رہنام کتاب
برائے کامیابی
 PMIکا ضابطۂ اخالق

ہمارے سی ای او کی جانب سے خط
محترم ساتھیوں،
 PMIمیں ہم صنعت کو بدل دینے والی کاروباری تبدیلی کے حصول کے تئیں اپنے مشترکہ مقصد کے ساتھ متحد
ہیں۔  PMIکے لیے یہ ایک پرجوش وقت ہے ،اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنی کمپنی کو سگریٹ نوشی سے پاک
مستقبل کے اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے قریب لے جانے کا اع زاز حاصل کر رہا ہوں۔
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ،اس طرح کی اولو العزم کاوشیں اپنے چیلنجز کے بغیر پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچتی
ہیں – تبدیلی کے لیے خط رات مول لینے ،غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنے ،اور بعض اوقات ،ناکامی کو
قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکر ہے PMI ،میں ،ہم بھی  -اور حتی کہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ  -تعمیل،
اخالقیات ،اور دیانتداری کے تئیں اپنے عزم کی مدد سے متحد ہیں ،جو یہاں  PMIکی رہنما کتب ب رائے کامیابی،
ہمارے ضابطۂ اخالق میں باضابطہ طور پر درج ہے۔
 PMIکی تبدیلی کی کوششوں کے دوران اور اس سے آگے ،یہ از حد اہم ہے ،کہ چیلنجوں کا سامنا ہونے پر،
ہم ایمانداری ،احت رام اور انصاف کی اپنی بنیادی اقدار پر انحصار کرنا جاری رکھیں۔ ہماری بنیادی اقدار سے
سمجھوتہ کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے :ہم ایک دوسرے ،اپنے صارفین ،اپنے شیئر ہولڈرز ،اور اپنی کمیونٹیز
کے ساتھ اپنے حاصل کردہ اعتماد کو کھونے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ اس لیے ،ہم غیر معمولی نتائج کی توقع
کرتے ہیں جو صرف قابل اطالق قوانین اور ضوابط ،ہماری داخلی پالیسیوں اور ہماری اقدار کی ظاہری اور معنوی
مکمل تعمیل سے حاصل ہوں گے۔
یہ ضابطہ ہمارے اصولوں کو پیش کرتا ہے اور ان اصولوں اور رہنما خطوط کا خاکہ پیش کرتا ہے جن پر ہم سب
کو  PMIمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ہمارے ضابطے کے بارے میں کوئی سواالت یا خدشات ہیں تو ب راہ
کرم اپنے مینیجر ،اپنے  P&Cبزنس پارٹنر ،یا اپنے اخالقیات اور تعمیل پارٹنر سے رابطہ کریں۔
 PMIمیں تعمیل ،اخالقیات ،اور دیانتداری کے تئیں آپ کے مسلسل عزم کے لیے آپ کا شکریہ۔
مخلص،

جیسک اولزیک ()Jacek Olczak
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بنیادی تصورات

بنیادی تصورات

ہم عمل کرنے سے پہلے توقف کرتے ہیں۔ ہامرے فیصلوں کو وقت کے مطابق ہونے کی رضورت ہے۔ حتمی کارروائی کرنے سے پہلے ہم خود سے
پوچھتے ہیں کہ ہم جو منصوبہ بنارہے ہیں کیا وہ کاروبار کرنے کے " PMIکے طریقے" کے مطابق ہے – کیا یہ درج ذیل کے مطابق ہے:
بہرت اخالقی فیصلہ؛

ہم کیا کرتے ہیں

یہ رہنام کتاب؛ اور
قانون۔
ہم ان بنیادی چیزوں پر سمجھوتہ نہیں کرتے۔ ممکن ہے قوانین معقول نہ ہوں ،ہم انہیں چیلنیج کرسکتے ہیں ،لیکن اس کے باوجود ہم ان پر عمل کرتے
ہیں۔ ممکن ہے حریفین اپنے معیار سے گرجائیں ،لیکن پھر بھی ہم اپنے معیارات کا احرتام کرتے ہیں۔ ہامرے لیے یہ سمجھنا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ رصف
قواعد و ضوابط ہی کافی نہیں ہیں؛ وہ بہرت اخالقی فیصلے کی جگہ نہیں لے سکتے۔
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بنیادی تصورات
بہرت اخالقی فیصلے کے لیے ایامنداری ،احرتام ،اور منصف مزاجی کی رضورت ہوتی ہے۔ یہ مشرتکہ اخالقی اقدار کاروبار کرنے کے " PMIکے طریقے"
کا حصہ ہیں۔ یہ ہمیں  PMIکے مالزمین کے طور پر متحد کرتے ہیں اور ہامری رہنامئی کرتے ہیں ،اور اس رہنام کتاب کی روح ہیں۔
ایامنداری۔ اس کی جڑیں معتربیت سے وابستہ ہیں :کیا کمپنی کے اندر اور باہر کے لوگ ہم پر یقین کرتے ہیں؛ کیا ہم وعدوں کو پورا کرتے
ہیں؟ بالکل واضح ہے کہ ،کوئی بھی کسی ایسے کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا ،اس سے مشورہ نہیں لینا چاہتا ،یا اس سے پروڈکٹس نہیں خریدنا
چاہتا جو غلط حقائق پیش کرتے ہیں ،یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اعتامد تبھی قائم ہوتا ہے جب ہم
کچھ نہیں چھپاتے ہیں۔

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

احرتام۔ متام لوگ احرتام کے مستحق ہیں اور اسی طرح ان کے خیاالت کا بھی احرتام ہونا چاہیے۔ احرتام کا مطلب ہے وقار ،قبولیت ،ایک
دورسے سے واقفیت ،اور دردمندی کا جذبہ۔ صحت مند اختالف ،چیلنج ،یہاں تک کہ تصادم بھی ایسی صورت میں آگے بڑھنے اور ترقی
کرنے کی طاقت بن جاتی ہے جب اسے احرتام کے ساتھ جوڑ دیا جائے ،لیکن ایسا نہیں ہونے پر یہ تباہ کن ہوتا ہے۔
انصاف پسندی۔ ایک شخص کو جو ٹھیک لگتا ہو ممکن ہے دورسوں کو وہ ٹھیک محسوس نہ ہو۔ انصاف پسندی ایسے متام لوگوں کے بارے
میں سوچنے کا تقاضہ کرتی ہے جو اس فیصلے میں شامل ہوں یا اس سے متاثر ہوتے ہوں۔ انصاف پسندی کے لیے ان متام حاالت کو زیر غور
رکھنے کی رضورت ہے جن کا سامنا لوگوں کو ہوتا ہے۔ کچھ حاالت میں ،انصاف پسندی کے لیے بہت زیادہ سوچ بچار کرنے اور کافی زیادہ
مشقت کرنے کی رضورت ہوتی ہے۔ اور اس میں غیر یقینی صورتحال ہوگی۔ ضوابط کا غیر مساوی اطالق غیر منصفانہ ہے ،کیونکہ یہ جنس،
نسلیت ،مذہب ،جنسی ترجیح یا دیگر ایسے عوامل کے سبب لوگوں یا ان کے تصورات کو خارج کردیتا ہے۔
بہرت اخالقی فیصلےکے لیے اپنے مطمحِ نظر سے ہٹنے کی رضورت بھی ہوتی ہے۔ جو کچھ دورسے لوگ سوچتے ہیں ،اہمیت رکھتا ہے۔ ہم جو کچھ
کرتے ہیں اس میں ہامرے گاہک ،ساتھی کارکنان ،اور وسیع تر معارشے کا مفاد ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں اس پر ہر ایک کو اعتبار ہونا
چاہیے۔ عمل کرنے سے پہلے ،ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہامری کارروائیاں ان کے اقدار سے متصادم ہوں گی۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہر کوئی
ہامرے ہر کام سے متفق نہیں ہوگا ،لیکن ہمیں ہمیشہ یہ اعتامد ہونا چاہیے کہ ہامرے اعامل ایامندارانہ ،احرتام کرنے والے ،اور منصفانہ ہوں۔

بنیادی تصورات

حقیقی زندگی میں واضح چیزیں ہامری نظروں سے اوجھل ہوسکتی ہیں۔ دباؤ ،تھکن ،اور معمول یہ سبھی چیزیں ہامری فیصلہ سازی میں رکاوٹ ڈال سکتی
ہیں۔ ہم سبھی کی توجہ منترش ہوتی ہے ،اور ہم سبھی ایسے ملحات سے گزرتے ہیں جب ہم چیزوں کو حقائق سے دور خوبصورت شیشوں کے ذریعہ دیکھتے
ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے ،ایک ملحہ رکیں اور اس بات پر غور کریں کہ آیا آپ چیزوں کو " PMIکے طریقے" سے – اس رہنام کتاب ،قانون پر عمل کرتے ہوئے
اور بہرت اخالقی قوت فیصلہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کررہے ہیں۔ حتمی عمل کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچنے کے لیے وقت ہوتا ہے۔

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

اصول بہرت قوت فیصلہ کا بدل نہیں ہیں۔ اصول ان کے مطلوبہ مقصد کے خالف کام کرسکتے ہیں۔ بہرت قوت فیصلہ ان ناکامیوں کے خالف تحفظ فراہم کرتا
ہے۔ اگر قانون یا کمپنی کے اصول معقول نہیں ہیں ،تو اپنی آواز اٹھائیں تاکہ ہم تبدیلی کی کوشش کرسکیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ تبدیلی ہونے تک ہمیں ان
کی تعمیل کرنی ہے ،خواہ ہم اس سے غیر متفق ہی کیوں نہ ہوں ،کیونکہ ہم پورے خلوص سے قانون کی باالدستی کا احرتام کرتے ہیں۔
کسی کے پاس بھی متام جوابات نہیں ہوتے۔ یہ ایک معقول چیز ہے – برشطیکہ ہم بہرتین جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس میں ساتھ ساتھ ہیں۔
دشوار انتخابات پر دورسوں کے ساتھ بات کریں۔ بہرت قوت فیصلہ ایک صالحیت ہے جس میں دورسوں کو شامل کرکے اور دورسوں کے نقطۂ نظر کو ملحوظ
رکھ کر بہرتی آتی ہے۔ یاد رکھیں ،یہ رصف ہامری انفرادی بات نہیں؛ جب آپ دورسوں کو شامل کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ امکان ہوتا ہے کہ ہم سبھی کو
سیکھنے میں مدد کریں۔
غلطیاں ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں ،ان سے سیکھتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہم سبھی غلطیاں کرتے ہیں۔ کبھی
کبھی یہ کارآمد بھی ہوتی ہیں اگر درست لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا ہوا تھا ،اور تجربے کی بنیاد پر مطابقتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھیں
کہ غلطی اور ہامرے کاروبار کرنے کے طریقے کو اہمیت نہ دینے -قانون ،اس رہنام کتاب ،یا ہامرے مشرتکہ اخالقی اقدار کو نظر انداز کرنے کے درمیان فرق
ہے۔ نظر انداز کرنا ہم سبھی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہین ہے۔
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آواز اٹھانا

