എസ്റ്റ (Esterline) അഴിമതിവിരുദ േ്രപാ്രഗ ചാർട്
അഴിമതിവിരുദ േ്രപാ്രഗ സവിേശഷതകൾ

ആമുഖം
ഞങ് എസ്റ്റ ബിസിനസ്സ� ലഭിക്കു ഞങ്ങള� ഉത്പന്നങ്ങള�
േസവനങ്ങള�െടയ േ്രശഷ് നിമിത്തമ, ഒരിക്കല ൈകക്കൂ െകാടുത്തിേ
അഴിമതി നിറഞ മറ് കാര�ങ് െചയ്തിേട അല�. ഞങ്ങെട അഴിമതിവിരുദ
േ്രപാ്രഗ ഞങ്ങള� ബിസിനസ് ്രപവർത്ത ഈ തത്െത
പിന്തയ്കന്നുെവ ഉറപ്പ�വരുത സഹായിക്ക മാ്രതമല പൂർണമായും
ആേഗാളതലത്ത അഴിമതിേയാടു െപാരുതാൻ രൂപകൽപ് െചയ്തിട് വിവിധ
നിയമങേളാടും വ�വസ്േളാടും അടുത് പറ്റിനിൽക്കുനനത.
േ്രപാ്രമിന്െ ഉേദ്ദശ
നീതിയുക്തമ ബിസിനസ സ്രമ്പദാ പിൻപറ്റ�ന്നു ഉറപ്പാക്കു
യു.എസ. േഫാറിൻ കറപ്ഷ ്രപാക്ടീ ആക്, യു.െക. ൈ്രബബറ ആക്റ
എന്വ േപാെല ൈകക്കൂ നിേരാധിക്ക നിയമങ്ങള വ�വസകള�ം
പലിക്കുകയ െചയ്യ എന ഉേദ്ദശ�ണ എസ്റ്റ അഴിമതിവിരുദ
പരിപാടിക്കു. ഞങ്ങള� നീതിയുക്തമ തത്ത�ങ്ങ ആേഗാള
അഴിമതിവിരുദ നിയമങ്ക്ക േചർച്ചയ ബിസിനസ് തീരുമാനങ്
ൈകക്കാള്ളാനാവശ മാർഗദർശനവും വിഭവങ്ങള എല�ാ എസ്റ്റ
ജീവനക്കക്ക നൽകാൻ ഉേദ്ദശിച്ച� ഈ പരിപാടി. ഈ േ്രപാ്രമിൽ
െപാതുവായ നിലവാരങ് മാ്രതമല എസ്റ്നിലുള ഏെതാരാള�ം പിൻപേറ്
ഏെറ വിശദമായ നയങള�ം അടങ്ങിയിരിക്. ഡയറക്ടർമാരു ജീവനക്കാര
ലംഘനം സംബന്ധിച േചാദ�ങ്, ആശങ്ക, റിേപ്പാർട് എന്വയുമായി
മുേന്നാ വരാൻ എസ്റ് ്രപതീക്ഷിക.
േ്രപാ്രമിെല ഘടകങ്

വിേധയത�െമന സംസ്കാര
നീതിയുക്തമ ബിസിനസ് െപരുമാറ്റച സംബന്ധ നിലവാരങ്ങൾ രൂപം
െകാടുക്കാന അവ സംബന്ധി ആശയവിനിമയം നടത്താനുമ ഉത്തരവാദിത
എസ്റ്റർൈ ഡയറക്ർ േബാർഡിനും മുതിർന മാേനജർമാർക്കുമ. തങ്ങള�
േനതൃത�ത്തിലൂ മുഴു സംഘടനയിലും നീതിനിഷ്ഠമാ തീരുമാനങ്ങള�െടയ
അഴിമതിവിരുദ സേന്ദ ഉന്നമിപ്പ നിയമേത്താട വിേധയത�ത്തിന്െറ
ഒരു സംസ്കാര അവർ സ്ഥാെച്ചക്ക ്രപതീക്െപ്പടു.
കമ്പനിയ നാനാ തലങ്ങളിലുമ മാേനജർമാർ തങ്ങള� ്രപവർത്ളിലും
ജീവനക്കാര ബിസിനസ് പങ്കാളികള�മാള ആശയവിനിമയങ്ങലും
നീതിയുക്തയി െപരുമാറിെക്കാ "മുകളിൽ നിന്ള ശബ്" േകൾപ്പിക
്രപതീക്െപ്പടു. മാേനജർമാർ ‘തുറന വാതിൽ’ സമീപനം പുലർത്താന
അഴിമതി സംബന്ധ ജീവനക്രുെട ആശങ്ക ഉചിതമായി ൈകകാര�ം െചയ്യാന

