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چیئرمین اور سی ای او کا پیغام
برانڈ سیفوے ( )BrandSafwayٹیم کے ارکان،
منصفانہ اور اخالقی کمپنی کے طور پر ہماری ثقافت اور شہرت
گاہکوں کو جیتنے اور برقرار رکھنے ،اس صنعت میں بہترین لوگوں
کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور برانڈ انڈسٹریل سروسز ،انکارپوریٹڈ
( ).Brand Industrial Services, Incاور اس کی ماتحت کمپنیوں
(«برانڈسیفوے») کو کام کرنے کی ایک بہترین جگہ بنانے میں مدد کرتی
ہے .یہ ضابطہ اخالق اس ثقافت کی حفاظت کرنے ،دیانتداری کے ساتھ
مل جل کر کام کرنے اور مسلسل صحیح کام کرنے میں ہماری مدد کرنے
کے لئے ہمیں ہدایات فراہم کرتا ہے۔ ہمارا ضابطہ اخالق برانڈسیفوے کے
تمام مالزمین ،افسران اور ڈائریکٹروں پر ،ساتھ ہی ان تیسری پارٹیوں پر
بھی الگو ہوتا ہے جو ہماری نمائندگی کرسکتے ہیں.
ہمارے گاہکوں ،ساتھیوں اور کمیونٹیوں کی توقعات اس منسلک اور
صاف و شفاف معاشرے میں اور زیادہ ہیں جن میں ہم رہتے اور کام
کرتے ہیں .اس ضابطہ اخالق کو احتیاط سے پڑھ کر ،اس کے مواد
کو سمجھ کر اور آپ برانڈ سیفوے کے لئے جو کچھ بھی کرتے ہیں ان
سب پر اس کے اصولوں کو الگو کرکے ان توقعات کو پوری کرنے میں
ہماری مدد کریں.
اگر آپ اپنے آپ کو ایسی صورت حال میں پاتے ہیں جس میں آپ اس
بے یقینی میں مبتال ہوں کہ کام کیسے کریں ،یا آپ کو لگتا ہو کہ ضاابطہ
اخالق کی خالف ورزی ہوئی ہے یا تعمیل کے مسئلے کے بارے میں
کوئی سوال ہو تو ،براہ کرم بات کریں .براہ کرم یقین رکھیں کہ کمپنی آپ
کو صحیح کام کرنے میں مدد کرے گی .ہم ایک ایسے ماحول کے تئیں
پرعزم ہیں جہاں کھلی اور ایمانداری بھری بات چیت امید ہو ،استثناء نہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سپروائزر ،مینیجر یا انسانی وسائل کے نمائندے
تک رسائی حاصل کرنے میں اطمینان محسوس کریں۔ اس کے عالوہ،
جہاں بھی دستیاب ہے ،برانڈ سیفوے کا اخالقی پوائنٹ ہاٹ الئن («ہاٹ
الئن») [])”BrandSafway EthicsPoint Hotline (“Hotline
دیانتداری کے مسائل یا تشاویش کی اطالع دینے کے لئے ایک رازدارانہ
طریقہ فراہم کرتا ہے.
آپ کے عزم اور مسلسل حمایت کے لئے شکریہ.

بل ہیز ()Bill Hayes
صدر اور چیف ایگزیکٹو افسر
برانڈ انڈ سٹیریل سروسز ،انکارپوریٹڈ

ﺛقاﻓت اور اقدار
حفاظت
مالزمین ہر روز اسی طرح یا بہتر شکل
میں گھر آئیں
کبھی بھی ،کسی کو چوٹ نہیں پہنچے
حفاظت میں مارکیٹ لیڈر مانا جاۓ
گاہﮏ پﮩلے
گاہکوں کو بہترین خدمت فراہم کرنے
کیلئے چاہے جو بھی کرنا پڑے
گاہک کی کامیابی کے لئے جذبہ
مستحﮑم دیانتداری
ہمیشہ صحیح کام کریں
مقامی انتظامیہ  /مقامی کنٹرول
کہیں سے بھی حاصل ہونے والے خیاالت
کے تئیں کھالپن اور سیکھنے کیلئے جذبہ
کی حوصلہ افزائی
بہتر بنانے پر مسلسل توجہ مرکوز
بﮩترین لوگ  /کام کرنے کا بﮩترین مقام
مواقع تخلیق کریں  -بڑھیں اور اپنے
خوابوں کی تکمیل کریں
سب کا احترام کریں اور اس بات کو تسلیم
کریں کہ ہر خیال اہم ہوتا ہے
تجدید اور نتائج فراہم کرنے کا عزم

ضابط کے کوڈ

احترام
کارکردگی
ٹیم ورک
حفاظت کی
سالمیت

کی میز کے مندرجات
تعارف اور مقصد
آپ سے کس چیز کی توقع ہے
برانڈ سیفوےڈ لیڈران سے کس چیز کی توقع کی جاتی ہے
دیانت سے متعلق تشویش اٹھائے جانے پر کیا ہوتا ہے
تجارت کس طرح انجام دی جانی چاہئے

قوانین ،قواعد و ضوابط کی تعمیل
اطالع کیسے دی جاتی ہے؟
کمپنی کی پراپرٹی

برانڈ سیفوےڈ کمیونٹی
ماحول ،صحت اور حفاظت ()EH&S
عوام کے لیے اعالنات
مراعات و اختتامیہ
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تعارف اور مقصد

برانڈ سیفوےڈ انرجی اور انفراسٹرکچر سروسز ،انکارپوریٹڈ
اور اس کی ملحقہ کمپنیاں (“برانڈ سیفوےڈ”) منصفانہ
معامالت اور ہر کام کے انجام میں اعلی اخالقی معیار کے
پابند ہیں .اس وعدہ کی کلید سالمیت کی روح اور تعمیل کی
ثقافت کو گلے لگا رہا ہے.
گاہکوں ،سپالئرز ،سرکاری اور ساتھی مالزمین کے ساتھ
ان کے باہمی عمل میں برانڈ سیفوےڈ کی جانب سےکام
کرنے والے ہر کسی کے طرز عمل کے ذریعہ ہماری
شہرت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ضروری ہے
کہ اس میں بیان کردہ اصول برانڈ سیفوےڈ کی جانب سےکام
کرنے والے ہر شخص کے لیے دوسری فطرت بن جائے۔
کاروبار کے مطالبات سے قطع نظر اور تجارتی کامیابی
کے حصول کے دباؤ تحت  ،کسی بھی فرد کو برانڈ سیفوےڈ
کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لئے کبھی بھی اپنی ذاتی
سالمیت سے سمجھوتہ نہیں کرنا چاہئے .ایسا کوئی بھی
سمجھوتہ باآلخر ہمارے بہترین مفادات کو نقصان پہنچے گا.
برانڈ سیفوےڈ کا ضابطہ اخالق ہراس صورت حال کا
احاطہ نہیں کرتا جس میں کاروباری اخالقی طرز عمل کے
سواالت پیدا ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ،اس میں بیان کردہ اصولیں
حاالت کے ایک وسیع حدود پر الگو کیے جا نے کے لئے
ہیں .اگر ایسی صورت حال جوکہ اس دستی میں مذکور نہیں
ہے ،یا ان مقامی پالیسیوں کے بارے میں مزید جاننے کے
لئے جو کہ آپ کے محل وقوع میں قابل اطالق ہوں ،براہ
مہربانی ،رہنمائی کے لئے اپنے منیجر ،انسانی وسائل کے
نمائندے ،یا کمپالئنس افسر سے رابطہ کریں .اس ضابطہ
اخالق یا متعلقہ مراسالت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو
مالزمت کا معاہدہ یا مالزمت کی مدت کی تخلیق کرتا ہو یا

اس پر داللت کرتا ہو۔
کن لوگوں کو برانڈ سیفوےڈ کے ضابطہ اخالق پر عمل کرنا
چاہیے
برانڈ سیفوےڈ کا ضابطہ اخالق ان اہم اصولوں کا تعین
کرتا ہے جس کی پیروی کرنا محل وقوع یا عہدہ سے قطع
نظر برانڈ سیفوےڈ اور اس کے ماتحت کمپنیوں اور ملحقہ
اداروں یا ان کی جانب سے کام کرنے والے تمام افراد اور
اداروں کے لیے ضروری ہے۔ اس ضابطہ اخالق پر عمل
ہمارے افسران ،ڈائریکٹرز اور مالزمین میں سے ہر ایک
کی ذمہ داری ہے .برانڈ سیفوےڈ کی نمائندگی کرنے والے
فریق ثالث جیسے کہ مشیروں ،ایجنٹوں ،فروخت کے
نمائندوں ،تقسیم کاروں اور آزاد ٹھیکیداروں کو بھی اس
ضابطہ اور تعمیل کی ہماری ثقافت کے مطابق خود کو منظم
کرنے کی ضرورت ہے.
برانڈ سیفوےڈ کی جنرل کونسل ہمارے کمپالئنس افسر ہے.
کمپالئنس افسر ،اس ضابطہ اخالق بشمول درج ذیل کے نفاذ
اور ان پر عملدرآمد کے انتظام کے لئے ذمہ دار ہے:
•ضابطہ کا انتظام اور اس کی تعمیل بشمول نفاذ کی
نگرانی کرنا اور مناسب تادیبی اقدامات بشمول لیکن
معطلی اور مالزمت سے برطرفی تک محدود نہیں،
کو یقینی بنانا تسلسل سے ضروری طور پر اور مقامی
قوانین کے مطابق الگو کیے جارہے ہیں۔
•ضابطہ کے اطالع شدہ خالف ورزیوں کی تحقیقات
کرنا یا نگرانی کرنا
•بد اخالقی کے لیے مناسب رد عمل مرتب کرنا اور
کسی بھی بد اخالقی کے بار بار ہونے سے روکنے
کے لے کاروائی کرنا

صفحہ 7

•ضابطہ کے ذریعہ احاطہ شدہ موضوعات پر ضروری
اور منظور شدہ تربیتی پروگرموں کو مرتب کرنا اور
•سواالت کے جواب دینا اور برانڈ سیفوےڈ کے ضابطہ
کے متعلق مالزمین ،افسران اور ڈائریکٹروں کو یا
ایسے فریق ثالث کو جن پر یہ ضابطہ منطبق ہوتا ہے
رہنمائی فراہم کرنا.؛
برانڈ سیفوےڈ کا ضابطہ اخالق اور پالیسیاں کہاں منطبق
ہوتی ہیں
برانڈ سیفوےڈ کا ضابطہ اخالق اور قابل اطالق کمپنی کی
پالیسیاں ہر اس جگہ الگو ہوتی ہیں جہاں برانڈ سیفوےڈ
قانون کی طرف سے دی گئی اجازت کی حد تک ،کاروبار
کرتا ہے .چونکہ برانڈ سیفوےڈ ساری دنیا میں کاروبار کرتا
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ہے ،اسلیے ہماری کارروائیاں بہت سے مختلف ممالک،
حکومتوں اور اداروں کے قوانین اور قواعد و ضوابط کے
تابع ہیں .اس ضابطہ کے عالوہ  ،ہر کوئی ان مقامی قوانین
اور قواعد و ضوابط کو جاننے اور اس پر عمل کے لئے
ذمہ دار ہے جہاں وہ کام یا کاروبار کرتے ہیں .مقامی قوانین
کے عالوہ ،آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کا مقامی
کاروبار اور اعمال غیر ملکی قوانین کے تابع ہو سکتے ہیں۔
 .مثال کے طور پر ،برانڈ سیفوےڈ کی عالمی کارروائیاں
امریکی فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ اور برطانوی رشوت
خوری ایکٹ کے تابع ہیں .اگر آپ کے پاس ان مروجہ
قوانین کے متعلق سواالت ہیں جو آپ کی سرگرمیوں پر الگو
ہوتے ہیں تو ،آپ کو برانڈ سیفوےڈ کے کمپالئنس افسر یا
برانڈ سیفوےڈ لیگل ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے.