آواز اٹھانا
ہم کیا کرتے ہیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

جب کوئی چیز بہرت ہو سکتی ہے یا کوئی چیز
غلط ہے تو ہم اس پر کارروائی کرتے ہیں۔

ہم ضابطہ عمل کی مشتبہ خالف ورزی کی رپورٹ کی تحقیق کرتے ہیں۔ اخالقیات اور تعمیلی شعبہ نے آپ
چیزوں کو بہرت بنانے کے طریقے سے متعلق اپنے خیاالت اور
تجربات کا اشرتاک دورسوں کے ساتھ کریں۔ اگر کوئی رشط یا طریقہ کی تشویشات کی تفتیش کے کاموں کے لیے مالزمین کو تربیت دی ہے۔  PMIتفتیش کے معیارات متام اخالقی
کار آپ کے لیے ٹھیک سے کام کرنا دشوار بنادے یا زیادہ پیچیدہ نظر اور تعمیل کی تفتیشات کی نگرانی کرتے ہیں ،اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تفتیش کے بعد معیار کی
آئے تو آپ کچھ کہیں۔ ضوابط اور طریقہ کار بامعنی ہونے چاہئے اور یقین دہانی کا ایک پروگرام چالتے ہیں کہ طریقہ کار بدستور منصفانہ ،غیر جانبدارانہ اور قابل احرتام ہو۔
ان سے آپ کو اپنے کام میں مدد ملنی چاہئے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا
ہے کہ کمپنی کو کسی ممکنہ کاروبار ،قانونی یا انضباطی جوکھم سے اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں۔ اگر آپ اس بات سے فکرمند ہیں کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں گے تو
کیا ہوگا ،تو اپنی مقامی انتظامیہ یا اخالقیات اور تعمیلی شعبہ سے بات کریں۔ وہ آپ کے مسائل کو حل کریں
محفوظ رکھنے کے لیے کارروائیاں نہیں کی گئی ہیں تو آپ کو بھی
گے اور طریقہ کار سے متعلق اگر آپ کے کوئی سواالت ہوں تو ان کا جواب دیں گے۔
کچھ کہنا چاہئے۔

اگر آپ کی نظر میں کچھ غلط ہورہا ہے تو آپ کو
آواز اٹھانی چاہئے۔ جب آپ اپنی رائے ظاہر کریں
گے تو کمپنی اس کو سنے گی اور اس پر عمل
کرے گی۔ چیزوں میں بہرتی کے لیے رائے پیش
کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جب آپ اچھی نیت کے
ساتھ کوئی رائے پیش کریں گے تو  PMIآپ کو
مکمل حامیت دے گی۔

جب چیزیں واضح نہ ہوں تو سواالت پوچھیں۔  PMIہم سب کو
آرگنائزیشن کی ہر سطح پر ایسے رفیق کار فراہم کرتی ہے جو سواالت
کے جواب دے سکتے ہیں ،مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور مشورہ
فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں ،تو
پوچھ لیں – آپ کو مدد مل جائے گی۔
اگر کچھ غلط ہورہا ہے تو کام کو روک دیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں۔
جب وہ غلطیاں کریں تو انہیں درست کرنے میں مدد کرنا آپ کے
فرائض منصبی کا حصہ ہے۔ اگر کوئی چیز صحیح نہ لگے یا ایسا لگے
کہ اس رہنام کتاب ،کسی اصول اور طرزعمل ،یا قانون کی خالف ورزی
کی جارہی ہے تو ،اس کے بارے میں اپنی آواز اٹھانا آپ کی اخالقی
ذمہ داری ہے۔ کسی ممکنہ اخالقیات اور تعمیل کا مسئلہ نظر انداز
کرنا کسی چھوٹے مسئلہ کو نسبتاً بڑا مسئلہ بناسکتا ہے اور اس کی
وجہ سے آپ کے ساتھیوں اور کمپنی کو رضر الحق سکتا ہے۔

مزید جانیں

 :PMI 16-Cآواز اٹھانا
 PMIتفتیش کےمعیارات

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

اپنی آواز کیسے اٹھائیں

اپنی آواز اٹھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مندرجہ ذیل سے رابطہ کریں:





 اپنے سپروائزر یا اپنے شعبہ کے سربراہ انسانی وسائل محکمۂ قانون سے -اخالقیات اور تعمیلی شعبہ سے

		

		
		

PMI.EthicsandCompliance@pmi.com +

 +عالقائی اخالقیات اور تعمیل کے ڈائریکٹر سے
 +اخالقیات اور تعمیل کلسٹر ہیڈ سے

 PMIمیں فریق ثالث کے تحت کام کرنے والی تعمیلی ہیلپ الئن بھی ساری زبانوں میں ہفتہ میں
سات دن اور روزانہ  24گھنٹے دستیاب ہے۔
ہیلپ الئین سے ،آن الئین یا بذریعہ فون رابطہ کریں۔ مقامی ڈائل-ان منربات آپ کے انٹرانیٹ پر موجود
ہیں۔ کلیکٹ کال قبول کی جاتی ہیں(+1 303-623-0588)۔
آپ گمنام طریقے سے ہیلپ الئن کا استعامل کر سکتے ہیں ،تاوقتیکہ آپ ایسے کسی ملک سے فون نہیں
کررہے ہیں جہاں مقامی قوانین کے تحت ایسا کرنے پر پابندی ہے۔ اگر آپ کو اپنے مقام پر گمنامی کی
پابندیوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو ہیلپ الئن پر پوچھیں یا محکمۂ قانون سے رابطہ کریں۔
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کام کی جگہ پر دیانت داری

کام کی جگہ پر دیانت داری
ہم کیا کرتے ہیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

ہم کام کا ایک ایسا ماحول بحال رکھتے ہیں جو
اجتامعی ہو ،محفوظ ہو اور پیشہ وارانہ ہو۔

ہم مالزمت سے متعلق سارے فیصلے قابلیت کی بنیاد پر لیتے
ہیں۔ عمر ،بچہ کی نگہداشت کی ذمہ داری ،معذوری ،قومیت،
جنس ،جنسی شناخت ،جنسی رغبت ،مذہب ،حمل ،یا دیگر تحفظ
یافتہ نجی اوصاف کی بنیاد پر لوگوں کے لیے تعاون اور ترقی کا
موقع محدود نہ کریں۔

رکيں اور سنیں۔ رویہ نامناسب یا علیحدگی پسندانہ ہوسکتا ہے خواہ ہامرا ایسا مقصد نہ بھی ہو۔ لوگ کبھی
کبھی نادانستہ طور پر دورسوں کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں اور کمپنی کو رشمندہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وقت
نکال کر یہ سننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ دورسے لوگ کیسا محسوس کرسکتے ہیں یا کیا
ردعمل ظاہر کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے – اور اس پرعمل بھی
کریں – کہ آپ کمرے میں سب سے چاالک فرد ہیں اور دورسے لوگوں کے پاس اچھے تصورات نہیں ہیں تو آپ
اپنے ارد گرد موجود افراد کے تئیں اہانت کا اظہار کررہے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کررہے ہیں۔
آپ انہیں ٹھیس پہنچا سکتے ہیں اور بصیرت افروز تصورات سے مکمل طورپر محروم ہو سکتے ہیں۔

ہم میں سے ہر ایک کو ہامرے کام کی خوبی کی
بنیاد پر تعاون اور کامیابی کا مساوی موقع ملنا
چاہئے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہر کسی کو فائدہ ملتا
ہے۔ تعصب ،ایذارسانی اور کام کی غیر محفوظ
صورت حال غیر منصفانہ ہیں؛ یہ ہامرے کاروبار
کے طریقہ کار کے مخالف ہیں۔

ایذارسانی کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دورسوں کے ساتھ
احرتام سے پیش آئیں۔ جارحانہ ،اہانت آمیز یا بے ہودہ برتاؤ برداشت
نہ کریں۔ گالی گلوج ،غنڈہ گردی ،غیر مطلوبہ جنسی پیش قدمی،
دھمکیاں اور جارحانہ رویہ غیر مناسب برتاؤ کی مثالیں ہیں۔ تشدد
اور تشدد کی دھمکیاں بھی ناقابل قبول ہیں۔
حفاظت کو ترجیح دیں۔ صحت ،سالمتی اور حفاظت سے متعلق
کمپنی اور حکومت کے سارے ضوابط پر عمل کرکے اپنے آپ کو
اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو جسامنی رضر سے بچائيں۔ سارے
جسامنی رضر اور بھول چوک کے بارے میں اپنے مینجمنٹ کو
مشورہ دیں۔ قانونی یا غیر قانونی منشیات سمیت الکحل یا تجویز
کردہ دواؤں اور منشیات کا استعامل کرکے معذوری کی حالت میں
اور نشہ میں دھت ہوکر کام کرنا غیر محفوظ ہے اور اس کی اجازت
نہیں ہے۔ ہتھیار کے ساتھ کام پر نہ آئيں یا کمپنی کے کاروبار کے
وقت انہیں ساتھ نہ رکھیں جب تک کہ آپ کے پاس کمپنی کے
ضابطۂ عمل کے تحت ایسا کرنے کی مخصوص اجازت نہ ہو۔

