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આ પ્રક્રિયામાાં VESUVIUS plc ના જનરલ કાઉન્સેલની કચેરી અને કાં પની સેિેટરીની માંજૂરી વિના
સધારણા ન જ કરાિી જોઇએ.

પ્રસ્િાિના
આ નીતિ ધંધાકીય આચારસંહિિા તવશે માર્ગદશગન આર્પે છે અને િમામ VESUVIUS એકમો વાજબી

રીિે, ર્પારદશગકિાથી અને પ્રામાણણકિા સાથે કામ કરે છે િે દશાગવવા માટે VESUVIUS
આચારસંહિિામાં તનહદિ ષ્ટ કરે લા તસદ્ાંિોની પ ૂરક બને છે .
આ નીતિનો ઉદ્દે શ છે :
•

VESUVIUS ના િમામ તનદે શકો, અતધકારીઓ અને કમગચારીઓ અને જેઓ અમારે માટે અમારી

લાંચ અને ભ્રષ્ટાચાર અંર્ેના ણબનશરિી વલણનલ ં ર્પાલન કરવાનલ ં અને િેને ટેકો આર્પવાનલ ં કામ
કરે છે , િેમની જવાબદારીઓ નક્કી કરવી; અને
•

જેઓ અમારા માટે કામ કરી રહ્ાં છે િેમને લાંચ અને ભ્રષ્ટાચારના મલદ્દાઓને કેવી રીિે ઓળખવા
અને કામ લેવ લ ં િેની જાણકારી અને માર્ગદશગન પ ૂરાં ર્પાડવા.

VESUVIUS લાંચ આર્પવાનો ઇનકાર કરનાર કોઇર્પણ વ્યક્ક્િને VESUVIUS ને થિી કોઇર્પણ અર્વડ,

ધંધાનલ ં નલકસાન અથવા વધારા ખચગના ભોર્ે પ ૂરો ટેકો આર્પશે. જો કે, કોઇર્પણ સંજોર્ોમાં, િમારે એવલ ં
કોઇર્પણ ર્પર્્લં ન લેવ લ ં જોઇએ જે ક્ાં િો િમારી અથવા બીજા કોઇ વ્યક્ક્િની સલામિીને જોખમમાં
મ ૂકે.

આ નીતિનલ ં ઉલલંઘન ર્ંભીર ર્ેરવિગણ ૂક સ ૂચવે છે , અને િે એક આંિહરક િર્પાસ અને બરિરફી સલધીના
અને સહિિના તશસ્િભંર્ના ર્પર્લાંમાં ર્પહરણમી શકે છે . આ નીતિનો ભંર્ કરવાના ર્પહરણામો
VESUVIUS અને વ્યક્ક્િઓ બંને માટે ર્ંભીર િોઇ શકે છે અને દં ડ અને/અથવા કેદમાં ર્પહરણમી શકે
છે .

1

જો િમને એવી શંકા િોય કે VESUVIUS ના કોઇ તનદે શક, અતધકારી અથવા કમગચારી અથવા
VESUVIUS વિી અથવા િેના પ્રતિતનતધ િરીકે કામ કરિી અન્ય કોઇ વ્યક્ક્િએ, આચારસંહિિા
અથવા િો આ નીતિનલ ં ઉલલંઘન કર્લું િોઇ શકે િો િમારે સત્વરે આની જાણ કંર્પનીને કરવી જ રિી.

કોઇ કમગચારીને શંકાસ્ર્પદ ર્ેરવિગણ ૂકની જાણ કરી િોવાને કારણે દં ડ કરવામાં અથવા વંણચિ રાખવામાં
નહિ આવે.
કાયયક્ષેત્ર
આ નીતિ લાગલ ર્પડે છે :
VESUVIUS ના િમામ તનદે શકો, અતધકારીઓ અને કમગચારીઓને, જયાં ર્પણ યોગ્ય િોય ત્યાં

•

VESUVIUS ના પ્રતિતનતધ િરીકે સેવાઓ બજાવિા ત્રીજા ર્પક્ષોને;

જે દે શમાં ધંધો સંચાણલિ કરવામાં આવી રહ્ો િોય અને/અથવા ધંધાનલ ં એકમ આવે્ લં િોય

•

િેનાથી અસંબદ્, VESUVIUS plc અને િેની ર્પેટા કંર્પનીઓ સહિિ સમગ્ર VESUVIUS જૂથ
("VESUVIUS")માં.