آپ سے کس چیز کی توقع ہے

تعمیلی اور اخالقی سلوک کا ہمارا کلچر ہر برانڈ سیفوےڈ
سیفوےڈ مالزم کے معامالت کے برانڈ سیفوےڈ کوڈ کے
سمجھنے اور استعمال کرنے پر منحصر ہے۔ ہم توقع کرتے
ہیں کہ ہر برانڈ سیفوےڈ مالزم :
 .Iہمارے ضابطے اور پالیسیوں کو سمجھیں:
•معامالت کے برانڈ سیفوےڈ کوڈ کو پڑھے ،سمجھے
اور اس پر عمل کرے.
•تمام مطلوبہ اخالقیات اور تعمیلی تربیتی پروگراموں
میں شرکت کرے.
•اپنے کام ،بزنس یونٹ اور محل وقوع کی خصوصی
پالیسیوں اور قواعد و ضوابط کے ساتھ اپنے آپ کو
واقف کریے.
•اگر آپ کو ضابطہ اخالق کے کسی بھی پہلو پر
وضاحت کی ضرورت ہے تو اپنے مینیجر ،انسانی
وسائل کے نمائندے یا برانڈ سیفوےڈ تعمیل افسر سے
مشورہ کریں.
 .IIدیانت کے ساتھ کام کریں:
•ایمانداری سے اور درست طریقے سے اپنے کاموں کی
ذمہ داری لیں.
•اپنے ذاتی دیانت پر سمجھوتہ نہ کریں اگرچہ کسی
دوسرے شخص کے ذریعہ ایسا کرنے کی ہدایت دی
گئی ہو .کسی دوسرے شخص کی ہدایت کے مطابق
کام کرنا اس ضابطے کی خالف ورزی کے لئے جواز
نہیں ہے.
•کبھی اس ضابطہ یا کسی بھی قانون یا ریگولیشن کی
خالف ورزی کے لیے کسی دوسرے شخص سے

درخواست نہ کریں.
•اس ضابطہ ،قابل عمل کمپنی کی پالیسیوں ،اپنے
کاروبار کے یونٹ کی مخصوص پالیسیوں اور قابل
عمل قوانین اور قواعد و ضوابط کی پیروی کریں.
 .IIIکھل کر بولیں:
•برانڈ سیفوےڈ سختی سے اس بات کی ہمت افزائی
کرتا ہے کہ مالزمین فوری طور پر اخالقیات ،امتیازی
سلوک یا ہراساں کرنے کے معامالت کے بارے میں
کسی سالمیت کے خدشات کے سواالت اٹھائیں ،اور اس
کوڈ اور دیگر قابل عمل قوانین ،قواعد و ضوابط اور
ہماری پالیسیوں کی مشتبہ خالف ورزیوں کو رپورٹ
کریں.
•برانڈ سیفوےڈ بالکل کسی سالمیت سے متعلق تشویش
اٹھانے یا اس سے نمٹنے کے لئے مدد کرنے والے
کے خالف جوابی کارروائی سے منع کرتا ہے .اگر آپ
ایسا محسوس کرتے ہیں کہ تشویش اٹھانے کے بعد آپ
کے خالف جوابی کاروائی کی گئی ہے یا آپ کے ساتھ
غیر منصفانہ سلوک کیا گیا ہے ،تو آپ سے یہ امید کی
جاتی ہے کہ آپ دوسرے سالمیت کی تشویش کی طرح
اس کو بھی رپورٹ کریں گے .جوابی طرزعمل تادیبی
کارروائی کے لئے بنیاد بن سکتا ہے بشمول ،اگرچہ
انھین تک محدود نہیں ہے ،معطلی اور مجرم کی
مالزمت سے برطرفی.
•آپ کی سالمیت کے خدشات ظاہر کرنے کے کئی
طریقے ہیں .ایسے چینل اور زبان کا استعمال کریں
جو آپ کے لئے زیادہ آرام دہ اور صورت حال کے
لئے سب سے زیادہ موزوں ہو .زیادہ تر حاالت میں
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آپ کا براہ راست سپروائزر یا منیجر یا انسانی وسائل
کا نمائندہ سالمیت کے خدشات سے نمٹ سکتا ہے اور
اسے حل کرسکتا ہے؛ یہی صرف آپ کے اختیارات
نہیں ہیں .دیگر وسائل میں اگلے لیول کا انتظام  ،کمپنی
کے آڈیٹرز ،کمپالئنس افسر اور ہمارے ڈائریکٹرز کے
بورڈ شامل ہوتے ہیں.
•ہم آپ کی رازداری کا احترام کریں گے ،اور چھان بین
اور خبر کے مطابق سالمیت کی تشویش سے نمٹنے
کے لئے ضروری لوگ ہی آپ کی فراہم کردہ معلومات
تک رسائی حاصل کرسکیں گے .ضروری حد کے
عالوہ ،آپ کی شناخت یا ذاتی تفصیالت اس رپورٹ کی
چھان بین کرنے کے لیے با اختیار حضرات کے عالوہ
دیگر لوگوں پر ظاہر نہیں کئے جائیں گے.
•جہاں قانونا دستیاب ہو یا اجازت ہو ،تو آپ گمنام
رپورٹ دے سکتے ہیں ،لیکن اس سے ہمیں رپورٹ
کی چھان بین کرنے میں زیادہ دشواری ہوگی .اگر آپ
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کی رپورٹ گمنام ہے اور آپ رابطے کی تفصیالت
فراہم نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو تحقیقات کے بارے
میں مطلع نہیں کرسکیں گے .امریکہ یا کینیڈا سے
گمنام رپورٹ دینے کے لئے آپ کام کی جگہ پر یا
ہماری ویب سائٹ پر رپورٹ درج کرنے سے متعلق
معلومات حاصل کر سکتے ہیں.
•سالمیت کے خدشات کی گمنام رپورٹنگ سے متعلق
احکام بہت سے ممالک میں مختلف ہوتے ہیں .مثال
کے طور پر( ،بنیادی طور پر یورپی یونین میں) بہت
سے ممالک فنانس ،اکاؤنٹنگ ،بینکاری اور اینٹی
کرپشن کے اندرونی کنٹرول کی خالف ورزیوں کے
لیے گمنام رپورٹنگ کو منع کرتے ہیں یا اسے محدود
کرتے ہیں.
•یاد رکھیں جان بوجھ کر جھوٹا الزام لگانا یا غلط
معلومات فراہم کرنا تادیبی کارروائی کے لئے بنیاد ہو
سکتا ہے جس میں معطلی ،مالزمت سے برطرفی اور
 /یا مجرمانہ اور /یا سول کاروائی پر شامل ہوسکتی
ہے اگرچہ اسی تک محدود نہیں ہے.

برانڈ سیفوےڈ لیڈران سے کس چیز کی
توقع کی جاتی ہے

تعمیل کی ثقافت کی تشکیل اور سالمیت کی روح کو اختیار
کرنا ہر ایک برانڈ سیفوےڈ لیڈر کی اہم ذمہ داریاں ہیں.
چاہے آپ ایک افسر یا ایک چھوٹی سی ٹیم کے ڈائریکٹر
یا سپروائزر یا منیجر ہیں ،ہم ایک برانڈ سیفوےڈ لیڈر سے
توقع کرتے ہیں کہ وہ:
 .Iنمونہ پیش کرکے قیادت کویں
•اپنے عمل اور رویے کے ذریعہ یہ ظاہر کیجئے کہ
امانت ،ضابطے ،پالیسیوں اور قانون کے مطابق عمل
کرنے کا مطلب کیا ہے.
•ماتحتوں کی تشخیص میں تعمیل اور دیانت کو ملحوظ
رکھیں؛ اور
•اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاروبار کے نتائج کا
حصول ضابطہ ،ہماری پالیسیوں یا قانون کے ساتھ
دیانت یا تعمیل کی روح کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کرتے
ہیں.
 .IIضابطہ پر عمل کو فروغ دیں
•ایسا ماحول بنائیں جہاں اس ضابطہ کی خالف ورزیوں
کو سنجیدگی سے لیا جائے اور مالزمین کی انتقامی
کارروائی کے خوف کے بغیر اپنے خدشات ظاہر
کرنے کی ترغیب دی جائے؛
•سالمیت کے خدشات کے حوالے سے مالزمین کے
ساتھ فعال گفت وشنید کو برقرار رکھیں؛ اور
•اس ضابطہ اور ہماری پالیسیوں نیز کسی بھی الگو
تبدیلی سے متعلق ہماری توقعات کے بارے میں
مالزمین کے ساتھ بات چیت کریں.

 .IIIمالزمین کی تشویشات کا جواب دیں
•مالزم کے خدشات کو احترام سے نمٹیں ،اور انھیں
سنجیدگی سے اور فوری طور پر سنبھالیں.
•فوری طور پر اس ضابطہ ،ہماری پالیسیوں یا قانون کی
خالف ورزی کی رپورٹ کرنے کے لیے مالزمین کی
حوصلہ افزائی کریں .جن لیڈروں کو خالف ورزی کے
بارے میں بتایا گیا ہے وہ اس بات کو یقینی بنانے کے
ذمہ دار ہیں کہ اگر مالزم ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اس
کی مناسب رپورٹ دیں.
•تحقیقات مکمل ہو نے پر منظورکردہ تادیبی کارروائی
کریں.
 .VIذمہ دار یں
•بعض ممالک میں برانڈ سیفوےڈ لیڈران اپنی رہنمائی
کے تحت مالزمین کے ذریعہ اس ضابطہ ،ہماری
پالیسی اور قانون کی خالف ورزی کے ذمہ دار
ہوسکتے ہیں۔
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دیانت سے متعلق تشویش اٹھائے جانے پر
کیا ہوتا ہے