എസ്റ്ന്െ അജ്ഞ െഹൽൈപ്പ് ്രപേയാജനെപ്പടുത് ഉന്നത
മാേനജ്െമന തലത്തുലുള്ളവരു ബന് പുലർത്താന അവെര
സഹായിേക്കണ്.
േമൽേനാട്, സ�യം ഭരണാവകാശം, വിഭവങ്
ഓഡിറ് കമ്മി ചാർടറിൽ ്രപതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന, കമ്പനിയു
അഴിമതിവിരുദ പരിപാടിയുെട േമൽേനാട് എസ്റ്റർൈ ഡയറക്ട േബാർഡ
ഏൽപ്പിച്ചിരി ഓഡിറ് കമ്മിെയ ആണ. എത്തി ആൻഡ ബിസിനസ
കം�യൻസിന്െ ജനറൽ കൗൺസിൽ അെല�ങ്ക േ്രപാ്രഗ മാേനജർക്ക ഈ
പരിപാടിയുെട െമാത്തമ ചുമതലയും അനുദിന ഉത്തരവാദിത�വ. അേദ്ദ
കമ്മിക് സമർപ്പിക ൈ്രതമാ റിേപ്പട്ട അഴിമതിവിരുദ നിയമത്തി
സംഭവവികാസങള�ം കമ്പനിയു ഈ േ്രപാ്രഗ സംബന്ധിച േസ്റ്റ
ഉടെലടുേത്തക്ക ദുഷ്െപരുമാറ സംബന്ധ ഏെതങ്കില കാര�മായ
്രപശ്ള�ം റിേപ്പാർടള�ം ഉണ്ടായിരിക. ഇതിനു പുറേമ, കമ്പനിയു
ഇന്േറണ ഓഡിറ്ന്െ സീനിയർ ഡയറക്ർ ഓഡിറ് കമ്മിറ് നൽകുന
ൈ്രതമാ റിേപ്പാർട്ട� ഇന്േറണ ഓഡിറ്റ�കളിലൂ കെണ്ടത ഏെതങ്കില
അഴിമതി ്രപശ് സംബന്ധ വിവരങ് ഉണ്ടായിക്ക. കമ്മിയാകെട
സമ്രഗമായ ചർച്ച നടത് അതിന്െ റിേപ്പാർ മുഴു ഡയറക്ട േബാർഡിന്െ
മുമ്പാ സമർപ്പിക. അതു കൂടാെത, ജനറൽ കൗൺസിൽ അെല�ങ്ക േ്രപാ്രഗ
മാേനജർ ്രപസ്ത േ്രപാ്രമിന്െ ഫല്രദത�ം സംബന്ധിച ഒരു വാർഷിക
റിേപ്പാർ മുഴു േബാർഡിന്െയും മുമ്പാ സമർപ്പിക്. ഈ േ്രപാ്രഗാമിന
നടപ്പലും ഫല്രദത�വും സംബന്ധിച കാര�ത്ത സ�ത്രന്ത േമൽേനാട്
നടത്ത ഈ ്രപ്രക േബാർഡിെന ്രപാപമാക്കു.
േ്രപാ്രമിന്െ അനുദിന ്രപവർത് സംബന്ധ ചുമതല എസ്റ്റർൈ
േ്രപാ്രഗ മാേനജർക്ണ. ജനറൽ കൗൺസിലിന്െറയു േ്രപാ്രഗ മാേനജരുെടയും
അതതു േറാള�കൾക് അനുസൃതമായി പിൻവരുന കാര�ങ്ങള കമ്പ അവെര
അധികാരെപ്പടുത്രിക്കു:
•
•