આ નીતિમાં રિેલા તસદ્ાંિો િમામ દે શોમાં, િે સ્થાતનક કાયદાઓ કરિાં વધલ કડક િોય િેમ છિાં
ર્પણ, લાગલ ર્પાડવા જ રહ્ા. જયાં સ્થાતનક કાયદાઓ આ નીતિ કરિાં વધલ કડક િોય ત્યાં િે સ્થાતનક
કાયદાઓનલ ં ર્પાલન કરવલ ં જ રહ્લ.ં

VESUVIUS આચારસંહિિા અથવા આ નીતિમાં અન્યથા પ્રતિબંતધિ કરાર્લ ં િોય િેવ લ ં કોઇર્પણ કામ ર્પાર
ર્પાડવા માટે વ્યક્ક્િર્િ ભંડોળનો ઉર્પયોર્ કરવો ક્ારે ય ર્પણ સ્વીકાયગ નથી.

1.

નીવિ વિધાન

1.1

VESUVIUS િેના ધંધાના આચરણમાં કોઇ ર્પણ પ્રકારના ભ્રષ્ટ વ્યવિારોને સાંખી લેશે નહિ.

1.2

VESUVIUS ખાિે કોઇ ર્પણ વ્યક્ક્િ કોઇર્પણ પ્રકારની લાંચખોરી આચરશે નહિ - એટલે કે ,
આર્પણે કોઇર્પણ વ્યક્ક્િ અથવા જાિેર અતધકારીના1 આચરણ અથવા તનણગયશક્ક્િને અયોગ્ય
રીિે પ્રભાતવિ કરવા માટે િે વ્યક્ક્િને ર્પૈસા, પલરસ્કાર, ર્પક્ષર્પાિ કે લાભનો વાયદો ક્ારે ય
ર્પણ ન કરવો.

1.3

આથી, VESUVIUS ના કોઇ તનદે શક, અતધકારી અથવા કમગચારી અથવા VESUVIUS વિી
કામ કરિો કોઇ ત્રીજો ર્પક્ષ2 આમ નહિ કરે :
•

1

વ્યાખ્યાઓ જલ ઓ

2

વ્યાખ્યાઓ જલ ઓ

કોઇર્પણ વ્યક્ક્િને લાંચ આર્પવાની િૈયારી બિાવવી;

2

•
•

કોઇર્પણ વ્યક્ક્િ ર્પાસેથી લાંચ લેવી; અને/ અથવા

ત્રીજા ર્પક્ષ દ્વારા કોઇ લાંચ આર્પી અથવા લઈને કોઇર્પણ રલર્પમાં ર્પરોક્ષ લાંચખોરી
આચરવી.

1.4

VESUVIUS ખાિે દરે ક વ્યક્ક્િએ એ દશાગવવલ ં જ રહ્લં કે અમારો િમામ ધંધો ઉચ્ચિમ નૈતિક
માનકો પ્રમાણે થાય છે અને િે આ નીતિ અને લાગલ ર્પડિાં િમામ લાંચ અને ભ્રષ્ટાચાર
તવરોધી કાયદાઓ, બંનન
ે લ ં ર્પાલન કરે છે .

લાાંચ અને ભ્રષ્ટાચારના જોખમો
2.

ત્રીજા પક્ષો

માર્ય દર્યન: VESUVIUS ને િેના ત્રીજા પક્ષોએ કરે લા લાાંચના કૃત્યો માટે જિાબદાર ઠેરિી
ર્કાય3. આથી, VESUVIUS માત્ર એિા ત્રીજા પક્ષો સાથે ધાંધો કરિા ઇચ્છુક છે જેઓ
VESUVIUS જેિા જ નૈવિક મ ૂલ્યોન ાં વનદર્યન કરે .
2.1

VESUVIUS ના પ્રતિતનતધ િરીકે કામ કરિાં િમામ ત્રીજા ર્પક્ષોએ લાગલ ર્પડિાં લાંચ અને

ભ્રષ્ટાચાર તવરોધી કાયદાઓનલ ં ર્પાલન કરવલ ં જ રહ્લ.ં આ ઉર્પરાંિ, િેમને સામાન્યર્પણે ધંધાના

નૈતિક આચરણના ઉચ્ચ માનકોને પ્રોત્સાહિિ કરવા માટે આ નીતિથી વાકેફ કરાવા જ રહ્ા.
2.2

VESUVIUS ના પ્રતિતનતધ િરીકે ત્રીજા ર્પક્ષોનો ઉર્પયોર્ એવી હિયાઓ કરવા માટે ન જ

થવો જોઇએ જે અન્યથા આ નીતિ અથવા લાગલ ર્પડિી લાંચ અને ભ્રષ્ટાચાર તવરોધી
કાયદાઓનલ ં ઉલલંઘન કરિો િોય..
2.3

એજન્ટો, તવિરકો અને અન્ય િમામ ત્રીજા ર્પક્ષોની તનમણ ૂક એજન્ટો અને ત્રીજા ર્પક્ષોની

તનમણ ૂક માટેની નીતિ અનલસાર જ થવી જોઇએ, જેમાં પ ૂરસ્િિાઓ સલતનતિિ કરવાની યોગ્ય
ચકાસણી કરવાનો સમાવેશ થાય છે .
3.