مزید جانیں

 :PMI 2-Cکام کی جگہ پر دیانت داری
 :PMI 8-Cماحول ،صحت ،تحفظ و سالمتی

کبھی کبھی لوگ خوف یا احرتام کے سبب کچھ نہیں کہتے ،لیکن ایسی صورت میں بھی انہیں ٹھیس
پہنچتی ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان متیز کرنا سیکھیں جو برداشت تو کررہے ہیں لیکن دکھی ہیں ،اور وہ جو
درحقیقت کسی مخصوص رویہ کی یا پیش قدمی کا خیر مقدم کررہے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے
دورسوں کے ساتھ منصفانہ انداز اختیار کریں کہ ان کے رویوں پر آپ کے ردعمل کا ان کے لیے کیا مفہوم ہوسکتا
ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے ،یا آپ کے خیال میں کسی نے آپ کی بات کو غلط سمجھا ہے ،تو
بتائیں – دورسوں سے یہ اندازہ لگانے کی توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے محسوسات یا اس بات کو سمجھتے ہیں
کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
کام کے وقت لوگوں کو بال جھجھک اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہامرے کاروبار کو مختلف کوششوں اور
آراء سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ایک متنوع اور جامع ماحول کو فروغ دیتے ہیں جہاں سارے مالزمین سکون
محسوس کریں۔ ہم سب کی رضوریات اور انداز مختلف ہیں اور ان اختالفات کو ساتھ لیکر چلنے کے لیے ہمیں
منصفانہ مطابقت پیدا کرنی چاہئے۔
ہامرے معیارات کا اطالق غیر دفرتی ماحول میں ہوتا ہے۔ کام کے دور دراز مقامات ،سائٹ سے باہر میٹنگ،
کاروباری سفر اور ٹیم کی سامجی تقریبات یہ سارے کام سے متعلق ماحول ہیں۔ مثال کے طور پرایذارسانی
کے خالف ضوابط کا نفاذ اس طرزعمل پر ہوتا ہے جو سائٹ سے الگ ریٹائرمنٹ پارٹی میں رسزد ہوتے ہیں۔ متام
صورت حال میں ،آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ آپ کا برتاؤ کیسے آپ کے رفیقوں اور کمپنی کی ساکھ
کو متاثر کر سکتا ہے۔
مالزم کی منائندگی۔ ہم مالزمین کے ٹریڈ یونین اور ان کی پسند کے منائندہ اداروں میں شامل ہونے یا نہ ہونے
کے حق کا احرتام کرتے ہیں۔
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مارکیٹنگ اور فروخت

مارکیٹنگ اور فروخت
ہم کیا کرتے ہیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ کرتے
ہیں اور انہیں رصف بالغ سگریٹ نوشوں کو فروخت کرتے
ہیں۔

ہم ایسے بالغین کو فروخت کرتے ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے
ہوں یا بغیر دھویں والے پروڈکٹس استعامل کرتے ہوں۔ بالغ افراد
سگریٹ نوشی یا بغیر دھویں والے پروڈکٹس کے استعامل سے متعلق
ایک باخرب فیصلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہامرے پروڈکٹس اور
مارکیٹنگ اور فروخت کی رسگرمیاں ایسے بالغوں کے لیے ہیں جو
سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا جنہوں نے دھویں سے پاک پروڈکٹس میں
تبدیل کرلیا ہے۔ ایک رسکردہ متباکو کمپنی کی حیثیت سے کم سن
افراد کو ہامرے پروڈکٹس کے استعامل سے روکنا ہامری ذمہ داری ہے۔

ساری مارکیٹنگ ایک منظوری کے طریقۂ کار کے ذریعہ انجام دی جانی چاہیے۔
چونکہ ہامرے لیےبہت اعلی معیار کی تکمیل رضوری ہے ،اس لیے ہامری منظوری کی
کارروائی میں مناسب جائزہ کے ساتھ انفرادی فیصلہ اور تخلیقیت کے لیے اعتامد اور
احرتام دونوں موجود ہیں۔ مجوزہ مارکیٹنگ کا جائزہ لیتے وقت ہم مختلف کرداروں والے
ایسے افراد کو شامل کرتے ہیں جن کے پاس مختلف تجربات ہوں۔

ہامرا برانڈ دنیا کے اہم ترین برانڈز میں سے ایک
ہے۔ ہم اپنی تخلیقی صالحیت اور اخرتاعات کے
ذریعہ برانڈ کی قدر کی ترقی و فروغ کو برقرار
رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں معلوم ہے کہ متباکو کی
مصنوعات صارفین کے لیے صحت کا خطرہ پیدا
کرتی ہیں۔
اسی کے مطابق ،ہم رصف ذمہ دارانہ فروخت اور
مارکیٹنگ رسگرمیوں میں مرصوف ہیں۔

 :PMI 4-Cقابل احرتاق متباکو کی
مصنوعات کی مارکیٹینگ اور فروخت

مزید جانیں

 PMI :PMI 7-Cپروڈکٹس کا انضباط،
تیاری اور مینوفیکچرنگ
 IQOSکے لیے تبدیلی سے متعلق بہرت
طرز عمل

ہم صارفین کو اپنی مصنوعات کے صحت پر ہونے والے اثرات
سے آگاہ کرتے ہیں۔ صارفین کے لیے متام تشہیر اور قابل استعامل
پیکیجنگ پر صحت سے متعلق انتباہ ہونا چاہیے ،خواہ قانون ان
انتباہات کا تقاضہ نہیں کرتا ہو۔
مارکیٹنگ الزمی طور پر ایامندارانہ اور درست طریقہ سے ہونی
چاہیے۔ ہامری مارکیٹنگ اور فروخت کے موادوں میں ہامری مصنوعات
کے بارے میں معلومات یا دعوی حقیقت پر مبنی ہونا چاہئے۔
پروڈکٹ سے متعلق صحت کے ایسے دعوے الزمی طور پر سائنسی
ثبوتوں سے تائید یافتہ ہونے چاہئیں جو ہم عوامی طور پر دستیاب
کرواتے ہوں۔

روایتی اور دھویں سے پاک پروڈکٹس بنیادی طور پر مختلف قسم کے پروڈکٹس
ہیں۔ "ہامرا طریقہ کار" میں بیان کردہ ہامرے بنیادی اصولوں کا اطالق متام پروڈکٹس پر
ہوتا ہے ،لیکن ان اصولوں کا اطالق روایتی اور دھویں سے پاک پروڈکٹس کے لیے خصوصی
ضوابط اور طریق کار کا استعامل کرکے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر  PMI 4-Cکا اطالق
روایتی پروڈکٹس پر ہوتا ہے ،جب کہ ہامرے بہرت تبدیلی کے طریق کار سے مراد ہامرے
الیکٹرانک حرارت والے نہ جلنے والے پروڈکٹس ہیں۔
تیرسے فریقین کی رسگرمیوں کی بنیاد پر بھی ہم کو پرکھا جاتا ہے۔ مارکیٹنگ اور
فروخت کی رسگرمیوں میں اکرث تیرسے فریقین شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ایجنسیاں
اورمیزبان ،اور کوچز۔ ہامری کمپنی پر ان کے عمل کی کا اثر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا
ہامرے اپنے عمل کا۔ اگر کسی مارکیٹنگ اور فروخت کی رسگرمی میں آپ تیرسے
فریقین کے ساتھ کام کرتے ہیں تو انہیں ہامرے اصول سے باخرب کردیں اور کسی بھی
ایسی چیز کے تئیں چوکنا رہیں جو ہامرے اقدار کے ساتھ سمجھوتہ کرتی ہوئی نظر آئیں
یا ہامرے ضوابط کو کمزور کرتی ہوئی دکھائی دیں۔

ہم قانون کا احرتام کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ اور فروخت سے متعلق
ضوابط اکرث پیچیدہ ہوتے ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے رہنامئی کی
رضورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی طرح کی ایسی رسگرمیوں سے واقف
ہیں جو قوانین یا کمپنی کی پالیسیوں کی خالف ہو سکتی ہیں تو ،آپ
اپنی آواز اٹھائیں۔
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مسابقت

مسابقت
ہم کیا کرتے ہیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

ہامری بقا ایک منصفانہ ،مقابلہ جاتی
مارکیٹ پلیس پر ہے۔

ہم اپنے حریفوں سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قیمت
اور کسی دیگر حساس مسابقتی موضوع پرحریفوں کے ساتھ گفتگو
کرنے اور اتفاق کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ
کا فرض منصبی آپ سے حریف کے ساتھ معاملہ کرنےکا تقاضہ کرتا
ہے تو شعبہ قانون سے اس بارے میں مشورہ طلب کریں کہ آپ
کیسے اس کام کو صحیح طریقہ سے انجام دیں۔ ایسی بات چیت سے
پرہیز کریں جس میں قیمت ،برانڈ کی طرف سے جاری کی جانے والی
مصنوعات ،تجارتی پروگرام یا دیگر مسابقی حساس موضوعات شامل
ہوں۔

اسے درست طریقہ پر کرنے کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ مسابقت کے ضوابط پیچیدہ
ہوتے ہیں اور عقل سلیم کے خالف ہو سکتے ہیں۔ شعبۂ قانون اور ملحقہ مینجمنٹ کو
معلوم ہے کہ آپ کی مارکیٹ کے لیے کیا مناسب ہے اور وہ رہنامئی کی پیشکش کرسکتے
ہیں۔ کارروائی کرنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیئے کہ کیا آپ کا فیصلہ حریفوں کے
لیے معاون ہو سکتا ہے ،یا انہیں مارکیٹ سے باہر کرسکتا ہے یا حریفوں کے لیے مقابلہ
کرنا زیادہ مہنگا بنا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو اپنے مینجمنٹ اورشعبہ قانون میں
اپنے رفیق کاروں سے مشورہ طلب کرنے کی رضورت ہے۔

ہم مصنوعات کے معیار ،صارفین کی بصیرت،
جدت ،قیمت اور دیگر ایسے ذرائع کی بنیاد
پر سخت مسابقت کرتے ہیں جن کی مسابقتی
قوانین حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم
ہے کہ ایک مسابقتی مارکیٹ ،کاروبار اور
ہامرے صارفین کے لیے اچھی ہوتی ہے۔

