 2020کے کاروباری
طرز عمل کے معیارات

ہر اس چیز کو جانیں جسے جاننا آپ کے لئے ضروری ہے
اس دستاویز میں:
گــروپ ســے مــراد برٹــس امریکــن ٹوبیکــو پــی ٹــی ســی اور
اسکی زیلی تنظیمیں ہیں
گــروپ کمپنــی ســے مــردا برٹــس امریکــن ٹوبیکــو گــروپ کــی
کوئی بھی کمپنی ہے
معیــارت اور  SoBCســے مــراد ،اس دســتاویز میــں بیــان
کــردہ گــروپ کــے معیــارات اور یــا وہ معیــارات ہــو ســکتے
ہیــں جــن کــو کســی گــروپ کمپنــی کــی جانــب ســے مقامــی
طور پر سیاق و سباق کے مطابق اختیار کیا گیا ہو

ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار
چیف ایگزیکٹیو کی طرف سے پیغام

آواز اٹھائیں
2

گروپ کی آواز اٹھانے سے متعلق حکمت عملی

ذاتی اور کاروباری استحکام
5

مالزمیــن میــں ڈائریکٹــر ،افســران اور گــروپ کمپنیــون کــے
مستقل مالزمین شامل ہیں

مفادات کا ٹکراؤ

7

رشوت اور بدعنوانی کا خاتمہ

9
10

تفریح اور تحائف

قوانیــن کــے حوالــہ جــات میــں تمــام قابــل اطــاق قومــی اور
بین االقوامی قوانین و ضوابط شامل ہیں
 LEXکا مطلب قانونی اور بیرونی امور ہے

ورک پلیس یا کام والی جگہیں اور انسانی حقوق

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داریاں

کام کی جگہ پر عزت و احترام

13
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16

حساب کتاب کا درست ریکارڈ مرتب کرنا

20

انسانی حقوق اور ہماری ذمہ داریاں
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سیاسی شراکت داریاں

17

کمپنی کے اثاثہ جات کا تحفظ

21

فالحی شراکت داریاں

18

اعداد وشمار اور معلومات کا تحفظ ،اور رازادی یقینی بنانا

22

اندرون خانہ یا خفیہ کاروبار اور منڈی کا ناجائز استعمال
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قومی اور بین االقوامی تجارت
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جیک باؤلز ( )Jack Bowlesکا پیغام

آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

جیک باؤلز
( )Jack Bowlesکا پیغام
بہترین ٹیم یا کارکنوں کا انتخاب ہماری ایسی طاقت ہے جس
نے سو سال سے زائد عرصے سے جاری ہماری کامیابی
کے سفر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کاروباری مشکالت سے
متعلق ہمارے مختلف اور منفرد نقطہ ہائے نظر تبدیلی کے
سفر کوقوت بخشنے والے جدت انگیز خیاالت کا ایک وسیلہ
ہیں۔
بطور ایک منفرد تنظیم ہماری مسلسل کامیابی کیلئے
ضروری ہے کہ ہم سب قوانین پسندی ،اور بہتر رویوں اور
اعلی معیار کے مطابق کام کریں۔ جیسے کے ہم اپنے
کاروباری طرز عمل کے معیارات ( )SoBCمیں واضح
کرتے ہیں۔
 BATکی آپ سے وابستہ توقعات
تمباکو کی حیئت میں تبدیلی کیلئے ہمارے پاس درست
حکمت عملی ،مضبوط بنیاد اور دورس نگاہی ہے۔ بہتر
سہولیات کی فراہمی کیلئے حکمت عملی ہم سب کیلئے
اہمیت کی حامل ہے۔  SoBCپر اس کی اصل روح کے
مطابق عملدرآمد کرنا ہم سب پر الزم ہے۔ قطع نظر اس کے
کہ ہم کہیں بھی اور کوئی بھی کام کریں۔
ہماری  SoBCپالیسیاں ،کلیدی شعبہ جات بشمول ذاتی اور
کاروباری استحکام ،ورک پلیس پر عزت و احترام ،انسانی
حقوق اور مالی سالمیت کا احاطہ کرتی ہیں۔ مزید برآں
ہماری مہارت کو مدنظر رکھتے مجھے بھرپور یقین ہے کہ
ریگولیٹری بحث میں حصہ لینے کیلئے  BATایک جائز
اور ضروری شراکت کا حامل ہے۔ ہمارے  SoBCکی نئی
البنگ یعنی ترغیب کاری اور مشغولیت کی پالیسی میں
ہمارے اصولوں کا تعارف واضح کرتا ہے کہ ہم اس مباحثہ
میں کس طرح سے شفافیت ،کشادہ دلی ،اور دیانتداری کے
ساتھ شراکت داری کرتے ہیں۔

ہر صورتحال مختلف تقاضوں کی حامل ہوتی ہے اور ہمارا
 SoBCہر مشکل اور مسئلے کا حل پیش نہیں کر سکتا۔
اگر ہمارے  SoBCمیں آپ مطلوبہ امور کے جوابات
تالش نہیں کر پاتے یا پھر کسی خاص صورتحال میں آپ
 SoBCکے استعمال کا طریقہ نہیں جانتے۔ تو میں آپ کی
حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس
پر تبادلہ خیال کریں۔ اور اپنے مینیجر ،اپنے  LEXکونسلر
یا مناسب سنیئر مینیجر سے مدد اور مشورہ لیں۔
آپ  BATسے کیا توقع کر سکتے ہیں
کسی بھی اخالقی الجھن کی صورت میں  BATایمانداری
کے ساتھ آپکو بھرپور تعاون فراہم کرے گا۔ اگر آپ کو
ہمارے کاروبار سے متعلق کوئی شک ہے تو براہ مہربانی
اپنے مینیجر ،اپنی  LEXکونسل یا مجاز افسر کو اس کی
اطالع دیں یا پھر ہاٹ الئن پر رابطہ کریں۔
 BATہمار  SoBCکی خالف ورزی کے الزامات کو بہت
سنجیدگی سے لیتا ہے۔ میں ذاتی طور پر یقین دہانی کراتا
ہوں کہ آپ کے تمام خدشات کو رازداری کے ساتھ دور کیا
جائے اور آواز اٹھانے کے سبب کسی کو کبھی انتقامی
کارروائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
میں ایک ایسی کمپنی کی رہنمائی کیلئے پرعزم ہوں جو
ہمارے ہر کام میں سالمیت کے ساتھ ساتھ خدمت کو بھی
ترجیح دیتی ہے۔ تاکہ ہم سب فخر محسوس کر سکیں۔
کیونکہ ہم تمباکو کی حیئت میں تبدیلی کے اپنے سفر میں
زبردست نتائج دے رہے ہیں۔
براہ مہربانی تمام ساتھی  SoBCکا مطالعہ یقینی بنائیں۔
جیک باؤلز ()Jack Bowles
چیف ایگزیکٹیو
جنوری 2019

www.bat.com/sobc/online

2 BAT Standards of Business Conduct

جیک باؤلز ( )Jack Bowlesکا پیغام

آواز اٹھائیں یا بولیں
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کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

ہمارے کام کا طریقہ کار
ہمارے کاروباری طرز عمل کا معیار
برٹس امریکن ٹوبیکو کی عالمی
پالیسیوں کا مجموعہ ہے۔ جو دیانتداری
کے اعلی معیارات کا اظہار ہے اور جن
کو برقرار رکھنے کیلئے ہم پرعزم ہیں۔

 SoBCکا مقامی انداز یا ورژن
گروپ میں آپریٹ کرنے والی ہر کمپنی کو الزما ً SoBC
یا انکی عکاسی کرنے والے اپنے معیارات کی پاسداری
کرنی چاہئے۔ اگر کوئی گروپ کمپنی  SoBCکے مقامی
انداز یا ورژن کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو اسے کم از کم
 SoBCکی طرح ہی تاکیدی ہونا چاہئے یا اس کو اپنانے
سے پہلے گروپ  LEXلیڈرشپ ٹیم کے ذریعہ نوٹ کرنا
چاہئے۔ اگر  SoBCمقامی قوانین سے متصادم ہے تو پھر
قوانین کو فوقیت حاصل ہے۔

سالمیت کے تئیں عزم
ہمیں ( SoBCیا مقامی مساوی) اور ان تمام قوانین و ضوابط کی
الزما ً پابندی کرنا ہو گی کو گروپ کمپنیوں ،اپنے کاروبار اور
اپنے آپ پر الگو ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اعلی معیار کی دیانتداری
کے ساتھ کام کرنا چاہئے۔

الئن مینیجرز سے توقع کی جاتی ہے:
 BATکی قدروں کو جانیں اور مناسب کیلئے آواز اٹھائیں
اپنی ٹیم کی رہنمائی کریں کیونکہ انہیں معلوم ہو کہ کس طرح
دیانت داری سے ہر کام کرنا ہے اور مستقل طرز عمل کو پہچانیں
ورک پلیس یا جائے کار پر باہمی مثالی کردار اور احترام

ہمارے اقدامات ہمیشہ قانون کے مطابق ہونے چاہئے۔ کیونکہ ہم
نے مستحکم ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماے
کاروباری طریقہ کار اور رویوں کو ذمہ دار ،دیانتدار ،مخلص اور
قابل اعتماد ہونا چاہئے۔

مناسب وقت پر خدشات کا اظہا رکریں

ہم سب سے توقع کی جاتی ہے ،کہ ہم  SoBCیا اس کے مقامی
مساوی کو جانیں ،سمجھیں اور ان کی پیروی کریں۔

کوئی رعایت یا سمجھوتہ نہیں

 SoBCکا اطالق  BATکے تمام مالزمین ،اسکی ذیلی تنظیموں
اور مشترکہ منصوبوں پر ہوتا ہے۔ جنہیں  BATکنٹرول کرتا ہے۔
اگر آپ ہمار ے ساتھ کام کرنے والے ٹھیکیدار ،عارضی مقررہ
فرد ،زیر تربیت افراد ،ایجنٹ یا کنسلٹنٹ ہیں ،تو ہم آپ سے
درخواست کرتے ہیں کہ آپ  SoBCکے ساتھ مستقل انداز میں
کام کریں اور اپنی ہی تنظیم میں اسی طرح کے معیارات کا اطالق
کریں۔ ہم اپنے فراہم کنندگان یا سپالئرز کی جانب سے  SoBCیا
 BATکے ضابطہ اخالق کی ہر ممکن پاسداری کی ہر ممکن توقع
کرتے ہیں۔

 SoBCترجیح

قائدین کی میراث

( SoBCیا مقامی ورژن یا انداز اگر قابل اطالق ہو) اور
کسی گروپ کمپنی کے زریعہ جاری کردہ کسی بھی دوسری
دستاویز (مالزمت کے معاہدوں سمیت) کے مابین تنازعہ یا
عدم مطابقت کی صورت میں SoBC ،کی شرائط (یا مقامی
انداز ،اگر قابل اطالق ہوں) غالب ہوں گی۔

قائدین کی میراث ہماری حکمت عملی کا ایک کلیدی جزو ہے۔
ہمیں دوسروں کو منظم کرنے کیلئے مثال پیش کر کے انکی
رہنمائی کرنی چاہئے۔ اپنے ہی رویہ کے ساتھ ظاہر کر کے کہ
دیانتداری کے ساتھ اور  SoBCکے تحت توقع کردہ رویوں کے
مطابق عمل کرنے کا کیا مطلب ہے۔

الئن مینیجرز کا کردار
ہماری  ،SoBCپالیسیاں اور طریقہ کار ہر ایک پر الگو ہوتے
ہیں ،خواہ انکا کردار یا سنیارٹی کچھ بھی ہو۔ مینیجر SoBCکے
کلیدی رول ماڈل ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو منظم کرتے ہیں تو آپ کو
الزما ً یقینی بنانا ہو گا کہ آپ کے ماتحت کام کرنے والےSoBC
کو پڑھیں اور وہ رہنمائی ،وسائل اور تربیت حاصل کریں جن
کی انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سے کیا توقع کی
جاتی ہے۔

ایسے ماحول کو فروغ دیں جس میں انتقامی کارروائی کے خوف
کے بغیر خدشات کو اجاگر کیا جاتا ہے

کسی بھی الئن مینیجر کو اتھارٹی حاصل نہیں کہ وہ SoBCکے
خالف یا قانون کے خالف کسی بھی کارروائی کا حکم یا منظوری
دے۔ نتائج کی خاطر ہم اپنے معیارات پر کسی بھی صورت
سمجھوتہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کس طرح کام کرتے
ہیں۔ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آ پ کیا کام کر سکتے ہیں۔
اگر کوئی مینیجر آپ کو کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی ایسی
چیز کو نظر انداز کرنے کا حکم دیتا ہے جو کہ  SoBCیا قانون
کی خالف ورزی ہے۔ تو اعلی انتظامیہ ،اپنی مقامی  LEXکونسل،
یا کسی مجاز افسر کے پاس اسے اجاگر کریں۔ اگر آپ داخلی طور
پر کسی سے بات کرنے کے قابل محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ
خفیہ آواز اٹھائیں۔ آپ ہاٹ الئن کے زریعے بھی اس معاملے کی
اطالع دے سکتے ہیں۔

ہمارا پنا اخالقی فیصلہ
 SoBCہر اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے جس کا
ہمیں دوران کام سامنا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں الزما
وہ چیز منتخب کرنی چاہئے جس پر ہم واقعتا عمل کا درست
طریقہ ہونے کا یقین کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات غیر واضح ہے تو
اپنے اپ سے پوچھیں؛
کیا یہ قانونی ہے؟
کیا یہ ہمارے داخلی قوانین اور رہنمائی کے مطابق ہے ،جو
صورتحال پر الگو یا نافذ ہو سکتی ہے
کیا یہ درست محسوس ہوتا ہے؟

اگر ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب ،نہیں ،ہے یا آپ کو یقین
نہیں ہے تو پھر آگے مت بڑھیں اور اپنے الئن مینیجر ،اعلی
انتظامیہ ،اپنی مقامی  LEXکونسل سے اس مسئلہ پر تبادلہ خیال
کریں ،یا ہیڈ آف کمپالئنس سے  SoBC@bat.comپر رابطہ
کریں۔

خالف ورزی کی اطالع دینے کی ڈیوٹی
ہمارا اخالقی فرض ہے کہ ہم  SoBCیا قانون کی خالف ورزی
میں کسی بھی مشتبہ غلط کارروائی کی اطالع دیں۔ ہمیں گروپ
سے وابستہ افراد یا تیسرے فریقین کے زریعے بھی کسی ایسے
طرز کی اطالع دینی چاہئے۔
یقین دہانی کر لیں کہ  SoBCیا  BATغیر قانونی طرز عمل کی
مشتبہ خالف ورزیو ں کے اطالع دہندہ یا تشویش کا اظہار کرنے
والے لوگوں کے خالف کسی قسم کی انتقامی کارروائی برداشت
نہیں کرے گا۔

خالف ورزی کے نتائج
 SoBCکی خالف ورزی کرنے والے یا غیر قانونی طرز عمل
کیلئے انضباطی کارروائی کی جائے گی۔ اس میں سنگین خالف
ورزیوں کیلئے خاص طور پر مالزمت ختم کرنا بھی شامل ہے۔
گرو پ اور اس میں شامل افراد کیلئے  SoBCیا قانون کی خالف
ورزی کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ طرز عمل
مجرمانہ ہو سکتا ہے ،تو اس کی تفتیش کیلئے حکام کے پاس
بھیجوا کر اسکے نتیجے میں قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔

ساالنہ توثیق
ہر سال تمام لوگ اور کاروباری اداروں کو باضابطہ طور پر
 SoBCکی تعمیل کی تصدیق کرنا ہو گی۔
بحیثیت فرد واحد ،ہم اپنے ساالنہ  SoBCسائن آؤٹ میں ایسا
کرتے ہیں۔ جس میں ہم  SoBCکیلئے اپنے عزم اور وابستگی کی
تجدید نو کرتے ہیں۔ اور شفافیت کی خاطر کسی بھی ذاتی مفاد کے
ٹکراؤ کا از سر نو اعالن کرتے ہیں۔
ہمارے کاروباری ادارے کنٹرول نیویگیٹرز کے زریعے اپنے
کاروبار کے عالقے یا منڈی میں  SoBCکی تعمیل کے مناسب
طریقہ کار کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہیں۔

کیا میں کمپنی بورڈ ،اپنے خاندان اور دوستوں ،یا میڈیا کو اپنے
طرز عمل کی وضاحت کرنے میں آرام دہ محسوس کروں گا؟
میرے طرز عمل کا اثر کس پر پڑتا ہے اور کیا وہ اپنے نزدیک
اسے مناسب سمجھیں گے؟

www.bat.com/sobc/online
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آواز اٹھائیں یا بولیں
غلط کام سے متعلق بات کرنے کیلئے
حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے اور
بولیں کہ یہ پالیسی ایسا کرنے میں آپ
کی مدد کیلئے یہاں موجود ہے۔ اور آپ
کو اعتماد اور رازداری مہیا کرتی ہے
کہ ہم آپ کے تحفظات اور خدشات
کیسے دور کرتے ہیں۔
مقامــی نامــزد کــردہ افســران اور  SoBCکــی یقیــن
دہانی کا طریقہ کار
ہمارے پاس خدشات موصول کرنے کیلئے ذمہ دار آفیسرز
تفویض شدہ ہیں ،جو پوری دنیا میں مقامی سطح کی بنیاد پر
ہیں۔
یہ پالیسی انٹرایکٹ پر دستیاب ،گروپ  SoBCیقین دہانی
کے طریقہ کار کی جانب سے تکمیل کی گئی ہے ،جس میں
بیان کیا گیا ہے کہ  SoBCکی خالف ورزی کیلئے خدشات
یا الزامات کو کس طرح سے آگے بڑھاؤا دیا جاتا ہے اور
مزید تفصیل کیلئے ان کی تحقیقات کی جاتی ہے۔

ہم آوازاٹھانے کیلئے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں

آپ کس سے مخاطب ہو سکتے ہیں

تحقیقات اور رازداری

گروپ کیلئے یا اس کے ساتھ کام کرنے والے کسی بھی فراد کو
جو کام میں کسی حقیقی یا مشتبہ غلط کام سے متعلق ہے (چاہے
ماضی میں ،پیش آنے واال ،یا ہونے کا امکان ہو) کو آواز اٹھانی
چاہئے۔

آپ کے پاس اپنی پریشانیوں کو اجاگر کرنے کیلئے بہت سارے
اختیارات موجود ہیں اور اب وہ استعمال کر سکتے ہیں جس کے
استعمال میں آپ کو سہولت ہو۔

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بولنے کیلئے کون سے
طریقہ کار کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی شناخت کو خفیہ
رکھا جائے گا ،کیونکہ ہم آپ کے خدشات کی منصفانہ اور معقول
تحقیقات کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے رابطہ کرنے کے قابل ہوتے
ہیں تو آپ کو نتائج کے بارے میں رائے بھی موصول ہو گی۔