ભેટ, આવિથ્ય અને મનોરાં જન (GH&E)

માર્ય દર્યન: ભેટ, આવિથ્ય અને મનોરાં જન પ ૂરાં પાડિાની રજૂઆિ એ સૌજન્યનો એક પ્રકાર
છે જે ઘણા દે ર્ોમાાં સામાન્ય ધાંધાકીય રીિ છે . વ્યાજબી માત્રામાાં, િે સાંબધ
ાં ો બાાંધિા અને
જાળિિા માટે અર્ત્યન ાં સાધન છે . િધારે પ્રમાણમાાં અથિા અયોગ્ય રીિે ઉપયોર્ કરિાથી,
િે લાાંચ કહેિાઇ ર્કે છે . જો કોઇ ભેટ, મનોરાં જન અથિા આવિથ્ય એક મહેરબાની અથિા
અગ્રીમિાભયાય વ્યિહાર માટે બદલો અથિા પ્રોત્સાહન િરીકેના ઈરાદા સાથેના હોય અથિા
િે પ્રમાણેનો અથય કરી ર્કાય િેિા હોય િો, િેની આ નીવિ હેઠળ પરિાનર્ી નથી.

3

વ્યાખ્યાઓ જલ ઓ
3

3.1

VESUVIUS ભેટ, આતિથ્ય અથવા મનોરં જને આને માટે નહિ વાર્પરે :
•
•
•
•

3.2

ધંધાના કોઇર્પણ અયોગ્ય લાભ મેળવવા માટે;

ધંધાના કોઇર્પણ તનણગયને ખોટી રીિે પ્રભાતવિ કરવા માટે;

પ્રાપ્િ કરનારના અણભપ્રાય સાથે ચાલાકીથી કામ લેવા માટે; અથવા

ૂ રીિે વિગવા માટે ઉર્પકારની ભાવનાનલ ં તનમાગણ કરવા.
VESUVIUS માટે સાનલકળ

ભેટ જાિેરમાં, ણબનશરિી રીિે જ અર્પાવી જોઇએ, િે સાધારણ હકિંમિની જ િોવી રિી.

આતિથ્ય અને મનોરં જન ધંધાને અનલરલર્પ પ્રકારના જ િોવા રહ્ાં, અને માત્ર સંકળાયેલા

લ
લોકોના દરજ્જજા અને વહરષ્ઠિાને પ્રમાણસર સ્િરે યોગ્ય િેતઓ
માટે જ આર્પવાની િૈયારી
બિાવાવી અને સ્વીકારાવી જોઇએ.
3.3

િમામ ભેટો, આતિથ્ય અને મનોરં જન VESUVIUS GH&E પ્રહિયાઓનલ ં ર્પાલન કરિી િોવી

જ રિી અને િેમાં જણાવ્યા મલજબ નોંધવામાં આવવી જોઇએ. આ નીતિ અથવા GH&E
પ્રહિયાઓનલ ં કોઇર્પણ તવચલન વહરષ્ઠ પ્રબંધન દ્વારા તનયામક નીતિ અનલસાર અર્ાઉથી
લેણખિ રીિે મંજૂર કરાયે્ લં િોવલ ં જ રહ્લ.ં
3.4

જાિેર અતધકારીઓ અથવા સરકારી અતધકારીઓ અને સંસ્થાઓને ભેટ, આતિથ્ય અને
મનોરં જન માત્ર GH&E પ્રહિયાઓ અનલસાર જ આર્પી શકાય છે .

4.