ہم حریفوں کو مارکیٹ سے باہر کرنے یا مسابقت کو نقصان
پہنچانے کی غرض سے کاروباری پارٹرنز کے ساتھ مل کر کام نہیں
کرتے ہیں۔ کسٹمرز اور وینڈر(فروخت کار) کے ساتھ سمجھوتہ ایک
مسئلہ بن سکتا ہے اگر وہ حریفوں کومارکیٹ سے باہر نکال دیں یا
حریفوں سے مقابلہ کرنا مزید مہنگا کردیں یا اگر وہ تقسیم کاروں،
خردہ فروشوں اور وینڈر (فروخت کار) کے درمیان مسابقت کو نقصان
پہنچائيں۔ اگر مارکیٹ میں ہامرا ایک بہت بڑا حصہ ہو تو تجارت
اور سپالئی چین کے ساتھ معامالت کرتے وقت ہمیں خاص طور سے
حساس رہنے کی رضورت ہے۔
 :PMI 5-Cمسابقت

حریفوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ قانونی مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اکرث سب سے
بہرتین طریقہ ہے حریفوں کے ساتھ غیر رضوری رابطہ سے پرہیز کرنا ،خاص طور سے اس
وقت جب آپ کی ذمہ داری یا صورت حال یہ تاثر پیدا کرسکتے ہیں کہ قیمت ،تجارتی
رشائط اور پروگرام یا دیگر مسابقتی موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے۔ اگر کوئی فرد ان
موضوعات پر بات کرنا رشوع کرے تو بات چیت ختم کردیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر
یہ واضح کردیں کہ آپ مسابقت مخالف کسی بھی معاہدہ میں رشکت کرنا نہیں چاہتے
ہیں۔ پھر فورا ً شعبہ قانون سے رابطہ کریں۔
ہامری مسابقت کا طریقہ نتائج کے جتنا ہی اہم ہے۔ محض مقدار اور منافع میں
اضافہ کرنے کے کچھ طریقوں پر ہامرا کاروبار مبنی نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے حریفوں
کی رسگرمیوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا رضوری نہیں ہے کہ صحیح عمل ہو۔
معلومات کی قسم اور معلومات جمع کرنے کا طریقہ اکرث قانونی حدود کے دائرے میں
آتے ہیں۔ قابل نفاذ ضوابط کے بارے میں معلومات حاصل کرنے – اور ان پر عمل کرنے
کے لیے – اپنے مقامی وکیلوں کے ساتھ کام کریں۔

مزید جانیں
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انسداد رشوت اور
بدعنوانی

انسداد رشوت اور بدعنوانی
ہم کیا کرتے ہیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

ہم کسی کو بھی ،کہیں بھی اور کسی بھی
وجہ سے رشوت نہیں دیتے ہیں۔

کبھی بھی رشوت کی پیشکش نہ کریں اورنہ ہی رشوت دیں یا
ہامری طرف سے دورسوں کو رشوت دینے کی اجازت دیں۔ جب ہم
کسی کو کوئی قیمتی چیز پیش کریں تو ہمیں بہت احتیاط برتنے کی
رضورت ہے – جس میں رقم ،تحائف ،بخشش یا خاطرداری شامل ہے
– اس کو کسی فرد کے پیشہ وارانہ عمل یا فیصلوں کو متاثر کرنے کی
کوشش سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھی قوت فیصلہ کا استعامل کریں اور
جب بھی شک ہو شعبہ قانون سے یہ سمجھنے کے لیے رابطہ کریں
کہ آپ کیا کرسکتے ہیں اور کیا نہیں۔

رسکاری اہلکاروں کو کسی بھی قیمتی چیز کی پیشکش کرنے یا دینے سے پہلے  PMIکے اور اپنے
مقامی تقاضے دونوں کو سمجھیں۔ وہ طرز عمل جو کسی مارکیٹ میں مناسب ہو سکتا ہے وہ کسی
دورسی مارکیٹ میں غیر قانونی اور ناقابل قبول ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ،کسی اہلکار کو کھانا پیش
کرنا کچھ ماملک میں غیر قانونی ہے لیکن کچھ دیگر ماملک میں یہ جائز اور روایتی چیز ہے۔

رشوت ،قانون کی باالدستی کی خالف ورزی
ہے اور معارشہ کی فالح و بہبود کو کمزور
کردیتی ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بدعنوانی
کی رسگرمیوں میں رشکت سے ہامرا انکار کچھ
مارکیٹوں میں کاروبار کو زیادہ مشکل بنا سکتا
ہے لیکن پھر بھی  PMIمیں رشوت قابل قبول
نہیں ہے۔
اور ہم نے بارہا ثابت کیا ہے کہ ہم اس طرح
کے اختصار (شارٹ کٹ) کے بغیر بھی اپنا
کاروباری ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔

مزید جانیں

 :PMI 14-Cرسکاری اہلکاروں اور
کاروباری رشکاء کے ساتھ معامالت کرنا۔
سیاسی رسگرمی

سہولت کے بدلے ادائیگی ( )Facilitating Paymentنہ
کریں – اگرچہ مقامی قانون کے تحت اس کی اجازت ہو یا ایسا کرنا
سامج میں "معمول" کی بات ہو تب بھی۔ سہولت کے بدلے ادائیگی
مخترص رقم ہوتی ہے یا کوئی چھوٹا تحفہ ہوتا ہے جو رسکاری اہلکاروں
کو کسی حسب معمول عمل یا رسوس میں تیزی النے کے لیے دیا جاتا
ہے۔ اگر آپ کو کوئی رضورت پڑے یا اس طرح کی ادائیگی کے لیے
دباؤ محسوس ہو تو ایسا نہ کریں۔ اس کی بجائے ،شعبہ قانون سے اس
بارے میں بات کریں کہ صورت حال سے کیسے بہرتین طریقہ سے منٹا
جا سکتا ہے۔
رسکاری اہلکاروں کو دی گئی ہر قیمتی شے کو تحریر کریں۔ آپ
رسکاری اہلکاروں کو جو بھی تحائف دیں اور خاطر داری کریں آپ کو
اس کا ہمیشہ ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ اس سے صحیح اندراج اور ریکارڈ
کا قانونی تقاضہ پورا ہوگا اور کسی بھی طرح کے غلط تاثر سے بچنے
میں مدد ملے گی۔

اگر رصف رشوت یا سہولت کے بدلے ادائیگی ہی ایک واحد راستہ نظر آئے تو کیا کریں؟
اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرد رشوت دینے کے لیے آپ پر دباؤ ڈال رہا ہے تو آپ کھل کر آواز اٹھائیں۔
کمپنی صحیح راستہ کی تالش کے لیے مناسب افراد کو شامل کرے گی۔ حکومت یا کاروباری ایسوسی
ایشن کے اعلی اہلکار سے رابطہ کرکے ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایسے حاالت میں جہاں ہم
موجودہ مسئلہ کو حل نہیں کر سکتے وہاں ہم کاروبار کے مواقع کو چھوڑ دیں گے یا اہداف پر نظر ثانی
کریں گے۔
رسکاری اہلکار کی وضاحت آپ کو حیرت میں ڈال سکتی ہے۔
رسکاری اہلکاروں سے معامالت کرتے وقت آپ کو خاص طور سے چوکنا رہنے کی رضورت ہے۔ یہ اس لیے
ہے کیونکہ رسکاری اہلکاروں کے ساتھ معامالت سے متعلق قوانین کے کچھ بہت ہی مخصوص تقاضے
ہیں۔ رسکاری اہلکار میں شامل ہیں ملکی اور مقامی رسکاری مالزمین اور سیاسی امیدوار۔ اس تعریف
میں رسکاری کاروبار کے مالزمین بھی شامل ہیں جیسے کہ کسی ریاست کے تحت نکلنے والے اخبار میں
کام کرنے والے صحافی یا ریاست کی ملکیت والے پٹرول اسٹیشن کا مینیجر بھی۔
تیرسے فریقین کو ہامرے ضوابط پر عمل کرنے کی رضورت ہے۔ ہامری طرف سے رسکاری اہلکاروں
کے ساتھ معامالت کرنے والے کسی بھی تیرسے فریق کو اسی ضوابط پر عمل کرنا چاہئے جن پر ہم
عمل کررہے ہیں اور رشوت دینے سے باز رہنا چاہئے (براہ راست یا بچولیے کے کے ذریعہ)۔
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معلومات کا تحفظ

معلومات کا تحفظ
ہم کیا کرتے ہیں
ہم مسابقتی ،اخالقی اور قانونی وجوہات کے
سبب معلومات کو محفوظ رکھتے ہیں۔
زیادہ تر اوقات ،معلومات کا اشرتاک اچھی چیز
ہوتی ہے ،لیکن کبھی کبھی یہ غلط ہوتا ہے۔
آپ جس معلومات کا استعامل کرتے ہیں اس کے
بارے میں سوچیں اور اس کی جمع آوری ،اس پر
عمل درآمد ،اس کی ذخیرہ کاری ،اور تقسیم کاری
کے سلسلے میں ہامری جو خصوصی ذمہ داریاں
ہیں اس کے بارے میں جانیں۔

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں
ہامری سخت محنت کے ذریعہ حاصل کردہ مسابقتی فائدے کا تحفظ
کریں۔ اگر معلومات سے مسابقتی فائدہ حاصل ہوتا ہو ،یا اگر کوئی حریف
اسے چاہتا ہو ،تو ممکنہ طور پر یہ تجارتی لحاظ سے حساس معلومات
ہیں جس کے تحفظ کی رضورت ہے۔ تجارتی طور پر حساس معلومات کی
کچھ مثالوں میں شامل ہیں نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کی تخصیصات،
مارکیٹنگ اور کارپوریٹ امور سے متعلق حکمت عملیاں ،ریرسچ ڈیٹا ،بجٹ
اور دیگر مالی معلومات۔
امالک دانش سے متعلق ہامرے حقوق کا تحفظ کریں۔ بہت سے ایسے
طریقے ہیں کہ ایک اچھا آئیڈیا اپنی قدر کھو سکتا ہے اگر اس کی حفاظت
نہیں کی گئی۔ ہامری امالک دانش کا اشرتاک کسی کے ساتھ ،جس میں رشکاء
کار PMI ،سے باہر والے بھی شامل ہیں ،کرنے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ
مناسب تحفظات موجود ہیں۔ شعبہ قانون سے اس بارے میں جانکاری حاصل
کریں کہ کیسے کاپی رائٹ ،پیٹنٹ ،ٹریڈ مارک اور امالک دانش کی دیگر
اقسام کس طرح ہامرے تصورات اور مصنوعات کی قدر کا تحفظ کرتی ہیں۔

