستاور سٹیک ہولڈرز ی شراکت داروں اور کاروبار مالزمینتمام  الئن" کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ

کا انتظام ایک خودمختار کمپنی کے پاس ہے اور اسے ایسے انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ اس کے رپورٹنگ چینل کے ذریعے  الئناس ہاٹ 

یہ شکایات کی گئی ہوں۔تمام  خالفیں جن کے ات دینے افراد کے ساتھ ساتھ ان افراد کی معلومات بھی صیغہ راز میں رہتی ہاطالع/شکایات کرنے

ہ ات کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور انتہائی محدود افراد کو ان تک رسائی کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ چینل ہمہ وقت دستیاب رہتا ہے اوریہ زیاداطالع

نے شناخت کو خفیہ رکھا جاتا ہے تاوقتیکہ آپ  ۔ آپ کیآپ اپنی شناخت خفیہ رکھنے کا انتخاب کر سکتے ہیںتر مقامی زبانوں میں دستیاب ہے۔ 

 ے ظاہر کرنے کی اجازت دی ہو۔اس

ات سب اطالعجاتی ہے۔ یہ  الئیشدہ تمام تر شکایات پر سنجیدگی سے غور کیا جاتا ہے اور ان پر منصفانہ اور بامقصد کارروائی عمل میں  اطالع

اتا ہے۔ سنگین نوعیت کے لیا جو وصول ہوتی ہیں جہاں ان کا ابتدائی جائزہ ک(GIA&I)سے پہلے گروپ کے انٹرنل آڈٹ اینڈ انویسٹی گیشن 

دیگر کیسز بزنس کی جانب سے ایک آزادانہ تفتیش کی جائے گی۔  GIA&Iالزامات یا شکایات کے کیسز میں متعلقہ حقائق کی وضاحت کے لیے 

م تر معلومات کو ہ تمای ہے کہ ورتمام شعبہ جات کے لیے ضروتا ہے۔ یونٹ کو منتقل کیے جاتے ہیں جنہیں مقررہ کردہ غیر جانبدار فنکشن دیکھ

 سختی سے صیغہ راز میں رکھیں تا کہ اس عمل میں ایمانداری کو یقینی بنایا جا سکے۔

ے نظم و ک مالزمینجائے اور جہاں مناسب ہو وہاں  الئیہمارے تعمیلی پروگرام کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ موثر اصالحی کارروائی عمل میں 

تر صورتوں میں،شعبہ تعمیل انتظامیہ کو تحقیق کردہ شکایات کے حل میں معاونت فراہم کرتا ہے  تمام نسق کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں۔

کے ورزی  خالف کی پالیسی یا راہنما ہدایات کی Telenorقانون، ضابطے یا  تاکہ تادیبی یا اصالحی اقدامات کیے جانے کا تعین کیا جا سکے۔

 خالفایسی  ت سے برخاستگی پر منتج ہو سکتی ہے۔مالزمجا سکتی ہے جو  الئیمل میں ائی عتادیبی کاررو خالفمرتکب کسی بھی فرد کے 

کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور ان کے نتیجے میں کمپنی کو تجارتی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قانون کی  Telenorورزیاںِ 

تکب فرد کو بھی جرمانوں، سزا، نقصانات اور چند ایک صورتوں کے مرورزی  خالفبلکہ  Telenorصورت میں نہ صرف  ورزی کے خالف

 میں قید جیسی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

 اطالعکے متعلق ی یا غیرقانونی رویوں اخالق خوف ہو کر مشتبہ غیر الب انتقامی کارروائی کے خطرے سے بیہ بات یاد رکھنا اہم ہے کہ ہم س

 دے سکتے ہیں۔