 .Iتحقیقات
ہم فوری طور پر اس ضابطہ کے مشکوک خالف
ورزیوں سمیت رپورٹ کردہ دیانت کے خدشات کی
تفتیش کریں گے .یہ تحقیقات تمام ملوث حضرات کے
تعاون اور رازداری کی متقاضی ہوگی.
•تعمیل افسر کا کردار  -تعمیل افسر دیانت کے
خدشات کی تحقیقات کے لئے ذمہ دار ہوگا اور
دوسروں کو تحقیقات کے کچھ حصے تفویض
کر سکتا ہے .تحقیقات سے متعلق معلومات کو
رازداری میں رکھا جائے گا .برانڈ سیفوےڈ قانونی
مشیر کے مشورہ یا دوسری صورت میں مناسب
ہونے پر ،ضرورت پر ،کمپالئنس افسر زیر تفتیش
معاملے کی رپورٹ دے سکتا ہے اور بیرونی
افسران کو یا اس طرح کی معلومات کے طالب
حضرات کو برانڈ سیفوےڈ کے اندر دوسروں کو
متعلقہ معلومات فراہم کر سکتا ہے.
•ہمارے مالزمین کا کردار  -مالزمین کا باہمی
تعاون اور تحقیقات کی رازداری اس ضابطہ کے
مؤثر عمل کے لئے ضروری ہیں .تمام مالزمین
سے دیانت سے متعلق تشویش کی تحقیقات میں
تعاون کرنے اور تحقیقات کی رازداری برقرار
رکھنے کی توقع کی جاتی ہے.
 .IIاس ضابطہ کی خالف ورزیوں کے لیے جرمانہ
ہم اس ضابطہ کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں.
ضابطے کی خالف ورزیاں ،مقامی قانون کے تحت،
قابل
تادیبی کارروائی کے لئے بنیاد بن سکتی ہیں جو ِ
عمل قاونون کے تحت معطلی اور مالزمت کے خاتمہ
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اور /یا مناسب مجرمانہ اور  /یا سول کارروائی
شروع کرنے کو شامل ہوسکتا ہے اگرچہ صرف
انھیں میں محدود نہیں ہے.جہاں بھی اور جب بھی
مناسب ہو ،ضابطہ کی خالف ورزیاں تحقیقات،
استغاثہ یا معاوضہ کے لئے متعلقہ افسران کے
حوالہ کی جا سکتی ہیں .مقامی قانون کے تحت،
برانڈ سیفوےڈ کے مالزمین کے خالف بھی اس
طرح کے ضابطہ کی خالف ورزیوں کی وجہ سے
تادیبی کارروائی کی جاسکتی ہے ،جیسے:
•اس ضابطے کی خالف ورزیوں میں کسی کو
اختیار دینا یا حصہ لینا؛
•جان بوجھ کر معلومات روکنا یا تفتیش کے
دوران غلط یا گمراہ کن معلومات فراہم کرنا؛
•مناسب طور پر ماتحتوں کی نگرانی میں ناکامی
کے نتیجے میں ہونے والی ضابطہ کی خالف
ورزی؛ اور
•سالمیت سے متعلق تشویش اٹھانے والے کے
خالف انتقامی یا جوابی کارروائی

تجارت کس طرح انجام دی جانی
چاہئے

برانڈ سیفوےڈ کے گاہکوں ،سپالئرز ،مالزمین ،اور حریفوں
کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جانا چاہئے .ہیرا پھیری ،اخفاء،
مراعات کے طور پر دی گئی معلومات کا غلط استعمال،
مادی حقائق کی غلط فہمی ،یا کوئی اور غیر منصفانہ عمل
برانڈ سیفوےڈ کے ایک نمائندے کے طور پر کام کرتے
ہوئے دوسروں سے فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال نہیں کیا
جا سکتا ہے.
 .Iسماجی ذمہ داری
برانڈ سیفوےڈ ایک اچھے کارپوریٹ شہری کی حیثیت
سے اپنے کردار پر یقین رکھتا ہے اور انسانی حقوق کا
استحصال کرنے والے کاروباری طریقوں سے بچنے کے
لئے بنیادی انسانی حقوق اور اپنی وابستگی کے لئے اپنی
حمایت کا اظہار کرتا ہے .اس کا مطلب ہے احتیاط سے
عملہ کی فالح و بہبود ،ماحولیات ،تحفظ اور صحت ،اور
مقامی کمیونٹیز سے متعلق ہماری سرگرمیوں کے ممکنہ
اثرات جیسے مسائل کو سنبھالنا.
برانڈ سیفوےڈ مالزمین کی اس بات کے لیے ہمت افزائی
کرتا ہے ،اگرچہ یہ مشروط نہیں ہے ،کہ یہ حضرات اس
حد تک اپنے مقامی سماج مں خیراتی سرگرمی یا سیاسی
امور میں فعال رہیں جو ان کے کام پر اثر انداز نہ ہو .تاہم
کسی بھی مالزم پر دباؤ نہیں ڈاال جائے گا یا اس کے لیے
ضروری نہیں ہوگا کہ وہ مقامی کمیونٹی میں فعال رہے یا
خیراتی یا سیاسی سرگرمیوں پر وقت یا پیسہ خرچ کرے.
برانڈ سیفوےڈ کے فنڈز یا اثاثوں کی خیراتی یا سیاسی
شراکت صرف قابل اطالق کمپنی کی پالیسیوں کے مطابق

انجام دی جا سکتی ہے.
 .IIٹھیکیداروں اور سپالئرز کے ساتھ معامالت
مارکیٹ میں برانڈ سیفوےڈ کے معامالت طرفداری یا نا
مناسب اثر و رسوخ کے ظہور کے ذریعہ داغدار نہیں کیا
جے سکتے ہیں .ٹھیکیداروں اور سپالئرز کو واضح اور
ظاہری معیار کی بنیاد پر منتخب کیا جانا چاہئے .متعلقہ
مالحظات قیمت ،مصنوعات اور خدمات کی خوبی ،ترسیل
کے شیڈول ،اور اخالقی طرز عمل اور اعلی صحت،
حفاظت اور ماحولیاتی معیارات کے لئے شہرت کو شامل
ہیں.
برانڈ سیفوےڈ توقع کرتا ہے کہ اس کے ٹھیکیدار ،سپالئرز،
ایجنٹ اور نمائندے اس ضابطہ ،قابل اطالق قوانین اور برانڈ
سیفوےڈ کے دیگر متعلقہ پالیسیوں پر عمل کریں گے.
 .IIIنامناسب ادائیگی ،بدعنوانی ،رشوت
مفاد کے حصول کے لئے نامناسب ادائیگی جیسےرشوت،
سہولیات کی ادائیگی ،یا بالوجہ سپاس گزاری یا تحفے کسی
بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ برانڈ سیفوےڈ واضح
طورپرتمام کاروباری لین دین میں حکومت اور نجی شعبے،
دونوں میں دنیا بھرکےتمام ممالک میں نامناسب ادائیگی
سےمنع کرتاہے۔ نامناسب ادائیگیوں میں “سہولیات ادائیگی”
جو اکثرسرکاری ایجنسیوں کے ساتھ لین دین کی سہولیات
کے لئے کیا جاتا ہے ،اس سے قطع نظر کہ چاہے وہ
سہولت ادائیگی قانونی طور پرجائزہو یا مقامی طورپراس کا
رواج ہی کیوں نہ ہو ،شامل ہیں۔

صفحہ 13

نامناسب ادائیگیوں اورمناسب  ،محدود تحفے ،تفریحی
تجارت اور صارف کے سفری اور رہائشی اخراجات
کے بیچ الجھنا نہیں چاہئے جو براہ راست برانڈ سیفوےڈ
کے کاروبار کے فروغ سے متعلق ہیں جب تک کہ فائدہ
اٹھانے والے کی پالیسی نہ ہو اورجواس سے روکتی
ہو۔ وہ اشیا قابل قبول ہیں ،جو اس کوڈ ،اورکسی کمپنی،
کاروبار ،یاعالقائی پالیسی جیسے سفر اور تفریحی پالیسی
یا کاروباری اخراجات اور آفسیٹ پالیسی کے ساتھ مشروط
ہو۔ یاد رکھیں کہ کاروبار کو محفوظ کرنے کے لئے ذاتی
غرض سے کسی شئے کا انتظام کرنا یا پیشکش کرنا سختی
سے ممنوع ہے۔
خدمات کے لئے ٹپس یا انعام مقامی طور پر رائج اور جائز
طریقے پردیا جاسکتا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں آپ کو حساس
رہنا چاہئے کہ آپ جو انعام دے رہے ہیں اسے وہ رشوت
کے طور پر نہ سمجھیں۔ اگر رقم یا طریقہ ادائیگی سے یہ
لگے کہ رشوت دینا پڑے گا تو فیس یا کمیشن ادا نہ کریں۔
تمام ادائیگی واضح طور پر اور درست طریقے سے برانڈ
سیفوےڈ کی کتابوں میں ریکارڈ کیا جانا چاہئے۔ کوئی ایسی
ادائیگی جومبہم طریقے سے ادا کرنے کے کہا جاتا ہے
جو آپ کولگتا ہے کہ یہ مشتبہ ہے تو آپ کو اپنے منیجر یا
متعلقہ افسر سے رہنمائی حاصل کرنی چاہئے۔
 .VIمفاد کا ٹکراو
برانڈ سیفوےڈ کے مالزمین کو اس بات کا خیال رکھنا
چاہئے کہ ان کے ذاتی اور دیگر پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور
برانڈ سیفوےڈ کے تئیں ان کی ذمہ داریوں کے بیچ ٹکراو نہ
ہو۔ برانڈ سیفوےڈ کے ہر مالزم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ
کسی ایسی سرگرمی سے بچیں جس سے مفادات کا ٹکراو
پیدا ہوتا ہو۔
اے“ -مفادات کا ٹکراو” اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص
کے نجی مفادات اور برانڈ سیفوےڈ کے مفادات کے ساتھ
کسی طرح کی مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ جب ایک مالزم،
افسر ،ڈائریکٹر کوئی قدم اٹھاتا ہے یا اس کا کام ،اور اس کا
مقصد موثر کارکردگی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے
تو مفاد کا ٹکراو ہوسکتا ہے۔ ممکنہ مفاد کے ٹکراو میں یہ
چیزیں شامل ہیں لیکن یہیں تک محدود نہیں ہے:
•برانڈ سیفوےڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے ساتھ
لین دین کرنا جس سے آپ کا ذاتی یا مالی مفاد جڑا ہو۔
•کاروبارمیں اس سپالئر کو ترجیح دینا جس میں آپکا یا
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اپنے خاندان کے کسی گھریلو رکن کا ذاتی یا مالی مفاد
جڑا ہوبجائے اس کے کہ عوامی منعقد کارپوریشن میں
ایک فیصدی سے بھی کم کا سرمایہ ہو۔
•ذاتی مفادات یا تحفے مانگ رہے ہوں جس سے آپ
کے کاروباری فیصلے پر اثر پڑتا ہے یاصارفین،
کانٹریکٹر ،یا سپالئرس کی جانب سے کام کررہے ہوں۔
•برانڈ سیفوےڈ کے وسائل ،اپنی پوزیشن یا اثرورسوخ
ذاتی مفاد کے لئے بھنانے یا اپنی باہری سرگرمی یا
مفادات کو بڑھاوا دینے کے لئےغلط استعمال کرنا۔
•برانڈ سیفوےڈ کے حریف کے لئے مقابلہ کرنا یا اس
کے لئے کام کرنا۔
•اندرونی ٹریڈنگ میں ملوث یا،
•دیگرحاالت جس میں آپ کے ذاتی مفادات برانڈ
سیفوےڈ کے اچھے مفادات سے عالحدہ ہوتے ہوں۔
بغیر کسی مخصوص منظوری کے مفادات کے ٹکراو سے
بچنا چاہئے۔ جب کبھی لین دین کی مناسبت میں کوئی شبہ
ہو یا اگر ٹکراو ممکن ہو تو اپنے منیجر یا متعلقہ افسر
سے رابطہ کریں۔ ان تمام حاالت اور شرائط کا بیان کرپانا
ناممکن ہے جسے مفادات کا ٹکراو سمجھا جاسکتا ہے۔
بظاہرعالقوں کو پوری واقفیت اور موجود حاالت کی بنیاد
پر اس کا مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ جہاں کہیں مفادات
کے ٹکراو کا قطعی امکان ہے وہاں مالزم کو مناسب وقت
دیا جائے گا کہ وہ ٹکراو کو درست کر لیں۔ کچھ حدود میں
مفادات کا ٹکراو اطالق قانون کے تحت ممنوع ہیں اور
مالزمین ،افسر ،یا ڈائریکٹرکو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا
چاہئے جس کا نتیجہ اطالق قانون کی خالف ورزی ہو۔
 .Vمفادات کے ٹکراو کے امکانات کا اظہار
مالزمین جو ایسی سرگرمی یا رشتے میں منسلک ہیں جس
سے مفادات کے ٹکراو کا امکان پیدا ہوسکتا ہواس ممکنہ
ٹکراو کواسی وقت ظاہر کرنا ضروری ہے جب منیجمینٹ
کے ذریعہ برانڈ سیفوےڈ کے بہتر مفاد کے تحفظ کے
لئےاس کے جائزہ اور منظوری کا معاملہ سامنے آئے۔ اگر
خاص طور پر درخواست کی جائے تو اس طرح کا ظہور
نامہ تحریری شکل میں دیا جانا چاہئے۔
 .IVمالزمت کے باہر
کل وقتی مالزمین ،افسران ،یا ڈائریکٹروں کے لئے اضافی
یا ثانوی روزگار حوصلہ شکنی اور غیر قانونی ہوسکتا