ان لوگوں کا احرتام کریں جو اس ڈیٹا کے پیچھے ہیں جسے آپ جمع اور استعامل
کرتے ہیں۔  PMIکے وابستگان کے لیے لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا
اور معمول کے کاروباری مقاصد (جیسے وسائل انسانی ،مارکیٹنگ ،اور اسی طرح کی
چیزوں) کے لیے ان کا استعامل کرنا ٹھیک ہے ،لیکن رصف ایسی صورت میں جب ہم
رازداری کے تحفط سے متعلق بنیادی اصولوں کی پابندی کریں۔ بنیادی اصول حسب
ذیل ہیں:
 )1استعامل کے ایک ایسے واضح ،قانونی ،معمول کے کاروباری مقصد کی وضاحت
کریں جو نامناسب طور پر اس ڈیٹاکے پیچھے موجود لوگوں کی رازداری کی خالف
ورزی نہ کرے۔
 )2ان لوگوں کو مقصد کے بارے میں بتائیں؛
 )3معلومات کو منصفانہ طور پر استعامل کریں ،مقصد کے حصول کے لیے رضوری
معلومات سے زیادہ کا استعامل نہ کریں ،اور مقصد حاصل ہوجانے کے بعد اسے
حذف کردیں (یا گمنام بناد یں)؛
 )4غیر مجاز رسائی کو روکنے کے لیے مناسب تحفظات کا تعین کریں؛
 )5اسے بالکل درست رکھیں اور معلومات کے پیچھے موجود لوگوں کے ذریعہ
درخواست کیے جانے پر رسائی فراہم کریں؛ اور
 )6اس بات کو یقینی بنائیں کہ فریق ثالث بھی معلومات کے تحفظ کے اتنے ہی
پابند ہوں جتنے ہم ہیں۔
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معلومات کا تحفظ
ہم ایسا کیسے کرتے ہیں (جاری)
انسائیڈر ٹریڈنگ میں شامل نہ ہوں یا اس میں کسی کی مدد نہ کریں۔ آپ کے پاس ایسی
معلومات ہوسکتی ہیں ،جو عوامی نہ ہوں جسے کوئی معقول رسمایہ کار اس بات کے فیصلے
میں کارآمد سمجھ سکتا ہو کہ آیا متسکات کو خریدا یا فروخت کیا جائے۔ بہرت قوت فیصلہ اور
قوانین ایسی معلومات کا استعامل متسکات کی خرید و فروخت ،یا دورسوں (آپ کے زوجین،
ساتھی کارکن ،دوست ،دالل ،اور اسی طرح کے لوگوں) کو ایسی معلومات سے متعلق "اشارہ
دینے" سے روکتے ہیں۔ شعبۂ قانون کے کارپوریٹ سیکریٹری کا گروپ انسائیڈر ٹریڈنگ اور
متعلقہ موضوعات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرنے ،اور آپ کو درپیش کسی سوال کا جواب
دینے کے لیے موجود ہے۔

دورسوں کی رازداری اور امالک دانش کے حقوق کا احرتام کریں۔ دورسے لوگوں کے راز یا
ان کی امالک کی چوری نہ کریں ،چاہے دانشورانہ ہو یا کسی اور قسم کی۔ اس کا اطالق بڑی
چیزوں پر ہوتا ہے جیسے کہ کسی دیگر کمپنی کا خفیہ طریقۂعمل اور چھوٹی چیزوں پر ہوتا
ہے جیسے کہ انٹرنیٹ پر پائی جانے والی کاپی رائٹ تصویر۔
غیر مطلوبہ تصورات سے ہوشیار رہیں۔ اگر کمپنی کے باہر کا کوئی فرد آپ کے پاس غیر
مطلوبہ خیال التا ہے تو اس خیال کے استعامل اور اسے دورسوں کو فراہم کرنے سے پہلے شعبہ
قانون سے فورا رابطہ کریں۔ ایسا کرنے سے کسی تیرسے فریق کے ذریعہ کسی ایسے خیال کا
سہرا اپنے رس لینے کا جوکھم کم ہو جائے گا جو ہامرے پاس پہلے ہی سے ہے یا الزام لگایا جا
رہا ہے کہ ہم نے کسی خیال کی چوری کی ہے۔

معلومات کا تحفظ
ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے
رازدارانہ ہے یا نہیں ،ہم جس چیز پر بھی کام کرتے ہیں اسے بہرت اخالقی فیصلہ سازی ،قانون اور
اس رہنام کتاب کے پیامنے پر کھرا اترنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رازدارانہ معلومات سے محروم ہونا
رشمندگی کا باعث ہوتا ہے ،تاہم معلومات سے کوئی رشمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کاروباری ،قانونی،
اور اخالقی جواز کے لیے معلومات کا تحفظ کرتے ہیں – ہم چیزوں کو نہیں چھپاتے ،اگرچہ ناگوار ہی
کیوں نہ ہو ،لوگوں کو جاننے کا حق ہے۔
غفلت یا بے پروائی معلومات کے زیاں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کبھی کبھی کسی غیر مرموز شدہ لیپ ٹاپ
یا  USBڈرائیو کا چوری ہوجانا ،یا ٹرین میں کسی رازدارانہ معاملے پر گفتگو کرنا بہت عام بات ہوتی
ہے۔ جبکہ دیگر اوقات میں یہ معلومات کو محفوظ رکھنے سے متعلق مناسب تحفظات کے بغیر بیرونی
پارٹرنز کے ساتھ اشرتاک کی شدید خواہش ہوسکتی ہے۔
معلومات چوری کرنے کا طریقہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہامری ٹیکنالوجی معلومات کو محفوظ
رکھنے میں مدد کرسکتی ہے ،لیکن حقیقی دفاع تو آپ ہی ہیں۔ شکوک و شبہات ملحوظ رکھا کریں۔
جانیں کہ آپ کس کے ساتھ معامالت کررہے ہیں ،اور اس بات کو یاد رکھیں کہ  PMIکے مالزم کا بہروپ
اختیار کرنا ہامری چیزوں کو چرانے کو کوشش کے لیے مجرموں کا پسندیدہ طریقہ ہے۔

 :PMI 1-Cکمپنی کی معلومات کا
نظم و نسق
 :PMI 3-Cذاتی ڈیٹا کا تحفظ

مزید جانیں

 :PMI 6-Cامالک دانش کے حقوق
 :PMI 17-Cاندرونی ٹریڈینگ
 :PMI 18-Cکمپیوٹر ٹیکنالوجی کا
استعامل
 :PMI 18-CG2سوشل میڈیا کے لیے
رہنام خطوط
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کمپنی کے بیانات
اور ریکارڈس

کمپنی کے بیانات اور ریکارڈس
ہم کیا کرتے ہیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

ہم ایامنداری ،شفافیت ،اور احرتام کے ساتھ
مواصلت کرتے ہیں۔

ہامرے مالیاتی بیانات درست اور قابل فہم ہوتے ہیں۔ رسمایہ کار ہم جو کچھ کہتے ہیں
اس کی بنیاد پر فیصلہ لیتے ہیں۔ ہامرے مالی بیانات اور ہامری طرف سے انضباطی اہلکار
اورعوام کو فراہم کی جانے والی دیگر مالی معلومات میں ہامرے کاروبار کی ایک قابل فہم اور
مکمل تصویر ہونی چاہئے۔ رسمایہ کاری کمیونٹی کے کسی ممرب کوغیر عوام مالی اور کاروباری
معلومات دینے سے پہلے ہامرے رسمایہ کار ریلیشن آفس سے مشورہ کریں۔

ہم سب مل کر  PMIکا مفہوم متعین کرتے ہیں۔ ہم میں سے رصف چند
لوگ ہی میڈیا ،رسمایہ کاروں ،حکومت ،یا سائنسی اداروں کو بیانات دینے کے
لیے تربیت یافتہ اور مجاز ہیں؛ لیکن ہم سبھی عوام کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔
یاد رکھیں کہ ،ہم ایامنداری کے ساتھ مواصلت کرتے ہیں اور ہم سائنسی ثبوتوں
کے بغیر پروڈکٹ سے متعلق صحت کے دعوے نہیں کرتے ،یہاں تک کہ اپنے
خاندان والوں اور دوستوں سے بھی نہیں۔

 PMIپر عوام کا اعتامد ہامرے کاروبار کی
طویل مدتی استحکام کے لیے اہم ہے۔ اس
اعتامد کو برقرار رکھنے کے لیے ،ہامری متام
بیرونی مواصلتیں ،خواہ وہ رسمی حیثیت میں
ہوں یا غیر رسمی حیثیت میں الزمی طور پر
سچائی پر مبنی ،مناسب ہونی چاہئیں ،اور
گمراہ کن نہیں ہونی چاہئیں۔ ہم اپنی اندرونی
مواصالت میں اور ریکارڈس میں ان ہی ضوابط
پر عمل کرتے ہیں۔

ہم اپنی حامیت کا انکشاف کرتے ہیں۔ ہم ایسے موادوں کی تیاری میں اپنا کردار شفاف رکھتے
ہیں جو کمپنی کے مفاد سے متعلق پالیسی کے فیصلوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس میں شامل ہیں ہامری مصنوعات سے الحق ہونے والے صحت کے مضمرات پر چلنے والی
تحقیق کے نتائج جس کے لیے ہم نے مالی تعاون پیش کیا ہے اورساتھ ہی جب تیرسے فریقین،
پالیسی کے فیصلوں کو متاثر کرنے کے لیے ہامری جانب سے ڈیٹا یا نظریات پیش کریں ،جس
میں ہم نے مالی تعاون پیش کیا ہے۔ اگر کسی پروجیکٹ میں ہامری مالی امداد یا شمولیت یا
کسی کے ساتھ ہامرے تعلقات کسی دیگر شخص کے لیے کمپنی سے متعلق موضوعات کے
بارے میں اپنی رائے بنانے کے لیے ٹھوس عامل بن سکتا ہو تو ،زیادہ امکان ہے کہ ہم اس کا
افشاء کریں۔
ہم درست اندراج اور ریکارڈس رکھتے ہیں۔ ہامرے پاس موجود درست اندراج اور ریکارڈس
ہامرے مالی بیانات تک محدود نہیں ہیں۔ مالزمین اور کمپنی کے ذریعہ کاروبار سے متعلق
کسی جانکاری کی فراہمی درست ،مکمل اور بروقت ہونی چاہئے۔