•
•
•

േ്രപാ്രമിേനാടു ബന്ധെ തീരുമാനങ് ൈകെക്കാള
ഓേരാ ബിസിനസ് യൂണിറ്ലും േ്രപാ്രഗ നടപ്പാക കാര�ത്ത
എക്സിക�ൂട് േനതൃത�വുമായി േയാജിച് ്രപവർത്തിക്ക അതിന്െ
സഹായത്തിനാ വ�ക്തിക നിേയാഗിക്കുകയ െചയ്യ
ദുഷ്െപരുമാറ സംബന്ധ അേന�ഷണങ്ക് േമൽേനാട് നൽകുക
ഓഡിറ് കമ്മിക് േനരിട് റിേപ്പാർ സമർപ്പിക
േ്രപാ്രമിന്െ ്രപവർത്തനായി േവണ്ട വിഭവങ് ്രകമീകരിക്

കമ്പനിയു ജനറൽ കൗൺസിൽ, ചീഫ ഫിനാൻഷ�ൽ ഓഫീസർ, ഇന്േറർണ
ഓഡിറ്ന്െ സീനിയർ ഡയറക്ട, േ്രപാ്രഗ മാേനജർ എന്നി ഉൾെപ് ഒരു
ബിസിനസ എത്തി കമ്മി എസ്റ്റ കമ്പക്കു. ഈ കമ്മി
അഴിമതിവിരുദ േ്രപാ്രമിനു േവണ ഭരണപരമായ പിന്തുണയ േമൽേനാട്ടവ
നൽകുന്. ബിസിനസ എത്തി കമ്മി ഇടയ്ക്കിട ആവശ�ംേപാെല
േയാഗങ് നടത്താറു. അഴിമതിവിരുദ പരിപാടിയുെട നിചസ്ഥി ചർച
െചയ്യ, ്രപസ്ത പരിപാടിെയ ശക്തിെപ്പടുത പുത് നയങ്ങള
സംരംഭങ്ങള പരിഗണിക്ക, അഴിമതിേയാട ബന്ധെ റിസ്ക്ക നിയ്രനക്ക,
അെല�ങ്ക ദുഷ്െപരുമാറ സംബന്ധ റിേപ്പാർട് ൈകകാര�ം െചയ്യ
എന്നത അത്ത േയാഗങ്ങള� ഉേദ്ദശ.
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്രപസ്ത പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന് അതിേനാടു ബന്ധെപ ൈനതികവും
ബിസിനസ്സ�പരവുമ ്രപശ് േനരിടുന ജീവനക്കാർ സഹായം
നൽകുന്നതിന എസ്റ്റ ഓേരാ ബിസിനസ് യൂണിറ്ലും എത്തി
അൈഡ�േസഴ്സെന നിേയാഗിച്ചിട്. എത്തി അൈഡ�േസഴ് ഉയർന്നുവര
േചാദ�ങൾക് ഉത്ത നൽകുകയും റിേപ്പാർ െചയ്യെപ് ്രപശ്
ഉചിതമായി ൈകകാര�ം െചയ്യ�കേ ്രപശ്
ത്ത ഉന്
അധികാരികെള അക്കാര അറിയിക്കുകയുേ െചയ്യ�. ആവശ�മായി
വരുേമ്പ, എത്തി അൈഡ�േസഴ് കമ്പനിക്കു അേന�ഷണത്തിന
്രപാേദശി റിേസാഴ് ആയി വർധിക്കുകയ െചയ്യ�.
പിൻവരുന കാര�ങളാൽ എസ്റ്റ മാേനജർമാർ അഴിമതിവിരുദ േ്രപാ്രഗ
പിൻപറ്റ�ന്നു ഉറപ്പാക്:
•
•
•
•
•

