एबीएफ लाचलुचपत िवरोधी धोरण

पर्स्तावना
असोिशएटेड िबर्टीश फु डस् पीएलसी (एबीएफ) ितच्या सवर् ावसाियक वहारात ावसाियकतेने,
उिचतपणे आिण िन ापूवर्क कृ ती करण्यास वचनब आहे. ितच्या नैितक वसाय प त चा एक भाग
म्हणून, एबीएफ कोणत्याही पर्कारची लाचलुचपत अथवा भर् ाचार सहन करणार नाही.१
लाचलुचपत िवरोधी धोरण या वचनब तेला पाठबळ देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वतर्णूक आिण
तत्त्वांची रुपरे षा मांडते. खास करून ते युकेचा लाचलुचपत कायदा आिण यूएस फॉिरन करप्ट पर्ॅिक्टसेस
अॅक्ट (एफसीपीए) यांच्या अनुपालनाची खातर्ी करण्याच्या हेतूने एबीएफच्या धोरणांची आिण
कायर्प त ची रुपरे षा मांडते. लाचलुचपत िवरोधी कायदे आिण िनयमने िक्ल असू शकतात. या
धोरणामुळे कमर्चाऱ्यांना जेव्हा समस्या उभ्या राहतील तेव्हा; िजथे समस्या स्प असतील ितथे मनाई
के लेली वतर्णूक टाळण्यासाठी; आिण िजथे त्या तशा नसतील ितथे सत्वर मागर्दशर्न िमळवण्यासाठी सक्षम
करतील. संबंिधत कमर्चाऱ्यांना समोरासमोरच्या भर् ाचार िवरोधी पर्िशक्षणाला सु ा उपिस्थत रहावे
लागेल.
धोरणाचा गोषवारा
एबीएफच्या सवर् कमर्चाऱ्यांना, अिधकाऱ्यांना आिण संचालकांना, आिण एबीएफच्या वतीने कायर् करणाऱ्या
सवार्ंना सुिवधादायक पर्दानांसिहत लाच, िकवा िककबॅक्स देऊ करण्यास, पर्दान करण्यास, मागणी करण्यास
िकवा स्वीकारण्यास कठोरपणे मनाई करण्यात येत आहे.
धोरणात ठरवून िदलेल्या आवश्यकता एबीएफ, ितच्या संपूणर् मालकीच्या उपकं पन्या आिण एबीएफच्या
िनयंतर्णात असलेल्या कोणत्याही संयुक्त साहसांना, आिण त्यांच्या सवर् कमर्चाऱ्यांना, अिधकाऱ्यांना आिण
संचालकांना लागू आहेत. ज्या संयुक्त साहसांमध्ये एबीएफचे िनयंतर्क िहतसंबंध नाहीत त्यांनी या िकवा
याच्याशी तुल्य धोरणाचे अनुपालन करणे अपेिक्षत असेल.
जगात कु ठे ही, एबीएफच्या वतीने काम करणाऱ्या एजन्सीज्, पर्ितिनधी आिण मध्यस्थ यांनी एबीएफच्या
(िकवा संबंिधत पर्चिलत कं पनीच्या) ावसाियक तत्त्वांचे (ज्यामध्ये संबंिधत लाचलुचपत िवरोधी तरतूदी
समािव आहेत) िकवा तत्सम आचारसंिहतेचे पालन के ले पािहजे.२ पुरवठादारांसारखे तृतीय पक्ष आिण
इतर कं तर्ाटदारांनी एबीएफच्या (िकवा संबंिधत पर्चिलत कं पनीच्या) आचारसंिहतेचे िकवा ितच्याशी तुल्य
आचारसंिहतेचे पालन करणे अपेिक्षत आहे.
उल्लंघनाचे गंभीर स्वरुप लक्षात घेता, एखा ा कमर्चाऱ्याने हेतूपूवर्क िकवा िनष्काळजीपणाच्या कृ तीने या
धोरणाचे पालन न करण्याचा पिरणाम िशस्तभंगाची कारवाई करण्यात होऊ शकतो ज्याची अंितम
पिरणती रोजगाराची समा ी असू शकते.
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अिधक मािहतीसाठी खालील एजन्ट, पर्ितिनधी आिण मध्यस्थ यावरील िवभाग पहा.
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संबंिधत कायदा
जगातील बहुतेक देशांत लाचलुचपत िवरोधी कायदे अिस्तत्वात आहेत. आम्ही खाली युके आिण यूएसमधील