مزید جانیں

 :PMI 1-Cکمپنی کی معلومات کا
نظم و نسق
 :PMI 18-CG2سوشل میڈیا کے لیے
رہنام خطوط

قانون اور کمپنی کے ذریعہ مطلوب ریکارڈز اپنے پاس رکھیں۔ متام ملحقین کے پاس ایک
برقراری کا شیڈول ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کون سے دستاویزات رکھنا آپ کے لیے رضوری
ہے اور کب تک۔ یہ شیڈول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کاروبار کو چالنے کے لیے درکار
معلومات موجود ہوں اور ہم انضباطی رشائط کو پورا کریں۔ اگر آپ کو کوئی قانونی ہولڈ نوٹس
موصول ہوتا ہے تو آپ رضور اس کے احکام پر عمل کریں اور اس میں موجود سارے دستاویزات
اپنے پاس رکھیں۔

یہی اصول اس بات پر بھی الگو ہوتا ہے کہ ہم اندرونی طور پر کیسے
مواصالت کرتے ہیں۔ اپنی روز مرہ کی مواصالت میں ایامندار ،صحیح اور
مکمل بنیں۔ قابل فہم ہونے کے لیے پورا وقت لیں۔ رائے کے ساتھ حقائق کو
نہ الجھائیں۔ اگر کسی موضوع پر آپ کومفروضہ قائم کرنے کی رضورت پڑے
تو اس بات کو واضح کریں کہ آپ کیا کررہے ہیں۔ جب تک یہ آپ کا کام نہ
ہو ،اپنی تحریر میں قانونی جائزہ یا قانونی رائے پیش نہ کریں۔
سوشل میڈیا کا آپ کا نجی استعامل ہمیشہ اتنا نجی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے
نجی سوشل میڈیا کا استمعال ہامری روایتی اور دھویں سے پاک برانڈز کی
تشہیر یا ترویج کے لیے نہ کریں۔ سوشل میڈیا استعامل کرنے کے لیے کمپنی
کے رہنام خطوط پر عمل کریں۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ سوشل میڈیا کے
ذریعہ جو کہتے ہیں وہ عوامی مواصلت ہے اور اسے آپ کی انفرادی آراء کے
بجائے ،غلطی سے کمپنی کے بیان کے طور پر لیا جاسکتا ہے ،یا اس سے غیر
ارادی طور پر کمپنی کی رازدارانہ معلومات کا افشاء ہوسکتا ہے۔ یہ رضوری
ہے کہ ہم عوام کو گمراہ نہ کریں ،یا رسمایہ کاری اور رازداری کے قوانین کی
خالف ورزی نہ کریں۔

 :PMI 31-Cبیرونی مواصالت اور
عوامی بیانات
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سائنسی ساملیت

سائنسی ساملیت
ہم کیا کرتے ہیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

ہم ایسی سائنس پیش کرتے ہیں جنہیں لوگ
اہمیت دیں اور جس پر اعتامد کریں۔

ہم معروضی ،کثیر شعبہ جاتی سائنسی طریقوں کا استعامل کرکے دھویں سے پاک
پروڈکٹس بناتے ہیں۔ ہم مطالعہ کے ڈیزائنوں ،ڈیٹا کے تجزیہ ،اور انضباطی جائزوں میں ،قابل
اطالق معیارات اور لیباریٹری سے متعلق بہرت طرز عمل کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی
طریق کار موجود نہ ہو تو ہم نئے طریقوں کی تیاری کے لیے سب سے پہلے آگے آتے ہیں۔ ہم
وسیع پیامنے کے شعبوں سے متعلق اپنے سائنسدانوں کی مہارت کا استعامل اعلی درجے کی
درستگی کا تقاضہ کرنے والی ریگیولیٹری اتھارٹیز کے مطلوبات کی تکمیل کرنے یا اس سے آگے
جانے کے لیے کرتے ہیں۔

خصوصی نتائج کے حصول کے لیے ہامری تحقیق بغیر کسی دباؤ کے انجام
دی جاتی ہے۔ ہامرا کام کرنے کا طریقہ ہامرے سبھی سائنسدانوں کی آزادانہ
طور پر کام کرنے اور سائنسی معامالت میں اپنی رائے دینے کی حوصلہ افزائی
کرتا ہے۔ کسی سائنسی پروجیکٹ پر کام کررہے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ
وہ کسی امکانی سائنسی بدعنوانی کے بارے میں آواز اٹھائے۔

ہامری تحقیق ہامرے پروڈکٹس کو بہرت طور پر
سمجھنے کے بارے میں ہے۔ یہ بات ہامرے
ذریعہ اور ہامرے لیے انجام دیے جارہے ہامرے
متام سائنسی کاموں کے تناظر میں ایک حقیقت
ہے۔ اس سیکشن کا مرکز توجہ ہامر ے دھویں
سے پاک پروڈکٹس ہیں ،لیکن ہامرے متام سائنسی
کام الزمی طور پر سخت محنت والے ،شفاف ،اور
معروضی ہونے چاہئیں۔
ہامری سائنس کی معتربیت ہی ہامرے پروڈکٹس
کی قبولیت کی بنیاد ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ
اگر ہم بہرت طرز عمل نہیں اپناتے ہیں یا سائنسی
دیانت داری یا ساملیت کے اقدار کو نظرانداز کرتے
ہیں تو ،ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔

ہامرا کوالٹی کنٹرول اور دیگر طریق کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہامرا ڈیٹا درست اور
قابل اعتبار ہو۔ ہامرے پاس تیاری ،جائزہ ،اور پیش کرنے کے بعد نگرانی کے مراحل کے دوران
اپنے دھویں سے پاک تحقیق کی انجام دہی کے لیے ایک مضبوط معیاری فریم ورک ہے۔ ہم
اپنے سائنسی کاموں میں شارٹ کٹس نہیں لیتے۔ ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہامری تحقیق کے
نتائج قابل رساغ اور قابل بازیافت ہوں۔

لوگ ہامرے ذریعہ فراہم کردہ سائنسی معلومات کی بنیاد پر اہم فیصلے
کرتے ہیں۔ سائنسی نتائج کے بارے میں بات کرنے ،کمپنی کے بیانات جاری
کرنے ،یا صارف سے متعلقہ دعوے کرنے سے قبل ہامرے مقررہ داخلی جائزہ
کے طریق کار پر عمل کریں۔ سائنسی امور پر مواصلت کرنے سے قبل اس
پیچھے موجود سائنس کو سمجھیں۔

ہم اپنے نتائج کی بیرونی تصدیق کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہامری دھویں سے پاک
تحقیق کا اشاعت ہمکاروں کے جائزے کے ساتھ جریدوں میں شائع ہوتی ہیں ،اور ہم عوامی
طور پر اپنے سائنسی ڈیٹا کا اشرتاک کرکے اپنے سائنسی نتائج کی تائید کرتے ہیں۔ ہم فعال طور
پر بیرونی تحقیق کنندگان کے ساتھ مل کرکام کرتے ہیں اور ان کے نتائج پر عمل کرتے ہیں۔

مزید جانیں

 PMI :PMI 7-Cپروڈکٹس کا انضباط،
تیاری اور مینوفیکچرنگ
PMIScience.com
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مالی اور تجارتی امور

مالی اور تجارتی امور
ہم کیا کرتے ہیں
ہم اپنی مصنوعات کی غیر قانونی فروخت اور
ہامری کمپنی کے وسائل کے غلط استعامل کی روک
تھام میں مدد کرتے ہیں۔
دنیا بھرمیں سگریٹ نوشوں کی ایک بڑی تعداد
ہامرے برانڈ کو دیگر سارے برانڈ پر ترجیح دیتی
ہے۔ یہ منایاں طور پر ایک بہت ہی اچھی چیز ہے
لیکن اس سے جرائم پیشہ افراد کو کسٹم یا ٹیکس
قوانین کی خالف ورزی کرتے ہوئے ہامری مصنوعات
کی غیرقانونی تجارت کرنے یا منی النڈرنگ کے لیے
ہامری کمپنی کو استعامل کرنے کی ترغیب مل جاتی
ہے۔  PMIکے موقف واضح ہیں :ہم غیر قانونی
تجارت یا کالے دھن کو سفید بنانے جیسے عمل سے
چشم پوشی ،اسے نظر انداز ،یا اس کی سہولت رسانی،
یا اس میں تعاون نہیں کریں گے۔ اپنی مصنوعات
کی غیر قانونی فروخت کی روک تھام کے لیے ہم
حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس عالقے
میں ہامری معتربیت کا انحصار کسی بھی ایسی
رسگرمیوں یا عمل سے چوکنا رہنے پر ہے جن کے اندر
ہامرے معیار میں گراوٹ آئے۔

 :PMI 9-Cاپنے وینڈر کو جانیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

ہم نے مجرمانہ استحصال کی روک تھام کے لیے کاروبار کے ضوابط تیار کئے ہیں۔ منی
النڈرنگ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ افراد یا ادارے غیر قانونی رقم کے ذرائع کو چھپانا
چاہتے ہیں یا اپنی غیر قانونی رقم کے ذرائع کو قانونی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔  PMIمنی
النڈرنگ مخالف قوانین پر عمل کرتا ہے اور نقد یا نقد کے مساوی اشیاء کے حصول سے بچنے
کے لیے طریقے کار پر عمل کرتا ہے جو کہ جرم کا آغاز ہے۔ غیر قانونی تجارت کی روک تھام
کے لیے ہامرے ملحقین گاہک کے فروخت کی مقدار کی نگرانی کرتے ہیں اور اگر انہیں ہامری
مصنوعات کی غیر قانونی کاروبار کا شبہ ہوتا ہے تو کارروائی کرتے ہیں۔