അതിന്െ നിയമങ്ങള നയങ്ങള അറിഞ്ഞിരിക്
മാതൃകാപരമായ നടതയും നിയമേത്താട വിേധയത�വും ്രപകടമാകന
വിധത്ത സംസാരിക്കുകയ ്രപവൃതക്കുകയ െചയ്യ�
നീതിനിഷ്ഠമാ നിലവാരങ്ങേളാട അവ അനുസരിക്കുന്നതടും ബന്ധെ
മറ് ജീവനക്രുെട േചാദ�ങ്ങൾ മറുപടി നൽകുന്
റിേപ്പാർട് ൈകകാര�ം െചയ്യല ഉയർന അധികാരികൾക് റിേപ്പാർ
െചയ്യല
ദുഷ്്രപവർത സംഭവിക്േമ്പ, ആവശ�മായിവരുന പക്, അച്ച
നടപടി സ�ീകരിക്

ലിഖിത നിലവാരങ്
കമ്പനിെട അഴിമതിവിരുദ േ്രപാ്രഗ സ്ഥാപിക്കു അതിെന
പിന്തുണയകയും െചയ്യ ലിഖിത നിലവാരങ് എസ്റ്റ സൂക്ഷിക്കു.
ഈ നിലവാരങ് കമ്പയുെട എല�ാ ഡയറക്ടർമാർക് ജീവനക്കാർക
ഒരുേപാെല ബാധകമാണ. എസ്റ്റ ്രപവർത്തി വിവിധ ്രപേദശങ്ങ
അവയുെട ്രപാേശിക പരിഭാഷകള�ം ലഭ�മാണ. ഈ നിലവാരങ്ങള� ്രപയുക
കൂടുതൽ സുഗമമാക്ൻ കമ്പനിയു ഇൻ്രടാെറ്റ ഒരു േക്ര
റിേപ്പാസിറയിൽനിന് അതു ലഭ�മാക്കു. എസ്റ്ന്െ ലിഖിത നിലവാരങ്
ഓേരാ വർഷവും അവേലാകനം െചയ് േവണ േഭദഗതികൾ വരുത്തുകയ അവ
ഏറ്റവ പുതിയതും വ�കവും സംക്ഷിപ്ത ലഭ�വും ആെണന് ഉറപ്പാക്കു
െചയ്യ�. ആ ലിഖിത നിലവാരങളിൽ ഏതിെനങ്കില മാറ് വരുത്തുേമ
ബന്ധെ ജീവനക്െര അക്കാര അറിയിക്കുകയ െചയ്യ�.
എസ്റ്ന്െ അഴിമതിവിരുദ േ്രപാ്രഗാന്െ അടിത് കമ്പനിയു േകാഡ
ഓഫ ബിസിനസ േകാണ്ടക ആൻഡ എത്തി ("േകാഡ") ആണ. ഇൻ്രടാെനറ്
ഇതു ലഭ�മാകുനതിനു പുറേമ, ഈ ്രപമാണ ഇന്റർെനറവഴി എസ്റ്റ
ജീവനക്ർക്ക െപാതുജനങ്ങൾക ലഭ�മാണ. എസ്റ്റ ഇടയ്ക്കിട എല�ാ
ഡയറക്ടർമാർക് ജീവനക്കാർക ഈ േകാഡ അയച്ച�െകാടുക്. ഓേരാ
വ�ക്തിയ അതു വായിച്ച�െവന അതിനു േചർച്ചയ ്രപവർത്തികെവന്ന
ഉറപ്പ�വരുത ഒപ്പ�െ ൈകപ്പ േരഖ അവരിൽനിന്ന സ�ീകരിക്കുകയ
െചയ്യ�. ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടെറേയ ജീവനക്കെനേയാ നിയമിക്കുേമ ആ
വ�ക്ക് േകാഡിന്െ ഒരു േകാപ് നൽകുന രീതിയുണ്. എസ്റ്നിെല
നിയമനങ് ഏെറ്റക്കുന്ന മുമ്പാ ൈകപ്പ േരഖയിൽ ഒപ്പ�െവക്ക
അവേരാട ആവശ�െപ്പടു.
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എസ്റ്ന്െ ലിഖിത നിലവാരങളിൽ അഴിമതിവിരുദ നയവും ബന്ധെ
നടപടി്രകമള�ം ഉൾെപ്പടു. അവ അഴിമതിവിരുദ നിയമങ് പാലിക്നുള
ഉത്വാദിത�ങ് സംബന്ധ വിവരങ് നൽകുന്. ഈ ലിഖിത നിലവാരങ്
ഗുരുതരമായ അഴിമതി റിസ് േമഖലകൾ ്രപതിപാദിക്കുന. ചുരുങ്ങിയപ
പിൻവരുന കാര�ങ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്:
•
•
•
•
•
•
•