काय ांवर लक्ष कदर्ीत के ले आहे, पण एबीएफला तुमच्या वसायाला लागू असलेले सवर् देशांतील
काय ांचे अनुपालन के ले जाणे आवश्यक आहे आिण संबंध असेल ितथे तुम्ही कायदेशीर सल्ला िमळवावा.
युके लाचलुचपत अिधिनयम
युके लाचलुचपत अिधिनयमाखाली, एखा ा क्तीने एखादे काम अयोग्य प तीने करण्यासाठी आमीष
िकवा बक्षीस म्हणून िकवा िजथे असा स्वीकार िकवा पर्ा ी हीच अयोग्य असेल असे काही दुसऱ्या
क्तीकडू न तशा पर्ा ीची िवनंती करण्यासाठी िकवा िमळवण्यासाठी पैसे, भेटी िकवा काही मूल्यवान देऊ
करणे, आ ासन देणे िकवा देणे हा गुन्हा आहे. कोणत्याही स्वरुपातील भेट, मोबदला, बक्षीस िकवा लाभ
लाच ठरू शके ल- त्यासाठी पैसेच देणे आवश्यक नाही. हा सवर्साधारण कायदा सावर्जिनक िकवा खाजगी
क्षेतर्े अशा दोन्ही िठकाणच्या क्त ना लाच देऊ करणे याला गुन्हा ठरिवते म्हणजेच ते के वळ सरकारी
अिधकाऱ्यांच्या भर् ाचारापुरते मयार्िदत नाही.
अिधिनयमात िवदेशी सावर्जिनक क्त ना लाच देणे हा सु ा िविश गुन्हा आहे (सावर्जिनक क्तीची
ाख्या पृ ८ वर पहा). एखा ा अिभयोक्त्याला ''औिचत्यभंग'', म्हणजे के वळ वसाय िकवा
ावसाियक लाभ िमळवण्यासाठी िकवा सुरिक्षत ठे वण्यासाठी सावर्जिनक अिधकाऱ्याला पर्भावीत करणे हा
गुन्हेगाराचा हेतू असल्याचे दाखिवणे आवश्यक नाही.
लाचलुचपत अिधिनयम युकेमध्ये घडणाऱ्या सवर् गुन् ांना लागू होतोच, पण तो िबर्टीश नागिरकांनी,
युकेच्या रिहवाशांनी िकवा युके मध्ये अंगीकृ त के लेल्या कोणत्याही संस्थांनी युकेच्या बाहेर, काही बाबतीत
तर ते स्थािनक दृष्ट्य़ा प तशीर िकवा स्थािनक काय ाने अनुज्ञेय असतात अशा पर्करणांतही, के लेल्या
गुन् ांनाही लागू होतो.
अिधिनयमात एक नवीन कॉप रे ट गुन्हा समािव करण्यात आला आहे जो सेवा पुरिवण्याऱ्या कोणीही िकवा
कं पनीच्या वतीने लाचलुचपतीला पर्ितबंध करण्यातील अपयशासाठी सु ा युकेमध्ये३ अंगीकृ त करण्यात
आलेल्या िकवा युकेमधील ितच्या वसायाच्या वतीने ते करणाऱ्या कोणत्याही कं पनीवर गुन्हेगारी दाियत्व
लादते. त्यात कमर्चारी, एजन्टस्, पर्ितिनधी, मध्यस्थ, उपकं पन्या आिण संयुक्त साहसांचाही समावेश असू
शकतो.
एखादी कं पनी कॉप रे ट गुन् ासाठी दोषी असणार नाही जर ती अशा क्ती िकवा एककांच्या
लाचलुचपतीला पर्ितबंध करण्यासाठी त्यांच्याकडे "पुरेशा कायर्प ती" आहेत असे िस करू शकली. हे
लाचलुचपत िवरोधी धोरण एबीएफच्या "पुरेशा कायर्प त "चा भाग आहे.
लाचलुचपत करणाऱ्या क्त ना १० वषार्ंपयर्ंत कारावासाची आिण/िकवा अमयार्िदत दंडाची िशक्षा होऊ
शकते. एखादा गुन्हा करणाऱ्या कं पनीला खूप मो ा दंडाला, कोणत्याही कलंिकत कं तर्ाटाच्या लाभांपासून
वंिचत होण्याला आिण सावर्जिनक पर्ापण कामांसाठी आिण सरकारी कं तर्ाटांसाठी िनिवदा सादर करण्यावर
बंदी घातली जाण्याला सु ा सामोरे जाऊ लागू शके ल.

