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English Tibetan 

This IHG Vendor Code of Conduct sets out the 

requirements, principles and practices that IHG has 

adopted to promote ethical conduct in the workplace, 

safe working conditions in the supply chain, treatment of 

persons with respect and dignity, and environmentally 

responsible practices. These are the minimum standards 

under which IHG vendors are expected to operate, and 

IHG encourages vendors to exceed the requirements set 

out below. 

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གྤྱི་ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་སྲོད་ལམ་གྤྱིས་ཉྲེར་མཁྲོ་དང་རྩ་འཛིན། ལག་ལྲེན་བསྐྲུན་ཏྲེ། 
ལས་གནས་སུ་ཀུན་སྲོད་ལམ་ལུགས་གྲོང་དུ་སྲེལ་བ་དང་མཁྲོ་སྲོད་བརྒྱུད་རྤྱིམ་ཁྲོད་དུ་བདྲེ་འཇགས་ལས་ཀའྤྱི་ཆ་
རྲེན་ལྡན་པ། མྤྱི་ལ་གུས་བཀུར་དང་གྲོ་ས་ལྡན་པའྤྱི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་པ། ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོང་ཐད་དུ་འགན་འཁྤྱིའྤྱི་ལག་
ལྲེན་ཡྲོད་པར་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གྤྱིས་མྲོས་མཐུན་བྱས་ཡྲོད། འདྤྱི་དག་ནྤྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚོ་ཁག་
གྤྱི་ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་རྣམས་ཀྤྱིས་ངྲེས་པར་བརྩྤྱི་སྲུང་དགྲོས་པའྤྱི་རྩ་བའྤྱི་ཚད་གཞྤྱིར་འཛིན་ཡྲོད་ལ། རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་
མགྲོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གྤྱི་ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་རྣམས་ཀྤྱིས་འྲོག་ཏུ་བཀྲོད་པའྤྱི་ཉྲེར་མཁྲོའྤྱི་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱ་
དགྲོས། 

Vendor declares herewith: 
ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ཆྲེད་དུ་འདྤྱིར་གསལ་བསྒྲགས་བྱྲེད་དྲོན་ལྟར་ན། 

Compliance with Laws and Regulations 
ཁྤྱིམས་སྲོལ་དང་སྒྲྤྱིག་ཁྤྱིམས་ལ་བསྟུན་པ། 

 to comply with the laws of the applicable 
countries in which it operates as well as
international laws related to the conduct of
business.

ཚོང་གཉྲེར་བྱྲེད་པའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྲེའྤྱི་སྲོར་འྲོས་ཁྤྱིམས་ལུགས་དང་ཚོང་ལས་སྲོད་ལམ་དང་འབྲེལ་བའྤྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་
ཁྤྱིམས་ལུགས་ལ་བརྩྤྱི་སྲུང་བྱྲེད་པ། 

Labour and Human Rights 
ལས་ཀ་པ་དང་འགྲོ་བ་མྤྱིའྤྱི་ཐྲོབ་ཐང་། 

 to support the protection of human rights,
particularly those of its employees, the parties 
with whom it conducts business and the 
communities where it operates

འགྲོ་བ་མྤྱིའྤྱི་ཐྲོབ་ཐང་སྲུང་སྲོང་དང་ཁྱད་པར་དུ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ལས་ཀ་པ། ཚོང་ལས་སྲེ་ཁྤྱིད་བྱྲེད་པའྤྱི་ཚོགས་པ་
ཁག ཚོང་གཉྲེར་བྱྲེད་ཡུལ་གྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད། 

 to respect its employees' rights to voluntary
freedom of association under the law

ཁྤྱིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ལས་ཀ་བ་རྣམས་རང་དབང་མཐུན་ཚོགས་སུ་དང་ལྲེན་བྱྲེད་པའྤྱི་ཐྲོབ་
ཐང་ལ་བརྩྤྱི་བཀུར་བྱྲེད་པ། 

 to provide a safe and healthy working 
environment

བདྲེ་འཇགས་དང་བདྲེ་ཐང་ཅན་གྤྱི་ལས་ཀའྤྱི་ཁྲོར་ཡུག་མཁྲོ་སྲོད་བྱྲེད་པ། 

 to not support forced and compulsory labour or
the exploitation of children

བཙན་ཤུགས་དང་དབང་མྲེད་ཀྤྱི་ལས་ཀའམ་བྱྤྱིས་པ་བཤུ་གཞྲོག་གྤྱི་ལས་ཀར་རྒྱབ་སྲོར་མྤྱི་བྱྲེད། 

 to support the elimination of employment
discrimination and harassment, and promote 
diversity in the workplace

ལས་ཀར་བཀྲོད་འཇུག་གྤྱི་དབྱྲེ་འབྱྲེད་དང་བརྙས་བཅྲོས་མྲེད་པར་བཟྲོ་བ་དང་། ལས་གནས་སུ་ས་མང་རང་བཞྤྱིན་
ཅན་གྲོང་དུ་སྲེལ་བར་རྒྱབ་སྲོར་བྱྲེད་པ། 

 to provide employees with remuneration and 
tools for growing their careers, and take their
wellbeing into consideration.