غلط کاموں کی مثالوں میں شامل ہیں:
چوری ،دھوکہ بازی ،رشوت ستانی اور بدعنوانی سمیت مجرمانہ
کاروائیاں
کسی فرد واحد کی صحت یا تحفظ کو خطرے میں ڈالنا یا ماحول
کو نقصان پہنچانا

ہمارے خفیہ اورآزادانہ طور پرکام کرنے والے عالمی بیرونی
ذرائع یا چینلز ( )www.bat.com/speakupپر آوز اٹھائیں۔
ہاٹ الئن نمبروں کی فہرست دیکھیں۔

دھونس ،ہراساں کرنے (جسنی ہراساں کرنے سمیت) اور کام کی
جگہ پر امتیازی سلوک ،یا انسانی حقوق سے متعلق دیگر خالف
ورزیاں
حساب کتاب میں غلطی یا دستاویزات کو غلط قرار دینا
گروپ کی مصنوعات میں غیر قانونی تجارت میں مشغول ہونا
 SoBCیا گروپ کی دیگر عالمی پالیسیوں ،اصول یا معیار کی
دیگر خال ف ورزیاں
کسی قانونی ذمہ داری کی تعمیل کرنے میں ناکامی ،بلحاظ عمل یا
فرد گذاشت
انصاف کا قتل
غلط کام میں ایسی صورتحال شامل نہیں ہیں جہاں آپ اپنی
مالزمت کی ذاتی حیثیت یا کیرئیر کی ترقی سے ناخوش ہیں۔ اس
طرح کے معامالت میں شکایات کے طریقہ کار دستیاب ہیں۔
اورشکایت کو کس طرح اجاگر کرنا ہے اس سے متعلق ،انٹرایکٹ
پر تفصیالت دستیاب ہیں۔

•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online

ایک ایچ آر مینیجر
آپ کا الئن مینیجر

کسی بھی غلط کام کو چھپانا

کس سے بات کریں

ایک مقامی مجاز افسر

گرو پ کے چار سنیئر ایگزیکٹیو ز ہمارے گروپ نامز د افسران
کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔کوئی بھی ان کے پاس براہ راست
تحفظات کو اجاگر کر سکتا ہے۔ان میں:
کاروباری طرز عمل اور تعمیل کی گرو پ سربراہ۔ کرویلین فرلینڈ
کمپنی سیکرٹری آف برٹش امریکن ٹوبیکو پی ایل سی۔ پال میک
کروری
اندرونی آڈٹ کا گروپ سربراہ۔ گریم منرو
ریوارڈ کا گروپ سربراہ۔ جون ایونز

آواز اٹھائیں ہاٹ الئن کو انتظامیہ سے آزادانہ طور پر ایک بیرونی
سروس فراہم کنندہ کے زریعے منظم کیا جاتا ہے۔ آپ اس بارے
میں مزید پڑھ سکتے ہیں کہ ہم انڈیکیٹرز پر دستیاب گروپ
 SoBCانشورنس پروسیجر میں کس طرح سے ہم آپ کے
خدشات کو بڑھاوا دیں گے اور ان کی تفتیش کریں گے۔

انتقامی کارروائی کا کوئی تصور نہیں
یقین رکھیں اصل یا مشتبہ غلط سرگرمیوں کے بارے میں آواز
اٹھانے پر آپکو کسی بھی قسم کی بلواسطہ یا بال واسطہ انتقامی
کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑ ے گا۔
خدشات یا تحفظات اجاگر کرنے والے یا انکے سہولت کار کے
خالف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی یا حراسگی کو قطعا
برداشت نہیں کرتے اور اگر کوئی ایسے طرز عمل میں ملوث پایا
جائے تو اسے  SoBCکی خالف ورزی تصور کرتے ہوئے
سنگین معاملہ سمجھا جائے گا۔

آپ ان سے ای میل)gdo@bat.com( ،فون
()+44-2078451000کے زریعے ،یا لکھ کر رابطہ کر سکتے
ہیں۔British American Tobacco p.I.c, Globe House,
4 Temple place, London WC2R 2PG

اگر آپ الئن مینیجر ہیں تو آپ پر اضافی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
کہ آپ کے علم میں الئے جانے والے کسی بھی خدشہ کو اجاگر
کریں۔ جو لوگ خالف ورزیوں کو نظر اندا زکرتے ہیں یا ان کو
درست کرنے میں ناکام ہوتے ہیں ،انہیں تادیبی کارروائی کا سامنا
کرنا پڑ سکتا ہے۔
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مفادات کا ٹکراؤ
ہمارے اپنے کاروباری معامالت میں
مفادات کے ٹکراؤ سے گریز کرنا
چاہئے۔ اور اگر ہمارے ذاتی حاالت ہیں
جہاں تنازعہ پیدا ہونے کا خدشہ درپیش
ہے تو ہمیں ایسے میں غیر جانبدار رہنا
چاہیے جہاں تنازعہ ہو یا پیدا ہونے کا
امکان ہو تو ہمیں اسکا بروقت موثر
انتظام کرنا چاہئے۔

کمپنی کے بہترین مفادات میں عمل کرنا

مفادات کے ٹکراؤ کا انکشاف کرنا

مفاد کے ٹکراؤ کو ریکارڈ کرنا

ہمیں ان حاالت سے بچنا چاہئے جہاں ہمارے ذاتی مفادات ،گروپ
یا کسی بھی گروپ کمپنی کے مفادات سے متصادم ہو سکتے ہیں۔

جیسے ہی کوئی اصل یا ممکنہ تنازعہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو
الزما  SoBCپورٹل میں ظاہر کرنا ہو گا۔ اگر آپ کو SoBC
پورٹل تک رسائی حاصل نہیں ہے تو آپ کو اپنے الئن مینیجر کے
سامنے اس صورتحال کو واضح کرنا چاہئے۔

مینیجرز کو یقینی بنانا چاہئے کہ سال کے دوران ان کے سامنے
ظاہر کردہ کوئی بھی حقیقی یا ممکنہ مفاد کےٹکراؤ کو SoBC
کی پورٹل میں داخل کیا جاتا ہے ،یا جہاں مالزمین کو SoBC
پورٹل تک رسائی حاصل نہیں ہے ،انہیں اپنے مقامی LEX
کونسل یا کمپنی سکریٹری کو مطلع کیا جانا چاہئیے۔

بہت سے حاالت یا مفادات کا تصادم پیدا کرنے یا اس جیسی
ظاہری صورتحال پیدا کرنے کی صالحیت رکھتے ہیں۔
عام طور پر مفادات کا ٹکراؤ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں
گروپ کے اندر ہماری حیثیت یا ذمہ داریاں ،ہمارے لئے یا ہمارے
کسی قریبی افراد کیلئے ایک ذاتی فائدے کے حصول کا موقع
فراہم کرتی ہے۔
یا فائدہ (مالزمت کے معمولی انعامات کے عالوہ) یا جہاں ہمارے
پاس اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کی گنجائش ہے۔ یا ان
کیلئے جو گروپ یا ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں سے
باالترہمارے قریب ہیں۔
ایسی صورتحال مفادات کے تصادم کو جنم دیتی نظر آئے گی
چاہے اس مفاد سے فائدہ حاصل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔
ایک ممکنہ مفاد کا تنازعہ اس وقت پیدا ہو گا اگر ہم کسی ایسی
صورتحال میں ہوں جو کسی مفاد کے اصل تنازعہ میں پیش رفت
کر سکتی ہو ،مثال کے طو ر پر اگر ہمیں ذمہ داریاں تبدیل کرنا
پڑتی ہیں۔

آپ کے ظاہر کرنے کے بعد آپ کے الئن مینیجر کو جان کاری
کیلئے آپ کا ساتھ دینا چاہئے کہ آیا اصل یا ممکنہ تنازعہ کے
ساتھ  BATکیلئے کوئی ممکنہ خطرہ موجود ہے۔ کسی بھی
ظاہری خطرے سے نمٹنے یا کم کرنے کیلئے اقدامات کرنے کی
ضرورت ہو سکتی ہے ،جس میں آپ کے کردار یا رپورٹنگ الئن
میں تبدیلی یا آپ کی ذمہ داریوں میں تبدیلی شامل ہو سکتی ہے۔
اگر آپ الئن مینیجر ہیں اور آپ کو خطرات کم ہونے کا یقین نہیں
ہے تو ایسے میں آپکو اعلی انتظامیہ یا اپنے مقامی  LEXکونسل
سے مشورہ کرنا چاہئے۔
گروپ کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کو الزما ً اپنی اگلی میٹنگ میں
کمپنی کے بورڈ کے سامنے ٹکراؤ کو منکشف کرنا چاہئیے ،اور
باضابطہ منظوری لینا چاہئیے۔
ہر سال ،ہمیں الزما ً اپنے ساالنہ  SoBCسائن-آف اعالن میں
دلچسپی کے حقیقی یا ممکنہ ٹکراؤ کا جائزہ لینا ،تازہ ترین بنانا
اور تصدیق کرنا چاہئیے۔

ممکنہ تنازعہ کے بارے میں آگاہ کیا جانا ضروری ہے ،اگرچہ یہ
دور دراز معلوم ہوتا ہے ،لہذا اگر ضرورت ہو تو ٰ
اعلی انتظامیہ
کو صورتحال سے آگاہ کیا جانا چاہئیے۔
 SoBCپورٹل ،گروپ کمپنیوں کے تنازعہ کے لئے رجسٹر کے
طور پر کام کرتا ہے ،جس میں کمپنی کے سامنے ظاہر کردہ مفاد
کے تمام حقیقی یا ممکنہ ٹکراؤ کی تفصیالت اور ان کو کیسے
منظم کرنا ہے ،کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ اس رجسٹر کو مقامی
 LEXکونسل کی جانب سے برقرار رکھا جاتا ہے اور BC&C
ٹیم کی جانب سے نگرانی کی جاتی ہے۔ یہ گروپ کو یہ ظاہر
کرنے میں مدد دیتا ہے کہ وہ مفادات کے ٹکراؤ کو شفاف اور
مؤثر طریقے سے منظم کرتا ہے۔ ایک مقامی مفاد کے تنازعہ کے
رجسٹر کو گروپ کمپنی کی  LEXکونسل یا کمپنی سکریٹری کی
جانب سے برقرار رکھا جانا چاہئے ،ان مالزمین کیلئے جن کے
پاس  SoBCپورٹل تک رسائی موجود نہیں ہے۔

جب کہ ہو سکتا ہے ہمیں پہلے ہی مطلع کر دیا گیا ہو ،اور اجازت
طلب کی گئی ہو ،ہمارا الئن مینیجر ،ہمیں اپنے ساالنہ SoBC
سائن آف میں ٹکراؤ اور ممکنہ ٹکراؤ کا دوبارہ انکشاف کرنا
چاہئے۔ یہ گروپ کے داخلی کنٹرولز کا ایک اہم حصہ ہے۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online
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آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

مفاد کے ٹکراؤ جاری
خاندانی یا ذاتی تعلقات
آپ پر آگاہ کرنا الزم ہے اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار؛
گرو پ میں کام کرتا ہو
آپ کی بہترین معلومات کے مطابق ،کسی بھی مدمقابل ،سپالئر،
کسٹمر یا دوسرے کاروبار میں ،جس کے ساتھ گروپ کے اہم
معامالت ہوتے ہیں ،ان کے لئے کام کرنا یا خدمت انجام دینا ،یا
کسی معاشی مفاد کا حامل ہونا
سرکاری عہدیدار کون ہیں اورکیسے انفرادی یا اجتماعی طور پر
 BATکے کاروبار پر اثر انداز ہو سکتے ہیں
‘قریبی رشتہ دار’ کا مطلب ہے میاں بیوی ،شراکت دار ،بچے،
والدین ،بہن بھائی ،بھانجے ،خالہ ،چچا ،نانا ،اور نواسیاں (وہ
رشتے جو شادی کے بعد بنتے ہیں)۔
براہ راست یا بالواسطہ رپورٹنگ الئن میں مالزمین کے مابین
گہرے تعلقات بھی تنازعہ کا سبب بن سکتے ہیں ،یا اس کی
ظاہری صورت پیدا کر سکتے ہیں۔ براہ راست رپورٹنگ الئن آپ
کا مینیجر ہوتا ہے اور بلواسطہ رپورٹنگ الئن آپ کے الئن
مینیجر سے اوپر کے تمام مینیجرز ہوتے ہیں ،جس میں آپ کے
فنکشن کے سربراہ تک شامل ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی صورتحال
میں ہیں تو آپ کو تعلقات کو فورا ظاہر کرنا چاہئے۔

‘سرکاری افسران’ کو واضح طو رپر سمجھنا چاہئے ،بشمول کوئی
بھی جو کسی بھی سرکاری یا عوامی ادارہ/ایجنسی کی جان سے
براہ راست یا بالواسطہ مالزمت یا کام کرنے واال فرد ہو ،یا کوئی
بھی فرد جو عوامی فعل انجام دیتا ہو اس میں مثال کے طور پر
کسی بھی قومی یا مقامی حکومت یا پھر پبلک ڈیپارٹمنٹ ،ادارہ یا
ایجنسی کے لئے کام کرنے والے افراد (مثال کے طور پر کسی
سرکاری وزارت ،فوج یا پولیس میں شامل ایک اہلکار) عوامی
عہدے پر فائز لوگ ،سرکاری ملکیت یا حکومت کے زیرانتظام
کاروباری اداروں کے مالزمین (جیسا کے سرکاری ملکیت والی
تمباکو کمپنی) عوامی بین االقوامی تنظیموں کے مالزمین ،کسی
سیاسی جماعت کے عہدیدار ،عوامی عہدے کیلئے امیدوار ،شاہی
خاندان کا کوئی فرد ،مجسٹریٹ اور ججز۔
سوال کردہ انفرادی لوگوں کیلئے ضروری نہیں ہے کہ وہ
سیاستدان ہوں یا اعلی عہدے کیلئے فیصلہ ساز ہوں۔ تاہم انہیں
انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ایک کردار کا حامل ہونا
چاہئے۔ وہ  BATکے کاروبار پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ (اس
سے عام طور پر خارج ہو جاتا ہے) ،مثال کے طور پر ایک
سکول کے اساتذہ ،جیل کے محافظ ،فائرمین یا سرکاری اسپتال کی
نرس)۔ اگر آپ کو کوئی شبہ ہے کہ آیا کوئی فرد سرکاری عہدے
دار کو تشکیل دیتا ہے تو برائے مہربانی اپنے مقامی  LEXکونسل
سے مشورہ کریں۔
دوران کام آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہو نا چاہئے:

جہاں اطالع دہندگان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے وہاں انتظامیہ کو
چاہئے کہ وہ کسی بھی نا انصافی یا ناجائز اثر و رسوخ کو پیدا
ہونے سے بچانے کیلئے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے۔

مالزمت کے حصول ،نگرانی ،شرائط و ضوابط کو متاثر کرنے یا
قریبی رشتہ داروں کے انتظام کو متاثر کرنے کی صالحیت

اگر آپ کا کسٹمر یا سپالئر کے پاس کسی قریبی رشتہ دار کے
ساتھ براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہے تو انتظامیہ کو آپ کے کام
کی ذمہ داریوں میں تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔

قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کسی بھی کاروبار میں شامل ہونا (یا
کسی ایسے کاروبار کے ساتھ جس میں آپ کے رشتہ دار کام
کرتے ہیں یا معاشی و مالی مفاد رکھتے ہیں)
جہاں ایک ہی گروپ کمپنی یا کاروباری یونٹ میں دو قریبی رشتہ
داروں کے مابین بلواسطہ یا بالواسطہ رپورٹنگ الئن موجود ہے۔
انتظامیہ کو الزما یہ یقینی بنانا ہو گا کہ وہ ایک دوسرے پر کوئی
یانتظامی اثر و رسوخ نہ رکھتے ہوں۔
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مالی مفادات

باہر کی مالزمت

آپ کو اپنے لئے ،اپنے گھر،خاندان یاپھر قریبی رشتہ داروں کا
تعلق ظاہر کرنا ہوگا

آپ پیشگی طور پر کسی تیسرے فریق کے لیے یا اس کے ایماء
پر کام کرنے کے ارادہ سے متعلق بتائے بغیر اور الئن مینجمنٹ
سے تحریری منظوری حاصل کیے بغیر اس کیلئے کام نہ کریں۔
اگر آپ کل وقتی مالزم ہیں ،تو اس طرح کے کام میں زیادہ وقت
نہیں لینا چاہئے ،اتفاق کردہ کام کے اوقات میں نہیں ہونا چاہئے،
اس سے آپ کی کارکردگی پر اثر نہیں پڑنا چاہئے یا کسی بھی
طرح سے گروپ کمپنی میں آپ کے فرائض اور ذمہ داری میں
مداخلت نہیں کرنا چاہئے۔ کچھ حاالت کبھی بھی قابل اجازت نہیں
ہوتے ہیں ،مثال کے طور پر اگر ان میں شامل ہو:

ایک مدمقابل میں سارے مالی مفادات اور
اگر آپ اس سپالئر یا کسٹمرز کے ساتھ گروپ کے معامالت میں
شامل ہیں یا اس فرد کی نگرانی کرتے ہیں جو ایسا کرتا ہے تو
سپالئر یا کسٹمر سے کوئی مالی مفاد ہے
آپ کو عوامی طور پر چلنے والے میوچل فنڈز ،انڈیکس فنڈز اور
اسی طرح کی سرمایہ کاری سے متعلق سرمایہ کاری کو ظاہر
کرنے کی ضرورت نہیں ہے ،جہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا
سرمایہ کاری شامل ہے۔
‘مادی مالیاتی مفاد’ کے معنی ہیں کوئی مالی مفاد جو گروپ کمپنی
کی رائے میں ظاہر ہو سکتا ہے ،یا آپ کے فیصلے پر اثر انداز
ہو سکتا ہے۔
آپ کو ذیل میں مادی مالی مفادات نہیں رکھنے چاہئے:
ایک سپالئر یا کسٹمر اگر آپ کو اس سپالئر یا کسٹمر کے ساتھ
گروپ کے معامالت میں کوئی دخل اندازی رکھتے ہیں یا جو ایسا
کرتا ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں
گروپ کا ایک حریف ،یا کوئی بھی کاروبار جو گروپ کے مفادات
کے خالف سرگرمیاں انجام دیتا ہے
آپ کو کسی مدمقابل میں مادی مالیاتی مفاد برقرار رکھنے کی
اجازت دی جا سکتی ہے ،بشرطیکہ آپ نے گروپ میں شامل
ہونے سے قبل یہ حاصل کیا ہو ،اپنی تقرری سے قبل اپنی مالزمت
والی کمپنی پر تحریری طور پر اس کو منکشف کیا تھا ،اور آپ
کی مالزمت والی کمپنی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔
کسی گروپ کمپنی کے ڈائریکٹر کی جانب سے اس طرح کے مفاد
سے قبل ،بورڈ کو اس کی اطالع الزما ً دی جانی چاہئے اور اگلی
بورڈ میٹنگ میں اس کیلئے منٹس مختص کیے جائیں۔
اگر کوئی شک ہو ،تو اپنی مقامی  LEXکونسل سے مزید رہنمائی
حاصل کریں۔