സമ്മാൾ
ആഥിത�ം, വിേനാദം, െചലവുകൾ
യാ്ര
രാ്രഷ് സംഭാവനകൾ
ചാരിറ്റികൾക സംഭാവനകള�ം സ്േപാൺറിങ്ങ
സഹായമായി നൽകുന തുകകൾ
ആവശ�െപ്പടല പിടിച്ച�പറിയ

എസ്റ്റർൈ അഴിമതിവിരുദ നയം എല�ാ ഡയറക്ടർമാർക് ബന്ധെ
ജീവനക്കക്ക നൽകുന്. േപാളിസി ൈകപ്പറ്റ� അതു പരിേശാധിക്കുകയ
െചയ്തുെവന് അതു ബാധകമാക്ക കാര�ത്ത ്രതിബദ് കാണിക്കുെമന
ഉറപ് നൽകുന േരഖയിൽ ഒപ്പ�െവക അവേരാട ആവശ�െപ്പടുകയ െചയ്യ�.
പരിശീലനവും മാർഗനിർേദശവും
എസ്റ്റ അതിന്െ എല�ാ ഡയറക്ടർമാർക് ജീവനക്കക്കുമാ
നിർബനതമായി യഥാകാലങ്ങള അഴിമതി വിരുദ പരിശീലനം നടത്റുണ്.
േനതൃസ്നങ്ങലുള ജീവനക്കാർ, വിൽപ്പനേ വാങ്ങേ േപാലുള ്രപേത�
േറാള�കൾ വഹിക്കുന്ന, അവരുെട െതാഴിൽ ഉത്തരവാദിളിലുള
റിസ്കുകളിലു ചുമതലകളിലും അടിസ്ഥാനമാ കൂടുതലായ, നിയതമായ
പരിശീലനം നൽകുന്. ഒരു റിസ്കെന വിലയിരുത്തുന്നത ഫലമായി ഒരു
ആവശ�ം തിരിച്ചറിന സാഹചര�ത്ത കൂടുതലായ പരിശീലനം ആവശ�മായി
വേന്നക. അഴിമതിവിരുദ പരിശീലനം ്രപാേദശി ഭാഷയിലായിരിക്ക നൽകുക.
കൂടാെത അതു പൂർത്തിയാക്കു ഒരു െടസ് ഉണ്ടാക. അതിൽ
വിജയിക്കുന്ന സർട്ടിക്കറ ലഭിക്കുന്. പുതിയ ജീവനക്ക
അഴിമതിവിരുദ പരിശീലനവും സർട്ടിഫിേക ്രപ്രകിയയ
പൂർത്തിയാണ്ടതു. എസ്റ്ന്െ ഡയറക്ടർമാർക് യഥാകാലങ്ങള
ധാർമിക നിലവാരങ്ങള അവ ബാധകമാക്കുന് സംബന്ധ പരിശീലനം
ലഭിക്ക. അഴിമതിവിരുദ ഘടകങ് സംബന്ധ ്രപേത�കമാ പരിശീലനം
അതിൽ ഉൾെപ്പടു.
ആന്തര നിയ്രന്ത

റിസ് വിലയിരുത്
കമ്പനിക്കു നിയ്രന സംവിധാനത്തിന ഭാഗമായി എസ്റ്റ ഇടയ്ക
ഒരു അഴിമതിവിരുദ റിസ് വിലയിരുത് നടത്താറു. റിസ്കി
അധിഷ്ഠിതമാ അഴിമതിവിരുദ പരിപാടി ഉറപ്പാക എന്നത അതിന്െ
ലക്ഷ:
•
•
•
•

കമ്പയുെട െലാേക്കഷകൾ
എസ്റ്റ ഉപേഭാക്തള�െട െലാേക്നുകൾ
സർക്ക ഉേദ�ാഗസ്ഥമായുള ഇടെപടൽ
്രപവർത്തനത് വ�ാവസായിക േമഖലകൾ
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•
•
•
•
•