ہے۔ اگر آپ کا برانڈ سیفوےڈ کے ساتھ مالزمتی کانٹریکٹ
یا معاہدہ ہے ،خاص طور پر یہ اضافی یا ثانوی روزگار
کی ممانعت کرتا ہے۔ اگر برانڈ سیفوےڈ کا روزگار یا برانڈ
سیفوےڈ کے مفادات کے ساتھ ٹکراوپر اپنے فرائض میں
مداخلت نہیں کرتا اور اس کے معاہدے میں بھی ممنوع
نہیں ہے اورغیر قانونی نہ ہو تو اضافی یا ثانوی روزگار
ممنوع نہیں ہے۔ کل وقتی برانڈ سیفوےڈ مالزمین ،افسران،
ڈائریکٹر حریف کے ساتھ کبھی کام نہیں کرسکتے۔ اگر آپ
اضافی یا ثانوی مالزم ہیں تو مناسب انتظامی اہلکاروں کو
اس کی اطالع دیں۔
 .IIVباہری مفادات
تیسرے فریق کے ساتھ لین دین کے ذمہ دار برانڈ سیفوےڈ
مالزمین حریف کمپنیوں یا جن کے ساتھ برانڈ سیفوےڈ
لین دین کرتا ہے اس کے کاروبار میں کسی طرح کا مفاد
رکھنے کی ممانعت ہے۔ عوامی سطح کی ٹریڈ کمپنیوں
میں حصص رکھنا اس کی خالف ورزی اس وقت تک
نہیں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کی قیمت اتنی نہ ہو
کہ مالزم کا فیصلہ برانڈ سیفوےڈ کے معاملوں پر اثرانداز
ہوسکے۔
 .IIIVڈائریکٹر شپ کے باہر
ہمارے مالزمین ،افسران یا ڈائریکٹرس کا کسی مفاد والے
ٰ
ٹرس ،یا مشیر کار یا
کمپنی میں ڈائریکٹر کے طور پر یا
کنسلٹینٹ کے طور پر کام کرنا ممنوع ہے (عالوہ کسی غیر
منافع بخش یا خیراتی ادارے) جب تک کہ وہ متعلقہ افسر
سے تحریری شکل میں اس کی اجازت نہ لے لیں ،جو بال
کسی وجہ کے یا من مانے طریقے سے نہ روکے ہوئے
ہوں۔
 .XIکارپوریٹ مواقع
مالزمین ،افسران ،اور ڈائریکٹروں کی ذمہ داری برانڈ
سیفوےڈ کے جائزمفادات کو آگے بڑھانا ہے،اور کب یہ
موقع آتا ہے اور کب اس سے منع کیا جاتا ہے:
•کارپوریکٹ ملکیت ،معلومات یا پوزیشن کےاستعمال
سے حاصل ہوئے مواقع کا اپنے لئے استعمال کرنا۔
•کارپوریٹ کی ملکیت ،معلومات یا پوزیشن کو ذاتی
حصول کے لئے استعمال کرنا ،اور
•برانڈ سیفوےڈ کے ساتھ مسابقت کرنا۔

 .Xتحفے ،تعاون اور تفریح
ایسے کاروباری تحفے ،تعاون ،اور تفریح جس کا اثر
کاروباررشتے کے مقصد اور تعلقات پر پڑسکتا ہے ایسے
معاملوں میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ
قانونی طور پر یا ریگولیشن کے ذریعہ ممنوع بھلے ہی
نہ ہوں ،کوئی افسر ،ڈائریکٹر کا کوئی مالزم کوئی تحفہ
دینا کسی صورت سے زائد تحائف قبول کرنا ،غیرمعمولی
مہمان نوازی ،شاہانہ تفریح یا دیگر کسی تیسرے شخص
سے تعاون جو غیر قانونی ،بے سواد ہوں نقد یا یا نقد کی
صورت میں جس کے نیتجے میں اثرورسوخ یا وصول کنندہ
کے فیصلے کاروبار پر اثر انداز ہونے کا تاثر قابل قبول
نہیں ہے۔
دوسروں کو برانڈ سیفوےڈ کے اخراجات سے ہدیہ ،ہبہ،
تفریح صرف مندرجہ ذیل صورت میں دیا جاسکتا ہے:
•وہ قابل قبول برانڈ سیفوےڈ کاروباری عمل کے مطابق
ہوں اور بک اور کمپنی کے ریکارڈ میں مناسب
طریقے سے اندراج کئے جاتے ہوں۔
•وہ ایک محدود قیمت کی شکل میں ہوں اور ایسی
صورت میں ہوں جسے رشوت یا ادا کے طور پر نہ
سمجھا جاسکے۔
•وہ اطالق مقامی قانون کے خالف نہ ہوں یا عام طور
اخالقی اور سماجی طور پرقابل قبول ہوں ،اور
•عوامی طور پر ظاہر ہوں بشمول وصول کنندہ جس
سے برانڈ سیفوےڈ یا وصول کنندہ کو کوئی شرمندگی
نہ اٹھانی پڑے۔
 .IXلون
کسی کو بھی برانڈ سیفوےڈ کی طرف سے لون کے لئے
بشمول برانڈ سیفوےڈ کے افسر ،ڈائریکٹر ،یا مالزمین یا
تیسرے فریق کو بورڈ آف ڈاریکٹر یا اس کے لئے تشکیل
کردہ کمیٹی کے ذریعہ پیشگی منظوری ضروری ہے۔
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قوانین ،قواعد و ضوابط کی تعمیل

برانڈ سیفوےڈ تمام قابل اطالق قوانین کے ساتھ آزادانہ،
منصفانہ اور اخالقی کاروباری طریقوں کو اپنانے کا پابند
عہد ہے۔ قابل اطالق قوانین پرعمل کرنے میں ناکامی
آپریشنل تاخیر کا سبب بن سکتی ہے جس سے ہمارے ساکھ
کو نقصان پہنچتا سکتا ہے اور برانڈ سیفوےڈ کو فوجداری
مقدمہ اور جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے یا برآمد کرنے کے
حقوق صلب کئے جاسکتے ہیں۔ قابل اطالق قوانین کی خالف
ورزی پر مالزمین پر بھی جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے یا
جیل بھیجا جاسکتا ہے۔
 .Iمسابقی اوراعتماد شکنی قوانین
مسابقتی اوراعتماد شکنی قوانین انٹرپرائزیز کی آزادی کا
تحفظ کرتا ہے ،اور ایسے روئے کی ممانعت کرتا ہے جس
سے تجارت محدود ہوں یا اس کے مقابلہ کرنے پر پابندی
عائد کرتا ہو۔ ان قوانین کا ہماری تمام سطح کے کاروبار پر
اطالق ہوتا ہے۔ وہ مارکیٹ طاقت ،قیمت کا تعین ،مارکیٹ
حصص یا بولی میں گڑبڑی کرنے کے غلط استعمال جیسے
قدم کو روکتا ہے۔ برانڈ سیفوےڈ کے مالزمین ،افسران،
اور ڈائریکٹروں یا ہماری خدمات کی قیمت ،یا مصنوعات،
مارکیٹ کا انتخاب ،خطے یا صارفین ،ایسے صارفین یا
سپالئرس کا بائیکاٹ یا محدود کرنے ،یا پیداوار پر کنٹرول
یا دیگر ممنوع تجارت شکار میں شامل ہونے یا قانونی طور
پر ممنوع مخالف مسابقتی اقتصادی طرزعمل کے بارے میں
ہمارے حریف کے ساتھ بحث میں شامل ہونا ممنوع ہے۔ اس
طرح کے کاموں میں ملوث ہونے پرکمپنی اور کمپنی کے
مالزمین پر بڑا جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے،اس میں بھاری
مانیٹری جرمانہ اور قید بھی شامل ہے۔