کسی بھی گروپ کمپنی کا حریف یا مدمقابل
ایک ایسا صارف یا سپالئر جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہوں
‘کسی تیسرے فریق کے لیے یا اس کے ایماء پر کام کرنے’ سے
مراد ہے کہ کوئی دوسری مالزمت اختیار کرنا ،ڈائریکٹر یا مشیر
کی حیثیت سے خدمات انجام دینا ،یا بصورت دیگر گروپ سے
باہر کسی بھی تنظیم کے لئے خدمات انجام دینا (بشمول خیراتی یا
غیر منافع بخش تنظیمیں)۔ اس میں بال معاوضہ رضاکارانہ کام
شامل نہیں ہیں جنہیں آپ اپنے وقت میں انجام دے سکتے ہیں ،جب
تک کہ اس گروپ میں ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوئی
مداخلت نہیں ہوتی ہے۔

کارپوریٹ موقع
آپ کو اپنی مالزمت سے حاصل کردہ معلومات استعمال نہیں
کرنی ،یا کارپوریٹ مواقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہئے ،اپنے ذاتی
مفاد یا فائدہ کیلئے (یا آپ کے قریبی لوگوں کے لیے) ،ایسا
کرنے کا ارادہ ظاہر کیے بغیر ،اور اپنے الئن مینیجر سے
تحریری منظوری حاصل کیے بغیر۔
‘کارپوریٹ موقع’ سے مراد ہے کوئی بھی کاروباری موقع جو
مناسب طریقے سے گروپ یا کسی بھی گروپ کمپنی سے تعلق
رکھتا ہو۔
اگر آپ کو کسی عوامی کمپنی میں سیکیورٹیز کی قیمت سے
متعلق ‘اندرونی معلومات’ تک رسائی حاصل ہے ،تو خاص طور
پر خیال رکھنے کی ضرورت ہو گی۔ مزید تفصیالت کے لئے
‘اندرونی کاروبار اور منڈی کا ناجائز استعمال’ دیکھیں۔
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کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری
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رشوت ستانی اور بدعنوانی کا خاتمہ
 BATاس ضمن میں بالکل عدم
برداشت کے نقطہ نظر کا حامل ہے اور
وہ ہر قسم کی رشوت اور بدعنوانی کے
خالف کام کرنے کا عزم رکھتا ہے۔
گروپ کمپنیوں ،مالزمین یا ہمارے
کاروباری شراکت داروں کیلئے کسی
بھی طرح کی بدعنوانیوں میں ملوث
ہونا یا اس میں شامل ہونا مکمل طور
پر ناقابل قبول ہے۔
رشوت کیا ہے؟
رشوت کوئی بھی تحفہ ،ادائیگی یا دیگر فائدہ ہے (جیسا کہ
مہمان نوازی ،کک بیکس ،مالزمت کی پیشکش یا سرمایہ
کاری کے مواقع) جس سے کسی فائدہ کو حاصل کر سکنے
کیلئے پیش کیاجاتا ہے۔ (چاہے وہ ذاتی یا کاروبار سے
متعلق ہو)۔ رشوت ادا کر دینا کوئی الزمی امر نہیں ہے۔ اتنا
ہی کافی ہے کہ اس کو طلب کیا یا اس کی پیشکش کی گئی۔
‘نامناسب طرز’ عمل سے مراد یہ ہے کہ ایک توقع کی
خالف ورزی میں ایک کاروباری سرگرمی یا سرکاری عمل
کہ اسے نیک نیتی کے ساتھ ،غیر جانبداری میں با اعتماد
کے فرائض کے مطابق انجام دیا جائے گا۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com
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رشوت ستانی نہیں

کوئی سہولیاتی ادائیگی نہیں

کتابیں ،ریکارڈ اور اندرونی کنٹرول

آپ کو کبھی نہیں کرنا چاہئے:

آپ کو کسی بھی مالزم کی صحت ،حفاظت یا آزادی کی حفاظت
کیلئے جہاں ضروری ہو اس کے عالوہ ،سہولیاتی ادائیگی (براہ
راست یا بلواسطہ) نہیں کرنی چاہئے۔

گروپ بزنس ریکارڈوں کو درست نوعیت اور لین دین اور
اخراجات کی حد کی عکاسی کرنا ہو گی۔

ہمارے فائدے کیلئے کسی بھی فرد کی جانب سے کسی فیصلہ پر
مائل کرنا یا کسی غیرمناسب طرزعمل پر انعام دینا یا اثرات مرتب
کرنا ،یا غیرمناسب طور پر اثرات مرتب کرنے کے ارادہ کیلئے
کسی بھی فرد کو (براہ راست یا بالواسطہ) کسی بھی تحفہ ،ادائیگی
یا دیگر فوائد کو پیش کریں ،وعدہ کریں یا دیں۔
ایک انعام یا غیرمناسب طرزعمل کیلئے ترغیب کے طور پر کسی
بھی شخص سے (براہ راست یا بالواسطہ) کوئی بھی تحفہ ،ادائیگی
یا دیگر فائدہ کو قبول کرنا یا قبول کرنے کا کہنا ،قبول کرنے سے
اتفاق کرنا ،یا جو اثرات مرتب کرتا ہے ،یا ایسا تاثر دیتا ہے کہ یہ
گروپ کے فیصلے پر غیرمناسب طور پر اثرانداز ہونے کیلئے
ہے۔
سرکاری عہدیداروں کو رشوت دینا تقریبا ً ہر ملک میں جرم ہے۔
بہت سارے افراد میں ،نجی کاروبار میں مصروف مالزمین یا
ایجنٹوں (جیسے ہمارے سپالئرز) کو رشوت دینا بھی جرم ہے۔
بہت سارے ممالک میں رشوت خوری کے قوانین غیر عالقائی
اثرات کے حامل ہوتے ہیں ،لہذا ان ممالک میں اپنے شہریوں کے
لئے بیرون ملک رشوت دینا ایک جرم ہو گا۔

سہولیاتی ادائیگیاں چھوٹی ادائیگیاں ہوتی ہیں جنہیں ایک نچلی
سطح کے عہدیدار کی جانب سے کارکردگی کو ہموار کرنے یا
تیز کرنے کیلئے کیا جاتا ہے۔ جس کیلئے ادائیگی کنندہ پہلے ہی
حقدار ہے۔ ذیادہ تر ممالک میں وہ غیر قانونی ہیں۔ کچھ ممالک
میں جیسا کہ برطانیہ کے شہریوں کیلئے بیرون ملک سہولیاتی
ادائیگی کرنا جرم ہے۔

ہمیں یہ یقینی بنانے کیلئے داخلی کنٹرول برقرار رکھنے چاہیں کہ
مالیاتی ریکارڈ اور اکاؤنٹس قابل اطالق انسداد بدعنوانی قوانین اور
بہترین طریق کار کے مطابق ہیں۔

ان غیر معمولی حاالت میں جہاں ادائیگی کا کوئی محفوظ متبادل
نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مقامی  LEXکونسل (اگر ممکن ہو تو ادائیگی
کرنے سے قبل) کو شامل کرنا چاہئے۔ گروپ کمپنی کے بکس میں
بھی ادائیگی کی مکمل دستاویز بندی کرنا ضروری ہے۔

مناسب طریقہ کار کو برقرار رکھنا
گروپ کمپنیوں کو ان کے ایماء پر کام کرنے والے تیسرے فریقین
یعنی خدمت گاروں کی جانب سے کسی بدعنوانیوں کے حساب
کتاب کیلئے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔نتیجا گروپ کمپنیوں
سے کنترول نافذ کرنے اور انکو چالنے کی توقع کی جاتی ہے۔جو
یہ یقینی بناتے ہیں کہ ان کے ایماء پر خدمات انجام دینے والے
تیسرے فریقین کی جانب سے ناجائز یا غیر مناسب ادائیگیوں کی
پیشکش ،ادائیگی ،طلب یا وصولی نہیں کی جاتی ہے۔ ان کنٹرولز
میں:
‘اپنے سپالئرز کو جانیں اور ‘اپنے کسٹمر کو جانیں’ ،طریقہ کار
بشمول تیسرا فریق  ABACطریقہ کار :جو کہ شامل تمام خطرات
کے متناسب ہیں
تیسرے فریقین کے ساتھ معاہدوں میں انسداد بدعنوانی کی دفعات
جو خدمات میں شامل رشوت اور بدعنوانی کی خطرے کی سطح
کیلئے موزوں ہیں۔ اور اگر اسکی خالف ورزی ہونی ہے تو خاتمہ
پر ہی منتج ہو سکتی ہیں
جہاں مناسب ہو سپالئرز کے ساتھ کام کرنے والے عملے کیلئے
انسداد دبدعنوانی کی تربیت اور مدد اور
حقیقی نوعیت اور لین دین اور اخراجات کی حد کی فوری اور
درست اطالع دہی
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تحفے اور تفریح
تحائف یا تفریح کی کبھی کبھار
پیشکش یا قبولیت قابل قبول کاروباری
عمل ہوسکتا ہے تاہم ناجائز ضرورت
سے زیادہ تحائف اور تفریح بدعنوانی
کی ایک قسم ہے جو  BATکو شدید
نقصان پہنچا سکتی ہے۔

تعریفیں:
مہمان نوازی کی کوئی بھی شکل بشمول کھانا یا پینا کسی
بھی ثقافتی یا کھیلوں کی تقریبات میں شرکت یا BATسے
باہر کسی فرد یا ادارے کی طرف سے پیش کردہ یا وصول
کردہ یا ملنے واال کوئی بھی سفر اور رہائش تفریح کے
معنی میں آتا ہے
تحفے سے مراد BATسے باہر کسی فرد یا ادارہ کی طرف
سے پیش کردہ یادی گئی یا وصول کردہ قدر کی کسی بھی
چیز سے ہوگا جو تفریح نہیں ہے
 G&Eسے مراد تحائف یا تفریح ہے
نجی شعبے کے اسٹیک ہولڈرز سے مراد سرکاری افسران
کو چھوڑ کر دیگر تمام اداروں اور افراد سے ہوگا
برطانیہ میں نجی شعبے کے سٹیک ہولڈر کے لیے 200
یورو جبکہ سرکاری عہدے دار کیلئے  20یورو ہوگا۔گروپ
کمپنیوں کو مقامی خریداری کی طاقت اور ضوابط کی
عکاسی کرتے ہوئے اعتدال پسندی اور قانونی امور سے
متعلق رہنمائی مہیا کرنی چاہیے

www.bat.com/sobc/online

 G&Eپیش کرنا اور وصول کرنا

جب  G& Eپیش کرتے یا قبول کرتے ہو تو غور کریں

کوئی تحفہ اورتفریح جو آپ پیش کرتے ہیں ،دیتے ہیں یا وصول
کرتے ہیں اس کیلئے الزم ہے۔

نیت :کیا ارادہ صرف کاروباری تعلقات استوار کرنے یا اسے
برقرار رکھنے یا معمولی بشکریہ پیش کرنے کا ہے۔یا یہ ایک
خاص کاروبار سے متعلق فیصلہ لینے میں وصول کنندہ کے
اعتراض پر اثرانداز کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے؟

کبھی رشوت ستانی اور بدعنوانی کو فروغ دینے والی کوئی شے
دیں نہ قبول کریں جیسا کہ انسدا ِد رشوت ستانی اور بدعنوانی کی
پالیسی میں وضاحت کی گئی ہے
واضح انداز میں دیا گیا /قبول کردہ ہے
تمام متعلقہ دائرہ اختیارات میں قانون کے پابند رہیں اور دوسرے
فریق کی تنظیم کی جانب سے ممنوع قرار نہ دیئے جائیں
ٹینڈر یا مسابقتی بولی لگانے کے عمل میں شامل فریقین کو شامل
نہ کریں
کسی بھی گروپ کی کمپنی کو ملوث کرنے والی ایک ٹرانزیکشن
پر ایک مادی اثر کرنے کے لئے قابل ہونا دیکھا جا رہا ہے
نقد یا نقد مساوی واؤچر تحفہ سرٹیفیکیٹ یا سیکورٹیز کا تحفہ نہ
ہو
جس کا کہا نہ جائے یا مانگا نہ جائے
کسی کام کے بدلے میں کوئی چیز پیش نہ کرنا:
شاہانہ یا نامناسب نہ بنے نہ ہی اس کا اظہار کریں (بے ادبی،
غیرمہذبانہ جنسی طور پر واضح یا دوسری صورت میں کسی بھی
گروپ کمپنی پر اس کی غیر معمولی عکاسی ہوسکتی ہے مقامی
ثقافت کو مدنظر رکھتے ہوئے)
پیشگی تحریری طور پر منظوری حاصل کرلی جہاں اس پالیسی
اور یا اضافی مقامی تقاضوں کے لحاظ سے منظوری مطلوب ہو
قابل اطالق کاروباری اخراجات کی پالیسیوں اور طریقہ کار کے
مطابق کام کیا جائے

قانونی حیثیت :کیا یہ آپ کے ملک میں اور دوسرے فریق کے
ملک میں قانونی ہے؟
مادیت :کیا مارکیٹ کی قیمت معقول ہے(جیساکہ شاہانہ  /اسرافی و
متجاوز نہیں) اور فرد کی سینیارٹی کے لئے مناسب ہے؟
تعداد :کیا فرد کو صرف کبھی کبھار G&Eملتا ہے؟
شفافیت :اگر آپ کا مینیجر ساتھی یا گروپ سے باہر کا کوئی بھی
فرد G& Eکے بارے میں جانتا ہے تو کیا آپ یا وصول کنندہ
شرمندہ ہوں گے؟

 G&Eبرائے سرکاری اراکین

ہم پیشگی منظوری کے بغیر کسی بھی  G&Eکی پیشکش کر
سکتے ہیں یا پیشکش قبول کر سکتے ہیں بشرطیکہ ہو:
ہر فرد کیلئے  £20فی شخص (یا مقامی طور پر کم مساوی) قیمت
سے نیچے اور
جائز بالحاظ قانون کبھی کبھار اور مناسب
ہمیں کسی بھی  G&Eکی سرکاری حکام (یا ان کے قریبی رشتہ
دار) کو پیشکش کرنے/ان سے قبول کرنے کیلئے  £20کی حد
سے اوپر  £200تک کیلئے اپنے الئن مینیجر اور اپنی مقامی
کونسل سے پیشگی تحریری منظوری حاصل کرنی چاہئیے۔
سرکاری حکام (یا ان کے قریبی رشتہ داروں) کو  £200سے
زائد کی  G&Eکی پیش کش/موصولی صرف اسی وقت مناسب ہو
گی جب غیر معمولی حاالت پیدا ہو گئے ہوں اور گروپ کمپنی کے
جی ایم/ایریا منیجر/فنکشنل ڈائریکٹر سے پیشگی تحریری
منظوری اور  LEXکے ریجنل ہیڈ یا کاروباری کنڈکٹ اور تعمیل
کے گروپ ہیڈ کی جانب سے پیشگی اطالع کی ضرورت ہو۔

کسی سرکاری عہدیدار یا ان کے قریبی رشتہ دار دوستوں یا
ساتھیوں کو ( G&Eیا دوسرا ذاتی فائدہ) فراہم کرکے بال واسطہ
یا بالواسطہ طور پر اثرانداز ہونے کی کوشش کرنا ممنوع ہے.
انضباطی مشغولیت ہمارے کاروبار کا ایک حصہ ہے اس تناظر
میں ( G&Eبیان کردہ حد کے اندر) فراہم کرنا یا وصول کرنا قابل
اجازت ہو سکتا ہے۔ تاہم اضافی خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ
بہت سے ممالک اپنے سرکاری عہدے داروں کو G&Eقبول
کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور رشوت خوری سے متعلق
قوانین اکثر سخت ہوتے ہیں۔
(‘سرکاری عہدے داروں’ اور ‘قریبی رشتہ دار’ کی تعریف کے
لئے مفادات کے ٹکراؤ کی پالیسی کو دیکھیں)

مزید برآں سرکاری عہدیداروں اور نجی شعبے کے اسٹیک ہولڈرز
کے لئے حد سے اوپر کے تمام  G&Eجی کا اندراج گروپ کمپنی
کے  G&Eرجسٹر میں الزمی کیا جانا چاہئے
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تحائف اور تفریح جاری ہے
نجی شعبے کے فریقین
نجی شعبے کے شراکت دار سے /پیشگی منظوری کے بغیر کسی
 G&Eکو پیش یا قبول کر سکتے ہیں ،بشرطیکہ:
ہر فرد کے لئے فی شخص (یا مقامی طور پر کم مساوی) کی کم
سے کم قیمت سے نیچے اور
جائز بلحاظ قانون کبھی کبھار اور مناسب کاروباری مشق کے
مطابق بس پہلے سے تحریری منظوری لینا چاہیے
ہمارے الئن مینیجر کی طرف سے  £200کی حد سے اوپر کسی
بھی  G&Eکی پیشکش یا قبول کرنے کیلئے
ہمیشہ نوٹ کریں:
درخواستوں کو منظور کرتے وقت ،منظور کرنے والوں کو
اطمینان کرنا الزما مطمئن کرنا چاہیے کہ مجوزہ  G&Eمندرجہ
باال توقع کردہ کسی توقع کی خالف ورزی نہیں کرتا ہے اور
خاص طور پر کہ وقت اور یا وسیع تر سیاق و سباق سے یہ اخذ
نہیں کیا جاسکتا ہے کہ  G&Eکی جانب سے کسی فیصلے کو
غلط طور پر متاثر کیا جاسکتا ہے
ایسے غیرمعمولی حاالت ہوسکتے ہیں جہاں پہلے سے منظوری
حاصل کرنا ممکن نہ ہو جتنی جلدی ممکن ہو منظوری کے لیے
درخواست کی جانی چاہیے اور تحریری جواب کے ساتھ کہ پہلے
سے منظوری کی درخواست کیوں نہیں دی گئی یا کیوں حاصل نہ
کی گئی تھی۔  G&Eدیئے جانے یا موصول ہونے کے سات دن
بعد سے زیادہ دیر نہ ہو