കാര�മായ ബിസിനസ അവസരങള�ം പരിപാടികള�ം
സംയുക സംരംഭങ് ്രകമീകരിക്കുെല പങ്കാളി
ൈലസൻസുകള�െടയും െപർമിറ്റള�െടയും ്രപാധാന�
സർക്രിന്െ േമൽേനാട്ടത്തിന് പരിേശാധനയുെടയും അളവ
ചരക്കുകള�െടയ ആള�കള�െടയും കാര�ത്ത കസ്റ – ഇമിേ്രഗഷ
�ിയറിങ്ങിന അളവും ്രപാധാന�വു

എസ്റ്റർൈ ജനറൽ കൗൺസിൽ അെല�ങ്ക േ്രപാ്രഗ മാേനജർ റിസ്
അസസ്സ്െമനന്െ ഫലങൾ ബിസിനസ എത്തി കമ്മിക്ക ഓഡിറ്
കമ്മിക്ക സമർപ്ക്കു. അഴിമതിവിരുദ േ്രപാ്രഗ പരിഷ്കരിക്തിനും
ആവശ�മായിരിക്കുന് തിരിച്ചറിരിക്ക റിസ്ക്ക ൈകകാര�ം
െചയ്യാന അത്ത ഫലങ് ഉപേയാഗിക്കു.
നിരീക്ഷ
ബിസിനസ ഉപചാരങ്ങള� ൈകമാറ് നിരീക്ഷിക ഉേദ്ദശിച്ച വ�വസ്ഥാപ
േ്രപാ്രഗാമു എസ്റ്ന്െ ബിസിനസ യൂണിറ്റ�ക് ഉണ്. ബിസിനസ്
ഉപചാരങ്ങൾക ബിസിനസ് യാ്രതകൾക്കു െചലവുകൾ റീഇംേബഴ്സെമന്റാ
സമർപ്പിക്കു ൈഫനാൻസ ൈകകാര�ം െചയ്യ സ്റ അതിെന
നിരീകണവിേധയമാക്കു. എസർൈലൻ നയത്തി വ�വസ്ഥകൾ നിരക്ക
വിധത്ത െവൻഡർമാർ, ഉപേഭാക്താ, അെല�ങ്ക മറ്റ�ർ എന്നിവരനിന്
ലഭിക്ക ഉപചാരങ് ആദരേവാെടതെന തിരിെക നൽകുകേയാ കമ്പനിയു
േലലത്ത വിൽക്കുകേ ചാരിറ്കൾക്ക സംഭാവനയുെട കൂട്ടത
െപടുത്തുകേ െചയ്യ.
ഓഡിറ്ങ
എസ്ൈലനിെല ആഭ�ന് ഓഡിറ്ങ വിഭാഗം സ്ഥാപനത്ത െമാത്
കണക്കുകള യഥാസമയം പരിേശാധിക്ക. ഈ പരിേശാധനാ വാർഷികമായി
നടത്ത ഒരു സ�ത്ര റിസ് വിലയിരുതലിെന അധികരിച്ച� ആയിരിക്ക.
അതിന്െ വ�ാപ്തിയി ചുരുങ്ങിയപ എസ്റ്റ അഴിമതിവിരുദ
േപാളിസിയും അനുബന നടപടി്രകമള�ം ഉൾെപ്പട്ടിര. ആഭ�ന് ഓഡിറ്ന്െ
െടസ്റ്റ കൺേ്രടാ ഉടമകൾക് നൽകുന സമ്ര വിശദീകരണം, ഇടപാട
സംബന്ധ െടസ്റ്, ്രപധാ ജീവനക്കാമായുള അഭിമുഖം എന്ന
ഉൾെപ്പട്ടിര. ഓഡിറ്ന്െ ഫലങൾ ്രപാേദശി, �ാറ്റ്േഫ, െസെഗ്മ
ടീമുകൾക്ക േകാർപ്പേറ മാേനജ്െമന ടീമുകൾക്ക അതുേപാെല ഓഡിറ്
കമ്മിക്ക നൽകുന്നതായിരിക.
മാർക്കറ - െസയിൽസ ബന്ൾ
എല�ാ െസയിൽസ ്രപതിനിധികക്ക െസയിൽസ / മാർക്കറ് ഉപേദശകർ,
വിതരണക്ക, എസ്റ്െന ്രപതിനിധാന െചയ്യ�കേ എസ്റ്റ
ഉൽപ്പന്നങ വില്പനയ് ചാനൽ ഒരുക്കുകേ െചയ്യ, െപാതുേവ