દાન અને પરસ્કિાય

માર્ય દર્યન: VESUVIUS સમાજમાાં અને જે સમદાયોમાાં િે કામ કરે છે િેને મદદ કરિામાાં
એક ભ ૂવમકા ભજિી ર્કે છે - સ્થાવનક સખાિિો અને પહેલોને મદદ કરીને અને કાયદે સરના
િાણણજ્યયક સાહસોને પ્રાયોજીિ કરિામાાં. જો કે, સખાિિના દાન અને પરસ્કિાય હોવ ાં િે
લાાંચના એક માધ્યમ િરીકે ઉપયોર્માાં લઈ ર્કાય છે .
4.1

જયારે VESUVIUS સખાવિને મદદ કરે છે , ખાસ કરીને િેવા જે િેના સ્થાતનક સમલદાયોમાં
િોય, ત્યારે આ ગ્રાિકો અને/અથવા ધંધાના ભાર્ીદારો દ્વારા તવનંિી કરવાથી ન જ થવલ ં
જોઇએ તસવાય કે અર્ાઉથી વહરષ્ઠ પ્રબંધન દ્વારા લેણખિ રીિે મંજૂર કરવામાં આવ્ર્લ ં િોય.

4.2

િમામ સખાવિ દાન, િે રોકડમાં કરાયા િોય કે ર્પછી સખાવિ કાયગિમો, પ્રકાશનો અથવા
ભંડોળ ભેગ લં કરવાની ર્પિેલમાં ફાળા િરીકે કરાયા િોય, િેમને વહરષ્ઠ પ્રબંધન દ્વારા પ ૂવગ
મંજૂરી મળે લી િોવી જ રિી.

4.3

જયાં આવી જાિેરાિ સ્ર્પષ્ટર્પણે જોઇ શકાય િેવી િોય અને VESUVIUS માટે એક પલરસ્કિાગ

િરીકે ભાર્ લઈને વાણણજ્જયક અથવા સામલદાતયક લાભ ઉત્ર્પન્ન થઈ શકિો િોય, ત્યાં કોઇ
ચોક્કસ ઉદ્દે શ અથવા કાયગિમ માટે આવા ટેકાના બદલામાં સંકળાયેલી જાિેરાિ માટે પલરસ્કિાગ
રિી શકાય છે . વહરષ્ઠ પ્રબંધન ર્પાસેથી લેણખિ પ ૂવગમજ
ં ૂરી લેવી જ રિી.
4

4.4

VESUVIUS રાજકીય ર્પક્ષોને ભેટ અને દાન માટે મનાઇ કરે છે .

5.

સર્મિા ચ ૂકિણીઓ

માર્ય દર્યન: સર્મિા ચ ૂકિણીઓ4 (ગ્રીસ અથિા સ્પીડ ચ ૂકિણીઓ િરીકે પણ ઓળખાિી)ને
જાહેર અવધકારીઓને િેમન ાં કામ કરિા મનાિિા માટે અથિા એિી પ્રક્રિયા કે જે િેઓ
અન્યથા પાર પાડિાના હિા, િે ઝડપી બનાિિા માટે ચ ૂકિિામાાં આિિી નાની રકમો
િરીકે ઉલ્લેખિામાાં આિે છે . આિી ચ ૂકિણીઓ, ખરે ખર િો, લાાંચ છે અને UK લાાંચ ધારા
હેઠળ ર્ે રકાયદે સરની છે .
5.1

સલર્મિા ચ ૂકવણીઓને આ નીતિ દ્વારા પ્રતિબંતધિ કરાઇ છે .

5.2

જયાં કોઇ વ્યક્ક્િને આવી ચ ૂકવણી કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્ર્લ ં િોય, ઉદાિરણ િરીકે,
ધાકધમકી અથવા જયાં સલર્મિા ચ ૂકવણી માટે િેમની ઉર્પર શારીહરક િાતનની

ધાક

જમાવવામાં આવી િોય અથવા ડરાવવામાં આવ્યા િોય, િેમણે ર્પોિાની જાિને જોખમમાં
મ ૂકવી જોઇએ નહિ અને િે ચ ૂકવણી કરી શકે.
5.3

જયારે સલર્મિા ચ ૂકવણી કરવામાં આવી િોય (ર્પૅરેગ્રાફ 5.2 માં જણાવેલા સંજોર્ો અનલસાર),

ત્યારે આવી ચ ૂકવણીની નોંધ આર્પણા નાણંકીય અિેવાલોમાં સ્ર્પષ્ટર્પણે થાય િે સલતનતિિ
કરવા, િેની જાણ િમારા સ્થાતનક ફાઇનાન્સ હડરે ક્ટરને િાત્કાણલક કરવી જ રિી.
6.