الئن مینیجرز مقامی  LEXکونسل کے مشورے سے تعین کریں
گے کہ گروپ کمپنی کے مالزمین کی طرف سے پیش کردہ یا
وصول کردہ کسی بھی  G&Eکے ساتھ کیا کرنا ہے جو کہ قابل
اطالق حد سے متجاوز ہو رہا ہو ،عام طور پر اس طرح کے
 G&Eکو مسترد کر دیا جانا چاہیے یا واپس کردینا چاہیے اگر یہ
مناسب ہوگا یا جرم کو ثابت کرتا ہے تو  G&Eکو اس بنیاد پر
قبول کیا جاسکتا ہے کہ یہ متعلقہ گروپ کمپنی کی ملکیت بن
جائے گا
آپ کو ذاتی طور پر ادائیگی کر کے یا کسی اور کو ادائیگی
کرکے ضروری  G&Eمنظوری حاصل کرنے کے اپنے فرض
سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے
تمام  G&Eکو مناسب کاروباری اخراجات کی پالیسیوں اور طریقہ
کار کے مطابق نکاال جانا چاہیے
کسی بھی صورت میں  BATکے اخراجات پر تفریح BAT
اہلکاروں کی موجودگی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے
شک سے بچنے کے لئے اس پالیسی میں حد بندی کے لئے G&E
کو چھوٹی مقدار /قدروں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے
 G&Eکو عام طور پر ان لوگوں کی ہدایت کی جانی چاہیے جن
کے ساتھ  BATکا کاروباری تعلق ہے نہ کہ ان کے دوستوں یا
رشتے داروں سے لیکن اگر دوست رشتے دار یا کسی فرد کے
دوسرے مہمان شرکت کرتے ہیں۔ تو اس پالیسی میں حد کے
مقاصد کے لئے کل اخراجات کو جمع کرنا چاہیے

آزاد بیرونی آڈیٹرز کیلئے اورانکی جانب سے G&E
گروپ کمپنیاں الزمی طور پر ہمارے آزاد بیرونی آڈیٹرز کو کوئی
ایسا  G&Eپیش نہ کریں اور نہ ہی ان کا وعدہ کریں جو ممکنہ
مفادات کا تصادم پیدا کردے یا ان کی خودمختاری کو خطرے میں
ڈال سکتا ہو۔ ایسا کرنے کے لئے کمپنی اور اکاؤنٹنگ کے قواعد
وضوابط کی خالف ورزی میں  BATڈالنے کا خطرہ ہے۔ قابل
قبول تفریح کاروباری میٹنگز ،ایک کانفرنس یا تربیت میں متعدد
شرکاء پر مشتمل یا بڑے پیمانے پر شرکت کارپوریٹ ایونٹ میں
شرکت کیلئے دعوت نامہ تک محدود ہو گا۔  KPMGگروپ اور
گروپ کمپنیوں کی اکثریت کے لیے موجودہ آزاد بیرونی آڈیٹر
ہے۔ اگر کسی گروپ کمپنی نے  KPMGکے عالوہ ایک آزاد
بیرونی آڈیٹر مقرر کیا ہے تو پھر بھی انکو  G&Eکے تقاضوں
کو الزمی پورا کرنا ہوگا۔

گروپ کمپنیوں سے G&E
گروپ کمپنی سے  G&Eقبول کرنیوالے مالزمین پر کوئی پابندی
نہیں ہے۔ گروپ کمپنیوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس طرح کی
کوئی  G&Eجائز قانون کے مطابق،مناسب اور متناسب ہے۔

باضابطہ ریکارڈ رکھنا اور نگرانی کرنا
ہر گروپ کی کمپنی تھریش ہولڈ یا حد کی سطح سے اوپر کے
تمام  G&Eکے رجسٹر کی دیکھ بھال اور نگرانی کیلئے ذمہ دار
ہوگی۔ (گروپ کمپنیاں زیادہ سے زیادہ رجسٹر زرکھنے کا فیصلہ
کرسکتی ہیں)۔

غیر معمولی منظوریوں اور بلینکٹ منظوری کے بارے میں مزید
رہنمائی کے لئے تحفے اور تفریحی طریقہ کار سے رجوع کریں۔
جو کچھ محدود حاالت میں دستیاب ہو سکتی ہیں

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com
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کام کی جگہ پر احترام و عزت
ہمیں اپنے سب ساتھیوں اور کاروباری
شراکت داروں کے ساتھ مل کر وقار اور
احترام واال برتاؤ کرنا چاہیے.

جس پر ہم یقین رکھتے ہیں
ہم سمجھتے ہیں کہ مزدوری کے بنیادی حقوق بشمول
انجمن کی آزادی ہر طرح کے جبری مزدوری کے خاتمے
میں بچوں کی مزدوری کے مؤثر خاتمے اور مالزمت اور
پیشے کے سلسلے میں امتیازی سلوک کے خاتمے کا
احترام کرنا چاہیے۔
کام کے بنیادی اصولوں اور حقوق کے بارے میں بین
االقوامی لیبر آرگنائزیشن  ILOکے اعالمیہ کی حمایت
کرتی ہے۔
ہم لیبر یعنی مزدوری کے تمام قوانین ،ضابطوں اور ضوابط
کی پاسداری کرتے ہیں۔

مساوات اور تنوع کو فروغ دینا

ہراساں کرنے اور دھونس دھمکی سے بچنا

مالزمین کی فالح وبہبود کی حفاظت

ہم اپنے تمام مالزمین کو مساوی مواقع کی فراہمی اور روزگار کی
برابری کو فروغ دے کر ایک شمولیتی افرادی قوت پیدا کرنے
کے لئے وقف ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے
تنوع استعمال کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے اختالفات کا احترام
کرتے اور جشن مناتے ہیں۔ اور اس کی قدر کرتے ہیں جو ہم کو
سب میں سے منفرد بناتا ہے۔

ایذا رسانی اور دھونس دھمکی کے تمام پہلو ،مکمل طور پر
ناقابل قبول ہیں۔ ہم کام کی جگہ سے اس طرح کے کسی بھی عمل
یا رویوں کو دور کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔

ہم اپنے مالزمین کی فالح و بہبود کوبہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں
اور حادثات اور چوٹ کو روکنے اور کام کی جگہ صحت سے
متعلق خطرات کو کم سے کم کرنے کے لئے ایک محفوظ کام
کرنے کا ماحول فراہم کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔

ہمیں ساتھیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے ،جیسا کہ ان سے
اپنے لئے توقع رکھتے ہیں اور انکی خصوصیات اور آراء کا
احترام کیا جانا چاہیے۔
کسی بھی مالزم کی بھرتی ،ترقی ،یا ریٹائرمنٹ کے فیصلے کے
دوران ہمیں مالزمت ،رنگ ،صنف،عمر ،معزوری ،جنسی
رجحان ،طبقے ،مذہب،سیاست اورتمباکو نوشی کی عادتیں یا کسی
بھی قانونی خصوصیت کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے
دینا چاہئے۔ جب بات کسی بھی مالزم کی بھرتی ،ترقی ،پیشرفت یا
ریٹائرمنٹ کی آتی ہو۔
یہ  ILOکنونشن  111کے لئے ہماری معاونت کی عکاسی کرتا
ہے جو کام کی جگہ پر امتیازی سلوک کے خاتمے سے متعلق
بنیادی اصول طے کرتا ہے۔

ایذا رسانی اور دھونس دھمکی میں جنسی ،زبانی ،غیر زبانی اور
مادی طرزعمل کی کوئی بھی شکل شامل ہے ،لیکن اسی تک
محدود نہیں ہے ،جو ناگوار ،توہین آمیز یا خوفناک ہو۔
اگر ہم اس طرح کے سلوک ،یا طرز عمل کا مشاہدہ یا تجربہ
کرتے ہیں جو کسی اور طرح سے ناقابل قبول ہے تو ہمیں اپنے
الئن مینیجر کو اس کی اطالع دینی چاہئے۔
ہم اعتماد کی فضاء فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں
مالزمین معامالت اجاگر کر سکتے ہیں اور تمام متعلقہ افراد کے
اطمینان کے لئے فوری حل تالش کر سکتے ہیں۔
اس مقصد کے لیے ،ہم مالزمین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ
وہ اپنے مقامی شکایات کے طریقہ کار سے خود واقف ہوں۔

گروپ کمپنیاں الزماً:
ہماری عالمی  EHSپالیسی یا قومی قانون کے مطابق صحت اور
حفاظت کی پالیسیاں اور طریقہ کار اپنائیں (جو بھی زیادہ ہو)
صحت اور تحفظ کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لئے اپنے
مالزمین کے ساتھ مل کر کام کریں
مالزمین کے کام/زندگی کے توازن کی حمایت کرنے کی کوشش
کریں۔
ہم دنیا بھر میں اپنے مالزمین کی مادی حفاظت کو زیادہ سے زیادہ
کرنے کے لیے مستقل کام کریں گے ،یہ یقینی بنائیں کہ ہماری
پالیسیوں اور معیارات کو سمجھا جائے ،اور یہ تربیت فراہم کی
جائے لہذا ہر شخص اپنے کام سے متعلق صحت ،حفاظت اور
حفاظتی امور اور ضروریات سے واقف ہو۔
ہم گروپ کمپنیوں کو مقامی طرز عمل کے مطابق خاندانی دوستانہ
پالیسیاں تالش کرنے اور اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
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حقوق انسان اور ہمارے افعال کار
ہمیں اپنے آپریشنز کو ہمیشہ اس انداز
میں چالنا چاہیے جس سے ہمارے
مالزمین جن لوگوں کے ساتھ ہم کام
کرتے ہیں اور جن فریقین میں ہم کام
کرتے ہیں ان کے انسانی حقوق کا
احترام کیا جاتا ہو۔

ہمارا یقین
ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے عالمی اعالمیہ کی
اصل روح کے مطابق بنیادی انسانی حقوق کا احترام کیا
جانا چاہیے۔
ہم کاروبار اور انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے
رہنما اصولوں کی حمایت کرتے ہیں۔ جو تحفظ ،احترام اور
تدارک فریم ورک کی تشکیل کے ذریعے کاروبار اور
انسانی حقوق سے متعلق امور کے حل کے لیے صنعت کے
فرائض اور ذمہ داریوں کی وضاحت کرتے ہیں۔

انسانی حقوق سے متعلق خدشات کو منظم کرنا
ہم اپنی سپالئی چین سمیت اپنے دائرہ اثر میں انسانی حقوق کے
فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی طرح ہمارے تمام فراہم کنندگان
سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے سپالئر ضابطہ اخالق کی
ضروریات کو پورا کریں۔ اور یہ ہمارے فراہم کنندگان کے ساتھ
معاہدہ کے انتظامات میں شامل ہے۔
جہاں تک ممکن ہو ہماری مستعدی کے طریقہ کار ہمیں اپنی
پالیسی ،وعدوں اور ہمارے سپالئر ضابطہ اخالق کی تاثیر اور
انکی تعمیل اور ساتھ ہی انسانی حقوق کے خطرات ،اثرات اور
زیادتیوں کی نشاندہی ،روک تھام اور تخفیف کرنے کے اہل بناتے
ہیں۔
ہم اپنے افعال کار یا سپالئی چین میں شناخت کردہ کسی بھی
انسانی حقوق کے معامالت کی مکمل تحقیقات اور تدارک کے لیے
پرعزم ہیں اور مسلسل بہتری کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اگر ہم
کسی سپالئر کے سلسلے میں انسانی حقوق کی خالف ورزیوں کی
نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن اصالحی اقدام مستقل عدم عملی یا بہتری
میں کمی کی کوئی واضح وابستگی موجود نہیں ہے تو اس سپالئر
کے ساتھ ہمارا کام بند کر دیا جانا چاہیے۔

بچوں سے مزدوری نہیں کروانی
ہم چائلڈ لیبر سے پاک آپریشنز یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ بچوں کی فالح و بہبود ،صحت اور
حفاظت کو ہر وقت مقدم رکھا جاتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ
تعلیم کے ذریعہ بچوں ان کی کمیونٹیز اور ان کے ممالک کی ترقی
کی خدمت انجام دی جاتی ہے۔
ہم  ILOکنونشنز  138اور  182کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔
جن میں مالزمت میں داخلے اور بچوں کی مزدوری کی بدترین
اقسام کے خاتمے کے لیے کم سے کم عمر سے متعلق بنیادی
اصول مرتب کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ:

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
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کوئی بھی کام جو موثر سمجھا جاتا ہے یا بچوں کی صحت،
حفاظتی اخالقیات کو نقصان پہنچانے کا امکان ہے اسے  18سال
سے کم عمر کے کسی فرد کو نہیں کرنا چاہیے

ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے سپالئرز اور کاروباری شراکت دار
ہماری کم سے کم عمر کی شرائط کے مطابق ہوں گے جیسا کہ
ہمارے سپالئر ضابطہ اخالق میں طے کیا گیا ہے۔ اس میں جہاں
مقامی قانون کی اجازت ہے کہ تیرہ سے پندرہ سال کی عمر کے
بچے ہلکے کام کرسکتے ہیں۔ بشرطیکہ انکی پیشہ ورانہ تربیت
میں رکاوٹ نہ بنے یا بشرطیکہ کہ ایسی کوئی سرگرمی شامل نہ
ہو جو انکی صحت یا ترقی کے لیے نقصان دہ ہو(مثال کے طور
پر مکینیکل سامان یا زرعی کیمیکل سے نمٹنا)۔ ہم تربیت یا کام
کے تجربے کی اسکیموں کو بھی مستثنی اختیار کے طور پر کسی
قابل اتھارٹی کی جانب سے منظور شدہ تسلیم کرتے ہیں۔

کارکنوں کو مالزمت کی شرط کے طور پر شناختی دستاویزات،
پاسپورٹ یا اجازت نامے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں
قومی قانون یا مالزمت کے طریقہ کار میں شناختی کاغذات کی
استعمال کی ضرورت ہوتی ہے ،ہم انکو قانون کے مطابق سختی
سے استعمال کریں گے۔ اگر شناختی دستاویزات کو تحفظ یا
حفاظت کی وجوہات کی بنا پر ہمیشہ برقرار رکھا جاتا ہے یا
محفوظ کیا جاتا ہے ،تو یہ صرف کارکن کی باخبر اور تحریری
رضامندی کے ساتھ کیا جائے گا۔ جو حقیقی ہونا چاہیے اور بغیر
کسی رکاوٹ کے کارکنوں کو ہر وقت انکو بازیافت کرنے کے
لیے المحدود رسائی کے ساتھ

انجمن کی آزادی

مقامی کمیونٹیز

ہم انجمن کی آزادی اور اجتماعی سودے بازی کا احترام کرتے
ہیں۔

ہم اپنے ساتھ کام کرنے والی برادریوں کے انوکھے معاشرتی،
معاشی اور ماحولیاتی مفادات کی نشاندہی اور انہیں سمجھنے کی
کوشش کرتے ہیں۔

ہمارے کارکنوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمپنی کی طرف
سے تسلیم شدہ ٹریڈیونینز یا دیگر اہم نمائندوں کی نمائندگی کریں۔
اس طرح کے نمائندوں کو اپنی سرگرمیاں قانون ضابطے ،موجودہ
مزدور تعلقات اور طریقوں اور کمپنی کے معاہدے کے طے شدہ
دائرہ کار کے اندر انجام دینے کے قابل ہونا چاہئے۔

مزدوری یا جدید غالمی کا کوئی استحصال نہیں
ہم یہ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ ہمارے افعال کار غالمی
میں اور جبری الزمی پابند والے غیر رضاکارانہ غیر قانونی
تجارت یا غیر قانونی تارکین وطن سے پاک ہیں۔ گروپ کمپنیاں
اور مالزمین ایسا نہیں کریں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ کوئی
بھی روزگار ایجنسی مزدور ،بروکر تیسرا فریق جو وہ ہمارے
ایماء پر عمل کرتا ہے ایسا نہیں کریں گے۔
کارکنوں کو مالزمت کی شرط کے طور پر بھرتی کی فیس ادا
کرنے ،قرضہ لینے یا غیر معقول خدمات کے معاوضوں یا
ڈپازٹس کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے

ہم دنیا بھر میں کام کرتے ہیں۔ بشمول ٹکراؤ میں مبتال ممالک یا
جہاں جمہوریت ،قانون کی حکمرانی یا معاشی ترقی نازک ہوتی
ہے۔ اور انسانی حقوق کو خطرات الحق ہوتے ہیں۔
ہمیں ہمارے افعال کار سے متعلق انسانی حقوق کے مخصوص
خطرات کی نشاندہی کرنا ہوگی جو ہمیں متاثر کرسکتے ہیں۔ایسا
کرتے ہوئے ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز بشمول مالزمین اور انکے
نمائندوں کے خیاالت یا آراء کا حصول ممکن بناتے ہیں۔
ہم یہ یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کریں گے کہ ہماری
کاروائیوں سے انسانی حقوق کی پامالیاں نہ ہو سکیں گی اور
ہمارے اقدامات سے براہ راست پیدا ہونے والے انسانی حقوق کے
منفی اثرات کا ازالہ کیا جاسکے۔
ہم اپنے مالزمین کو ان کی مقامی اور کاروباری برادریوں میں
فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ گروپ کمپنیوں کو
مالزمین کے لیے اور معاشروں کے اندر مہارت کی ترقی کے
مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میزبان حکومتوں
کے ترقیاتی مقاصد اور اقدامات کے مطابق ہم آہنگی کے ساتھ کام
کرنا چاہیے۔

کام کے لئے کم سے کم عمر الزمی طور پر تعلیم مکمل کرنے
کے لیے قانونی عمر سے کم نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی
معاملے میں  15سال کی عمر سے کم نہیں ہونا چاہیے
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ترغیب کاری اور مشغولیت/رابطہ
 BATکاروباری شفافیت کے لیے پوری
طرح وقف ہے۔ بطور ذمہ دار کمپنی
بیرونی اسٹیک ہولڈرز یعنی شراکت
داروں کے ساتھ ہماری تمام مصروفیات
کی سرگرمیاں شفافیت کھلے دل اور
دیانتداری کے ساتھ چالئی جائیگی
پالیسی سے متعلق بحث میں ہماری
جائز شراکت ہے جو ہمارے کاموں کو
متاثر کرتی ہے اور ہمارے مالزمین کو
اس پالیسی کے مطابق کام کرنے کی
ضرورت ہے۔

گروپ کا اس میں خاص کردار ہے

درست ثبوت پر مبنی مواصالت

سرکاری عہدے داروں کو مالی سفر کی امداد

شہری شرکت ذمہ دار کاروبار اور پالیسی سازی کاایک بنیادی
پہلو ہے اور  BATکے مالزمین منڈیوں کے تمام قوانین اور قواعد
و ضوابط کی تعمیر میں شفاف اور کھلے انداز میں پالیسی کے
عمل میں شریک ہوں گے۔ جن میں وہ مصروف کار ہوتے ہیں
بشمول تمام البنگ رجسٹریشن اور رپورٹنگ کے تقاضے۔

بیرونی مصروفیات کی سرگرمیاں انجام دیتے وقت مالزمین کو
کوشش کرنا ہوگی کہ:
درست مکمل اور ثبوت پر مبنی معلومات ریگولیٹرز سیاستدانوں
اور پالیسی سازوں کے ساتھ فیصلہ سازی کی بہترین آگاہی کے
لیے شئیر کریں