 .IIٹریڈ کنٹرول ،پابندیاں ،بائکاٹ مخالف مہم
بہت سے ممالک جہاں برانڈ سیفوےڈ موجود ہے وہاں
درآمدات اور برآمدات قوانین ہیں اور وہ قوانین اقتصادی
بائیکاٹ کے ساتھ معاشی پابندی سے بھی نپٹتے ہیں۔
برآمدات کنٹرول یا ۤ
درمدات قوانین پر عمل پیرا ہونے کے
لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کیا بھیج رہے ہیں/
یا موصول کر رہے ہیں ،یا کہاں کس کو بھیج رہے ہیں یا
کس سے موصول کر رہے ہیں اور کھیپ کہاں جائے گا۔
بائیکاٹ مخالف قوانین کسی کمپنی یا منفرد کوشرکت کرنے
سے روکتا ہے جس پر کسی ملک نے پابندی لگائی ہے یا
اس کی مخالفت کی ہے۔
بائیکاٹ کی درخواست کئی صورت میں آ سکتی ہے لیکن
اکثروبیشتر بولی کی دعوت ،خریداری آرڈر ،کریڈٹ لیٹر،
اور کھیپ کے دستاویز یا ہدایات میں ہوتی ہے۔ جبکہ کچھ
درخواستیں بظاہر ہوتی ہیں جبکہ دیگر بائیکاٹ کی زبان
ظاہر نہیں ہوتی۔
 .IIIحکومت یا حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ڈیل
برانڈ سیفوےڈ قومی حکومت یا حکومتی انٹرپرائزیز
کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے۔ تمام بات چیت میں برانڈ
سیفوےڈ کے جومالزمین حکومت کے نمائندوں کے ساتھ
لین دین کر رہے ہوں اس میں اعلی سطحی اخالقی معیار
اطالق قوانین و ضوابط بشمول یوکے برائبری ایکٹ ،اور
فورن کرپٹ پریکٹس ایکٹ(ایف سی پی اے) ،جس میں
بلواسطہ یا بالواسطہ کوئی قابل وقعت چیز بیرون حکومت
کے افسر یا بیرون سیاست داں امیدوار کو کسی چیز کے
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حصول تجارت کو برقرار رکھنے کے لئے دینا منع ہے،
اس پرعمل کرنا ضروری ہے۔ برانڈ سیفوےڈ کے جو
مالزمین امریکہ کے باہر تجارت کر رہے ہیں انہیں یوکے
برائبری ایکٹ اور ( )APCFکی لزومیت کے بارے میں
جاننا ضروری ہے۔ قانون سازوں ،ریگولیٹری ایجنسیوں،
حکومت کے فیلڈ ایجنٹ ،یا دیگر سرکاری افسریا کسی
ملک کا سیاسی امیدوار کے ساتھ لین دین کرنے میں برانڈ
سیفوےڈ کے مالزمین کو اس طرح پیش نہیں آنا چاہئے جس
سے ظاہرہوتا ہو کہ کسی چیز کے حصول ،برقرار رکھنے
یا براہ راست تجارت کررہے ہیں ،کسی شخص پر غلط
طریقے سے اثر انداز ہونے یا اپنے فرائض کے نبھانے میں
دوسری صورت اختیار کرنے سے بچنا چاہئے۔ عام تجویز
یہ ہے کہ کوئی پیسہ ،تحفے ،یا دیگر قیمتی سامان کسی
قانون ساز ،عدالتی ،یا دیگر سرکاری افسر کو کسی بھی
صورت میں نہیں دیا جائے گا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جہاں
بھی ہم کاروبار کرتے ہیں وہاں برانڈ سیفوےڈ مالزمین کے
ذریعہ جو بھی ادائیگی کرتے ہیں وہ کسی بیرون ملک یا نیم
سرکاری نمائندگان کو سہولیات مہیا کرانے یا سرکاری کام
کو انجام دالنے کے لئے ہوتا ہے ،کاروبار حاصل کرنے یا
اسے برقرار رکھنے اور مسلسل تجارت کے لئے نہیں قانون
کے مطابق جس کی اجازت بھی ہوسکتی ہے۔ برانڈ سیفوےڈ
توقع کرتا ہے کہ اس کا تیسرا پارٹی ایجنٹ ،تقسیم کار ان
ضابطوں پر برانڈ سیفوےڈ کی نمائندگی کرتے وقت ہماری
پالیسی پرعمل کریں گے۔
 .VIخفیہ جانکاریاں ،اندرونی تجارت اور بخشش دینا
“انسائڈر ٹریڈنگ” قوانین کسی ایسے شخص کے ذریعہ
حصص کی خریدو فروخت یا سیکوریٹیز سے روکتا ہے
جنہیں کمپنی کے بارے میں مادی غیر عوامی معلومات
حاصل ہو یا جنہیں کمپنی کے بارے میں دوسروں سے
دیگر غیرعوامی انکشافات کا علم ہوگیا ہو جب وہ کمپنی
کے حصص کا کاروبار کر رہا تھا۔ یہ لین دین عام طور
پر “انسائڈر ٹریڈنگ یا “ٹیپینگ” کے نام سے جانا جاتا ہے
جو کوئی بھی اندرونی تجارت میں شامل ہوتاہے یا برانڈ
سیفوےڈ کے بارے میں انکشاف کرتا ہے وہ سخت قانونی
چارہ جوئی کا حقدار ہے بشمول تین گنا نقصانات ،جرمانے
اور قید کا شامل ہے۔
کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر،افسر یا مالزم جو کمپنی سے
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متعلق غیر عوامی معلومات رکھتا ہو خود یا کسی اہل خانہ
کے ذریعہ یا کسی کمپنی کے ذریعہ کمپنی کی سیکورٹیز
نہ توخرید سکتاہے اور نہ فروخت کرسکتا ہے( ،برعکس
اس کے جوجاری غیر منظور شدہ ٹریڈنگ پالن ہے جو (
 )CESقانون  )1-5b01پر عمل کرتا ہے ،یا کمپنی کے
باہر کا ،بشمول اہل خانہ اور احباب جوغیر عوامی معلومات
سے ذاتی مفاد کے حصول میں لگاہے۔ اس کے عالوہ نہ
کوئی ڈائریکٹر ،افسر یا مالزم جوکمپنی کے کاروبار کے
کام میں لگا ہے ،جنہیں اس کمپنی کے بارے میں غیر
عوامی حقیقی معلومات حاصل ہوتی ہو جس کے ساتھ ان کی
کمپنی کاروبار کرتی ہے ،مثال کے طور پر گاہک یا برانڈ
سیفوےڈ کا سپالئر ہے ،اس کمپنی کی سیکورٹیز میں اسی
وقت کاروبار کرسکتا ہے جب معلومات عام ہوجائے یامادی
طور پراس کی اہمیت برقرار نہ رہے۔
عام طور پرمعلومات “غیرعوامی” اس وقت تک رہتی ہے
جب تک کہ معلومات سرمایہ کاروں کو مہیا نہیں کرائی
جاتی ہے ،جب سیکورٹیز اور ایکسچینج کمیشن کے ساتھ
فائل شیئرکیا جاتا ہے یا پریس ریلیز میں انکشاف کیا جاتا
ہے جو برانڈ سیفوےڈ کے ذریعہ تقسیم عام کے لئے شائع
ہوتا ہے اس کے بعد وہ معلومات غیرعوامی نہیں رہتی
ہے۔ جبکہ “مادی معلومات” میں شامل ہیں نئے بازارمیں
اسکی اہمیت ،فروخت اور حاصل شدہ اعداد وشمار ،بڑے
کانٹریکٹ ،حصول اور انضمام کے منصوبے۔ اس میں
کمپنی کے بارے میں کئی اہم اورخفیہ معلومات بھی شامل
ہوتی ہیں جس کے ساتھ برانڈ سیفوےڈ کاروبار کرتا ہے۔

اطالع کیسے دی جاتی ہے؟

 .Iدستاویزات اور ریکارڈ:
ہمارے کاروباری ریکارڈ،رپورٹس اور ٹیکس کی ادائیگی
سے متعلق کاغذات الزمی طور پر بڑے ہی اخالص کے
ساتھ غلطی سے مبرّ ا اور مکمل طور پر تیار ہونے
چاہیے۔برانڈ سیفوےڈ کے مالزمین کو یہ یقینی بنانا چاہیے
کہ:
•بل کی تیاری کا تمام عمل،ادائیگی ،دیگر حسابات یا
داخلی لین دین سب کے سب گاہک کے ساتھ ہوئے
معاہدے اور اسے رضامندی دینے والے میکانزم کے
مطابق ہی ہوں۔
•کوئی بھی مخفی یا غیر مندرج رقم یا اثاثہ ،کسی بھی
غرض سے جاری نہ ہو۔
•پیسہ نکالنے کا کوئی بھی عمل کسی بھی قابل ادائیگی
اکاونٹ سے صرف چیک یا معمول کے مطابق ٹرانسفر
کے دیگر مقبول ذرائع سے ہی کیا جائے جو بڑے
بینکوں کے توسط سے صرف مستند مالزمین کے
ذریعے ہی ادا ہوں اور کوئی بھی چیک “نقد” یا کوئی
اور” غیر معروف وصول کنندہ” کے نام واجب االدا نہ
ہو۔
•برانڈ سیفوےڈ یا اسکی کسی بھی ذیلی شاخ کے کسی
بھی رجسٹر یا ریکارڈ میں کوئی بھی غلط یا نقلی
اندراج کسی بھی وجہ سے نہ ہو،اور کوئی بھی مالزم
ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہ ہو جو ایسے
کسی اندراج کا سبب بنے ۔
•کوئی بھی ایسی ادائیگی نہ کی جائے اور نہ ہی اسے
منظوری دی جائے جو اس مقصد یا خیال سے ہو کہ
اس ادائیگی کا کوئی بھی حصہ کسی ایسی غرض
کیلیے استعمال ہونے واال ہے جو اس ادائیگی سے

متعلق دستاویزات سے واضح ہونے والے مقصد کے
خالف ہو۔
•دستاویزات اور ریکارڈ  ،ریکارڈ کی حفاظت کی الگو
و جاری پالیسی کے مطابق ہی محفوظ کیے جائیں ۔
 .IIحساب کتاب کی کاروائی اور اختیارات:
وہ تمام مالزمین جو مالی لین دین کے جاری کرنے یا
ریکارڈ رکھنے سے متعلق ہیں ،انکی یہ ذمہ داری ہیکہ
وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام لین دین بال کسی توقف
کے ،بغیر کسی غلطی کے مکمل طور پر ہمارے رجسٹر
اور ریکارڈ میں درج ہوں ،تاکہ برانڈ سیفوےڈ کی مالی
اور حساب کتاب سے متعلق پالیسی یا آپکے عالقے کے
مخصوص تجارتی اور مقامی اصول و ضوابط اور امریکہ
میں عمومی طور سے مقبول اصول و قوانین کے مطابق
مالی حساب نامہ تیار کیا جا سکے اور ہماری تمام امالک
کے تئیں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو سکے۔
برانڈ سیفوےڈ کے تمام مالزمین کیلیے یہ بات سختی سے
ممنوع ہے کہ وہ کسی ایسے خود مختار محاسب(اکاؤنٹنٹ)
پر جبر کرے ،گمراہ کرے یا فریب کے ذریعے متاثر
کرنے کی کوشش کرے جو مالی حساب نامہ()tnemetatS
کی نطر ثانی یا جانچ پڑتال کر رہا ہو۔
 .IIIمتعلقہ دستاویزات
ت خرچ(-nI
لین دین سے متعلقہ دستاویزات جیسے فہرس ِ
، )eciovچیک کی درخواست اور سفر خرچ کی تفصیل
بالکل درست ہونی چاہیے اور مکمل طور پر حقیقی لین دین
کو واضح کرتی ہو۔ برانڈ سیفوےڈ کی رقوم اس صورت
میں ادا نہیں کی جائیں گی جبکہ یہ مقصد یا خیال ہو
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کہ اس ادائیگی کا کوئی بھی حصہ کسی ایسے غرض
کیلیے استعمال ہونے واال ہے جو اس ادائیگی سے متعلق
دستاویزات سے واضح ہونے والے مقصد کے خالف
ہو۔متعلقہ دستاویزات بالکل درست ہونے چاہیئں اور قانون
یا برانڈ سیفوےڈ کی پالیسی کے مطابق ہی محفوظ ہونے
چاہیئں۔
برانڈ سیفوےڈ کے مالزمین کیلیے سختی سے ممنوع ہے
کہ وہ کسی دستاویز یا ریکارڈ میں اس نیت سے ترمیم کریں
یا ضائع کریں یا کچھ ردو بدل کریں تاکہ کسی سرکاری
ایجنسی کے تحت ہونے والی کسی بھی قانونی کارروائی
کے تحت کسی معاملہ کے مستقل انتظام و انصرام یا تفتیش
میں دخل انداز ہوں یا اسے متاثر کریں۔
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 .VIغلط بیانی ،ریکارڈ میں ردو بدل اور دھوکہ دہی :
یہ ضروری ہے کہ تمام دھوکے پکڑے جائیں ،انکی رپورٹ
کی جائے اور سب سے بڑھکر انہیں روکا جائے۔ کسی کو
بھی اسکی تاویل و توجیہ کا اختیار نہ ہوگا ورنہ وہ بھی غلط
بیانی اور ریکارڈ سے چھیڑ چھاڑ کا مجرم سمجھا جائے گا۔
اس قانون اور ان پالیسیوں کو توڑنے کی صورت میں تادیبی
کارروائی کی جاسکتی ہے جو بشمول(لیکن محدود نہیں)
معطلی اور مالزمت سے محرومی اور/یا موجودہ قانون کے
مطابق سِ ِول کارروائیوں اور مناسب مجرمانہ قانونی کاروائی
کے آغاز پر منتج ہو سکتی ہے۔