ལས་ཀ་པ་རྣམས་ལ་གླ་ཆ་དང་ཡྲོ་ཆས་མཁྲོ་སྲོད་བྱས་ནས་མདུན་ལམ་གྲོང་དུ་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་ཅྤྱིང་། ཁྲོ་རང་ཚོའྤྱི་
འཚོ་བའྤྱི་བདྲེ་འཇགས་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ། 

Environmental Protection 
ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོང་། 

 to implement sound environmental practices in 
the design, development and operation of its 
business and provide the training and resources 
required to implement such practices

མགྲོན་ཁང་གྤྱི་ཚོང་གཉྲེར་དང་འཕྲེལ་རྒྱས། བཟྲོ་བཀྲོད་ཀྤྱི་ཁྲོད་དུ། ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོང་ཐད་དུ་དངྲོས་ཡྲོད་ལག་
ལྲེན་བྱྲེད་ཅྤྱིང་། ཟབ་སྲོང་དང་རྒྱུ་ཆའྤྱི་མཐུན་རྲེན་མཁྲོ་སྲོད་བྱས་ཏྲེ་དངྲོས་སུ་ལག་ལྲེན་བྱྲེད་པ། 

 to encourage the development and integration 
of sustainable technologies and to endeavour to
reduce the use of energy and water, and re-use 
and recycle the resources consumed by its 
business wherever practical

རྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་པའྤྱི་ལག་རྩལ་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་ཆ་ཚང་བའྤྱི་བྲོ་སྲོབས་སྲེད་པ་མ་ཟད། ནུས་ཤུགས་དང་ཆུའྤྱི་བྲེད་
སད་ཇྲེ་ཉུང་དུ་གཏྲོང་བར་འབད་བརྩྲོན་བྱྲེད་ཅྤྱིང་། ང་ཚོའྤྱི་ཚོང་ལས་ས་གནས་ཀྤྱིས་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀྤྱི་ཐྲོག་ནས་
ཐྲོན་ཁུངས་བསར་སད་དང་བསར་སྲོར་བྱྲེད་པ། 

 to engage its customers, colleagues, partners,
suppliers and contractors in its efforts to protect
the environment

ང་ཚོའྤྱི་འབད་བརྩྲོན་ལ་བརྲེན་ནས་ཚོང་ཡུལ་དང་ལས་རྲོགས། མགྲོན་ཁང་གྤྱི་བདག་པྲོ། མཁྲོ་སྲོད་བྱྲེད་མཁན། 
འགན་གཙང་ལྲེན་མཁན་རྣམས་ལ་ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོང་བྱྲེད་པའྤྱི་བྲོ་སྲོབས་སྲེད་པ། 

 to monitor, record and benchmark
environmental performance on a regular basis.

ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོང་རྒྱུན་ལྡན་གྤྱི་བྱ་འགུལ་ཁྲོད་དུ་ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་དང་ཐྲོ་འགྲོད། ཚད་འཇལ་བྱྲེད་པ། 



རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚ་ོཁག་གྤྱི་ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་སྲོད་ལམ།
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Business Integrity 
ཚངོ་ལས་ཀྤྱི་ཀུན་སྲོད། 

 to tolerate no form of and not to engage in any
form of corruption or bribery, including any
payment or other form of benefit conferred on 
any government official for the purpose of
influencing decision making in violation of law

ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་ལྲོག་རྔན་སྲོད་ལྲེན་གྤྱི་རྣམ་པ་མྲེད་པར་བཟྲོད་བསན་དང་དྲེ་རྤྱིགས་མྲེད་པའྤྱི་བྲོ་སྲོབས་
སྲེད་པའྤྱི་ཁྲོངས་སུ་གླ་ཕྲོགས་སམ་སྤྱིད་གཞུང་གྤྱི་སྒྲྤྱིག་ཁྤྱིམས་བརྩྤྱི་མྲེད་གཏྲོང་ཐབས་ཐག་གཅྲོད་དང་ཤུགས་རྲེན་ལ་
དམྤྱིགས་ནས་སད་པའྤྱི་ཁྲེ་ཕན་དག་འདུས་ཡྲོད། 

 to safeguard from disclosure IHG's confidential
and proprietary information as well as its 
employee and customer privacy and personal
information

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གྤྱི་གསང་བ་དང་སྲེར་སྲོད་བདག་དབང་གྤྱི་གནས་ཚུལ་དང་ལས་ཀ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་
གསང་རྒྱ་དང་མྤྱི་སྲེར་གྤྱི་གནས་ཚུལ་གསང་སྒྲྲོག་མྤྱི་ཡྲོང་བར་སྲུང་སྲོབ་བྱྲེད་པ། 

 to avoid business activity that would conflict or
interfere with the provision of products and 
services to IHG