३ त्यात

समािव असू शके ल, उदाहरणाथर्, युकेमध्ये एकच शाखा असलेली एखादी िवदेशी कॉप रे ट.
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यूएस फॉिरन करप्ट पर्ॉिक्टसेस अॅक्ट (एफसीपीए)
िवदेशी अिधकाऱ्यांना िकवा पाट ला पर्भावीत करण्याच्या हेतूने कोणत्याही िवदेशी सरकारच्या
अिधकाऱ्याला पैसे, भेटी िकवा काहीही मूल्यवान वस्तू देऊ करणे िकवा कं पनीला वसाय िमळवण्यात
िकवा चालू ठे वण्यात सहाय्य करण्यासाठी दबाव टाकण्यासाठी िवदेशी अिधकाऱ्याला िकवा पाट ला उ ुक्त
करण्यास एफसीपीए मनाई करतो. यूएससी पुरेसे संबंध असल्याचे मानल्या जाणाऱ्या प तीने िनयमांचे
उल्लंघन करणारे युएसचे नागिरक, कायमचे िनवासी आिण युएस कं पन्यांना िकवा त्यांच्या वतीने काम
करणाऱ्या कोणत्याही क्तीला, तसेच युएस-बा
क्त ना हा कायदा लागू होतो. युएस सरकारने आपला
दृ ीकोन मांडला आहे िक एफसीपीए के वळ यूएसशी अत्यंत मयार्िदत संबंध असलेल्या वहारांना लागू
होऊ शके ल म्हणजेच िजथे युएस-बा
क्ती/कं पनी उल्लंघनाच्या संबंधात यूएस कम्युिनके शन िकवा बँिकग
नेटवकर् वापरते. एफसीपीए अंतगर्त िनयंतर्ण आिण लेखांकन आिण अिभलेख ठे वण्याच्या तरतूदी सु ा
लादते.
जी कॉप रे शन्स एफसीपीएचे उल्लंघन करतात त्यांना मोठा दंड भरावा लागतो. लाचलुचपत िवरोधी
तरतूद च्या अधीन क्त ना संभा दंड आिण ५ वषार्ंपयर्ंत आिण लेखांकन तरतूदीच्या अधीन २०
वषार्ंपयर्त कारावासाची िशक्षा होऊ शकते.
लाचलुचपत म्हणजे काय?
लाचलुचपत म्हणजे साधारणपणे एखादा व्य़ापारी लाभ िमळवण्याच्या दृ ीने िकवा चालू राहण्यासाठी
सरकार िकवा वसायातील कोणाला तरी पैसे, एखादी भेट िकवा दुसरे काहीतरी मूल्यवान देऊ करणे
िकवा पर्ा कत्यार्ला अयोग्य कृ ती करण्यासाठी पर्वृ करणे िकवा िजथे पर्ा कत्यार्ने लाभ पर्ा करणे अयोग्य
असेल अशी कृ त्ये आहेत. लाचलुचपत ितथेही होऊ शकते िजथे लाच घेणे िकवा देणे हे तृतीय पक्षाकडू न,
म्हणजेच एखादा एजन्ट, पर्ितिनधी िकवा मध्यस्थ यांच्याकडू न िकवा त्याच्या माफर् त के ले जाते. बहुतेक
न्यायािधकािरतांमध्ये लाच घेणे आिण देणे दोन्हीसाठीही मनाई आहे.
लाच देण्यात साधारणपणे पैसे देणे (िकवा पैसे देण्याचे आ ासन) समािव असते, पण त्यात इतर लाभ
िकवा फायदे समािव असू शकतात. उदाहरणाथर्, लाच देण्यात खालील गो चा समावेश असू शकतोः
•

महाग ा भेटी. मनोरं जन िकवा पर्वास खचर्, खास करून तो जेव्हा पर्माणबा
असलेल्या ावसाियक वाटाघाट च्या संदभार्त वारं वार िदला जातो;

असतो, सुरू

•

समूह सदस्य, पर्स्तावक िकवा संमंतर्क यांच्यासारख्या कमर्चाऱ्यांनी िकवा तृतीय
देणे;

•

कं पनीच्या सेवांचा, सुिवधांचा िकवा मालम ेचा िवनाभरपाई उपभोग;

•

कज, कजार्ची हमी िकवा इतर वाढीव उधारी देणे;

•

मुख्य कं तर्ाट देण्यात सहभाग असलेल्या कोणाशी तरी संबंध असलेल्या

•

संभा
गर्ाहक/सावर्जिनक िकवा सरकारी अिधकाऱ्याच्या पिरवाराच्या मालकीच्या स्थािनक
कं पनीला सामील करून घेणे िकवा पिरवारातील सदस्याला शैक्षिणक िशष्यवृ ी देणे;

•

एएफबी ज्यांच्याबरोबर वसाय करते अशा कोणाशी संबंिधत तृतीय पक्षाला िकवा त्याच्या
िवनंतीवरून िकवा िदलेल्या राजकीय िकवा धमार्दाय देणग्या; आिण

क्त नी रोख पैसे

क्तीला उप-कं तर्ाट देणे;
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•

इं टनर्िशप िकवा कामाचा अनुभव, मग तो िबनपगारी असो अथवा पगारी, अशा लाभांची तरतूद.

