
 پیکجز �یٹڈ کی ذمہ داری ہے کہ ہم معیاری مصنوعات تیار کرنے کے لیے پرعزم رہیں. ہم اپنے معزز کسٹمرز کو ان کی
�وریات کے عین مطابق مصنوعات اور خدمات فراہم کرتے ہیں۔

ہم با قیادت اور پر عزم ہیں کہ اس پالیسی کو �ام آپریشنز میں نافذ کریں۔ 

 ہم قابل اط¡ق انتظامی معیارات کی تعمیل کے لیے مناسب پائیدار وسائل مختص کرنا اور ان تقاضوں کی تعمیل کے لیے

انفرادی جوابدہی قائم کریں گے۔

 ہم ایک ایسا انتظامی نظام تشکیل دیں گے کہ جس میں کسٹمر کی شکایات، واقعات و حادثات، خرابی صحت اور آلودگی

میں کمی واقع ہو جبکہ ویسٹ میں کمی، خطرات میں کمی، ماحول اور س±جی اثرات بھی کم ہو سکیں۔

 ہم �ام اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک محفوظ اور کام کے لیے دوستانہ ماحول پیدا کریں گے کہ جس میں ہر کسی کی مناسب

¼کت اور وابستگی ہو اور �ام حاºت میں حفاظت کو ہمیشہ سب سے زیادہ ترجیح دیں گے۔

ہم جدت ، عملی بہ¾ی اور خطرے کی شناخت کے ذریعے اپنی مصنوعات کے معیار میں مسلسل بہ¾ی ºئيں گے۔

 ہم اس بات کو یقینی بنائيں گے کہ کھانے سے متعلق �ام پیکیجنگ میٹیریل کو  محفوظ اور صحت مند حاºت میں تیار کریں

 گے نیز اس کو ذخیرہ کرنے جیسی �وریات کے عین مطابق بنائيں گے. ہم اپنے �ام سپ¡ئرز، کسٹمرز اور فوڈ چین سے

 وابستہ افراد سے بات چیت کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے اور خوراک سے متعلق ہر قسم کی پیکجنگ کو ح¡ل میٹیریل

سے تیار کرنے کی یقین دہانی بھی کرواتے ہیں۔

 ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ انرجی اور یوٹیلٹیز ویسٹیج کے بغیر اپنے کام کرنے کی ص¡حیت کو بہ¾ بنائيں گے، اس کے ساتھ ساتھ

جہاں ممکن ہوا وہاں توانائی کی بچت کرنے والی مصنوعات و خدمات اور انرجی پرفارمنس ڈئزائننگ کو ترجیح دیں گے۔

ہم اپنے عمل سے کاربن کو کم کرنے اور پانی کے ضیاع کو روکنے کی مثال قائم کریں گے۔

 ہم اپنے مقاصد اور ٹارگٹس کا تعین کرتے ہوئے ان کی انتظامی اعتبار سے مستقل نگرانی کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ

مقاصد ادارے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔

ہم اس بات کی یقین دہانی کریں گے کہ ہ±رے کسٹمر اور دیگر متعلقہ کمپنیوں کی �وریات اور توقعات پوری ہوں۔

ہم سے جہاں تک ممکن ہو سکے قانونی، جائز، اور ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنائیں گے۔

 ہم سال میں کم از کم ایک بار اندرونی اور بیرونی  آڈٹ کروایئں گے اور اس سے حاصل کردہ معلومات کے ذریعے  انتظامی معام¡ت کو

ھر ممکنہ حد تک بہ¾ بنائيں گے۔

 ہم مناسب معلومات کے تبادلے، تربیت اور نگرانی کے ذریعے ہر سطح پر اپنے لوگوں کی قابلیت اور مہارت کو بہ¾ بنائيں گے تاکہ �ام

تنظیمی �وریات پوری ہو سکیں۔

 ہم اس بات کو یقینی بنائيں گے کہ �ام اسٹیک ہولڈرز کو آئی ایم ایس پالیسی کی جانب باآسانی رسائی (عوامی طور پر دستیاب) ہو،  نیز

متعلقہ طریقہ کار اور معاون دستاویزات تک رسائی بذریعہ ٹریننگ اور معلوماتی رسائی حاصل ہو سکے۔

یہ ہ±را طویل مدت عزم ہے کہ ہم اپنی پالیسیوں، طریقہ کار، پروگرامز، نظام

اور معیارات کو بہ¾ بنانے کی مسلسل اور ہمیشہ کوشش کریں گے۔ 

مربوط انتظامی نظام کی پالیسی
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Packages Limited is commi�ed to producing quality products through responsible sourcing conforming to 
customers’ requirements by crea�ng value for the customers through our products and services.

The Organiza�on is commi�ed to achieving these goals by proac�vely: 

• Exhibi�ng leadership and commitment towards implemen�ng this policy across all our opera�ons.  
• Alloca�ng appropriate sustainable resources for compliance with applicable management standards  
 and establishing individual accountability to comply with these requirements.
• Developing an effec�ve Management System to prevent customer complaints, incidents/accidents,  
 ill-health and pollu�on, while reducing waste, elimina�ng hazards and mi�ga�ng environmental and  
 social impacts. 
• Crea�ng a safe and work-friendly environment for all stakeholders with due par�cipa�on and   
 commitment from everyone. Safety shall always take the highest priority in all situa�ons.
• Improving our Product Quality con�nually through innova�ons, process op�miza�ons, and risk   
 iden�fica�on. 
• Ensuring that all food-related packaging material is produced, stored, and delivered in safe and   
 hygienic condi�ons as per relevant requirements. Where applicable, we will ensure supply of Halal  
 Packaging material and consumer products with effec�ve communica�on on Halal/food issues with  
 suppliers, customers, and relevant interested par�es in the food chain.
• Improving our energy performance by avoiding energy and u�li�es' wastage, op�mum consump�on,  
 suppor�ng the purchase of energy-efficient products, services, and designing for improvement in   
 energy performance where applicable. 
• Leading by example and commi�ng to reducing our carbon and water footprint to an op�mum level  
 where possible. 
• Se�ng objec�ves and targets that are monitored regularly to review our Management Systems and  
 ensure that these objec�ves are aligned with organiza�onal context. 
• Ensuring the needs and expecta�ons of our customers and other interested par�es are met.
• Ensuring compliance with all applicable legal, statutory and regulatory requirements.
• Ensuring con�nual improvement as a result of formal internal/external audits and management   
 reviews, which are conducted at least once a year for applicable standards. 
• Improving the competency and skills of our people at all levels through adequate informa�on sharing,  
 training and supervision provided to ensure that all organiza�onal needs are met.
• Ensuring all stakeholders have access and understanding of the IMS policy (made publicly available),  
 relevant procedures and suppor�ng documenta�on, through training and provision of informa�on.

This is our long-term commitment and we shall con�nually strive to improve our policies, procedures, 
programs, systems and standards.
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