െസയിൽസ ഏജന്റുമാ എന് വിളിക്ക, േതർഡ പാർട്ടി എന്നിക്ക
ബാധകമാകുനതാണ എസ്റ്റർൈലന െസയിൽസ ഏജന് േകാഡ ഓഫ
േകാണ്ടക. ഇതിൽ അഴിമതിെയ െചറുക്ക കാര�ത്ൽ കമ്പക്ക ്രപതിബദ
ഉൾെപട്ടിരിക്. െസയിൽസ ഏജന്റുമാ വീണ്ട നിയമിക്കെപ്പടു
െസയിൽസ ഏജന് േകാഡ അംഗീകരിക്ക കമ്പ ആവശ�െപ്പടു. അതിനായി
ഒരു നിശ്ച കാലയളവിനുള്ള റീെസർട്ടിഫിേക്ക ആവശ�മാണ.
െസയിൽസ ഏജന്റുമെര വീണ്ട നിയമിക്കുേൾ കമ്പ വളെര ജാ്രഗ
കാണിക്കു. അതിന്െ സ�ഭാവവും വ�ാപ്തിയു പല ഘടകങ്ങ
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ആ്രശയിച്ചിരി. വ�ക്തിയു ഐഡന്റിറ, വ�വസായം, ഭൂമിശാസ്്
െലാേക്ക, വലിപ്, എസ്റ്നുമായി ആ വ�ക്തിക ഇടപാട, നിർദിഷ
നഷപരിഹാര രീതി, അതിന്െ തുക എന്നിവെയല� അതിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരി.
അത്ത സാഹചര�ങ്ങള, ബാധകമായ എല�ാ കരാറുകളിലും
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട അഴിമതിവിരുദ ്രപേയാഗങ ഉൾെപ്പടുന്.
തിരെഞ്ഞട െസയിൽസ ഏജന്റുമാർക എസ്റ്റ അഴിമതിവിരുദ
പരിശീലനം നിഷ്കർഷിക്ക. ഇത അവരുെട വ�ക്തി പങ്കിയും വിവിധ
റിസ് അവേലാകന ഫലങെളയും അടിസ്ഥാനമായുള്ളത. ഇങ്ങ നൽകുന
ഏത പരിശീലനവും ഏജന്റുമാ നിയമിക്കെപ്പടുേമ അതിനുേശഷമുള നിയത
കാലയളവുകളിലും ആയിരിക്ക. എല�ാ പരിശീലനവും ്രപാേദശി ഭാഷയിൽ
ആയിരിക്ക. അതിൽ ഒരു പരീക ഉൾെപ്പട്ടിരി, കൂടാെത പരിശീലനം
പൂർത്തിക്കുേമ ഒരു സർട്ടിഫിക് ലഭിക്കുന്.
നിരീക്ഷ
െസയിൽസ ഏജന്റമാരുെട െപരുമാറ് നിരീക്ഷിക് ബിസിനസ യൂണിറ്
മാേനജർമാർ ആയിരിക്ക. ജാ്രഗത വ�വസ്ഥ പൂർത്യാക്കിയിട്ട�െ
അഴിമതിവിരുദ നിയമങ് ഉൾെപ്പടുത്ട്ട�െണ് അവർ ഉറപ്പ�വരുന്.
ഈ വ�വസ്ഥ പാലിക്കെപ്പടുന് േകാൺ്രടാക് അഡ്മിനിസ്േ്രടറ്
ഉറപ്ക്കു. െസയിൽസ ഏജന് ഫീസും െചലവുകള�ം നിരീക്ഷിക്
ൈഫനാൻസ ജീവനക്ക ആയിരിക്ക.
ഓഡിറ്റ
എസ്റ്റർൈ വ�വസ്ഥാപ ഉടമ്പ വ�വസ്ളിൽ െസയിൽസ ഏജന്റമാരുെട
ബുക്കുകള േരഖകള�ം കമ്പക് ഓഡിറ് െചയ്യാന അവകാശങ്
ഉൾെപ്പടുത്തിയിരി.