सुिवधादायक पर्दाने या सरकारच्या नेहमीच्या कारवाईला गित देण्यासाठी िकवा कामिगरी सुिवधाजनक
करण्यासाठी (जसे िक व्हीसा िकवा कस्टम िक्लयरन्सची तरतूद) सरकारी अिधकाऱ्याकं डू न िवनंती के ल्या
जाणाऱ्या छो ा रकमा िकवा शुल्के असतात. काही देशांत अशी पर्दाने करणे सामान्य मानले जात असले
तरीही या देशांमध्ये ते बेकायदेशीर आहे.
एबीएफ धोरणे आिण कायर्प ती
सुिवधादायक पर्दाने
एबीएफ लाचलुचपत िवरोधी धोरण सुिवधादायक पर्दानांना अनुमित देत नाही.
एबीएफ कमर्चारी िकवा पर्ितिनधीकडू न करण्यात आलेली कोणतीही सुिवधादायक पर्दानांसाठीची िवनंती
तुमच्या लाइन
वस्थापकाला िकवा लाचलुचपत िवरोधी आिण भर् ाचार अिधकाऱ्याला (एबीसी
अिधकारी) कळिवण्यात यावी.
काही पिरिस्थती असू शकतात ज्यात सुिवधादायक पर्दाने अटळ असतात (उदाहरणाथर् एखा ा धमकीमुळे,
िकवा अन्यथा क्तीच्या स्वास्थ्यावरील िकवा सुरिक्षततेवरील पिरणामामुळे). अशी कोणतीही पर्दाने
ताबडतोब तुमच्या लाइन वस्थापकाच्या िकवा एबीसी अिधकाऱ्याच्या नजरे ला आणली पािहजेत आिण
त्यांची योग्य पर्कारे मािहती िदली पािहजे.
भेटी आिण पाहुणचार
माफक भेटी िकवा पाहुणचाराची देवाण घेवाण िकवा तरतूद यामुळे ावसाियक संबधांतील स ावनांना
उत्थापन िमळू शके ल. तथािप, त्यांच्यावर मूल्य आिण वारं वारता या दृ ीने, रुढ ावसाियक पर्थांशी
अनुरुप आिण लागू असणाऱ्या सवर् काय ांनुसार मयार्दा असली पािहजे.
कमर्चाऱ्यांनी एबीएफचा समावेश असलेल्या कोणताही वसाय िकवा अपेिक्षत भावी वसाय यांच्यासह
संबंधात अयोग्य वतर्नाला पर्वृ करण्यासाठी, मदत करण्यासाठी िकवा देण्यासाठी तयार के लेल्या भेटी
िकवा पाहुणचार यांची िवनंती, स्वीकार, देकार िकवा तरतूद करता कामा नयेः उदाहरणाथर्, िजथे त्यांना
कदािचत पर्ा कत्यार्ची अनुमान िकवा िन ा यांच्या बाबतीत तडजोड झाल्याचे आढळू शके ल. ही
आवश्यकता आणखी कोणत्याही तृतीय पक्षामाफर् त िकवा एखा ा पर्त्यक्ष िकवा संभा गर्ाहकाच्या
पिरवाराच्या सदस्याकडू न भेटी िकवा पाहुणचार यांची तरतूद िकवा स्वीकार यांनाही लागू होते. त्या
ितिरक्त, कमर्चाऱ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या खचार्ने संभा गर्ाहकाला िकवा सरकारी अिधकाऱ्यांना भेटी,
पाहुणचार िकवा इतर कोणतेही लाभ देता कामा नयेत.