سرکاری عہدیداروں کو مالیاتی سفر اور یا رہائش کی معاونت
فراہم کرنا ممنوع ہے (جیسے کسی پروگرام یا کاروباری اجالس
میں شرکت کے لیے اپنے سفر رہائش کی قیمت ادا کرنا) اگر
کوئی غیر معمولی صورت حال پیدا ہوجاتی ہے جس میں اس
اصول کو متنبہ کرنے کی درخواست کی ضمانت دی گئی ہے تو
اس کے لئے گروپ آفس آف گورنمنٹ افیئرز اور گروپ ہیڈ آف
بزنس کنڈکٹ کمپلینٹس برائے انگیجمنٹ گائیڈنس نوٹ کے
اصولوں کے مطابق منظوری دینی ہوگی۔

 BATباہمی مفاد کے پالیسی امور پر تیسرے فریق کی حمایت
کرتا ہے ایسے معامالت میں گروپ کمپنیوں اور مالزمین کو یہ
یقینی بنانا ہوگا کہ:

(‘سرکاری عہدیداروں’ کی تعریف کے لیے مفادات کے ٹکراؤ کی
پالیسی دیکھیں)۔

سیاستدانوں پالیسی سازوں اور ریگولیٹرز کے ساتھ شمولیت جب
ٰ
اعلی احترام کے ساتھ انجام دی
شفافیت اور درستگی کے لیے
جاتی ہے تو یہ چیز پالیسی سازی کے فیصلوں کی بنیاد کے طور
پر بہترین معلومات کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

شفافیت اور اعلی پیشہ ورانہ معیار
بیرونی سٹیک ہولڈر کے ساتھ شامل ہونے پر گروپ کمپنی اور
مالزمین کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ:
وہ پالیسیوں کے عمل میں کھلی اور شفاف انداز میں شامل ہو جس
منڈی میں ہم چاہتے ہیں ان کے تمام قوانین اور ضوابط کی تعمیل
کرتے ہوئے
وہ ہمیشہ نام اور کارپوریٹ وابستگی سے اپنی شناخت کرتے ہیں
وہ گروپ یا کسی بھی گروپ کمپنی کے فائدے کے لئے کسی بھی
شخص کے کسی فیصلے پر ناجائز اثر انداز ہونے کے لیے کسی
بھی ادائیگی تحفہ یا دیگر فوائد کو براہ راست یا بالواسطہ نہ پیش
کرتے ہیں اور نہ دیتے ہیں

تیسرے فریقین

وہ تجارتی راہداری کی ضروریات اور ڈیٹا سے متعلق تحفظ کے
قوانین کے تحت تیسرے فریق تنظیموں کی حمایت کو عوامی طور
پر تسلیم کرتے ہیں
وہ کبھی بھی کسی تیسرے فریق سے کسی بھی طرح سے کام
کرنے کو نہیں کہتے ہیں جو البنگ اور مشغولیت کی پالیسی کے
منافی ہو ،اور
انہیں تمام تیسرے فریقین سے ان منڈیوں کے قوانین اور قواعد و
ضوابط کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ گورننگ
البنگ رجسٹریشن اور رپورٹنگ کی ضروریات کو چالتے ہیں

وہ کسی فرد سے کسی دوسرے فریق سے تعلق رکھنے والی خفیہ
معلومات یا کسی ناجائز ذرائع سے معلومات حاصل نہیں کرتے یا
جان بوجھ کر حاصل نہیں کرتے ہیں
وہ کسی بھی فرد کو رازداری کے فرائض کی خالف ورزی پر
مجبور نہیں کرتے اور ضابطے کے مقاصد کو بہترین طریقے
سے پورا کرنے والے تعمیری حل پیش کرتے ہیں ۔ جبکہ کسی
منفی غیر منقول نتائج کو کم سے کم کرتے ہیں
کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online
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سیاسی شراکت داریاں
جہاں مقامی شراکت کی جانب سے
سیاسی شراکت کی واضح اجازت دی
گئی ہو اور عام طور پر مقامی
کاروباری مشق کے ایک حصے کے
طور پر قبول کیا جاتا ہوں ان کو صرف
قانون اور اس پالیسی (یا مقامی
مساوی) کے مطابق سختی کے ساتھ
نافذ ہونا چاہیے۔

صحیح وجوہات کی بنا پر تعاون کرنا

مختیارنامہ کے سخت تقاضے

ذاتی سیاسی سرگرمی

جہاں مقامی قانون کی رو سے واضح طورپر اجازت ہے گروپ
کمپنیاں سیاسی فریقین اور تنظیموں اور انتخابی دفتر کے
امیدواروں کے لیے مہمات میں حصہ ڈال سکتی ہیں۔

تمام سیاسی شراکت داریوں کے لیے الزم ہے:

بحیثیت فرد ہمیں سیاسی عمل میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے
بطور مالزم اگر ہم کوئی بھی ذاتی سیاسی سرگرمیاں انجام دینا
چاہیں تو ہم الزماً:

(امریکہ میں وفاقی دفتر کے امیدواروں کے لیے کارپوریٹ
شراکت پر سختی سے ممانعت ہے) بشرطیکہ ایسی ادائیگیاں
نہ ہوں۔
کسی بھی غلط کاروبار یا دوسرے فائدہ کو حاصل کرنے کے لئے
یا کسی سرکاری کمپنی کے کسی بھی فیصلے کو کسی گروپ
کمپنی کے فائدے کے لیے ناجائز طور پر اثر انداز کرنے کے
لیے بنایا گیا ہو۔
وصول کنندہ یا اس کے خاندان دوستوں ساتھیوں یا جاننے والوں
کو فائدہ پہنچانے کے لیے ذاتی طور پر ارادہ کیا گیا ہو۔
(‘سرکاری عہدیداروں’ کی تعریف کے لئے مفادات کے ٹکراؤ کی
پالیسی دیکھیں)۔
کسی گروپ کمپنی کے لیے سیاسی شراکت داری کرنا نا قابل
اجازت ہے اگر شراکت داری کا مقصد ہی کسی سرکاری عہدیدار
کو کسی خاص طریقے سے کام کرنے یا ووٹ ڈالنے کے لیے
انداز کرنا ہو یا دوسری صورت میں سرکاری اہلکار کی جانب
سے کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی فیصلے کو محفوظ
بنانے میں مدد فراہم کرنا ہو۔
سیاسی شراکت کی منظوری دیتے وقت گروپ کمپنیوں کے بورڈز
کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آیا وہ ان شرائط پر عمل کرتے
ہیں یا نہیں۔

مقامی قانون کے ذریعہ واضح طور پر اجازت دی گئی ہو جیسا کہ
بیرونی قانونی مشورے کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے
 LEXیا اس کے مساوی متعلقہ عالقائی سربراہ کو پیشگی مطلع
کیا گیا اگر قانون ایسے افراد کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے
کی اجازت دیتا ہو
متعلقہ گروپ کمپنی کے بورڈ کی جانب سے پیش کی مجاز دہی
کمپنی کی بکس میں مکمل طور پر ریکارڈ کردہ
اگر ضرورت ہو تو عوامی ریکارڈ پر رکھنا
جب سیاسی سرگرمی میں مصروف یورپی یونین یا ریاستہائے
متحدہ امریکہ کے اندر کسی بھی تنظیم میں حصہ ڈالنے کی تجویز
سامنے آتی ہے تو خاص طور پر سخت طریقہ کار پر عمل کیا
جانا چاہئے (خاص کر اگر دائرہ اختیار سے باہر واقع کسی گروپ
کی کمپنی سے ہے)۔ اس کی وجہ ماورائے اطاعت اثر رکھنے
والے قوانین اور ‘سیاسی تنظیم’ کی ایک بہت وسیع تعریف ہے۔
امریکہ میں غیر ملکی شراکت پر پابندی خاص طور پر سخت ہے
اور اسے احتیاط سے چلنا چاہئے۔

اپنے ہی وسائل استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت میں ایسا کریں گے
کسی بھی گروپ کمپنی کے اپنے خیاالت اور افکار کو غلط
سمجھا جانے کے امکان کو کم کریں
اس بات کا خیال رکھیں گے ہماری سرگرمیاں گروپ سے منسلک
ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں سے متصادم نہ ہوں
اگر ہم سرکاری عہدہ قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں
اپنے الئن مینیجر کو پہلے سے مطلع کرنا چاہیے ان کے ساتھ بات
چیت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارے سرکاری فرائض ہمارے کام کو
متاثر کرسکتے ہیں اور اس طرح کے اثرات کو کم کرنے کے
لیے باہمی تعاون کرنا چاہتے ہیں۔

یورپی یونین کے اندر موجود گروپ کمپنیوں کو قانونی اور
خارجہ امور کے گروپ ڈائریکٹر سے پہلے تحریری منظوری لینا
ہوگی جو ،اگر دی جاتی ہے ،تو مخصوص شرائط سے مشروط ہو
سکتی ہے۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online
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جیک باؤلز ( )Jack Bowlesکا پیغام

آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

فالحی شراکت داریاں
ہم بطور کارپوریٹ شہری بزنس کے
کردار کو تسلیم کرتے ہیں اور گروپ
کمپنیوں کو مقامی برادری اور خیراتی
اداروں کی حوصلہ افزائی کی ترغیب
دیتے ہیں۔

درست وجوہات کی بنیاد پر خیرات کرنا یا دان کرنا

ساکھ اور حیثیت کی تصدیق کرنا

سرکاری عہدے داران

گروپ کمپنیاں رفاعی شراکتیں اور اس طرح کی معاشرتی سرمایہ
کاری کر سکتی ہیں۔ بشرطیکہ یہ جائز ہوں اور کسی ناجائز
کاروبار یا دوسرے فوائد کے حصول کیلئے نہ بنائی جائیں۔

گروپ کمپنیوں کو وصول کنندگان کی ساکھ اور حیثیت کی تصدیق
کئے بغیر کوئی رفاعی شراکت ہر گز نہیں کرنی چاہیئے۔

ہمیں رسمی عوامی خیراتی ادارے میں ان کی درخواست پر یا
سرکاری معاہدے کے بدلے میں یا واقفیت کے ساتھ ،کسی
سرکاری کاروائی کے نتیجے میں یا کسی بھی گروپ کمپنی کو
فائدہ اٹھانے کیلئے سرکاری افسران پر ناجائز دباؤ ڈالنے کیلئے
چندہ نہیں دینا چاہیے۔

گروپ کمپنیوں کو کارپوریٹ سماجی سرمایہ کاری کے گروپ
اسٹریٹجک فریم ورک کے حوالے سے انکی مجموعی حکمت
عملی کے تناظر میں خیراتی شراکت داری یا اس جیسی کسی بھی
سماجی سرمایہ کاری کیلئے کسی بھی تجویز کو ہمیشہ زیرغور
النا چاہیے۔

کوئی شراکت کرنے سے قبل گروپ کمپنیوں سے توقع کی جاتی
یے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ وصول کنندہ نیک نیتی اور
خیراتی مقاصد کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس طرح کی شراکت کو
کسی بھی ناجائز مقصد کیلئے استعمال نہیں کیا جائے گا
ان ممالک میں جہاں خیراتی اداروں کو اندراج کرنے کی ضرورت
ہوتی یے۔ گروپ کمپنیوں کو شراکت کرنے سے پہلے اپنی
رجسٹرڈ حیثیت کی تصدیق کرنی چاہیئے۔

ہم جو کچھ دیتے ہیں اسے مکمل طور پر ریکارڈ کرتے
ہیں
کسی گروپ کمپنی کی جانب سے کسی بھی رفاعی شراکت یا دیگر
کارپوریٹ معاشرتی سرمایہ کاری کا کمپنی کے کھاتوں میں
اندراج ضروری ہے۔ اور اگر ضروری ہو تو کمپنی یا وصول کنندہ
کی جانب سے عوامی ریکارڈ پر رکھا جائے۔

کسی سرکاری عہدے دار یا کسی تیسرے فریق کے خیراتی
ادارے میں تعاون ،جیسے سرکاری عہدے دار کے کنبہ کے ممبر،
دوست یا ساتھی ،سرکاری کاروائی کے بدلے میں یا سرکاری
کارروائی کے نتیجے میں یا غیر سرکاری طور پر سرکاری
افسران کو متاثر کرنے کے راستے میں کسی بھی گروپ کمپنی کا
فائدہ اٹھانا ممنوع ہے۔
(‘سرکاری عہدے داروں’ کی تعریف کیلئے مفاد کے ٹکراؤ کی
پالیسی دیکھیں).

گروپ کمپنیوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ شراکت کو جس کی
وہ  LEXکی جانب سے استحکام کی اطالع دہندگی کے مقاصد
کیلئے رپورٹ کرتے ہیں۔ انکے مطابق جو وہ مالی اور قانونی
رپورٹنگ کے مقاصد کیلئے شعبہ فنانس کے توسط سےرپورٹ
کرتے ہیں۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online
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آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

کمپنــی کــے اثاثــے اور
مالی استحکام
درست حساب کتاب اور ریکارڈ مرتب کرنا
کمپنی کے اثاثہ جات کا تحفظ
ڈیٹا اور معلومات کا تحفظ اور رازداری
اندرونی یا خفیہ کاروبار اور منڈیوں
کا ناجائز استعمال
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جیک باؤلز ( )Jack Bowlesکا پیغام

آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

درست کھاتہ داری یعنی حساب کتاب کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کرنا
ایماندارانہ ،درست اور معقول
ریکارڈنگ اور مالی و غیر مالی
معلومات کی اطالع دہندگی گروپ کی
ساکھ کیلئے ،اس کی قانونی ،ٹیکس
آڈٹ اور ریگولیٹری زمہ داریوں کو
پورا کرنے کی صالحیت اور گروپ
کمپنیوں کے کاروباری فیصلوں اور
اقدامات کی مدد کیلئے ضروری ہے۔

درست معلومات اور اعداد شمار

اکاؤنٹنگ کے معیارات کی پاسداری کرنا

ہم جو بھی ڈیٹا تخلیق کرتے ہیں چاہے وہ مالی ہو یا غیر مالی،
اس میں لین دین اور واقعات کی درست عکاسی کرنا الزمی ہے۔

مالی اعداد وشمار (جیسے بکس ،ریکارڈز اور اکاؤنٹ) عام طور
پر قبول شدہ اکاؤنٹنگ اصولوں اور گروپ کے اکاؤنٹنگ اور
رپورٹنگ کی پالیسیوں اور طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیئے۔

ہمیں مالی اور دیگر کاروباری معلومات کی اطالعات فراہمی
کیلئے قابل اطالق قوانیب ،بیرونی اکاؤنٹنگ کی ضرویات اور
گروپ کے طریق کار پر عمل کرنا چاہیے۔

گروپ کمپنیوں کے مالی اعداد و شمار کو انکے ملک میں عوامی
سطح پر قبول شدہ اکاؤنٹنگ کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیئے۔

اس کا ڈیٹا کاغذ یا الیکٹرانک شکل میں ہو یا کسی اور زریعہ سے
پر اطالق ہوتا ہے۔

گروپ رپورٹنگ کیلئے ڈیٹا کو گروپ کی اکا-ونٹنگ پالیسیوں
( )IFRSاور طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیئے۔

درست ریکارڈ مرتب کرنے میں ناکامی گروپ کی پالیسی کے
منافی ہے اور یہ غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے۔

بیرونی آڈیٹرز یعنی پڑتال کنندگان کے ساتھ تعاون کرنا

غلط ریکارڈ مرتب کرنے یا حقائق کو غلط انداز میں پیش کرنے
کوئی جواز نہیں ہے۔ ایسا طرزعمل دھوکا دہی کے مترادف ہو
سکتا ہے اور اسکا نتیجہ سول یا مجرمانہ زمہ داری بن سکتا ہے۔

ریکارڈز کا انتظام
گروپ کمپنیوں کو ریکارڈ مینجمنٹ پالیسیوں اور طریقہ کار کو
اپنانا ہو گا جو گروپ ریکارڈ مینجمنٹ پالیسی کی عکاسی کرتے
ہیں۔
ہمیں اپنے تمام کاروباری ریکارڈ کو ان پالیسیوں اور طریقہ کار
کے مطابق ترتیب دینا چاہیے اور اجازت نہ ملنے تک کمپنی کے
ریکارڈ کو تبدیل یا تباہ نہیں کیا جائے گا۔
ہمیں خود پر الگو ہونے والے ریکارڈ مینجمنٹ پالیسی اور طریقہ
کار سے واقفیت ہونی چاہیے۔

لین دین کی کھاتہ داری کرنا یا انہیں دستاویزی صورت
دینا
تمام لین دین اور معاہدوں کو ہر سطح پر مناسب طور پر درست
اور مکمل ریکارڈ ہونا چاہئے۔
گرو پ کمپنیوں کے زریعے داخل تمام معاہدوں ،چاہے وہ کسی
اور گروپ ،کمپنی یا کسی تیسرے فریق کے ساتھ ہوں ،اس کا
ثبوت تحریری طور پر ہو نا چاہئے۔
اگر ہم کسی گروپ کمپنی کی جانب سے کسی معاہدے کی تیاری،
بات چیت یا منظوری کے ذمہ دار ہیں تو ہمیں یہ یقینی بنانا ہو گا
کہ متعلقہ معاہدوں کی منظوری کی پالیسی اور طریقہ کار کے
مطابق اس کی منظوری ،دستخط اور ریکارڈنگ ہو۔

ہمیں گروپ کے بیرونی اور داخلی آڈیٹرز یعنی پڑتال کنندگان کے
ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہئے۔ اور یہ یقینی بنانا چاہئیے کہ ان
کے پاس موجود تمام معلومات جو بھی گروپ کمپنی کے آڈٹ
یعنی پڑتال سے متعلق ہو (متعلقہ آڈٹ کی معلومات) اس کمپنی
کے بیرونی آڈیٹرز کو مہیا کی جائیں۔

کسی گروپ کمپنی کی طرف سے اپنی مصنوعات کی فروخت کے
سلسلے میں تیار کردہ تمام دستاویزات چاہئے وہ گھریلو ہوں یا
برآمدات کیلئے ،درست اور مکمل ہونی چاہئے اور اس لین دین کا
مناسب جائزہ پیش کرنا چاہئے۔

قانونی طور پر مراعات یافتہ دستاویزات کے معاملے میں بیرونی
آڈیٹرز کے ساتھ مکمل تعاو ن کی ہماری ذمہ داری قانونی
رکاوٹوں سے مشروط ہے۔

ٹیکس کسٹمرز یا دیگر حکام کے زریعے ممکنہ معائنہ کیلئے
جہاں ضروری ہو وہاں تمام دستاویزات کو (متعلقہ خط و کتابت
کے ساتھ ساتھ) برقرار رکھنا چاہئے۔

بصورت دیگر ہمیں بیرونی آڈیٹروں کی کسی بھی درخوست کا
فوری جواب دینا چاہئے۔ اور انکو متعلقہ عملے اور دستاویزات
تک مکمل اور بال روک ٹوک رسائی کی اجازت دینی چاہئے۔
کسی بھی صورت میں ہمیں بیرونی یا داخلی آڈیٹرز کو گمراہ کن،
نامکمل یا غلط معلومات فراہم نہیں کرنا چاہئے۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com
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ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