જાહેર અવધકારીઓ સાથે કામ કરવ ાં

માર્ય દર્યન: VESUVIUS એ સરકાર, વનયામક સત્તાઓ, સરકારી સાંસ્થાઓ અને જાહેર
અવધકારીઓ સાથે પોિાના ધાંધાની કામર્ીરીઓ - પરિાનર્ીઓ, IP નોંધણી અને
પયાય િરણને લર્િી બાબિો હાથ ધરિા માટે પરસ્પર વ્યિહાર કરિો જરરી હોય છે . આ
પરસ્પર વ્યિહાર પારદર્યક હોિાાં જ રહ્ાાં અને પ્રામાણણકિાથી હાથ ધરાિાાં રહ્ાાં, યયાાં
કમયચારીઓ સ્પષ્ટ વસદ્ાાંિો, માર્ય દવર્િકાઓ અને વનયમો મજબ કામ કરે .
6.1

કોઇર્પણ VESUVIUS તનદે શક, અતધકારી અથવા કમગચારી, અથવા VESUVIUS ના પ્રતિતનતધ
િરીકે કામ કરી રિેલા ત્રીજા ર્પક્ષે ક્ારે ય ર્પણ જાિેર / સરકારી અતધકારીને િેની અથવા
િેણીની જવાબદારીઓનલ ં ઉલલંઘન કરવા માટે પ્રેરવા નહિ.

6.2

ભેટો, આતિથ્ય અને મનોરં જન જાિેર અતધકારીઓ અથવા સરકારી અતધકારીઓ અને
સંસ્થાઓને માત્ર GH&E પ્રહિયા અનલસાર જ આર્પી શકાય છે .
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6.3

એવા સંજોર્ો િોય છે જયારે VESUVIUS એ કાયદાની લેણખિ જોર્િાઇઓ5 અનલસાર જાિેર
અતધકારીઓની સેવાઓ માટે ચ ૂકવણી કરવાની રિે છે , ઉદાિરણ િરીકે કસ્ટમ્સ અનલમતિઓ
અથવા ર્પયાગવરણ તનયામકોની મલલાકાિો. અમે અર્પેક્ષા રાખીએ છીએ કે આવા અતધકારીઓ

િેમની કાયદાકીય અને તનયામકીય જવાબદારી પ ૂરી કરે અને જે કોઇર્પણ ફી ચ ૂકવાઇ િોય

િેનો કાયદાકીય આધાર િોય. જયાં ર્પણ શક્ િોય, આવી ચ ૂકવણીઓ કરવામાં આવે િે
ર્પિેલાં આવી ચ ૂકવણીઓની અતનવાયગિાનો દસ્િાવેજી પલરાવો એક રસીદ સાથે મેળવી
લેવાવો જોઇએ. આવા અતધકારીઓને વધારાની ચ ૂકવણી અથવા ભેટ અર્પાવી ન જ જોઇએ.
7.

જાહેરાિની પ્રવ ૃવત્તઓ

માર્ય દર્યન: માકે ક્રટિંર્ એ ધાંધાનો મ ૂળભ ૂિ ભાર્ છે , અને જો િે સાચી રીિે હાથ ધરિામાાં
આિે િો િે ધાંધાના આધાર અને વિકાસ માટે એક મ ૂલ્યિાન સાધન છે . જો કે, માકે ક્રટિંર્
ક્યારે ય પણ આવિથ્ય અથિા મનોરાં જન જેિા પ્રકારન ાં ન હોવ ાં જોઈએ અથિા િેની સાથે
સાંકળાયેલ ાં ન હોવ ાં જોઇએ, કે જેથી િેને ધાંધાકીય પક્રરણામને અયોગ્ય રીિે પ્રભાવિિ કરિાનો
પ્રયત્ન ર્ણી ર્કાય.
7.1

જયારે VESUVIUS આમનલ ં આયોજન કરે છે :
•
•

સંભતવિ ગ્રાિકોની સ્થળ મલલાકાિો; અથવા

ર્પોિાના ઉત્ર્પાદો અથવા િેમના ઉર્પયોર્ અંર્ે જાણકારીના પ્રસાર માટેના કાયગિમો,

આ પ્રૌદ્યોણર્ક ચચાગ અને ધંધાકીય માહિિી તવતનમયના એકમાત્ર િેત લ માટે જ િોવા રહ્ાં.

દરે ક હકસ્સામાં, સંકળાયે્ લં કોઇર્પણ આતિથ્ય અથવા મનોરં જન ધંધાને અનલરલર્પ, પ્રમાણસરનલ ં
અને આ નીતિ િથા GH&E પ્રહિયાઓની પ ૂિગિા કરતલ ં િોવલ ં જ રહ્લ.ં
8.