ഏെറ്റടു നടത്തുന്ന മുമ്പ ജാ്രഗയും അതിനു േശഷമുള
ഏകീകരണവും
കമ്പനിക ഏെറ്റടുേമ്പ, എസ്റ്റ ജാ്രഗതേയാെ അഴിമതിവിരുദ
പരിേശാധന നടത്ന്. ഏെറ്റത്തേശ, എസ്റ്റ അതിന്െ ആഭ�ന്
നിയ്രന്തണങ അതിന്െ അഴിമതിവിരുദ േ്രപാ്രമും ഉൾെപ്പയുള
േകാർപ്പേറ നയങ് നടപ്പിലാക്. ഇതിൽ കമ്പയുെട ലിഖിത നിലവാരങ്
ബാധകമാക്കുന് പരിശീലനം നൽകുന്നത സർട്ടി െചയ്യ�ന് മറ്റ
ഉൾെപ്പടു. ആവശ�െമന് േതാന്നുേമ, എസ്റ്റ പുതുതായി ഏെറ്റത
എല�ാ ബിസിനസ സംരംഭങ്ങള�െടയ കാര�ത്ത ഒരു അഴിമതിവിരുദ ഓഡിറ്
അെല�ങ്ക റിസ് വിലയിരുത് നടത്ത.

രഹസ�ാത് റിേപ്പാർങ്ങ കമ്പനിക്കു അേന�ഷണവും
ഒരു േതർഡ പാർട് നിയ്രനക്ക ഒരു എത്തി ആൻഡ കം�യൻസ
െഹൽപ്
ൈലൻ എസ്റ്ന ഉണ്. ദിവസം 24 മണിക്റും ആഴ്ചയി ഏഴു
ദിവസവും ്രപവർത്തി ഈ െഹൽപ്പ
ൈലൻ ഉപേയാഗിച്ച�െകാ
ജീവനക്ർക്ക േതർഡ പാർട്ടികൾക ഒരുേപാെല േചാദ�ങ് ഉന്നയിക്ക
റിേപ്പാർകൾ നൽകാനും സാധിക്ക. നീതിയുക്തമ തത്ത�ങ് അവ
ബാധകമാക്കുന് സംബന്ധിച ജീവനക്കാരു േചാദ�ങ്ങൾ ഉത്ത
നൽകാനും ദുഷ്െപരുമാറ സംബന്ധ േനരിട്ട റിേപ്പാർട് ൈകകാര�ം
െചയ്യാന കമ്പനിയു എത്തി ഉപേദഷ്ടാക് ലഭ�രാണ.
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ദുഷ്െപരുമാറ സംബന്ധ റിേപ്ർട്ട�കേളാട ്രപതികരണമായു ഫല്രപദവു
ആ്രശയേയാഗ�വു ഉതിചമായ സാമ്പത വിനിേയാഗമുള അേന�ഷണങ്
എസ്റ്റ നടത്റുണ്. ആന്തര അേന�ഷണങ് ജനറൽ കൗൺസിൽ
നിയമിക്ക പുറത്നിന്ന, നിഷ്പക്ഷമതി ഒരു അേന�ഷകൻ ആയിരിക്ക
നിർവഹിക്ക.

ആനുകൂല�ങ്ങള അചടക നടപടി്രകമള�ം
േകാഡ ഓഫ ബിസിനസ േകാണ്ടക ആൻഡ എത്തിക്സിന്െ അഴിമതിവിരുദ
നയത്ന്െറയു ലംഘനങ് ൈകകാര�ം െചയ്യാന അച്ച നടപടി്രകമങ
എസ്റ്റ ഉണ്. ദുഷ്െപരുമാറ കെണ്ടേമ്പ, ഉണ്ട ഹാനി
പരിഹരിക്കാന കൂടുതലായ ദുഷ്െപരുമാറ തടയാനും അത ന�ായമായ നടപടി
സ�ീകരിക്കുന്.
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