کمپنی کی پراپرٹی

ہماری امالک کی حفاظت برانڈ سیفوےڈ کے تمام
مالزمین ،آفیسرز اور ڈائریکٹروں کی ذمہ داری ہے۔برانڈ
سیفوےڈ مالزمین ہر حال میں ان امالک کی عزت و
احترام کے ساتھ حفاظت کریں اور انہیں ہر قسم کے
ضیاع اور دست برد سے محفوظ رکھیں۔ برانڈ سیفوےڈ
کی امالک میں صرف مادی ساز و سامان ،آالت اور
ت اشیاء ہی نہیں بلکہ دیگرحسی امالک بھی شامل
فہرس ِ
ہیں جیسے کہ سیکیورٹی اور نقد ،آفس کا ساز و سامان
اور دستیاب اشیاء نیز اطالعاتی نظام۔ مزید اس میں انٹل
ایکچول سامان بھی شامل ہیں جیسے کہ گاہکوں کی
فہرست ،قیمتوں کی معلومات ،سافٹویئر ،پیٹنٹ ،تجارتی
نشانات ،حقوق نقل (کاپی رائٹ) و دیگر ملکیت سے
متعلق معلومات اور مختلف طریق استعمال۔

اور اندراج میں بایں طور بہت توجہ رکھنی ہے:
•کمپنی کے رقوم کی حفاظت کیلیے برانڈ سیفوےڈ کی
پالیسیوں کو مانا جائے۔
•اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کمپنی کی رقوم اور ان
ذاتی رقوم کے عوض جو کہ کمپنی کی جانب سے ادا
کر دیے جائیں گے ،ان کے عوض برانڈ سیفوےڈ اچھا
اور بہتر مال لے رہی ہے۔
•صرف ان خرچوں کا تاوان دیکھا جائے جو معقول
ہوں ،حقیقی ہوں اور منظور شدہ ہوں ،اور
•اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جن ریکارڈس کو ہم
منظوری دے رہے ہیں ان سے یہ ظاہر ہو کہ برانڈ
سیفوےڈ کی رقوم کا مناسب استعمال ہو رہا ہے اور وہ
بالکل درست،مخلصانہ اور وقت پر تیار شدہ ہیں۔

 .Iمصنوعات اور خدمات :
ہماری مصنوعات اور خدمات برانڈ سیفوےڈ کی ملکیت
ہیں۔ مالزمین کی جانب سے دوران مالزمت برانڈ
سیفوےڈ کی مصنوعات اور خدمات کی ترقی ،بہتری اور
عمل آوری کیلیے کی جانے والی تمام کوششیں برانڈ
سیفوےڈ کی ملکیت ہیں اور اس مالزم کی برخاستگی
کے بعد بھی وہ برانڈ سیفوےڈ کی ملکیت رہیں گی۔

 .IIIکمپیوٹر ،سرور اور سوفٹ ویر:
برانڈ سیفوےڈ کے کمپیوٹر ،سرور،الکٹرانک میڈیا سسٹم اور
وہ تمام معلومات جو برانڈ سیفوےڈ کے کمپیوٹر سسٹم میں
داخل ہو تی ہیں ،الگو قانون کے مطابق،وہ برانڈ سیفوےڈ
کی ملکیت ہیں۔برانڈ سیفوےڈ کا ای میل سسٹم،الکٹرانک
اتصاالتی سسٹم اور انٹرنٹ کے استعمال کی سہولتیں صرف
مؤثر،اخالقی،غیر متشددانہ اور قانونی طریقے پر کمپنی
کے کاروبا ر کو چالنے کی غرض سے فراہم کی گئی ہیں
۔برانڈ سیفوےڈ اس بات کی اجازت دیتی ہیکہ ای میل اور
انٹرنٹ سہولتوں کا فائدہ وقتا فوقتا ذاتی اغراض کیلیے اٹھایا
جا سکتا ہے لیکن وہ صرف مؤثر،اخالقی،غیر متشددانہ اور
قانونی طریقے پر ہی ہو اور کمپنی کے بزنس کے انتظام
یا مالزمین کے کام سے متعلق شروط و عہود کی تکمیل
سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے ۔مالزمین سے یہ امید کی
جاتی ہیکہ وہ برانڈ سیفوےڈ کی پالیسی یا آپکے عالقے یا
بزنس کیلیے مخصوص پالیسییزکی پابندی کریں اور بہتر
فیصلہ کرتے ہوئے ان ذرائع کا ذاتی استعمال کرتے وقت
پابند رہیں۔ایسا نہ کرنا ،قانون شکنی ہوگا جسکے نتیجے

 .IIرقوم :
مالزمین ،آفیسرز اور ڈائریکٹرس برانڈ سیفوےڈ کی ان
تمام رقوم کیلیے ذاتی طور پر ذمہ دار ہیں جو ان سے
کسی طور بھی متعلق رہی ہوں۔ برانڈ سیفوےڈ رقوم میں
شامل ہیں (لیکن محدود نہیں) کرنسی ،چیک ،کریڈٹ یا
چارج کارڈ ،منی آرڈر ،محصول ڈاکِ ،بل ،تاوان کے
مطالبے ،واجب االدا رقوم ،موصول ہونے والی رقوم،
ت
اندازے ،تنخواہ کے چیک ،خرچ کا تاوان اور فہرس ِ
خرچ()eciovnI۔
مالزمین کو برانڈ سیفوےڈ کے رقوم کی حفاظت ،استعمال
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میں اِن تمام یا کچھ ذرائع کے ذاتی استعمال سے روکا جا
سکتا ہے۔برانڈ سیفوےڈ کے کمپیوٹر سیکیورٹی کے حفاظتی
انتظامات کو بند کرنے،ناکاہ رکرنے یا دھوکا دینے کی
کوئی بھی کوشش تادیبی کاروائی کا سبب بن سکتی ہے جس
کے نتیجے میں بشمول(لیکن محدود نہیں) معطلی اور کام
سے نکالے جانے تک کی سزا ہو سکتی ہے۔
ممالک کی بڑھتی ہوئی تعداد ،ذاتی معلومات(نام،گھر اور
آفس سے رابطے کے معلومات وغیرہ) کے حصول،ان پر
ہونے والے کام اور انکے استعمال کی بڑی ہی سختی کے
ساتھ نگرانی کر رہی ہیں۔برانڈ سیفوےڈ مالزمین کو ان حلقہ
عدلیہ میں نافذ اصول و ظوابط کی پابندی کرنی چاہیےجہاں
سے وہ ذاتی معلومات لے رہے ہیں یا جہاں اس پر کام
ہو رہا ہے یا استعمال ہو رہا ہے،ساتھ ہی ساتھ الگو برانڈ
سیفوےڈ پالیسیز اور معاہدہ جاتی شروط و عہود کی بھی۔
سماجی رابطہ کی ویب سائٹس کا استعمال کارآمد ذریعہ ہو
سکتا ہے ،پھر بھی،اگر صحیح طور سے استعمال نہ کیا
جائےتو یہ آپکے اور برانڈ سیفوےڈ کیلیے ایک اضافی
خطرے کا سبب بن سکتی ہیں۔کبھی بھی سماجی رابطہ کی
ویب سائٹس کا استعمال ،برانڈ سیفوےڈ یا آپکی بزنس
اکائی سے متعلق معلومات دینے کیلیے نہ کریں االّ یہ
کہ مناسب طریقے سے اپکو اسکی اجازت دے دی گئی
ہو۔مالزمین ،آفیسرز اور ڈائرکٹرز کو بڑی ہی سختی کے
ساتھ اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ(بالواسطہ یا بال
واسطہ)سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر برانڈ سیفوےڈ کے نام سے
کوئی اکاؤنٹ نہ بنائیں یا/اور نہ ہی کمپنی کیلیے یا کمپنی
کے نام پر رابطہ کریں یا شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی
چیز بھیجیں ۔ اگر اپ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں جس
میں برانڈ سیفوےڈ یا آپکی بزنس اکائی سے متعلق کوئی
معلومات ہو تو اپ برائے مہربانی اپنے مینجر یا اپنے بڑے
آفیسر کو اسکی اطالع دیں۔
 .VIحق ملکیت اور حساس معلومات:
تمام مالزمین،آفیسرز اور ڈائرکٹرز کا یہ فرض ہیکہ وہ
برانڈ سیفوےڈ کے مالکانہ حقوق اور حساس معلومات کی
حفاظت کریں اور اسے کسی بھی غیر منظور شدہ افشا
یا اظہار سے بچائیں۔اگر کمپنی کسی معاہدے کے تحت ،
حساس معلومات کے تئیں مزید سختی کے ساتھ پابند ہے،تو
مالزمین،آفیسرز اور ڈائرکٹرز کو بھی ان زیادہ سخت
شرائظ کو تسلیم کرنا ہوگا۔اور یہ فرض کسی بھی سبب سے
مالزمت ختم ہوجانے کے بعد بھی جاری رہیگا۔
حساس معلومات میں وہ تمام غیر عوامی معلومات شامل
ہیں جن کا تعلق برانڈ سیفوےڈ سے ہو،جس میں غیر اعالن
ِیچر
شدہ مصنوعات،بزنس یا مالی معلومات ،حصول یا ڈِویسٹ َ
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پالن،مقابلہ جاتی مقام،بزنس منصوبہ بندی،گاہکوں کی
معلومات،مصنوعات کی قیمت،یا دیگر تمام غیر عوامی
معلومات جو کہ مد مقابل کمپنیوں کے کام آسکتی ہیں یا ان
کا افشا برانڈ سیفوےڈ ،ہمارے گاہک اور سپالئرز کیلیے
نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
مالکانہ حقوق سے متعلق معلومات بشمول تجارتی نشان(ٹریڈ
مارک)،حقوق نقل و طبع(کاپی رائٹ)،تجارتی اسرار و رموز
یا دیگر تمام حساس یا داخلی تکنیکی،مالی،اور بزنس کی
معلومات ہیں۔غیر مستند افشا ہمارے لیے اسکی افادیت کم کر
سکتا ہےاور دوسروں کو بے جا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔
برانڈ سیفوےڈ کی مالکانہ اور حساس معلومات کسی
کیلیے بھی مکمل منظوری کے بغیر ظاہر نہیں کی جائیں
گی،مالکانہ حقوق سے متعلق حساس دستاویزات کو محفوظ
رکھیں۔عام کاروباری سرگرمیوں میں سپالئرز،گاہک ،اور
مقابل کمپنیوں والے کبھی کبھی ایسی اطالعات دیں گے جن
پر انکا مالکانہ حق ہوگا۔ یہ اعتماد باقی رہنا چاہیے۔
عموما ،اپنے کاروبار کو مزید آگے بڑھانے کیلیےکسی
مقابل کمپنی کے بارے میں عوام کی رائے لینا اور انکا
استعمال کرنا غلط اور غیر قانونی نہیں ہے۔
مقابل کمپنیوں کے بارے میں معلومات اخالقی طریقے
سے،مقابل کمپنیوں کے مالکانہ حقوق کی حفاظت کرنے
والے اصول و ظوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جمع کیے
جائیں گے۔بطور مثال،یہ درست ہیکہ ایسی معلومات عوامی
ذرائع بشمول ویب سائٹس،اشتہارات،بروشر اور عوامی
نمائندگی سے حاصل کی جائیں ۔ مگر یہ غلط ہیکہ مالزمین
 ،مالکانہ حقوق سے متعلق معلومات کسی پرانے مالزم سے
لیں بالخصوص جبکہ وہ مالزم ایک مقابل کمپنی کا ہو۔برانڈ
سیفوےڈ اپنی مقابل کمپنیوں کے مالکانہ حقوق اور حساس
معلومات کا احترام کرتی ہے اور اپنے مالزمین سے
بھی یہ توقع کرتی ہےکہ وہ بھی اس طرح کی مالکانہ اور
حساس قسم کی معلومات کے حصول سے بچیں گی۔
 .Vچوری روکنا:
برانڈ سیفوےڈ کی پراپرٹی کی چوری یاغبن کی وجہ سے
ہونے ولے نقصانات کو عام قبل از وقت حفاظتی تدابیر
اختیار کر کے اور کمپنی کی امالک کو دانشمندانہ طریقے
سے ہینڈل کر کے کم کریں ۔ آالت  ،سپالئز اور تمام ساز
و سامان کو بند کر دیں  ،مشکوک افراد اور حرکات و
سکنات کی رپورٹ کریں اور غیر مجاز لوگوں کے سامنے
برانڈ سیفوےڈ کی حساس معلومات پر بحث و مباحثہ سے
گریز کریں۔