کمپنی کے اثاثوں کا تحفظ
ہــم ســب گــروپ کــی جانــب ســے تفویــض
شــدہ اثاثــوں کــی حفاظــت اور مناســب
استعمال کے ذمہ دار ہیں۔

کمپنی کے بہترین مفادات میں عمل کرنا:

ہمارے برانڈز اور جدتوں کا تحفظ کرنا

کمپنی کا سامان استعمال کرنا

ہمیــں یــہ یقینــی بنانــا ہــو گا کــہ گــروپ کــے اثاثــوں کــو نقصــان نــہ
پہنچــے۔ غلــط اســتعمال نــہ ہــوں۔ ناجائــز اســتعمال نــہ ہــو یــا ضائــع
نــہ کئــے جائیــں اور دوســروں کــی جانــب ســے انکــے ناجائــز یــا
غلط استعمال کی صورت میں الزما اطالع دی جانی چاہئے۔

ہمیــں گــروپ کــے انــدر موجــود تمــام منصوبــوں اور امــاک کا
تحفــظ کرنــا چاہئــے۔ فکــر یــا امــاک میــں پیٹنٹــس ،کاپــی رائٹــس،
ٹریــڈ مارکــس ،ڈیزائــن کــے حقــوق اور دیگــر ملکیتــی معلومــات
شامل ہیں۔

ہمیــں کمپنــی کــے ســاز و ســامان یــا ســہولیات کــو ذاتــی ســرگرمیوں
کیلئــے اســتعمال نہیــں کرنــا چاہئــے۔ ماســوائے اس کــے جــو ذیــل
میں بتایا گیا ہے اور کمپنی کی پالیسی کے مطابق۔

گــروپ کــے اثاثــوں میــں مــادی اور فکــری امــاک ،فنــڈز ،وقــت،
ملکیتــی معلومــات ،کارپوریــٹ مواقــع ،ســاز و ســامان اور ســہولیات
شامل ہیں۔

ہمارے اثاثوں تک رسائی کو محفوظ بنانا

کمپنــی کــے ســاز و ســامان اور ہمــارے لئــے جــاری کــردہ یــا
دســتیاب کــردہ سســٹم کا محــدود ،کبھــی کبھــار یــا واقعاتــی ذاتــی
استعمال کی اجازت ہے۔ بشرطیکہَ

ہمیــں گــروپ اثاثــوں تــک رســائی فراہــم کرنــے والــی معلومــات کا
تحفظ کرنا چاہئے۔

معقــول ہــو اور ہمــارے کام کــی مناســب کارکردگــی میــں مداخلــت نــہ
کرتا ہو

کمپنــی پراپرٹــی اور نیــٹ ورکــس بشــمول بلڈنــگ رســائی کارڈز،
آئــی ڈی ،پــاس ورڈ اور کــوڈ تــک رســائی کیلئــے اســتعمال ہونــے
والی کسی بھی معلومات کا تحفظ کریں۔

ہمارے سسٹم کی کارکردگی پر منفی اثر نہ ڈالتا ہو
کسی غیر قانونی یا ناجائز مقصد کیلئے استعمال نہ ہو

تیسرے فریق کے اثاثوں کا احترام کرنا

مناســب اور مختصــر ذاتــی فــون ،ای میــل اور انٹرنیــٹ کــے
استعمال کی اجازت ہے۔

‘گــروپ فنــڈز’ کا مطلــب ہــے کســی گــروپ کمپنــی ســے تعلــق
رکھنــے والــی نقــدی یــا نقــد رقــم جــس میــں ہمــارے پــاس موجــود
پیشگی رقم اور ہمارے پاس کمپنی کے کریڈٹ کارڈ شامل ہیں۔

ہمیں جان بوجھ کر کبھی بھی نہیں کرنا چاہئے:

غلط استعمال میں درج زیل شامل ہیں:

تیســرے فریــق کــے مــادی اثاثــوں کــو نقصــان پہنچانــا ،غلــط
استعمال یا غلط استعمال کرنا

وہ مواصــات جــو توہیــن آمیــز ،بدنــام کرنــے والــے ،جنســی پســند،
نسل پرست ،فحش ،اور یا کسی دیگر لحاظ سے خرا ب ہوں

اپنے کام پر کافی وقت صرف کرنا

تیســرے فریــق کــے حقــوق کــی خــاف ورزی کرتــے ہوئــے درســت
پیٹنــٹ ،ٹریــڈ مــارک ،کاپــی رائٹــس یــا دیگــر دانشــوارانہ امــاک کــی
خالف ورزی کرنا

غلــط کاپــی رائــٹ ،الئســنس یافتــہ ،یــا دیگــر ملکیتــی مــواد کــو غلــط
طریقے سے پھیالنا

چــوری اور فنــڈز کــے غلــط اســتعمال کــے خــاف تحفــظ
کرنا
ہمیــں الزمــا گــروپ فنــڈز کا تحفــظ کرنــا چاہئــے اور انہیــں غلــط،
دھوکــہ دہــی اور چوریــوں ســے بچانــا چاہئــے۔ اخراجــات ،واؤچــرز،
بلــوں اور رســیدوں کــے لئــے ہمــارے دعــوے الزمــا ً درســت اور
بروقت جمع کرائے جانے چاہئے۔

ہــم ســب ســے اپنــی ذمــہ داریــوں کــو پــورا کرنــے کیلئــے اپنــے کام
پر کافی وقت صرف کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔
کام کــے دوران ،ہــم ســے پــوری طــرح مشــغول ہونــے اور کســی
متعــدل ســطح ســے مبــراء ذاتــی ســرگرمیاں نــہ کرنــے کــی توقــع
کی جاتی ہے۔ جو کہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرتی ہو۔

غیــر مجــاز ســرگرمیاں انجــام دیــان جــن کا کارکردگیپــر منفــی اثــر
پڑتا ہو
تیسرا فریق نظام یا وسائل

چیــن لیٹــرز ،اشــتہارات یــا درخواســتیں بھیجنــا (جــب تــک اس کــی
اجازت نہ ہو)
نامناسب انٹرنیٹ سائٹس دیکھنا

ہمیــں تیســرے فریــق کــی مــادی اور فکــری امــاک کــے بــارے میــں
وہــی احتــرام کرنــا چاہئــے۔ جــس کــی ہــم توقــع کرتــے ہیــں کــہ وہ
گروپ کے اثاثوں کی جانب دکھائیں گے۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com
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آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

ڈیٹا یعنی معلومات کو نجی رکھنا ،رازداری اور معلومات کا تحفظ
ہم ڈیٹا پرائیویسی قوانین پر غور کرتے
ہیں گروپ اور اس کے کاروبار سے
متعلق تمام تجارتی لحاظ سے حساس
معلومات تجارتی راز اور دیگر خفیہ
معلومات کی رازداری کو برقرار
رکھتے ہیں۔

ڈیٹا کی رازداری

نئی مصنوعات کی ترقی کا مواد

خفیہ معلومات تک رسائی اور ذخیرہ کرنا

ذاتــی ڈیٹــا وہ معلومــات ہــے جــو کســی فــرد کــی بلواســطہ یــا
بالواســطہ شــناخت کرتــی ہــے کســی عالمــی کمپنــی کــے طــور پــر
جــو افــراد کــے بــارے میــں قابــل ذکــر معلومــات کا حامــل ہــے گــروپ
کمپنــی اور مالزمیــن کــو یــہ یقینــی بنانــا ہــوگا کــہ وہ مقامــی ڈیٹــا
ســے متعلــق قوانیــن اور گــروپ ڈیٹــا پرائیویســی پالیســی کــے
مطابق ذاتی ڈیٹا سے نمٹ لیں۔

کاروباری خیاالت عمل تجاویز کی حکمت عملی

کســی گــروپ کمپنــی ہــے اس کــے کاروبــار ســے متعلــق خفیــہ
معلومــات تــک رســائی صــرف ان مالزمیــن کــو فراہــم کــی جانــی
چاہیــے جنہیــں کام کــی انجــام دہــی کــے لیــے اس کــی ضــرورت
ہوتی ہے

اہلکاروں کا ڈیٹا اور معامالت جو مالزمین کو متاثر کرتے ہیں

ہمیــں کســی گــروپ کمپنــی اس کــے کاروبــار ســے متعلــق کوئــی
خفیــہ معلومــات اس معلومــات کــو محفــوظ رکھنــے کــے لیــے خاطــر
خواہ انتظامات کئے بغیر گھر نہیں لے جانی چاہیے

ڈیٹــا پرائیویســی قوانیــن ذاتــی اعدادوشــمار ســے نمٹنــے اور اس پــر
کاروائــی کرنــے اور ان کمپنیــوں یــا ممالــک کــے مابیــن جــن
طریقــوں ســے ایســے منتقــل کیــا جاســکتا ہــے ان پــر حکومــت کرتے
ہیــں اس کا اطــاق ان تمــام افــراد پــر ہوتــا ہــے جــن میــں کســٹمز
مالزمیــن کــے کــرداروں اور ســپالئرز کــے مالزمیــن یــا دوســرے
تیسرے فریقین جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں شامل ہیں۔
ہــم ذاتــی اعدادوشــمار کــو ذمــہ داری کــے ســاتھ اور دنیــا بھــر میــں
قابــل اطــاق ڈیٹــا پرائیویســی قوانیــن کــی تعمیــر کــے لئــے پرعــزم
ہیــں بــراہ مہربانــی انٹرنیــٹ پــر دســتیاب گــروپ ڈیٹــا پرائیویســی
پالیســی دیکھیــں یــہ پالیســیاں ذاتــی اعدادوشــمار کــے تحفــظ کــے
حوالــے ســے عالمــی ســطح پــر کــم ســے کــم معیــار فراہــم کرنــے
کــے لئــے ڈیزائــن کــی گئــی ہــے ہمیــں خیــال رکھنــا چاہئــے کــہ کچــھ
عالقــوں میــں کچــھ قوانیــن اضاتــی تقاضــے عائــد کــر ســکتے ہیــں
اور ہــم ایســے تمــام قابــل اطــاق قوانیــن کــے مطابــق ذاتــی ڈیٹــا ســے
نمٹ لیں گے۔

خفیہ معلومات

•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online

کمپنی کے منصوبے
ســافٹ ویئــر جــو الئســنس یافتــہ ہــے یــا کســی گــروپ کمپنــی کــی
جانب سے تیار کیا گیا ہے ہے

خفیہ معلومات کا انکشاف کرنا
ہمیــں کســی گــروپ کمپنــی یــا اس کــے کاروبــار ســے متعلــق خفیــہ
معلومات کا انکشاف نہیں کرنا چاہیے
ٰ
اعلــی انتظامیــہ کــی اجــازت کــے بغیــر اور
گــروپ ســے باہــر
صرف:
کســی گــروپ کمپنــی کــے ایجنٹــوں یــا نمائنــدوں کــو جــو رازداری کا
فریضــہ ہــے اور اس کــی جانــب ســے کام انجــام دینــے کــے لئــے
معلومات کی ضرورت ہوتی ہے
تحریر رازداری کے معاہدے یا معاہدے کی شرائط کے تحت۔
ایــک قابــل عدالتــی ســرکاری ریگولیٹــر یــا نگــران ادارہ کــے آرڈر
کــی شــرائط کــے تحــت جــس کــو مقامــی  LEXکونســل ســے پہلــے
سے مطلع کیا گیا تھا اور انہیں منظوری مل گئی ہو

ہمــاری خفیــہ معلومــات کوئــی ایســی معلومــات یــا معلومــات ہیــں جــو
کســی تیســرے فریــق کــے ســامنے افشــا ہونــے پــر گــروپ کــے
مفادات کو نقصان پہنچاسکتی ہیں جیسے

اگــر خفیــہ معلومــات کــو برقــی طــور پــر منتقــل کرنــا ہــے تــو
تکنیکــی اور طریقــہ کار کــے معیــار پــر دوســرے فریقیــن ســے
اتفاق کیا جانا چاہیے

فروخت و مارکیٹنگ اور دیگر کارپوریٹ ڈیٹابیس

ہمیــں عوامــی مقامــات پــر بحــث ومباحثــے یــا دســتاویزات کــے
اســتعمال کــے ذریعــے خفیــہ معلومــات کــے غیــر ارادت ـا ً انکشــاف
کے خدشے کو ذہن میں رکھنا چاہیے

قیمتوں کا تعین اور مارکیٹنگ کی حکمت عملی اور منصوبے
کس سے بات کریں

غیر مطلوبہ مالیاتی اعدادوشمار اورنتائج

خفیہ مصنوعات کی معلومات اور تجارتی راز
تحقیق اور تکنیکی ڈیٹا

مزیــد رہنمائــی کــے لئــے برائــے مہربانــی انٹرنیــٹ ســے متعلــق
گروپ کا سیکیورٹی پالیسی بیان دیکھیں

خفیہ معلومات کا استعمال
ہمیــں کســی گــروپ کمپنــی اس کــے کاروبــار ســے متعلــق خفیــہ
معلومات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے
ہمــارا اپنــا مالــی فائــدہ یــا دوســت یــا رشــتہ دار کــے لیــے (دیکھیــں
مفادات کے ٹکراؤ)
اگــر ہمــارے پــاس اندرونــی معلومــات تــک رســائی ہــے تــو خــاص
طــور پــر دیکــھ بھــال کرنــی ہوگــی جــو خفیــہ معلومــات ہــے جــو
عوامــی کمپنیــوں میــں حصــہ اور ســیکیورٹیز کــی قیمــت متعلــق ہــے
مزیــد تفصیــات کــے لیــے اندرونــی کاروبــار اور منــڈی ناجائــز
استعمال دیکھیں

تیسرے فریق کی معلومات
ہمیــں کســی بھــی شــخص ســے کســی دوســرے فریــق ســے تعلــق
رکھنــے والــی خفیــہ معلومــات طلــب یــا جــان بوجــھ کــر حاصــل نہیــں
کرنا چاہیے
اگــر نادانســتہ طــور پــر ہمیــں ایســی معلومــات حاصــل ہــو جاتــی ہیــں
جــس کــے بــارے میــں ہمیــں شــبہ ہــے کــہ وہ کســی دوســرے فریــق
ســے متعلــق خفیــہ معلومــات ہــو ســکتی ہیــں تــو ہمیــں فــوری طــور
پــر اپنــے الئــن مینیجــر اور مقامــی  LEXکونســل کــو مطلــع کرنــا
چاہیے۔
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آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

اندرونی طور پر معامالت کو نمٹانا اور منڈی کا ناجائز استعمال
ہــم پــوری دنیــا میــں منصفانــہ اور کھلــی
ســیکیورٹیز مارکیٹــوں کــی معاونــت و
تائیــد کــے لئــے پرعــزم ہیــں مالزمیــن کــو
داخلــی معلومــات کــی بنیــاد پــر معاملــہ
نہیــں کرنــا چاہیــے اور نــہ ہــی کســی قســم
کــی منــڈی کــے ناجائــز اســتعمال میــں
ملوث ہونا چاہیے۔

‘اندرونــی معلومــات’ ایــک مخصــوص نوعیــت کــی
معلومات ہیں جو:
عام طور پر دستیاب نہیں ہوتی ہیں:
بــراہ راســت یــا بالواســطہ رشــتہ کســی عوامــی ســطح پــر نقــل
کــی جانــے والــی کمپنــی ســے یــا اس کــے حصــص یــا دیگــر
ســیکیورٹی ســے متعلــق ہــے اور اگــر عــام طــور پــر دســتیاب
ہوتــی ہــے تــو اس کا کمپنــی کــے حصــص یــا دیگــر
ســیکیورٹیز یــا اس ســے متعلقــہ ســرمایہ کاری کــی قیمــت پــر
نمایاں اثر پڑے گا۔

منڈی کا ناجائز استعمال

اندر کی معلومات سے نمٹنا

ذمہ دارانہ شیئر ڈیلنگ

ہمیــں کســی بھــی قســم کــی منــڈی کا ناجائــز اســتعمال نہیــں کرنــا
چاہیے بشمول:

اگــر ہمــارے پــاس ایســی معلومــات ہــو یــا موصــول ہوئــی ہــو جــو
کســی بھــی عوامــی تجارتــی گــروپ کمپنــی ســے متعلــق اندرونــی
معلومــات ہــو ســکتی ہیــں تــو ہمیــں اس ســے فــوری طــور پــر اپنــے
جنــرل مینجــر ہیــڈ آف فنکشــن یــا اگــر معلومــات کســی مخصــوص
پروجیکــٹ ســے متعلــق ہــو تــو پروجیکــٹ لیــڈر کــے ســاتھ بــات
کرنــی چاہیــے بصــورت دیگــر ہمیــں یــہ معلومــات کســی خــاص
اجــازت کــے بغیــر ظاہــر نہیــں کرنــی چاہیــے اور پھــر صــرف درج
ذیل پر ظاہر کی جانی چاہیے۔

ہمیــں کســی بھــی عوامــی تجارتــی کمپنــی (چاہــے گــروپ ہــو یــا غیــر
گــروپ) کــی ســیکورٹیز میــں ہــر گــز مداخلــت نہیــں کرنــی چاہئــے۔
یــا اس کمپنــی ســے متعلــق اندرونــی معلومــات رکھنــے کــے دوران
دوسروں کو اس معاملہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہئے۔

‘منــڈی کــے ناجائــز اســتعمال’ ســے مــراد وہ طرزعمــل ہــے جــو
مالیاتــی منڈیــوں کــی ســالمیت اور ســیکیورٹیز اور مشــتقات میــں
عــوام کــے اعتمــاد کــو نقصــان پہنچاتــا ہــے بیشــترممالک میــں منــڈی
کا ناجائــز اســتعمال اور اندرونــی کاروبــار اس کا ارتــکاب کرنــا یــا
دوسروں میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا غیرقانونی ہے۔

ان مالزمیــن کــو جنہیــں اپنــے کام کــے ایجنٹــس یــا ایــک گــروپ
کمپنــی کــے نمائنــدوں کــو انجــام دینــے کــے لئــے ضــرورت ہوتــی
ہے

اندر کی معلومات کا نامناسب انکشاف
اندر کی معلومات کی بنیاد پر سیکیورٹیز میں ڈیلنگ
اندر کی معلومات کا ناجائز استعمال
منڈی کی سازباز میں مشغول ہونا

ایــک ایســا طــرز عمــل جــو برطانیــہ میــں منــڈی کــے ناجائــز
اســتعمال یعنــی کاروبــار کــو تشــکیل دے ســکتا ہــے اس کــے بــارے
میــں مزیــد معلومــات کــے لیــے انٹــر ایکــٹ پــر ہمــارا شــیر ڈیلنــگ
کے لیے ضابطہ دیکھیں۔