હરાજીમાાં બોલી અને ટેન્ડર ભરવ ાં

માર્ય દર્યન: મોટા કરારો માટે ટેન્ડર ભરવ ાં કે બોલી લર્ાિિી - ખાસ કરીને સરકારી સાંસ્થામાાં
- આિા કરારો સાથે જોડાયેલા નાણાાંકીય મ ૂલ્યને કારણે પ ૂિયિા માટે િધારાના જોખમો ઊભાાં
કરે છે .
8.1

જયારે એક લાલ ઝંડી6, અથવા ટેન્ડહરિંર્ પ્રહિયાની ર્પારદશગકિા અથવા નૈતિક આચરણ

સંબતં ધિ અન્ય કોઇ વાિનલ ં તનરાકરણ અથવા ઉકેલ ન આવી શકિો િોય ત્યાં, VESUVIUS
િે ટેન્ડહરિંર્ પ્રહિયામાંથી ર્પાછં ખસી જશે.
9.

બજારમાાં પ્રિેર્ (સાંપાદનો અને સાંયક્િ સાહસો)

5
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માર્ય દર્યન: VESUVIUS િેણે સાંપાક્રદિ કરે લી કાં પનીઓના વનદે ર્કો, અવધકારીઓ અને
કમયચારીઓના કૃત્યો માટે જિાબદાર છે , અને કાં પનીઓ અથિા સાંયક્િ

સાહસના

ભાર્ીદારોના ભ ૂિકાળના કૃત્યો માટે પણ જિાબદાર હોઇ ર્કે.
9.1

િમામ પ્રસ્િાતવિ સંર્પાદન અને સંર્ક્લ િ સાિસના વ્યવિારો; અથવા અન્ય બજાર પ્રવેશની
વ્ર્ ૂિરચનાઓએ ઔર્પચાહરક કરાર વાટાઘાટોનલ ં સમાર્પન થાય િે ર્પિેલાં, નૈતિક પ ૂરસ્િિાઓ
સલતનતિિ કરવાની યોગ્ય ચકાસણીઓ િેઠળ ર્પસાર થવલ ં જ રહ્લ.ં

9.2

એક વ્યવિાર પ ૂરો થયા બાદ વ્યવિાહરક રીિે જેટ્લં જલદી શક્ િોય િેટ્લ,ં ર્પરં ત લ
સંર્પાદનથી 6 મહિના કરિાં મોડલં નહિ િેમ, સંર્પાહદિ કંર્પનીઓની િેમના ત્રીજા ર્પક્ષોના
સંબધ
ં ો સહિિની એક ઔર્પચાહરક પ ૂિગિા સમીક્ષા પ ૂરી કરવી જ રિી.

10.

બાહ્ ક્રહિો

માર્ય દર્યન: બાહ્ ક્રહિો અને જાહેર અવધકારીઓ સાથેના સાંપકો હોિા માત્રથી મશ્કેલી ઊભી
નથી કરિા. મશ્કેલીઓ ત્યારે ઊભી થાય છે યયારે સાંબધ
ાં પારદર્યક નથી હોિો અને અયોગ્ય
પ્રભાિનો ક્યાાંિો ઉપયોર્ થયો હોય છે અથિા ઉપયોર્ થયો હોિાની જાણ થાય છે . કોઇ
જાહેર અવધકારી સાથેન ાં વ્યક્ક્િર્િ જોડાણ િે અવધકારી િિી ક્રહિોના ઘર્યણમાાં પક્રરણમી
ર્કે, યયારે િે VESUVIUS ને અસર કરિો વનણયય લેિો હોય, અને િે આર્ળ જિાાં લાાંચ
િરીકે દે ખાઇ ર્કે. બાહ્ ક્રહિો, યયારે િે VESUVIUS ખાિે િમારી ભ ૂવમકા અને
જિાબદારીઓને પ્રભાવિિ કરે , ત્યારે ઘર્યણ ઊભ ાં કરી ર્કે છે .
10.1

VESUVIUS કમગચારીઓ અને VESUVIUS ના પ્રતિતનતધ િરીકે કામ કરિાં અન્ય વ્યક્ક્િઓએ
િેમના િોદ્દાનો દલરલર્પયોર્ વ્યક્ક્િર્િ લાભ મેળવવા માટે ન જ કરવો.