برانڈ سیفوےڈ کمیونٹی

برانڈ سیفوےڈ کی افرادی قوت کئی تہذیبوں ،قومیات  ،زبان
اور طرز زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ہم اس بات کیلیے بڑی
سخت جد و جہد کرتے ہیں کہ ایسی افرادی قوت کو اپنی
طرف کھیینچیں  ،انہیں ترقی عطا کریں اور انکی حفاظت
کریں جنکا انداز ویسے ہی بدلتا ہے جیسے کہ وہ مارکیٹ
جسے ہم اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں  ،ہم کام کے ایک
ایسے اجتماعی ماحول کو یقینی کو بناتے ہیں جہاں تنوع
ہماری طاقت ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کے امتیاز سے
خالی ہوتی ہے اور مالزمیں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ
احترام کا معاملہ کرتے ہیں۔
 .Iمنصفانہ روزگار سے متعلق رہنما خطوط
ہم مالزمت اور بزنس سے متعلق تمام فیصلے عمر ،قومیت،
شہریت ،معذوری ،جنس ،قومی بنیاد ،ازدواجی حالت ،جنسی
رجحان ،فوجی سروس ،فوجی حیثیت یا قانون کے تحت
محفوظ دیگر خصائص کی بنیاد پر کیے جانے والے کسی
بھی امتیاز کے بغیر کرتے ہیں۔ ہم مالزمت کے اصول و
ضوابط میں کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھتے۔ ساتھ ہی
ساتھ ہم عورتوں ،اقلیتوں ،معذوروں اور عمر رسیدہ افراد
کیلیے مالزمت کے مواقع بڑھانے کی غرض سے مثبت
قانونی اقدامات کرتے ہیں۔
 .IIکام کا مثبت ماحول
ہم ہر قسم کی زیادتی کی ممانعت کرتے ہیں۔ اسمیں ذلیل
کرنا  ،بے عزت کرنا ،شرمندہ کرنا اور خوفزدہ کرنا وغیرہ
جیسے برتاؤ شامل ہیں جو کسی بھی مالزم کے ساتھ کیے
جائیں خواہ وہ جنس ،نسل ،قومیت ،جنسی رجحان ،ذہنی یا
جسمانی معذوری ،عمر ،مذہب ،فوجی حیثیت ،قومی حیثیت

یا قانونی طور پر مانی گئی دیگر کسی بھی حیثیت کی
بنیاد پر ہوں۔
مزید بر آں ،کوئی بھی حملہ ،مخالفین کے ساتھ کوئی
جسمانی زیادتی یا انہیں ڈرانا دھمکانا،لڑنا جھگڑنا ،دھمکی،
جسمانی نقصان یا تشدد پہنچانے کی زبانی دھمکی ،یا اور
کوئی حرکت جو خوفزدہ کرتی ہو یا دشمنانہ و توہین آمیز
برتاؤجبکہ وہ برانڈ سیفوےڈ کی پراپرٹی پر ہوں یا برانڈ
سیفوےڈ کے بزنس سے متعلق ہوں ،برانڈ سیفوےڈ کے
مالزمین کو انمیں سے کسی میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔
کوئی بھی شخص جو زیادتی کرتا ہے یا اسے نظر انداز
کرتا ہے تو اسے تادیبی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا
جسمیں بشمول ( مگر محدود نہیں) معطلی اور مالزمت سے
برخاستگی بھی ہے۔
 .IIIجنسی زیادتی:
ہم اصولی طور پر اس بات کیلیے پر عزم ہیں کہ کوئی بھی
مالزم ،آفیسر  ،ڈائرکٹر یا برانڈ سیفوےڈ سے جڑا ہوا کوئی
بھی شخص کسی جنسی زیادتی کا مرتکب نہ ہو۔ہم کام کی
جگہ کا ایک ایسا ماحول بنانے کیلیے اپنی پوری کوشش
صرف کر رہیں ہیں جو عزت و احترام ،یکساں مواقع اور
تمام غیر قانونی طور پر امتیاز برتنے والے امور بشمول
جنسی زیادتی  ،سے خالی اور محفوظ رہے۔
ناگوار جنسی زیادتی اور جنسی حملے  ،جنسی عمل کیلیے
درخواست ،اور دیگر زبانی یا جسمانی جنسی حرکت نیز
جنسی طور پر جارحانہ مناظر خواہ وہ پیشہ ورانہ طور پر
ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں  ،ہم اسکی بالکلیہ ممانعت
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انتقام لینا جو
کرتے ہیں۔کسی ایسے مالزم سے بدلہ یا
مناسب طریقے سے جنسی زیادتی کے خالف اواز اٹھاتا
ہو یا جنسی زیادتی کے خالف شکایت درج کرتا ہو،سختی
سے ممنوع ہے۔ایک خفیہ تفتیش کے بعد ،جو بھی شخص
جنسی زیادتی یا کسی سے بدلہ و انتقام لینے کا مجرم
مانا گیا ،ایسے شخص کے خالف تادیبی کاروائی کی
جائیگی جو بشمول (مگر صرف اسی حد تک نہیں)
معطلی اور مالزمت سے محرومی ہوگی۔

معاہدے کے مقاصد کے لئے برقرار رکھا جاتا ہے ،اور
صرف جب تک وہ اصل قانون ،حکومت ریگولیشن طرف
سے کی ضرورت کے طور پر یا مفید ہیں .مالزمین کے
ریکارڈ تک رسائی صرف برانڈ سیفوےڈ کے آتھورائزڈ
مالزمین کو ہی ہوگی جنہیں ریکارڈ تک رسائی کیلیے
معقول اور حقیقی کاروباری ضرورت ہوگی۔مالزمین کی
ذاتی معلومات برانڈ سیفوےڈ کے باہر بغیر مناسب اجازت
کے کسی کو بھی نہیں دی جائیگی۔

 .VIغیر مناسب تعلقات
باہم رضامندی سے قائم ہوئے جنسی تعلقات یا رومانی
تعلقات طاقت کے غلط استعمال کا خدشہ پیدا کرتے ہیں
خصوصا اس وقت جبکہ اسمیں انتظامیہ کا کوئی فرد اور
ایسے افراد شامل ہوں جو انکے دائرہ اختیار سے باہر
ہوں ،گرچہ اس کام میں ملوث افراد کی طرف سے کوئی
منفی نتیجہ نہیں برآمد ہوتا مگر اس طرح کے رومانی
تعلقات اور آشنائی ،احتمالی طور پر مفادات کا ٹکراؤ
پید اکر سکتے ہیں یا ایسے افراد کو غیر مناسب اتہامات
یا ساتھی مالزمین کے ساتھ ترجیحی رویہ رکھنے پر
ابھار سکتے ہیں۔ تمام مالزمین کام کی جگہ میں جنسی
یا رومانی تعلقات کے ممکنہ منفی اثرات کی شناخت
کریں۔شرکاء (اس عمل میں ملوث لوگ) اس طرح کے
تعلقات کو احتیاط سے سمجھیں اور دوسری پارٹیوں
کی طرف سے ایسے لوگوں کے برتاؤ کے بارے میں
خدشات یا انکے تعلقات کی وجہ سے کام کی جگہ پر
ہونے والے اثرات کی اطالع انسانی وسائل ()HR
کے نمائندہ کو دی جانی چاہیے  ،گرچہ یہ عمل قواعد و
قانون کی رو سے ممنوع نہ ہو۔

مالزمین کی پرائیویسی برقرار رکھتے ہوئے ،برانڈ
سیفوےڈ کو الگو و جاری وقوانین کی رو سے یہ اختیار
ہوگا کہ وہ کمپنی کے ساز و سامان کی جاری قوانین
کے مطابق نگرانی کرے جس میں بشمول ( مگر محدود
نہیں) آفس ،میزیں،الکر ،بیگ اور گاڑیاں ہیں ۔ ساتھ ہی
ساتھ  ،برانڈ سیفوےڈ کے اتصاالتی ذرائع اور کمپیوٹر
سسٹم جیسےکمپیوٹر نیٹ ورک ،ڈاٹا فائلس ،ای-میل،
انٹرنیٹ کا استعمال اور وائس میل کی الگو قوانین کے
مطابق  ،نگرانی یا ان تک رسائی کی جا سکتی ہے
تاکہ ٹکنالوجی کی سالمیت کو یقینی بنایا جا سکے اور
دھوکہ دہی و غلط استعمال سے حفاظت کی جا سکے،
غیر منظور شدہ رسائی یا استعمال کو روکا جا سکے اور
دیگر کاروباری مقاصد کیلیے بھی اسکا استعمال کیا جا
سکتا ہے۔

 .Vکام کی جگہ میں رازداری ()Privacy
ہم مالزمین  ،آفیسرز اور ڈائرکٹر کی پرائیویسی حقوق
کا احترام کرتے ہیں ۔ ہمارے مالزمین کے ذاتی ریکارڈ،
ذاتی قابل شناخت معلومات اور دیگر ذاتی معلومات
ہمارے یہاں صرف بزنس ،قانونی اور معاہدہ جاتی
مقاصد سے محفوظ کی جاتی ہیں اور یہ صرف اسی
وقت تک رکھی جاتی ہیں جب تک کہ حقیقتا قانونی یا
سرکاری شرائط کی بنیاد پر انکا رکھنا ضروری ہو
یا قابل استعمال ہو۔ عملے کے ریکارڈ ،ذاتی طور پر
قابل شناخت معلومات اور ہمارے مالزمین کے حوالے
سے دوسرے نجی معلومات صرف کاروبار ،قانونی یا
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 .IVیونین اور لیبر نمائندگی:
جہاں اجتماعی نمائندگی موجود ہو،برانڈ سیفوےڈ پوری
کوشش کرتی ہیکہ وہ ان نمائندہ تنظیموں سے احترام
باہمی اور نیک نیتی کے اصولوں پر مبنی تعلقات قائم
کرے۔