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གྤྱི་ཚོང་ལས་ལས་འགུལ་སྲེལ་ནས་ཚངོ་རྫས་དང་ཞབས་ཞུ་མཁྲོ་སྲོད་བྱས་པར་བརྒྱུད་
དྲེ་རྩྲོད་རྙྲོག་དང་བྱུས་གཏྲོགས་བཟྲོ་བ་དག་སྲོང་དགྲོས། 

 to accurately record and disclose information 
regarding business activities, structure, and 
financial situation and performance in 
accordance with applicable laws, regulations 
and industry practices.

ཚོང་ལས་ཀྤྱི་མཛད་སྲོ་དང་གྲུབ་ཚུལ། དཔལ་འབྱྲོར་གྤྱི་གནད་དྲོན། སྲོར་འྲོས་ཁྤྱིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་པའྤྱི་བྱ་
འགུལ། སྒྲྤྱིག་ཁྤྱིམས། བཟྲོ་ལས་ལག་བསྟར་ཐད་དུ་ལྟ་ཞྤྱིབ་བྱས་ཏྲེ་ཡང་དག་པའྤྱི་སྲོ་ནས་གནས་ཚུལ་ཐྲོ་འགྲོད་དང་
གསལ་བསྒྲགས་བྱྲེད་པ། 

Supply Chain 
མཁྲོ་སྲོད་རྤྱིམ་བརྒྱུད། 

 to use reasonable efforts to ensure that
vendors, subcontractors and suppliers also
operate in a manner consistent with the IHG 
Vendor Code of Conduct.

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྤྱི་འབད་བརྩྲོན་སད་ནས་ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དང་འགན་གཙང་ལྲེན་མཁན། མཁྲོ་སྲོད་བྱྲེད་
མཁན་རྣམས་ཀྤྱི་སྲོད་ཚུལ་དྲེ་ རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གྤྱི་ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་རྣམས་ཀྤྱི་ཀུན་སྲོད་ལམ་ལུགས་
དང་མཐུན་པྲོར་ཡྲོང་བར་ངྲེས་བརན་བཟྲོ་དགྲོས། 

Note that this document is not intended to create new or 

additional third party rights or obligations in favour of 

third parties, including any rights of, or obligations to, 

employees of the vendor. It supplements, but does not 

supersede, any rights maintained by IHG under any 

contract or agreement with any vendor. 

ཡྤྱིག་ཆ་འདྤྱིར་ཚོགས་པ་གསུམ་པའྤྱི་ཐྲོབ་ཐང་གསར་སྐྲུན་ནམ་ཁ་སྲོན་དང་ཚོགས་པ་གསུམ་པའྤྱི་རྲོགས་རམ་གྤྱི་
དམ་བཅའ་ཁ་དན་བྱྲེད་འཆར་མྲེད་པ་ཧ་གྲོ་ཡྲོད་ལ། ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ལས་ཀ་བའྤྱི་ཐྲོབ་ཐང་གང་ཡང་རུང་
བའམ་དམ་བཅའ་ཁ་དན་དག་དྲེའྤྱི་ཁྲོངས་གཏྲོགས་སུ་གྱུར་ཡྲོད། དྲེས་ཁ་སྲོང་བྱྲེད་ཀང་རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚ་ོ
ཁག་གྤྱིས་རྒྱུན་སྲོང་བྱས་པའྤྱི་ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་བར་གྤྱི་གན་རྒྱ་དང་གྲོས་མཐུན་ལ་འགྱུར་བ་གཏྲོང་མྤྱི་སྤྱིད། 

IHG reserves the right to reasonably update, alter or 

change the requirements of the IHG Vendor Code of 

Conduct. In such an event, IHG expects the vendor to 

accept such changes and act accordingly. 

རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གྤྱིས་ཐྲོབ་ཐང་ཟུར་འཇྲོག་བྱྲེད་ཅྤྱིང་ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ཉྲེར་མཁྲོ་སྲོད་ལམ་ལམ་
ལུགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྤྱི་དུས་བསྟུན་ཁ་གསབ་དང་བརྲེ་འགྱུར་བྱྲེད་པ་ཡྤྱིན། འདྤྱི་འདྲའྤྱི་དུས་འགྱུར་ཁྲོད་དུ། 
རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་མགྲོན་ཁང་ཚོ་ཁག་གྤྱིས་ཕྤྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་དང་ལྲེན་དང་དྲོན་བསྟུན་གྤྱི་འགུལ་སྲོད་བྱྲེད་པར་རྲེ་
ལྟྲོས་བྱྲེད་བཞྤྱིན་ཡྲོད། 