10.2

VESUVIUS કમગચારીઓ અને VESUVIUS ના પ્રતિતનતધ િરીકે કામ કરિાં અન્ય વ્યક્ક્િઓને
લાગલ ર્પડિી બાહ્ હિિ પ્રહિયા અનલસાર VESUVIUS ને આ તવશેની જાિેરાિ કરવી જ રિી:
•

કોઈર્પણ બાહ્ હિિ7 જે િેઓ ધરાવે છે ; અને

•

જાિેર અતધકારીઓ અથવા સરકારી અતધકારીઓ સાથેના િમામ જોડાણો

જેથી કરીને કોઇર્પણ ઘર્ગણને સમજી શકાય અને પ્રબંધન કરી શકાય.
પ ૂિયિા અને દે ખરે ખ
ધંધાના દરે ક એકમનલ ં પ્રબંધન અથવા ગ્લોબલ ફન્ક્શન આ નીતિના અમલ માટે અને િેમની
જવાબદારી િેઠળના કમગચારીના સંબધ
ં માં િેની જરલહરયાિોનલ ં ર્પાલન કરાવવા માટે જવાબદાર છે .
7

વ્યાખ્યાઓ જલ ઓ
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ચ ૂકવણીઓ, ભેટ અને ખચાગઓની મંજૂરી GH&E પ્રહિયાઓ અનલસાર જ િોવા રહ્ાં. આંિહરક ઑહડટ

આ નીતિ અને GH&E પ્રહિયાઓના અમલીકરણની દે ખરે ખ રાખશે અને પ ૂિગિાની િર્પાસ કરશે.
કોઇર્પણ પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે જૂથનો કાયદાકીય તવભાર્ ર્પણ ઉર્પલબ્ધ છે .
આ નીવિના ઉલ્લાંઘનો અથિા સાંભવિિ ઉલ્લાંઘનો
િમામ કમગચારીઓએ િેમના કામકાજ VESUVIUS ના નૈતિક મ ૂલયો અનલસાર કરવાની અને પ ૂિગિાની

ખામીઓને લર્િી કોઇર્પણ બાબિો અથવા શંકાઓ તવશે જાણ કરવા સહિિ, લાગલ ર્પડિાં કાયદાઓનલ ં
ર્પાલન કરવાની વ્યક્ક્િર્િ જવાબદારી લેવાની રિે છે . ણચિંિાઓ િમારા ઉર્પરી અતધકારી, કાયદાકીય
ટીમ અથવા ર્ોર્પનીય રીિે ઇમ્પ્લૉયી કન્સનગ િેલર્પલાઇન (સ્ર્પીક અર્પ)ને જણાવી શકાય છે
વધલ માહિિીઓ VESUVIUS સ્ર્પીક અર્પ નીતિમાં સમાવેલી છે .
િાલીમ/િધ માર્ય દર્યન
ર્પસંદ કરે લા કમગચારીઓએ નીતિ અને તનયામક સંદભગ (વ્યાવિાહરક ઉદાિરણોના દૃષ્ટાંિ સાથે)ની

સમજણ આર્પિી િાલીમમાં િાજરી આર્પવાની રિેશે અને આ નીતિમાંની માહિિીઓને પ ૂરક એવો એક

ઑનલાઇન િાલીમ કાયગિમ પ ૂરો કરવાનો રિેશે. જો િમને ર્પસંદ નથી કરવામાં આવ્યા, ર્પણ િાલીમ
લેવા ઇચ્છો છો, િો કૃર્પા કરી િમારા ફાઇનાન્સ િેડ અથવા કાન ૂની તવભાર્ના કોઇર્પણ સભ્યનો સંર્પકગ
કરો.

પ્રશ્નો
જો િમને આ નીતિ બાબિે કોઇ પ્રશ્નો િોય, િો કૃર્પા કરીને ક્ાં િો િમારા ઉર્પરી અતધકારી, કન્રી
ફાઇનાન્સ િેડ અથવા િો કાન ૂની તવભાર્ના કોઇ ર્પણ સભ્યનો સંર્પકગ કરો.
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લાાંચ એટલે:
-

કોઇ લાભ, નાણાંકીય કે અન્ય રીિે....

જે કોઇને વાયદો કરાય, રજૂઆિ કરાય, અથવા અર્પાય છે ....
િેમને પ્રભાતવિ કરવા માટે....

એક કાયગ અથવા પ્રવ ૃતત્ત અયોગ્ય રીિે કરવા માટે....
િેમની આતધકારીક ક્ષમિામાં....

લ ર....
ધંધો મેળવવા અથવા જાળવી રાખવાના િેતસ

અથવા આમ કર્લું િોવા બદલ િેમને બદલો આર્પવો.