ماحول ،صحت اور حفاظت
()EH&S

کام کی محفوظ اور صحت مند جگہ تیار کرنا اور اس کا

•برانڈ سیفوےڈ کے ذریعہ گاہکوں کو محفوظ مصنوعات

انتظام اور ماحول پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے کے

کی فراہمی ،ہماری ( )EH&Sکامیابیوں میں شمولیت،

لیے اپنے کاروبار کو منظم رکھنا ہماری پالیسی ہے۔ برانڈ

اور کام کے محفوظ طریقوں اور رویوں کی پائیداری

سیفوےڈ مالزمین کی صحت ،حفاظت اور ماحول کے تحفظ

کو یقینی بنانے کے لیے مالزمین کو باصالحیت بنانا۔

کے حوالے سے تمام انضباطی تقاضوں پر عمل کرے گا۔
ہم ہر برانڈ سیفوےڈ مالزم سے توقع کرتے ہیں کہ وہ:
•پوسٹ کیے گئے انتباہات اور قواعد و ضوابط کا مشاہدہ
کریں۔
•کام کے دوران کسی واقعے یا چوٹ لگنے یا ماحول

•( )EH&Sکے اغراض و مقاصد کے حصول کو
یقینی بنانے کے لیے مثبت رویے کے فروغ اور بوقت
ضرورت مداخلت کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی جگہ
اور انسانی کارکردگی کا مشاہدہ۔
•بہتر اور کم تر اشاروں کے اعداد و شمار ،رجحانات

یا حفاظت سے متعلق آپ کو الحق تشویش سے فوراً

کے تجزیے ،مالزمین کی ان پٹ ،ہیلتھ اینڈ سیفٹی

متعلقہ انتظامہ کو مطلع کریں۔

کمیٹی کی رائے اور انڈسٹری کے بہترین طرز عمل

•ہماری ( )EH&Sپالیسی ،مینول اور متواتر سیفٹی
بلیٹن اور الرٹ جو وقتا ً فوقتا ً جاری کیے جاتے ہیں
انھیں پڑھیں ،سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔

کے استعمال کے ذریعہ ہماری ( )EH&Sکاردرگی کی
نگرانی۔
•مالزمین ،صارفین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے لئے
ہماری ( )EH&Sکارکردگی کے نتائج ،اصالحی

 .Iحفاظتی پالیسیاں اور پروگرام
ماحول کے تحفظ اور ہمارے مالزمین ،گاہگوں ،ٹھیکے

اقدامات اور احتیاطی اقدامات کی ترسیل۔
•ہماری انڈسٹری لیڈنگ کارکردگی کو جاری رکھنے

داروں اور عوام کی حفاظت ،صحت اور فالح و بہبود کے

کے لیے ہمارے ( )EH&Sپروگرام اور عمل میں

تحفظ کے حوالے سے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ تمام

بہتری کا تسلسل۔

مالزمین کا خیال رکھنے اور ہمارے  S&HEپروگرام میں
ان کی شمولیت کی روایت محفوظ رویے اور خطرات کو

 .IIکام کی جگہ میں شراب اور منشیات

سرگرمی کے ساتھ ختم کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔

شراب اور دیگر منشیات کا غلط استعمال کام کرنے کی

ہماری کمپنی ان کاموں کے لیے پر عزم ہے:

جگہ میں پیداوار کی کمی ،حادثات ،غیر حاضری ،تاخیر

•خصوصی تربیت ،مناسب آالت اور انڈسٹری لیڈنگ

اور تنازعات کے ساتھ ساتھ افراد اور معاشرے پر انسان

طریقۂ کار کی فراہمی کے ذریعہ ہمارے مالزمین کی

اور صحت کے اثر انداز ہونے کے حوالے سے ہمارے

جانب سے بہترین ( )EH&Sکارکردی کو فعال کرنا۔

مالزمین اور برانڈ سیفوےڈ کے لیے تشویش کی اہم وجہ
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ہے۔

اطالق قوانین اور ضوابط پر عمل کرنا شامل ہے۔ مالزمین،

ہم منشیات کے استعمال سے آزاد ایک محفوظ کام کا ماحول

افسران اور ڈائرکٹرز سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ

فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہیں۔ مالزمین ،افسران اور

ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے تمام قوانین و ضوابط

ڈائرکٹرز غیر قانونی اور غیرمجاز منشیات یا شراب کے

کی پر عمل کریں۔

اثر سے آزاد ہو کر اپنے فرائض کی انجام دہی کی شرط پر
ہی کام پر آئیں گے۔ کمپنی کے اوقات ،برانڈ سیفوےڈ کے

کچھ عالقوں میں ماحول کو نقصان پہنچانے والی

احاطے یا گاہکوں کی جگہ پر غیر قانونی یا یا غیر مجاز

سرگرمیوں پر کافی جرمانے ہیں۔ ان کا طالق برانڈ سیفوےڈ

طریقے سے منشیات یا شراب رکھنا یا ان کی تقسیم ممنوع

اور ملوث مالزمین پر ہو سکتا ہے۔

ہے۔ برانڈ سیفوےڈ کی انتظامیہ غیر قانونی سرگرمیوں
کی اطالع مناسب حکام کو دیگی۔ مالزمین ،افسران اور
ڈائرکٹرز بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی تجویز
شدہ دوا جو وہ لے رہے ہوں کسی بھی طرح ان کے
فرائض کی ادائیگی کر اثرانداز نہیں کر رہی ہے اور اس
میں رکاوٹ پیدا نہیں کر رہی ہے۔
اس کے عالوہ ،جہاں مقامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے
وہاں مالزمین سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ اعالن
شدہ ،غیر اعالن شدہ یا اچانک منشیات اور  /یا شراب کی
جانچ کے لیے خود کو پیش کریں۔ اگر ناجائز یا غیر قانونی
شراب یا منشیات کے استعمال کی تصدیق ہوتی ہے تو ،برانڈ
سیفوےڈ تادیبی کارروائی کر سکتا ہے جس میں مالزمت
سے معطلی اور برطرفی بھی شامل ہوگی تاہم یہ اسی حد
تک محدود نہیں ہے۔
 .IIIماحول کی حفاظت
ہم برانڈ سیفوےڈ کی مصنوعات ،خدمات ،نقل و حمل اور
فضلہ ضائع کرنے کی سر گرمیاں ماحول کے تحفظ سے
متعلق بہترین طرزعمل اور ماحولیات کے حفاظت اور
انتظام سے متعلق نافذ ہونے والے مقامی قوانین پر عمل در
آمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر مناسب اقدامات کے لیے
پر عزم ہیں۔ اس میں تعلیم یافتہ اہلکاروں کو برانڈ سیفوےڈ
کے ماحولیاتی کنٹرول پروگرام کا انتظام سونپنا ،مناسب
معیار کی تیاری کے لیے حکومت اور انڈسٹری گروپس ک
ساتھ تعاون کرنا ،آلودگی کے اخراج کو کم کرنے یا روکنے
کے لیے اپنے آپریٹنگ فیسلٹیز کا انتظام کرنا ،مالزمین
اور معاشرے کے رہائشیوں کو متعلقہ ماحولیاتی کنٹرول
کے معامالت سے متعلق آگاہ کرنا ،فضلہ ضائع کرنے والی
با وقار ٹھیکیداروں سے ہی سمجھوتہ کرنا ،اور تمام قابل
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عوام کے لیے اعالنات

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ برانڈ سیفوےڈ کی
معلومات سے متعلق اعالنات میں درج ذیل معلومات
شامل ہو سکتی ہیں تاہم یہ ان تک محدود نہیں ہے مالی
کارکردگی ،مال کے معاہدے ،اور سرمایہ کاروں،
ریگولیٹرز اور عام عوام کے لیے معلومات  ،درست اور
قابل اطالق قوانین اور ضوابط پر عمل در آمد شدہ ہیں ،اس
طرح کے تمام اعالنات صرف مخصوص طور پر قائم کیے
گئے چینلوں کے ذریعہ ہے سامنے آئیں گے۔ جب تک
آپ خاص طور پر ایسا کرنے کے مجاز نہیں ہیں ،برانڈ
سیفوےڈ کے مالزمین اور /یا تیسرے فریق جن پر اس کوڈ
کا اطالق ہوتا ہے کو سکیوریٹیز کے تجزیہ کاروں  ،پریس
کے نمائندوں یا دیگر میڈیا ،حکومتی اہلکاروں اور دیگر
باہری لوگوں سے برانڈ سیفوےڈ کے امور پر بات کرنا
ممنوع ہے،

درخواست پر ان سے تعاون کرتے ہیں۔ مالزمین کو ان
افسران کے ساتھ ہمیشہ سچائی اور ایمانداری سے بات کرنی
چاہیے اور اس طرح کی پوچھ گچھ یا تفتیش کو فوراً برانڈ
سیفوےڈ کے جنرل کاؤنسل کے علم میں النا چاہیے۔
اگر آپ سرکاری ایجنسی سے معلومات کے لیے دی گئی
درخواست کے تحت اس سے معاونت کی حد سے متعلق پر
یقین نہیں ہیں  ،تو آپ کو برانڈ سیفوےڈ کے جنرل کاؤنسل
اور شعبۂ قانون سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔

 .Iپریس کی پوچھ تاچھ ،میڈیا سے رابطہ اور سرمایہ
کاروں کے مراسم
کارپوریٹ ترجمان میڈیا کی تمام پوچھ تاچھ کا جواب دینے
اور خفیہ یا حساس معلومات کے نادانستہ انکشاف کو
روکنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ م زمین کو چاہیے کے
وہ میڈیا کی پوچھ گچھ کو برانڈ کے مواصالت اور برانڈنگ
کے نائب صدر کی طرف بھیج دیں۔ م زمین کو کبھی بھی
برانڈ کے امور پر مقامی یا قومی میڈیا سے بات نہیں کرنی
چاہیے تا وقتیکہ وہ اس کے مجاز نہ ہوں۔
 .IIحکومتی پوچھ گچھ اور تفتیش
یہ ہماری پالیسی ہے کہ تمام مالزمین حکومتی یا نیم ۔
حکومتی حکام یا ایجنسیوں کی معلومات سے متعلق قانونی
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مراعات و اختتامیہ

مراعات
اس کوڈ کی مراعات آسانی سے منظور نہیں کی جائیں گی۔
کارپوریٹ ایگزیکٹو افسران یا ڈائریکٹرز کی مراعات کو
صرف بورڈ آف ڈائرکٹرز کے ذریعہ منظور کیا جا سکتا
ہے اور امریکی سکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ،اسٹاک
ایکسچینج ،یا دوسرے قابل اطالق قوانین یا ضوابط کی
ضرورت کے تحت فوری طور پر ان کا انکشاف کیا جائے
گا۔ دیگر مالزمین کوڈ کی مراعات کے لیے تحریری
درخواست کمپالئنس افسر کو دے سکتے ہیں۔
اختتامیہ
تمام حاالت میں مناسب طرز عمل کا جائزہ نہ ہی آسان ہے
اور نہ ہی میکانیکی۔ اس کوڈ کا مقصد ان تمام صورت حال
جہاں ابہام موجود ہو سکتی ہے یا سواالت پیدا ہو سکتے ہیں
ان سے نمٹنا نہیں ہے۔ ہر مالزم ،افسر اور ڈائرکٹر کی اس
طرح کے حاالت سے رجوع کرنے ،بہتر فیصلہ کرنے،
خود کو بہتر طور پر مطلع کرنے اور کسی بھی مشتبہ
خالف ورزی کی فوراً رپورٹ کرنے کے لیے حوصلہ
افزائی کی جاتی ہے۔ صرف اس کوڈ کی ہدایات پر عمل
کر کے ہم مشکل سے حاصل کیے گئے سالمیت اور اخالقی
طرز عمل کے حوالے سے اپنے وقار کو برقرار رکھ
سکتے ہیں اور اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
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