اپنے گاہک کو جانیں ،اور دیگر مالیاتی اور تجارتی معیارات تیز رفتاری
سے کام کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور ہم سبھی کو پریشانی سے
دور رکھتے ہیں۔ گاہکوں اور دیگر فریقین ثالث کی جانچ کے لیے کمپنی
کے ضوابط پیچیدہ لگ سکتے ہیں اور زیادہ وقت لے سکتے ہیں لیکن وہ
ہامرے کاروربار کو مزید مؤثر طریقے سے اور قانونی طریقے سے کرنے میں
ہامری مدد کرتے ہیں۔ یو۔ایس اور دیگر ماملک متعدد ماملک کے ساتھ اور
ہزاروں افراد کے ساتھ معامالت پر پابندیاں عائد کرتے ہیں اور اس کی فہرست
روزانہ بدلتی رہتی ہے۔ ہامرے نظام خالف ورزی سے بچنے میں اور ایسی
معلومات جمع کرنے میں ہامری مدد کرتے ہیں جن کی ہمیں کسی حکومت
کی درخواست کا جواب دینے میں رضورت پڑے گی۔

ہم اپنے ممکنہ نئے گاہک ،وینڈرس اور فریق ثالث مینوفیکچررز کی جانچ کرتے ہیں۔ ہم
رصف انہیں لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں جو ہامرے معیار کے مطابق ضابطہ کی تعمیل
کرتے ہیں اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ داخلی انضباط کے محکمہ کے پاس کاروباری
پارٹرنس میں ممکنہ مسائل کی شناخت کے طریقے ہیں۔ ہم دہری-جانچ کرکے اس بات کو یقینی
بناتے ہیں کہ ہم ان ماملک ،ان نظام حکومت ،ان اداروں یا افراد کے ساتھ کاروبار نہ کریں جن
پر ایسی تجارتی پابندیاں عائد ہیں جن کی تعمیل ہامرے لیے رضوری ہے۔ کسی نئے کاروباری
رشتہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ جانچ ہرحال میں ہو جانی چاہئے۔
ہم بائیکاٹ مخالف پابندیوں کی تعمیل کرتے ہیں۔ یو۔ایس قانون کے تحت PMI ،کے لیے
رضوری ہے کہ وہ یو۔ایس حکومت کو مطلع کرے اور یو۔ایس حکومت کی پالیسی کے برخالف
غیر ملکی بائیکاٹ سے تعلق رکھنے والی کسی بھی درخواست کے ساتھ تعاون نہ کرے۔
مالزمین کوئی ایسی کارروائی نہیں کرسکتے ہیں ،کوئی ایسی جانکاری فراہم نہیں کر سکتے ہیں
یا کوئی ایسا اقرار نہیں کر سکتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ وہ کسی غیر قانونی غیر ملکی
بائیکاٹ میں رشیک ہیں۔ ممنوعہ بین االقوامی بائیکاٹ سے متعلق موجودہ معلومات شعبہ
قانون کے پاس دستیاب ہے۔

مزید جانیں

 :PMI 10-Cاپنے گاہک کو جانیں اور
انحراف – مخالف
 :PMI 11-Cادائیگی کی قابل قبول شکلیں
 :PMI 15-Cٹیکس کاری

27

مفاد کا ٹکراؤ اور تحائف
اور خاطر داری

مفاد کا ٹکراؤ اور تحائف اور خاطر داری
ہم کیا کرتے ہیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

ہم منصفانہ اور غیر جانبدارانہ فیصلے کرتے ہیں۔

مفاد کے ممکنہ ٹکراؤ کا انکشاف کریں۔ آپ کی نجی زندگی نجی ہے۔ کمپنی اس کا احرتام
کرتی ہے لیکن اسے یہ جاننے کی رضورت ہے کہ کیا کچھ ایسے حاالت ہیں جہاں آپ کے
نجی مفاد آپ کے پیشہ وارانہ ذمہ داریوں پر غالب آسکتے ہیں۔ آپ کو اخالقیات اور تعمیل
کے شعبہ کو اپنے مفاد کے ممکنہ ٹکراؤ کے بارے میں بتانا چاہیے ،خواہ آپ کو لگتا ہو کہ
بغیر کسی مدد کے اس مسئلہ سے منٹ سکتے ہوں۔ زیادہ تر افراد جب متناقض نجی مفاد
کا سامنا کرتے ہیں تو غیر جانبدارانہ فیصلے لینے سے متعلق اپنی صالحیت کا غلط اندازہ
لگالیتے ہیں۔ اپنی غیر جانبداری کی جانچ کے لیے سب سے بہرتین طریقہ ہے اس میں
دورسوں کو شامل کرنا جن کے ذریعہ عام طورپر ٹکراؤ کو کم کونے کا راستہ نکل آئے۔

مفاد کے ٹکراؤ کے انکشاف کا عمل آسان ہے ،رازدارانہ ،اور منصفانہ ہے۔ مفاد کے
ٹکراؤ کے انکشاف کے لیے کمپنی اپنے مالزمین کو آسان ٹول فراہم کرتی ہے۔ درحقیقت
زیادہ تر ممکنہ ٹکراؤ میں ملوث افراد کے لیے مناسب حاالت کے ساتھ منظوری مل جاتی
ہے۔ مفاد کے ٹکراؤ سے متعلق آپ کے انکشاف کو رصف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں
جنہیں اس کے بارے میں جاننے کی رضورت ہے۔

مفاد کا ٹکراؤ اس وقت ہوتا ہے جب نجی ،سامجی ،مالی
یا سیاسی رسگرمیاں کسی مالزم کے کام کی ذمہ داریوں پر
غالب آجائیں۔ زیادہ تر مفاد کے ٹکراؤ میں نجی رشتے شامل
ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی رشتہ دار کسی ایسی کمپنی میں
کام کررہا ہو جو  PMIکے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہے۔
ہامرے کام کے فیصلے ہمیشہ  PMIکے بہرتین مفاد پر
مبنی ہونے چاہئیں نہ کہ ہامرے نجی مفاد پر۔ کسی ٹکراؤ
کا ہونا رضوری نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہی ہو۔ ہامرے مفاد
کے ٹکراؤ کی رشائط منصفانہ فیصلہ کو فروغ دیتی ہیں اور
ان ٹکراؤ کے انکشاف ،جائزہ اور ممکنہ تخفیف کا مطالبہ
کرتی ہیں جو ہامری پیشہ وارانہ غیر جانبداری کو متاثر
کرسکتی ہے۔ اسی طرح تحائف اور خاطر داری سے متعلق
ہامرے ضوابط کسی بھی ایسی چیز کے لین دین سے منع
کرتے ہیں جس سے پیشہ وارانہ فیصلہ پر اثر پڑ سکتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اچھے فیصلے لینے کے لیے ہم ایک
دورسے پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور ایامنداری کے ساتھ
کام کرنے کے عوض یہ ہامری ساکھ میں اضافہ کرتا ہے۔

دورسوں کے پیشہ وارانہ فیصلہ کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لیے تحائف یا خاطر داری
کی پیشکش نہ کریں۔ تحائف دینا اور خاطر داری کرنا کاروباری رشتہ بنانے اور احرتام کے
اظہار کرنے کا ایک جائز طریقہ ہے۔ لیکن تحائف اور خاطر داری کا استعامل ان افراد کی غیر
جانبداری کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہئے جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں۔ تحفہ
سے متعلق ہامرے ضوابط میں کچھ تفصیالت موجود ہیں۔ ہمیشہ اپنی اچھی فیصلہ سازی کا
استعامل کریں اور ایسی کسی چیز سے بچیں جو فضول ہو یا روایتی نہ ہو یا جس کی وجہ سے
آپ کے دوستوں یا کمپنی کو رشمندہ ہونا پڑے۔ کسی ایسی خاطر داری میں حصہ نہ لیں جو
بدمزہ ہو یا جنسی تعلقات پر مبنی ہو۔ کسی کیلنڈر برس کے دوران کل مالکر  250امریکی ڈالر
سے زیادہ کا تحفہ دینے کے لیے آپ کو عام طور پر منظوری کی رضورت پڑتی ہے۔
ایسے تحائف یا خاطرداری قبول نہ کریں جو آپ کی پیشہ وارانہ غیر جانبداری کو متاثر
سکتے ہوں۔ کوئی ایسی چیز قبول نہ کریں جس سے کمپنی کے تحفہ ضوابط کی خالف
ورزی ہو یا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں کو یا کمپنی کو رشمندہ ہونا پڑے۔ ایک کیلنڈر
سال میں ایک مخصوص مالیت سے اوپر کے تحائف یا تفریح کو قبول کرنے کے لیے آپ کو
منظوری کی رضورت ہوسکتی ہے ،لہذا  PMIکے متعلقہ طرز عمل یا مقامی تھریشولڈ سے
رجوع کرنا یقینی بنائیں۔

مزید جانیں

 :PMI 13-Cمفاد کا تصادم
 :PMI 14-Cرسکاری اہلکاروں اور کاروباری
رشکاء کے ساتھ معامالت کرنا۔ سیاسی رسگرمی

قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ایک "قریبی رشتہ دار" شوہر یا بیوی ،والدین اور سوتیلے
والدین؛ بچے اور سوتیلے بچے؛ بھائی اور بہن؛ سوتیلے بھائی اور سوتیلی بہنیں؛ بھتیجے
اور بھتیجیاں؛ چچا اور چچیاں؛ دادا دادی /نانا نانی؛ پوتا پوتی ،نواسے نواسیاں؛ اور سرسالی
رشتہ دار ہوتے ہیں۔ "قریبی رشتہ دار" کا ضابطہ اس شخص کا بھی احاطہ کرتا ہے جس
کے ساتھ آپ کے قریبی ذاتی رشتے ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آیا کوئی فرد
"قریبی رشتہ دار" ہے یا نہیں تو رہنامئی کے لیے اخالقیات اور تعمیلی شعبہ سے رابطہ
کریں۔

جہاں آپ کوئی تحفہ نہیں دے رہے ہوں ان حاالت میں تحائف سے متعلق اصولوں
کو الگو نہ کریں۔ اس بات کو سمجھنا یقینی بنائیں کہ تحفہ درحقیقت کیا ہے۔ دھویں
سے پاک پروڈکٹس سے متعلق ہامرے کام کے تناظر میں پالیسی سازوں اور دیگر لوگوں
کے ساتھ ہامری مرصوفیت کے دوران ،کبھی کبھی ہم کچھ ڈیوائسز یا محدود مقدار میں
کھانے پینے کی اشیاء چھوڑ آتے ہیں جو ذاتی استعامل کے لیے نہیں ہوتیں بلکہ آگاہی یا
جانچ کے مقاصد کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ یقینی بنائیں کہ آپ چھوڑی جانے والی ان چیزوں
سے متعلق نگراں ضوابط کو سمجھیں۔