جــورازداری کا فریضــہ کــے مرہــون منــت ہوتــے ہیــں اس کــی
جانــب ســے کام انجــام دینــے کــے لیــے اس طــرح کــی معلومــات کا
تقاضہ کرتے ہیں
انــدر کــی معلومــات ســے نمٹتــے ہوئــے خیــال رکھنــا ضــروری ہــے
کیونکــہ اس کــے غلــط اســتعمال کا نتیجــہ گــروپ کمپنیــوں اور
متعلقــہ افــراد کــو دیوانــی یــا فوجــداری مقدمــات اور جرمانــوں کــی
صورت میں ہو سکتا ہے
اگــر آپ غیــر یقینــی حالــت میــں ہیــں آیــا کــہ آپ کــے پــاس اندرونــی
معلومــات ہیــں تــو برٹــش امریکــن ٹوبیکــو پــی ایــل ســی یــا متعلقــہ
کمپنی کے سیکرٹری سے رابطہ کریں۔

اگــر آپ کســی عوامــی تجارتــی گــروپ کمپنــی کــی ســیکورٹیز میــں
ڈیلنــگ کا ارادہ رکھتــے ہیــں اور وقتــا فوقتــا اس کمپنــی ســے
متعلــق اندرونــی معلومــات تــک رســائی حاصــل کرتــے ہیــں تــو آپ
کــو شــیئر ڈیلنــگ کــے مقامــی قوانیــن کــی جــن کا آپ پــر اطــاق
ہوتــا ہــو اور اس کمپنــی کــی جانــب ســے جــاری کــردہ کســی کــوڈ
کی بھی الزما تعمیل کرنا ہو گی۔
‘ســیکورٹیز’ میــں حصــص (بشــمول امریکــی ڈیپــازٹ کــی رســیدیں)
اختیــارات ،فیوچــرز اور کســی دوســرے قســم کــے مشــتق معاہــدے،
قرضــوں ،اجتماعــی ســرمایہ کاری کــے اقدامــات میــں یونٹــس
(جیســے فنــڈز) مالیاتــی فــرق کیلئــے معاہــدے ،بانــڈز ،نوٹــس یــا
کوئــی دیگــر ســرمایہ کاریــاں شــامل ہیــں۔ جــن کــی قــدر کا تعیــن
ایسی سیکورٹیز کی قیمت سے کیا جاتا ہے۔
‘ڈیلنــگ یــا لیــن دیــن’ کــی وســیع تعریــف کــی گئــی ہــے اور اس میــں
کوئــی بھــی فروخــت ،خریــداری یــا منتقلــی (بشــمول بطــور تحفــہ)
کــے ســاتھ ســاتھ اســپریڈ بیٹس،متفــرق معاہــدے یــا دیگــر مشــفقات
جــس میــں ســیکورٹیز ،بالواســطہ ،بلواســطہ شــامل ہیــں۔ چاہــے آپ
کی جانب سے یا کسی اور کی طرف سے کی گئی شامل ہیں۔
شــیئر ڈیلنــگ میــں برٹــش امریکــن ٹوبیکــو کــے ‘ان اســائیڈرز’ پــر
الگــو ہونــے والــے قواعــد وضــح ہیــں۔ جــن کــے لئــے برٹــش
امریکــن ٹوبیکــو پــی ایــل ســی کــی ســیکورٹیز میــں ڈیلنــگ پــر
اضافــی پابندیــاں عائــد ہیــں۔ قانــون کــے مطابــق ہــم ســے ان تمــام ان
ســائیڈرز کــی ایــک فہرســت رکھنــے کا تقاضــا کیــا جاتــا ہــے جــن
کو انفرادی طور پر ان کی حیثیت سے مطلع کیا جائے گا۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online
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قومــی اور بیــن االقوامــی
تجارت
مقابلہ اور عدم اعتماد
انسداد منی النڈرنگ اور ٹیکس چوری
غیر قانونی تجارت کا خا تمہ
پابندیاں

www.bat.com/sobc/online
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مقابلہ اور عدم اعتماد
ہم آزادانہ مسابقت پر یقین رکھتے ہیں۔
گروپ کمپنیوں کو مسابقتی (یا،عدم
اعتماد )،قوانین کی مطابقت میں الزمی
طور پر منصفانہ اور اخالق کے مطابق
مسابقت کرنی چاہئے۔

منصفانہ مسابقت کا عزم

مسابقت کاروں سے مالقات کرنا

دوبارہ فروختی قیمت کی مینٹینینس

ہم سخت گیر مطابقت کے لیے ہر ایک ملک اور معاشی منڈی میں
مسابقتی قوانین کی تعمیر کے لیے پرعزم ہیں۔

ہمارے مسابقت کاروں کے ساتھ کوئی بھی مالقات یا براہ راست
گفتگو انتہائی احتیاط کے ساتھ کی جانی چاہیے ہمیں احتیاط کے
ساتھ ان کا مکمل ریکارڈ مرتب کرنا چاہیے اور اگر وہ ہوں یا
انہیں عدم مسابقتی کے طور پر دیکھا جائے تو ان سے علیحدہ
ہو جانا چاہیے۔

سپالئی سلسلہ کے مختلف درجوں میں فریقین کے مابین
مخصوص پابندیاں ،جیسے ایک سپالئیر اور تقسیم کار یا دوبارہ
فروخت کرنے والے کے مابین دوبارہ فروخت قیمت کی بحالی کی
دفعات ،غیر قانونی ہو سکتی ہیں۔

کئی ممالک میں عدم مطابقت کی طرز عمل کے خالف قوانین
موجود ہیں وہ پیچیدہ ہیں اور ایک ملک یا معاشی عالقے میں
دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان کی تعمیل نہ کرنے میں ناکامی
کے سنگین نتائج ہوسکتے ہیں۔

متوازی طرز عمل
قانون مسابقت کیسے ہمارے کاروبار کو متاثر کرتا
ہے۔
مسابقت کا قانون ہماری سرگر میوں کے تقریبا تمام پہلوؤں
پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس میں سیلز اور ڈسپلے ،ہمارے
سپالئرز ،تقسیم کاروں ،صارفین اور مسابقت کرنے والوں
کے ساتھ تعلقات ،ہمارے مذاکرات اور معاہدوں کی تشکیل
شامل ہے۔
اور جب ہم قیمتوں کے تعین کی حکمت عملی اور تجارتی
شرائط کا فیصلہ کر رہے ہو قانون مسابقت کا منڈی سے براہ
راست تعلق ہوتا ہے قانون منڈی کے حاالت سے منسلک ہوتا
ہے جو مسابقت کے مسئلے کی رسائی کے طریقے پر اثر
انداز ہوگا جیسا کہ منڈی کا رجحان اشیاء کی مشابہت اور
برانڈ کا فرق یا ضابطہ جس میں تشہیر کی پابندیاں ڈسپلے
پر پابندیاں اور عوام کی سگریٹ نوشی پر پابندیاں شامل ہیں

ہمارے مسابقت کرنے والوں کے ساتھ متوازی طرزعمل پہلے
سے طے شدہ طور پر عدم مسابقتی نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے
مسابقت کرنے والوں کے ساتھ درج ذیل پر ہرگز ساز باز نہیں
کرنی چاہیے ہے۔
قیمتوں یا قیمت کا کوئی عنصر یا پہلو مقرر کرنا جس میں ریٹس
رعایت سرچارجز کی متعین کرنے کے طریقے ادائیگی کی
شرائیط قیمت تبدیلیوں کا وقت درجہ یا فیصد شامل ہے
دوسری شرائط و ضوابط طے کرنا
منڈیوں صارفین یا عالقوں کو تقسیم یا مختص کرنا
پیداواری صالحیت کو محدود کرنا
مسابقتی بولی کے عمل کے نتائج پر اثر انداز ہونا
مخصوص فریقین کے ساتھ معاملہ کیلیے ایک اجتماعی انکار پر
اتفاق کرنا
اس فہم میں ‘معاہدہ’ میں ایک تحریری یا زبانی معاہدہ تفہیم یا مشق
ایک غیر پابند معاہدہ یا ایک عام تفہیم کے ساتھ کی گئی کارروائی
یا کسی فریق ثالث جیسے ٹریڈ انجمن صارف یا سپالئر کے
ذریعے طے کردہ ایک بالواسطہ معاہدہ شامل ہے۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online

اس میں ایسی صورتحال بھی شامل ہے جہاں مسابقت کار مسابقت
کو کم کرنے کے نظریہ کے ساتھ بالواسطہ یا بالواسطہ معلومات
کا اشتراک کرتے ہیں مثال کے طور پر مسابقت کار مستقبل کی
قیمتوں میں اضافے کے بارے میں ایک دوسرے کو مطلع کر
سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی قیمتوں کی پالیسیوں جیسے متفقہ ضابطہ
عمل کہا جاتا ہے میں ہم آہنگی پیدا کرسکیں۔

مسابقت کاروں کے ساتھ تمام انتظامات مسئلہ بننے والے نہیں ہیں
جائز رابطہ تجارتی انجمنوں مخصوص محدود معلومات کا تبادلہ
اور انظباطی مشغولیت عوامی حمایت پر مشترکہ اقدامات کے
تناظر میں ہو سکتا ہے۔

مسابقت کار کی معلومات
ہم صرف جائز قانونی ذرائع سے اور مسابقت کے قانون کے
مطابق اپنے مسابقۃ کاروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر
سکتے ہیں۔
مسابقت کاروں سے بالواسطہ مسابقت کار کی معلومات حاصل
کرنا کبھی بھی قابل جواز نہیں بہت ہی محدود اور غیر معمولی
حاالت کے لئے بچا کر رکھی۔
فریق ثالث جس میں صارفین مشیروں تجزیہ کاروں اور تجارتی
انجمن شامل ہیں کی جانب سے مسابقت کار کی معلومات جمع کرنا
اکثر پیچیدہ مقامی قانونی مسائل پیدا کرتا ہے اور صرف مناسب
مشورہ کے ساتھ ہی اسے انجام دیا جانا چاہیے۔

غالب منصب
جہاں ایک گروپ اگر منڈی پرقدرت رکھتا ہے تو پھر عام طور پر
اس کی مسابقت کرنے سے بچانے کے لئے اور اس منصب کا
ناجائز استعمال نہ کرنے کی خصوصی ذمہ داری ہوگی۔
غلبہ منڈی طاقت اور ناجائز استعمال کے تصورات ایک ملک سے
دوسرے ملک میں وسیع پیمانے پر مختلف ہوتے ہیں۔
جہاں کسی گروپ کمپنی کو اپنی مقامی منڈی میں غالب سمجھا
جاتا ہے ،تو عام طور پر اس کی ان پریکٹسز میں مشغول ہونے
کی صالحیت محدود ہوگی جیسا کہ اختصاص انتظامات ،الئلٹی
ریبیٹس ،مساوی صارفین کے درمیان امتیازی سلوک ،بہت زیادہ یا
کم (الگت سے کم) قیمتیں وصول کرنا ،یا مختلف مصنوعات کو
باندھنا یا بنڈل بنانا۔

ہمارے صارفین کی عالقوں میں دوبارہ فروخت یا مخصوص
صارف گروہوں کی صالحیتوں پر پابندیاں بعض ممالک میں
مسابقت کا ایک سنگین مسئلہ ہو سکتی ہیں۔
دوبارہ فروخت قیمت کی بحالی وہ ہے جہاں ایک سپالئیر ان
قیمتوں کی تالش کرتا ،در حقیقت کنٹرول یا اثر و رسوخ (بشمول
بالواسطہ ،دھمکانے اور/یا ترغیبات کے ذریعہ) قائم کرتا ہے جس
پر اس کے صارفین اپنی مصنوعات کو دوبارہ فروخت کرتے ہیں۔
دوبارہ فروخت قیمت کی بحالی پر قوانین اور دوبارہ فروخت پر
پابندیاں پوری دنیا میں مختلف ہیں۔ اگر آپ کے کردار سے متعلق
ہو ،تو آپ کو ان ممالک میں قابل اطالق قوانین سے واقف ہونے
کی ضرورت ہے جن کے لئے آپ ذمہ دار ہیں۔

انضمام اور حصول
جہاں گروپ کمپنیاں انضمام اور حصول میں شامل ہیں ،تو الزمی
فائلنگ ایک یا زیادہ ممالک میں کرنی پڑ سکتی ہیں۔
فائلنگ کی ذمہ داریاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں مختلف
ہوتی ہیں ،لیکن ہمیشہ انضمام ،حصوالت (اثاثوں یا حصص کے)
اور مشترکہ مہموں کے تناظر میں پڑتال کرنی چاہئیے۔

خصوصی ماہر کا مشورہ طلب کرنا
اگر ہم ایسی کاروباری سرگرمیوں میں شامل ہیں جہاں مسابقت
کے قوانین متعلقہ ہو سکتے ہیں تو ہمیں خطے کے ،عالقائی یا
منڈی کے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جو اس عالقے میں
گروپ پالیسی اور قانون کو موثر بنائیں ،اور ہمارے مقامی LEX
کونسل سے مشورہ کریں۔
ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہئیے کہ مسابقت کا قانون صرف اس بناء
پر الگو نہیں ہوگا کیونکہ مقامی طور پر کوئی نافذ العمل نہیں۔ کئی
ممالک ،جیسا کہ امریکہ اور یورپی یونین کے اندر ،اپنے مسابقت
کے قوانین کو بیرونی عالقوں پر الگو کرتے ہیں (جہاں طرزعمل
ہو ،اور جہاں یہ موثر ہو)۔
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جیک باؤلز ( )Jack Bowlesکا پیغام

آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

اینٹی منی النڈرنگ اور ٹیکس چوری
منی النڈرنگ سے مراد غیر قانونی
رقوم یا امالک کو چھپانا یا تبدیل کرنا یا
انہیں قانونی شکل دینا ہے۔ اس میں
جرائم کی آمدنیوں کی ملکیت ہونا یا اس
کا معاملہ کرنا شامل ہے۔ ہمیں اس میں
ہرگز کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہئیے۔
ٹیکــس چــوری کا مطلــب جــان بوجــھ کــر
یــا بــے ایمانــی ســے عوامــی محصــول
میــں دھوکــہ دہــی کرنــا یــا کســی بھــی
دائــرہ اختیــار میــں دھوکــہ دہــی کــے
ذریعے ٹیکس سے بچناہے۔

ہمیں ان صورتحال سے محتاط رہنا چاہئیے جن سے ہم
پر شبہات پیدا ہونے کا امکان ہو ،بشمول:

جرم کے ذریعے حاصل کردہ آمدنیوں کے ساتھ معاملہ
میں کوئی شمولیت نہیں

ملوث ہونے کے خطرے کو کم کرنا اور مشتبہ سرگرمی
کی اطالع دینا

انوائس کے بغیر کرنسیوں میں یا نقدی میں یا نقدی کے مساوی
میں ادائیگیاں

ہم الزما ً نہ کریں:

ہمارے پاس ذیل کیلئے موثر طریقہ کار ہونا الزمی ہے:

کسی بھی معاملہ میں مشغولیت کرنا جس میں ہمیں جرم کی آمدنی
(بشمول ٹیکس چوری) شامل ہونے کا علم ہو ،یا شبہ ہو ،یا

جرائم کی آمدنیوں پر مشتمل معاملہ میں نادانستہ شرکت کے
خطرے کو کم کرنا ،جس میں غیر قانونی پیسوں کے بہاؤ کی
نگرانی اور دیگر منی النڈرنگ/دہشت گردی کی مالیات کے خطرہ
کا انتباہ بھی شامل ہے

ایک واحد انوائس کو پورا کرنے کے لئے متعدد ذرائع سے ،یا
دیگر غیر معمولی ادائیگی کے طریقوں سے ادائیگیاں
کسی ایسے اکاؤنٹ میں یا سے ادائیگیاں جو عام کاروباری تعلق
داری کا اکاؤنٹ نہیں ہے
زائد ادائیگیوں کے لئے یا ایک زائد ادائیگی کے بعد رقوم واپسی
کے لئے درخواستیں
غیر متعلقہ فریقین ثالث یا شیل/شیلف کمپنیوں کی طرف سے یا ان
کے ذریعے یا ان کو ادائیگیاں (یا انہیں ہماری مصنوعات کی
فراہمی کی درخواستیں کرنا)
ان ممالک میں قائم شدہ ،رہائش پذیر یا آپریٹ کرنیوالی کمپنیوں یا
افراد کی طرف سے ،ان کے ذریعے یا انہیں ادائیگیاں یا شپمنٹس
جو ایسے ممالک میں ‘ٹیکس ہیونز’ ہونے کی ساکھ رکھتے یا
بینک اکاؤنٹس رکھتے ہیں
ہماری مصنوعات کو کسی غیرمعمولی مقام پر فراہم کرنے ،غیر
معمولی شپنگ راستہ اپنانے یا ایک ہی مصنوعات کی درآمد اور
برآمد کرنے کی درخواستیں
جھوٹی اطالع دینا جیسے قیمتوں کے بارے میں غلط بیانی کرنا،
ہماری فراہم کی جانے والی اشیاء یا خدمات کی غلط وضاحت کرنا
قابل ادائیگی ٹیکس یا شپنگ اور انوائس دستاویز کی تضادات کی
غلط وضاحت کرنا
مطلوبہ احتياط کے اٹھائے گئے سواالت ،بشمول کوئی بھی ٹیکس
رجسٹریشن کی تفصیالت ،کے لئے (صارفین اور سپالئیرز) کی
طرف سے کسی بھی مناسب جواب دینے میں ناکامی

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online

یہ شبہ کہ تجارتی شریک کار بشمول ٹیکس چوری مجرمانہ
سرگرمی میں ملوث ہیں؛ اور
غیر واضح طور پر پیچیدہ ایم اینڈ اے یا دیگر تجارتی ڈھانچے جو
واضح تجارتی جواز کے بغیر یا ایم اینڈ اے میں مستقل مزاج کے
نتائج کے بغیر ہیں

بصورت دیگر منی النڈرنگ کی سرگرمی میں جان بوجھ کر
بالواسطہ یا بالواسطہ شامل ہونا
ہمیں یہ بھی یقینی بنانا چاہئیے کہ ہماری سرگرمیاں نادانستہ طور
پر منی النڈرنگ اور ٹیکس عائد کرنے کے قوانین کی خالف
ورزی نہیں کرتی ہیں۔
بیشتر عملداری عالقوں میں کسی ایسے اثاثوں پر مشتمل معاملہ
میں کسی بھی شخص یا کمپنی کا مشغول ہونا جرم ہے جن کے
بارے میں وہ جانتے ہوں ،شبہ ہو یا شبہ کرنے کا سبب موجود ہے
کہ انہیں جرائم سے حاصل کیا گیا ہے۔
اینٹی منی النڈرنگ اور ٹیکس عائد کرنے کے قوانین کی خالف
ورزی کرنے کا نتیجہ افراد کے لئے اجتماعی ذمہ داری اور ذاتی
نتائج دونوں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔

بڑی نقد رقم وصول کرنے سے انکار کرنا
ہمیں مندرجہ ذیل نقد رقم قبول کرنے سے انکار کرنا چاہئیے – یا
مندرجہ ذیل نقد رقوم کی – رپورٹ کرنی چاہئیے۔
یورپی یونین میں گروپ کمپنیوں کو کسی بھی ایک ٹرانزیکشن یا
سلسلہ وار منسلک شدہ ٹرانزیکشنز میں ( €10,000یا مساوی)
سے زائد نقد ادائیگیاں قبول نہیں کرنی چاہئیں۔

مالزمین ،افسران ،ڈائریکٹرز ،ایجنٹس ،صارفین اور سپالئرز کے
ذریعے منی النڈرنگ کا سراغ لگانا اور روکنا
ایسی صورتحال کی نشاندہی کرنے میں مالزمین کی مدد کرنا جس
میں منی النڈرنگ کا شبہ زیادہ ہونے کا امکان ہو
مناسب حکام کے ساتھ منی النڈرنگ کی ذمہ داریوں سے متعلقہ
مطلوبہ رپورٹس دائر کرنا
گروپ کمپنیوں کو یہ الزما ً یقینی بنانا چاہئیے کہ ان کے صارف
اور سپالئر کی منظوری کے طریقہ کار (‘اپنے صارف کو جانیں’،
‘اپنے سپالئر کو جانیں’ بشمول فریق ثالث اے بی اے سی طریقہ
کار مناسب ،خطرے پر مبنی ہیں ،اور جہاں تک ممکن ہو یقینی
بناتے ہیں کہ صارفین اور سپالئرز کسی مجرمانہ سرگرمی میں
شامل نہیں ہیں۔
ہمیں کسی بھی صارف یا دیگر فریق ثالث کا مشکوک معاملہ یا
سرگرمی کو فوری طور پر ہمارے جنرل منیجر یا ہیڈ آف فنکشن
اور مقامی ایل ای ایکس کونسل کو حوالہ دینا چاہئیے۔

امریکہ میں (یا امریکہ سے باہر امریکہ سے متعلقہ معاملہ میں
مشغول ہوتے وقت) گروپ کمپنیوں کو کسی بھی ایک ٹرانزیکشن
میں یا سلسلہ وار منسلک شدہ ٹرانزیکشنز میں ( $10,000یا
مساوی) سے زائد نقد ادائیگیاں ہرگز قبول نہیں کرنی چاہئیں۔
یوروپی یونین سے باہر گروپ کمپنیوں کو بھی خاطر خواہ نقد
ادائیگی قبول کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔
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جیک باؤلز ( )Jack Bowlesکا پیغام

آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

اینٹی منی النڈرنگ اور ٹیکس چوری جاری
ٹیکس چوری یا ٹیکس چوری کی سہولت میں
ملوث نہیں

ٹیکس چوری کی سہولت کاری کو روکنے کے لیے
کنٹرولز کو برقرار رکھنا

انسداد دہشت گردی سے متعلقہ اقدامات سے آگاہی اور
ان کی تعمیل کرنا

ہم الزما ً نہ کریں:

گروپ کمپنیوں کو کنٹرولز برقرار رکھنے چاہئیں تاکہ اس خطرہ
سے بچا جا سکے کہ ہمارے مالزمین یا کاروباری شریک کار
کسی دوسرے شخص یا کمپنی کے ذریعہ ٹیکس چوری میں
سہولت دے سکتے ہیں۔ ان کنٹرولز میں شامل ہونا چاہئیے:

ہمیں الزما ً یہ یقینی بنانا چاہئیے کہ ہم جان بوجھ کر دہشت گردی
کی سرگرمی کی مالی اعانت یا بصورت دیگر میں معاونت نہیں کر
رہے ہیں ،اور یہ کہ ہماری سرگرمیاں نادانستہ طور پر انسداد
دہشت گردی سے متعلقہ مالیاتی اقدام کی خالف ورزی نہیں کرتی
ہیں۔

ٹیکس چوری کرنا یا کسی دوسرے شخص (بشمول کوئی اور
گروپ ادارہ) کے ذریعہ ٹیکس چوری کرنے کی سہولت دینا
کسی ایسے شخص کو کوئی معاونت فراہم کرنا جس کے ٹیکس
چوری کرنے میں مشغولیت کے بارے میں ہم جانتے ہوں ،یا شبہ
ہو
ہم الزما ً کریں:
جہاں ہم آپریٹ کرتے ہیں ان عالقوں میں ٹیکس کےنفاذ کے تمام
قوانین سے آگاہ رہیں اور ان کی پوری تعمیل کریں
حساب کریں اور وہ تمام ٹیکس ادا کریں جو مناسب طور پر واجب
االدا ہیں
ٹیکس چوری کرنا کسی بھی کمپنی یا فرد کے لئے ایک جرم ہے۔
ٹیکس میں ٹھیک سے ادا نہ ہونے والی رقم جرم کی آمدنی کو
تشکیل دے سکتی ہے۔
ٹیکس دہندگان پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے بعض
اوقات جائز طریقے ہوتے ہیں جو ٹیکس چوری کو تشکیل نہیں
دیتے ہیں۔ تاہم ،جائز ٹیکس کی منصوبہ بندی اور ٹیکس چوری
کے مابین فرق کرنا ضروری ہے ،جو بعض اوقات مشکل ہو سکتا
ہے۔ اگر آپ ٹیکس کی منصوبہ بندی اور ٹیکس چوری کے مابین
فرق کے بارے میں شک میں ہیں تو آپ کو اپنی ایل ای ایکس
کونسل سے مشورہ لینا چاہئیے۔

فریقین ثالث کے ساتھ جہاں مناسب ہو معاہدوں میں ٹیکس کی
تعمیل اور ٹیکس چوری کی عدم سہولت کی شق
فریقین ثالث اور/یا ہماری اپنی ٹیکس ذمہ داریوں کے ساتھ تعلق
داری کو منظم کرنے والے عملے کو مناسب تربیت اور معاونت
کاانتظام کرنا اور فراہم کرنا؛ اور
ٹیکس چوری یا ٹیکس چوری کی سہولت کاری کے مشتبہ مالزمین
اور فریقین ثالث کی تحقیقات کرنا ،اور اگر ضروری ہو تو انہیں
معطل اور/یا نکال دینا
اگر آپ کو شبہ ہو کہ کوئی ایجنٹ ،ٹھیکے دار ،صارف یا سپالئر
ٹیکس چوری کر رہا ہے یا ٹیکس چوری میں سہولت فراہم کر رہا
ہے ،تو اپنے مقامی ایل ای ایکس کونسل کو فوری طور پر مطلع
کریں۔

گروپ کمپنیوں کے داخلی کنٹرولز میں یہ یقینی بنانے کے لئے
پڑتال شامل کرنی چاہئیے کہ وہ ایک حکومتی یا بین االقوامی ادارہ
کی طرف سے اس کے معروف یا مشتبہ دہشت گردانہ روابط کی
وجہ سے ممنوع کردہ کسی بھی ادارے ،تنظیم یا فرد کے ساتھ
معاملہ نہیں کرتے ہیں۔
دہشت گرد گروہ اپنے نیٹ ورکس کی مالی اعانت کرنے یا
بصورت دیگر ناجائز رقوم کو منتقل کرنے کے لئے ،خوردہ
دکانوں سے لے کر تقسیم کرنیوالی یا مالیاتی خدمات کی کمپنیوں
تک ،جائز کاروبار کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
اگر ہم ایسے کاروباروں ،تنظیموں یا افراد سے معاملہ کرتے ہیں
تو ہم نادانستہ طور پر انسداد دہشت گردی مالیاتی اقدامات کی
خالف ورزی کا خطرہ مول لیتے ہیں۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com
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جیک باؤلز ( )Jack Bowlesکا پیغام

آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

غیرقانونی تجارت کا خاتمہ
اسمگل شدہ یا جعلی مصنوعات میں
غیر قانونی ٹریڈ ہمارے کاروبار کو
نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمیں اسے روکنے
کے لئے ہر ممکن کوشش الزمی کرنی
چاہئیے۔

ہماری مصنوعات میں غیر قانونی ٹریڈ کا ملوث نہ ہونا،
یا اس کی معاونت نہ کرنا

ہماری مصنوعات میں غیر قانونی تجارت کی روک تھام
کے لیے کنٹرولز کو برقرار رکھنا

ہماری منڈیوں میں غیر قانونی ٹریڈ کی نگرانی اور
تشخیص کرنا

ہمیں یہ الزما ً یقینی بنانا ہے کہ:

ہمیں اپنی مصنوعات کو غیر قانونی تجارتی چینلز میں منتقل
کرنے سے روکنے کے لیے کنٹرولز کو برقرار رکھنا چاہئے۔ ان
کنٹرولوں میں درج ذیل شامل ہونا چاہئے:

گروپ کمپنیوں میں اپنی مقامی منڈیوں میں غیر قانونی ٹریڈ کی
باقاعدگی سے نگرانی کرنے کی قابلیت ہونی چاہئیے اور اس حد
کی تشخیص کرنے کی بھی جس تک گروپ کی مصنوعات غیر
قانونی طور پر فروخت کی جاتی ہیں یا دوسری منڈیوں میں روانہ
کر دی جاتی ہیں۔

ہم جان بوجھ کر گروپ کی مصنوعات میں غیر قانونی ٹریڈ میں
مشغول نہیں ہوتے ہیں
ہمارا کاروباری طرزعمل گروپ مصنوعات میں صرف قانونی
ٹریڈ کی معاونت کرتا ہے
ہم غیر قانونی ٹریڈ کی کسی بھی تفتیش میں حکام کے ساتھ پیش
قدمی سے تعاون کرتے ہیں
غیر قانونی تمباکو کی ٹریڈ معاشرے پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ یہ
حکومتوں کو محصول سے محروم کرتی ہے ،جرائم کی حوصلہ
افزائی کرتی ہے ،صارفین کو ناقص معیار کی مصنوعات خریدنے
پر گمراہ کرتی ہے ،قانونی ٹریڈ کے ضوابط کو کمزور کرتی ہے،
اور کم عمر فروخت کو روکنا مزید مشکل بنا دیتی ہے۔
یہ ہمارے کاروبار کو بھی نقصان پہنچاتی ہے ،ہمارے برانڈز ،اور
مقامی آپریشنز اور ڈسٹریبیوشن میں ہماری سرمایہ کاری کی قدر
کو کم کرتی ہے۔
زیادہ ایکسائز ٹیکس ،مختلف ٹیکس شرحیں ،کمزور سرحدی
کنٹرول اور ناقص نفاذ سب غیر قانونی ٹریڈ میں کردار ادا کرتے
ہیں۔ تاہم ،ہم ان کی تمام صورتوں کا خاتمہ کرنے کی تالش میں
حکومتوں اور ریگولیٹرز کی مکمل معاونت کرتے ہیں۔

اپنے صارف کو ‘جانیں’ اور ‘اپنے سپالئر کو جانیں’ کنٹرولز،
بشمول جنہیں سپالئی چین تعمیل طریقہ کار ،اے بی اے سی فریق
ثالث طریقہ کار اور کسی بھی دوسرے متعلقہ میں بیان کیا گیا ہے
منڈیوں میں فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات جو قانونی مانگ
کی عکاسی کرتے ہوں ،بشمول کنٹرولز جنہیں سپالئی چین تعمیل
طریقہ کار بیان کیا گیا ہے

ہمارے طریقہ کار کسی دی گئی مارکیٹ میں غیر قانونی ٹریڈ کی
سطح اور نوعیت کا اندازہ کرنے اور اس سے نمٹنے کے
منصوبوں کو تیار کرنے کے لئے مخصوص اقدامات کا تقاضا
کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے ،انٹریکٹ پر  AITصفحات
دیکھیں

غیر قانونی ٹریڈ میں ملوث ہونے کے مشتبہ صارفین یا سپالئرز
کے ساتھ معاملہ کی تفتیش کرنے ،معطل کرنے اور اسے ختم
کرنے کے طریقہ کار
 ABACفریق ثالث طریقہ کار اور سپالئی چین تعمیل طریقہ کار
سمیت ‘اپنے صارف کو جانیں’ اور ‘اپنے سپالئر کو جانیں’ اہم
طریقہ کار ہیں۔ وہ یہ یقینی بنانے کے لئے ضروری ہیں کہ گروپ
مصنوعات صرف نامور صارفین کو فروخت کی جائیں ،جنہیں
معروف سپالئرز کا استعمال کرتے ہوئے اور قانونی مانگ کی
عکاسی کرنے والی مقداروں میں کیا جاتا ہے۔
ہمیں اپنے صارفین اور سپالئرز کو غیرقانونی ٹریڈ پر اپنی
پوزیشن واضح کرنی چاہئیے۔ جہاں بھی ممکن ہو ،ہمیں ان کے
ساتھ اپنے معاملہ کی تفتیش ،معطل اور روکنے کے معاہدے کے
حقوق حاصل کرنے چاہیں اگر ہمیں یقین ہے کہ وہ جان بوجھ کر
یا الپرواہی سے غیر قانونی ٹریڈ میں ملوث ہیں۔
اگر آپ کو شبہ ہے کہ گروپ کی مصنوعات غیر قانونی تجارتی
چینلز داخل کرتی ہیں ،تو فوری طور پر اپنے مقامی  LEXکونسل
کو مطلع کریں۔

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com
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جیک باؤلز ( )Jack Bowlesکا پیغام

آواز اٹھائیں یا بولیں

ذاتی و کاروباری سالمیت

کام کے مقام پر انسانی حقوق کا تحفظ

ترغیب کاری اور عوامی شراکت داری

کمپنی کے اثاثے اور مالی استحکام

قومی اور بین االقوامی تجارت

پابندیاں
ہم یہ یقینی بنانے کے لئے پرعزم ہیں
کہ ہمارے کاروبار کو تمام پابندیوں کے
نظام کی تعمیل میں منظم کیا جائے ،اور
یہ کہ ہم کسی پابندہ شدہ فریقین کے
ساتھ مشغول نہیں ہوں گے۔

پابندیوں کے بارے میں آگاہی اور ان کی تعمیل

خالف ورزی کے خطرے کو کم سے کم کرنا

ہمیں اپنے کاروبار پر اثر انداز ہونے والے تمام قانونی پابندیوں
کے نظاموں سے الزما ً واقف ہونا چاہئیے اور ان کی مکمل تعمیل
کرنی ہے۔ ہمیں الزما ً یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم درج ذیل کبھی نہیں
کریں گے:

گروپ کمپنیوں کے داخلی کنٹرولز کو پابندیوں کی خالف ورزی
کے خطرے کو کم سے کم کرنا چاہئیے ،اور تربیت اور معاونت
فراہم کرنی چاہئے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مالزمین ان کو
سمجھیں اور ان کو موثر طور پر نافذ کریں ،خاص طور پر جہاں
ان کے کام میں بین االقوامی مالیاتی منتقلیاں یا سرحد پار
مصنوعات ،ٹیکنالوجیز یا خدمات کی فراہمی یا خریداری شامل ہو۔

کسی بھی فرد کو ہماری مصنوعات فراہم کرنا ،یا ہماری
مصنوعات فراہم کرنے کی اجازت دینا
کسی بھی شخص سے سامان خریدنا ،یا
بصورت دیگر کسی بھی شخص یا امالک سے معاملہ کرنا کسی
بھی قابل اطالق پابندی ،تجارتیبندش ،ماہر کنٹرول یا دیگر ٹریڈ
پابندی کی خالف ورزی میں۔

پابندیوں میں درج ذیل ممانعتیں یا پابندیاں شامل
ہیں:

پابندیاں انفرادی ممالک یا ماورائے ملک اداروں ،جیسے اقوام
متحدہ اور یورپی یونین کے ذریعہ عائد کی جا سکتی ہیں۔

کسی پابندی لگے ملک میں برآمد یا دوبارہ برآمد کرنا
کسی پابندی لگے ملک سے آنے والی اشیاء یا امالک سے
درآمد ،یا اس سے متعلق کاروباری معامالت

کچھ پابندیوں کے نظاموں کا اطالق امریکی افراد (جہاں بھی واقع
ہوں) ،ادائیگیوں کے لئے امریکی کرنسی کے استعمال پر اور
امریکی ماخذ مصنوعات اور امریکی ماخذ مواد کے ساتھ
مصنوعات کی برآمد/دوبارہ برآمد (چاہے ان کو سنبھالنے واال
ادارہ ایک امریکی فرد ہو یا نہ ہو) پر ہوتا ہے۔

کسی پابندی لگے ملک میں ،یا نامزد شدہ فریقین کے ساتھ
سرمایہ کاری اور دیگر معامالت

پابندیوں کی خالف ورزی پر سنگین سزائیں ،بشمول جرمانے،
ماہر الئسنس کا نقصان اور قید ہو سکتی ہے۔

کسی پابندی لگے ملک میں یا سے سفر کرنا

پابندیاں اب مزید صرف معاشی ،ٹریڈ یا سفارتی پابندیوں کے ساتھ
پورے ملکوں کو نشانہ نہیں بناتی ہیں۔ افزوں انداز میں ،ان کا
مقصد نامزد افراد یا گروہوں ،اور ان سے وابستہ کمپنیوں یا
تنظیموں کا بھی ہے۔
ممنوعہ ممالک اور نامزد افراد کی فہرست کثرت سے تبدیل ہوتی
رہتی ہے۔ اگر ہمارے کام میں بین االقوامی سرحدوں کے پار
مصنوعات ،ٹکنالوجیز یا خدمات کی فروخت یا شپمنٹ شامل ہے،
تو ہمیں قواعد کے بارے میں تازہ ترین معلومات سے آگاہ رہنا
چاہئیے۔
اگر ہمیں پابندی سے متعلقہ مواصالت یا سرکاری اداروں یا اپنے
کاروباری شریک کاروں کی طرف سے کوئی درخواستیں موصول
ہوں تو ہمیں فوری طور پر اپنے مقامی  LEXکونسل کو بھی
مطلع کرنا چاہئیے۔ مزید معلومات کے لیے ،انٹریکٹ پر پابندیوں
کی تعمیل کا طریقہ کار دیکھیں۔

نامزد شدہ فریقین کو رقوم یا وسائل دستیاب کرنا
ایک پابندی لگے ملک میں بذریعہ ای میل ،ڈاؤن لوڈ یا دورہ
کر کے پابند کردہ سافٹ ویئر ،تکنیکی ڈیٹا یا ٹکنالوجی کو
منتقل کرنا
بائیکاٹ سرگرمی کی حمایت کرنا

کس سے بات کریں
•آپ کا الئن مینیجر
•اعلی انتظامیہ
•آپ کی مقامی  LEXکونسل
•کمپالئنس کے سربراہ
sobc@bat.com

www.bat.com/sobc/online
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مزید معلومات کے لئے
:برا ِہ مہربانی رابطہ کریں
Head of Compliance (sobc@bat.com)
Globe House
4 Temple Place
London
2PG WC2R
United Kingdom
(0) 207 845 1978 :ٹیلیفون

www.bat.com/sobc/online