લાંચ એ ર્પૈસા િોવા જરલરી નથી. જે કંઇ ર્પણ પ્રાપ્િકિાગ માટે એક લાભનલ ં તનમાગણ કરે છે િે લાંચ

િોઇ શકે છે - ઉદાિરણ િરીકે, વૈભવી મનોરં જન, એક ગ્રાિકના દીકરા અથવા દીકરીને કામ આર્પવલ,ં

એક સરકારી અતધકારીના માનીિા સખાવિમાં દાન આર્પવલ.ં લાભનલ ં િસ્િાંિહરિ થવલ ં જરલરી નથી ર્પેશકશ કરવી કે વાયદો કરવો પ ૂરિો છે .

જાહેર અવધકારી / સરકારી કમયચારી એટલે એવી વ્યક્ક્િ જે:
-

કોઇ ર્પણ પ્રકારનો વૈધાતનક, વિીવટી કે ન્યાતયક િોદ્દો ધરાવે છે , તનર્લક્ક્િ થકી કે ર્પછી ચટં ૂ ાઇને,
અથવા

-

કોઇ દે શ અથવા સરકાર (અથવા આવા કોઇ દે શ કે પ્રદે શના કોઇ ર્પેટાતવભાર્) માટે અથવા િેના

વિી એક જાિેર કાયગની કામર્ીરી સીધી રીિે કરિાં િોય અથવા ર્પરોક્ષ રીિે િે દે શ અથવા
પ્રદે શ (અથવા ર્પેટાતવભાર્)ની કોઇ જાિેર ર્પેિી અથવા જાિેર તનર્મ થકી કરે , અથવા
-

જાિેર આંિરરાષ્રીય સંસ્થાનો કોઇ અતધકારી અથવા એજન્ટ િોય. (ઉદાિરણ િરીકે સંર્ક્લ િ
રાષ્ર), અથવા

-

એક સરકાર િસ્િકના ધંધાનો કમગચારી (ઉદાિરણ િરીકે સરકારી ઉર્પિમનો એક કમગચારી),
અથવા

-

કોઇ રાજનૈતિક ર્પક્ષ, રાજનૈતિક ર્પક્ષનો અતધકારી, અને રાજનૈતિક કચેરીનો કોઇ ઉમેદવાર;
અથવા

-

કોઇ જાિેર અતધકારીનો સંબધ
ં ી.

ત્રીજો પક્ષ: એક ત્રીજા ર્પક્ષને, એવી વ્યક્ક્િ, વ્યક્ક્િઓ અથવા સંસ્થા જે VESUVIUS માટે અથવા

VESUVIUS ના વિી સેવાઓ બજાવિા િોય િેવા િરીકે વ્યાખ્યાતયિ કરવામાં આવે છે . િેમાં સેલસ
એજન્ટો, તવિરકો, સલાિ આર્પનાર િજઞ/સલાિકારો અને અન્ય વચેટો, કોન્રાક્ટરો અને ર્પેટાકોન્રાક્ટરો નો સમાવેશ થાય છે (અને સરકાર અને જાિેર સંસ્થાઓનો સમાવેશ ર્પણ થઈ શકે છે ).

સલર્મિા ચ ૂકવણીઓ એક સરકારી અતધકારી અથવા સંસ્થા દ્વારા તનયતમિ ર્પણે કરવાના કામોને

(ઉદાિરણ િરીકે ર્પરવાનાઓ અથવા મંજૂરીઓ આર્પવી, માલને કસ્ટમ્સમાંથી ર્પસાર કરવો) સલતનતિિ
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કરવા અથવા જલદીથી કરાવવા માટે કરવામાં આવિી ચ ૂકવણીઓ છે . િે ’ગ્રીસ’ અથવા ’સ્ર્પીડ’
ચ ૂકવણી િરીકે ર્પણ ઓળખાય છે .

બાહ્ ક્રહિો: VESUVIUS કંર્પનીના એક કમગચારી અથવા અતધકારી (અથિા નજીકના પક્રરિારના સભ્ય
અથિા ધાંધાકીય સાંલગ્ન સભ્ય)ના વ્યક્ક્િર્િ, ખાનર્ી, ધાંધાકીય, સખાિિ અથિા રાજનૈવિક ક્રહિ,
જે િેઓ િેમની VESUVIUS માટેની જવાબદારીથી બિાર ધરાવે છે . ઉદાહરણ િરીકે:
•
•

કોઇ ધંધા અથવા કંર્પનીની માણલકી/ િેમાં તનદે શક િોવલ ં

કોઇ ચોક્કસ સખાવિ, રાજનૈતિક સમલદાય અથવા ધંધાકીય મંડળ માટે/ િેની મદદમાં કામ
કરવલ ં

•

કોઇ સરકારી અતધકારી સાથે સંબતં ધિ િોવલ ં અથવા જોડાણ િોવલ.ં
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