مفاد کے تصادم کا انکشاف کریں
ہامرے آن الئن فارم کا استعامل کریں یا اخالقیات اور تعمیل سے برا ِہ راست
رجوع کریں۔ تاوقتیکہ آپ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے
جسے نجی رہنا چاہیئے ،اپنے سپروائزر کو مطلع کریں۔
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سپالئی چین کی
ذمہ داری

سپالئی چین کی ذمہ داری
ہم کیا کرتے ہیں

ہم ایسا کیسے کرتے ہیں

ہمیں کیا یاد رکھنے کی رضورت ہے

ہم طویل مدتی ترقی پر کاربند ہیں۔

ہم مسلسل اپنے کاربن کے اخراج میں تخفیف کرتے رہتے ہیں۔ ہامری
مصنوعات کی تیاری اور تقسیم سے نکلنے والے کاربن کی تخفیف کے لیے
ہامرے پاس ساالنہ ،پانچ سال کا اور بیس سال کا ہدف ہے۔ ہامری پیش قدمی
میں شامل ہیں زراعتی پیداوار میں پائیداری ،بشمول جنگالت کی کٹائی ،توانائی
اور پانی کا خرچ ،ریسائیکلنگ ،اور  CO2کا اخراج۔ ہم ہر سال اپنی پیش رفت
کا انکشاف کرتے ہیں۔

ہم ایسے سپالئرز کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ضابطہ کی تعمیل اور ایامنداری کے
عہد پر کاربند ہیں۔ ہم جس کو اپنے سپالئی چین میں کام کرنے کے لیے منتخب کرتے
ہیں اور جس طریقہ سے ہم اپنے پارٹرنس اور سپالئرس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کا اثر
ہامری ساکھ اور کاروبار پر پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی نئے سپالئر کو منتخب کررہے ہیں یا
کسی موجودہ سپالئر کو دوبارہ آزما رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ہامرے
اصولوں کو سمجھیں اور کسی بھی ایسی چیز سے چوکنا رہیں جو ہامرے معیار کو گرا
سکتی ہے۔

طویل مدتی ترقی کے حصول کا انحصار ہامرے
اندرونی اور بیرونی حصہ میں مصنوعات کی تیاری
اور تقسیم کے استحکام پرہے۔ ہم اپنی رسگرمیوں
کے ماحولیاتی اثرات میں کمی کررہے ہیں اور
قدرتی وسائل کی پائیداری کو فروغ دے رہے ہیں
جس پر ہامرا انحصار ہے۔
بچوں سے مزدوری اور جربی مزدوری سے متعلق
مسائل کے معاملے میں کمپنی بہت حساس ہے
اور اس کے خامتہ کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ عمل
ہامرے کاروبار کے نتائج کو بہرت بناتے ہیں ان
کمیونٹی میں لوگوں کی زندگی کو بہرتبناتے ہیں
جہاں ہم کام کرتے ہیں۔

ںین اج دی زم

 PMIزراعتی مزدوروں کے عمل سے متعلق
ضابطہ عمل
 :PMI 8-Cماحول ،صحت ،تحفظ و سالمتی

ہم اپنے سپالئی چین میں بچہ اور جربی مزدوری اور مزدوری سے متعلق
دیگر غلط طریقوں کے خامتہ پر کام کررہے ہیں۔ ہم بچہ اور جربی مزدوری
سے چشم پوشی نہیں کرتے اور بچوں کو اپنی کمپنی میں مالزمت پر نہیں
رکھتے ہیں۔ زراعت کے اچھے طریقہ کار سے متعلق ہم کسانوں کے ساتھ کام
کرتے ہیں تا کہ ان کی فصلوں کو بہرت بنایا جا سکے۔ ہم کسانوں سے امید
کرتے ہیں کہ وہ زراعتی عمل سے متعلق ہامرے ضابطہ عمل کو نافذ کریں۔
ہامرے خیراتی پروگرام دیہی بستیوں کے لیے مواقع فراہم کرنے میں مدد
کرتے ہیں۔
ہم اپنے سپالئروں سے مستعدی اور شفافیت کے ساتھ ہامرے ذمہ دارانہ
وسائلی اصولوں کے نفاذ کی توقع کرتے ہیں۔  PMIمیں ،ہم حقوق انسانی،
ماحولیاتی نظم و نسق ،کاروباری دیانت داری ،اور بدعنوانی مخالف امور پر
بین االقوامی پیامنے پر منظور شدہ اصولوں کے مطابق کاروبار کرنے کے لیے
عہد بستہ ہیں۔ ہامرا ماننا ہے کہ اپنے سپالئروں کے ساتھ مل کر ایک زیادہ
مستحکم سپالئی چین بنانے کی ہامری مشرتکہ کوششیں ہامرے کاروباری
رشتوں کو مضبوط کرنے کے بھرپور مواقع پیش کریں گی اور ہامری متعلقہ
کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔

 :PMI 12-Cرفاہی عطیات
 PMIکے وسائل کی ذمہ دارانہ فراہمی سے
متعلق اصول
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سپروائزر کی
ذمہ داریاں

سپروائزر کی ذمہ داریاں
ہامری تنظیم کی ثقافت ہامرے عمل پر اثر ڈالتی ہے۔
بہت سارے عنارص کاروباری ثقافت پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیموں کے طور پر ایک ساتھ کام کرنے کا ہامرا طریقہ ،ایامنداری کے لیے ہامری ساکھ ،تنظیم کی
شفافیت ،وہ احرتام جس کا مظاہرہ ہم ایک دورسے اور اپنے صارفین کے لیے کرتے ہیں ،کارپوریٹ پالیسیوں کی سمجھ ،مسابقتی دباؤ ،اور یہاں تک افواہیں بھی ہامری
کاروباری ثقافت میں اچھا یا برا تعاون کرتی ہیں۔ جن لوگوں پراعتامد کرکے کمپنی انہیں دورسوں کی نگرانی سونپتی ہے ان کی مخصوص ذمہ داری ہے کہ وہ ہامری
کاروباری ثقافت کو اور اپنی ٹیم کے عملی ماحول کو مستحکم کریں۔

وہ رہنام کتاب اور ان کے کام سے متعلق  PMIکے اصولوں اور ضوابط کو جانیں اور سمجھیں۔
متام سپروائزر کو اس بات
کو یقینی بنانا چاہئے کہ
ان کی ٹیم مندرجہ ذیل
چیزوں سے متصف ہو:

اس بات کو سمجھیں کہ یہ رہنام کتاب اور  PMIکے اصول و ضوابط منصفانہ طریقہ سے اور مسلسل طور پر نافذ ہوں۔
اخالقیات اور تعمیل سے متعلق معامالت کے بارے میں بالجھجک آواز اٹھائیں اور کمپنی سے ان کی تشویشات کو سننے کی
توقع کریں۔
اس بات پر نظر رکھیں کہ ہم دیانت داری کے ساتھ اپنا کاروبار کریں ،ایامنداری ،شفافیت ،اور احرتام کا مظاہرہ کریں۔

صحیح ثقافت کو برقرار رکھنا مالزمین کو ضوابط پر عمل کی تلقین کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں مستند قیادت کی رضورت ہے۔ اس بات کی عملی مثال
پیش کریں کہ دیانت داری کے ساتھ کام کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اس رہنام کتاب میں موجود موضوعات کے بارے میں بات کرکے اپنی ٹیم کا اعتامد حاصل کریں۔
سواالت پوچھیں ،جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں انہیں سنیں ،اور ان پر عمل کریں۔
دورسوں کی نگرانی کے لیے ہمت کی رضورت ہوتی ہے۔ استقامت اور معتربیت ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ قائد بننے کا مطلب اکرثیت کو خوش رکھنا یا کسی دشوار طلب
ٹیم ممرب کو مطمنئ کرنا نہین ہے؛ اس کا مطلب دورسوں کو اپنی پیروی کرنے کی ترغیب دینا ،اجتامعیت کا ایک احساس پیدا کرنا ،اور تعمیری طور پر چیلنج کرنا ہے۔
اگر کوئی فرد ضابطۂ عمل کی مشتبہ خالف ورزی کے بارے میں بولتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ ایک مالزم کی حیثیت سے اپنا فرض نبھا رہا ہے اور اس کا احرتام کیا جانا چاہیے۔ براہ کرم
خود سے تفتیش نہ کریں۔ اس طرح کے معامالت کے ساتھ فورا ً اخالقیات اور تعمیل کے شعبہ سے رابطہ کریں تا کہ کمپنی غیر جانبدارانہ طریقہ سے تشویش کو حل کرسکے۔
دونوں طرف سے اعتامد کی رضورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہامری اخالقیات اور تعمیل کی ثقافت کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کے سپروائزر کو مزید کچھ کرنا چاہیے تو اپنے
سپروائزر کو یا کمپنی میں دیگر افراد کو بتائيں۔
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اطالق پذیری اور دستکشی
اس رہنام کتاب میں ایسے رضوری ضوابط ہیں جن کا نفاذ  PMIکے سارے مالزمین ،افرسان اور ڈائریکٹرس اور ہر اس فرد پر ہوتا ہے جو
ہامری طرف سے کاروبار کررہا ہو۔ اس رہنام کتاب کی خالف ورزی یا اصول و ضوابط کی خالف ورزی کے نتیجے میں تادیبی کارروائی ہو
سکتی ہے جس میں نوکری سے برخواستگی بھی شامل ہے۔
بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بغیر اس رہنام کتاب کی کسی رشط سے دستکشی نہیں کی جاسکتی۔
اس رہنام کتاب کا نفاذ فلپس موریس انٹرنیشنل انک ( ،)Philip Morris International Incاور براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس
کے ملحقین پرہوتا ہے ،جس کو اجتامعی طور پرفلپس موریس انٹرنیشنل PMI ،یا کمپنی کہا جاتا ہے۔
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