या धोरणाच्या हेत्वथर् भेट आिण पाहुणचार यामध्ये काय समािव आहे?
मूल्यवान असे काहीही - या न संपणाऱ्या यादीत कर्ीडा/सांस्कृ ितक कायर्कर्मांची ितिकटे, भेट पर्माणपतर्े,
बक्षीसे, सवलती, कज, पर्वासाचा खचर्, समभाग िकवा इतर िसक्युरीटीज् आिण सुिवधांचा म्हणजेच हॉिलडे
होमचा उपभोग यांचा समावेश असेल जे मंजूरी िमळवण्यासाठी उिचत िकवा सुजाणतेचे नसेल आिण लाइन
वस्थापकांनी सु ा खचार्ंना मंजूरी देताना असे घटक लक्षात ठे वावेत.
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भेटी िकवा पाहुणचार के व्हा स्वीकाराहर् आहेत?
या धोरणाचा आिण खालील मंजूऱ्यांच्या आवश्यकतांचा िवचार करून काय स्वीकाराहर् आहे याचे िनधार्रण
करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या िनणर्यशक्तीचा वापर करावा.
सामान्यपणे िजथे बदल्यात काहीतरी िमळे ल अशी अपेक्षा िकवा िव ास नसेल तर माफक भेटी आिण
पाहुणचार देता येऊ शकतील. माफक भेटी आिण पाहुणचारात समावेश असू शके लः
•

कॅ लडसर्, डायऱ्या, पेन्स, आिण सँपल्ससारख्या इतर छो
मूल्याच्या छो ा भेटी;

ा पर्चाराच्या वस्तू यांच्यासह नाममातर्

•

तुम्ही ज्यांच्याबरोबर

•

माफक मनोरं जनाच्या कायर्कर्माला म्हणजेच एखादा संगीताचा कायर्कर्म िकवा, नाटक िकवा एखादा
लहानशा कर्ीडािवषयक कायर्कर्म यांना पर्संगवशात उपिस्थती

•

कायदेशीर

वसाय करता अशा लोकांसमवेत पर्संगवशात छोटेसे भोजन;

वसायाच्या संबंधात आवश्यक आिण पर्वास आिण िनवासाचा वास्तव खचर्.

जेव्हा भेटी िकवा पाहुणचार वरील पर्कारात बसत नाहीत िकवा त्या तशा बसतात याब ल तुमची खातर्ी
नसते िकवा अन्यथा अनुिचत असतात, ितथे भेटी िकवा पाहुणचार देऊ करण्यापूव िकवा स्वीकारण्यापूव
तुम्ही तुमच्या लाइन वस्थापकाकडू न िकवा एबीसी अिधकाऱ्याकडू न पूवर् मंजरू ी पर्ा के ली पािहजे.
पुढील गो साठी तुम्ही नेहमीच पूवर् मंजरू ी पर्ा के ली पािहजेः
•

५० प डांपेक्षा जास्त िकमत असलेली कोणतीही भेट;

•

मनोरं जन/पाहुणचार (उदाहरणाथर् एखादे भोजन, एखा ा कायर्कर्माचे िकवा कर्ीडा कायर्कर्माचे
आमंतर्ण, ावसाियक सहलीचा खचर् िकवा या सवर् कृ ती एकितर्तपणे) जो १०० प डांपेक्षा जास्त
आहे.

शंका टाळण्यासाठी, पुढील गो साठी पूवर् मंजूरी आवश्यक नाहीः
•

नाममातर् मूल्याची बर्ँडेड पर्चाराची उत्पादने (म्हणजे पेन्स, कॅ लडसर्, टी-शटर्स्);

•

एबीएफच्या िकवा तृतीय पक्षाच्या जागेत कायदेशीर
आलेली पेये, सँडिवचेस िकवा माफक उपहार.

ावसाियक बैठकांच्या संबंधात पुरिवण्यात

तसेच पर्स्तािवत भेट िकवा पाहुणचाराची पर्माणब ता आिण हेतू िवचारात घेऊन, तुम्ही वेळेची वारं वारता
आिण उिचतताही िवचारात घ्यावी. तशा माफकच असलेल्या भेटी ज्या वारं वार िदल्या/पर्ा के ल्या जातात,
उदाहरणाथर्, कं तर्ाटाच्या वाटाघाट च्या दरम्यान, तर त्यांच्याकडे अनुिचत म्हणून पािहले जाईल. म्हणून,
िविश पर्स्ताव मंजूर मयार्दच्े या बाहेर जात नसेल ितथेही, तुम्ही मंजूरी िमळवणे उिचत िकवा सुजाणतेचे
नाही याब ल तुमचे स्वतःचे समाधान करून घेतले पािहजे आिण लाइन वस्थापकाने सु ा खचर् मंजूर
करताना असे घटक लक्षात ठे वले पािहजेत.
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तुम्हाला मंजूर मयार्दच्े या बाहेर जात असल्याचे िदसणारी एखादी भेट िकवा पाहुणचार िमळाला असेल
तर, कायर्कर्मानंतर ते तुम्ही तुमच्या लाइन वस्थापकाकडे िकवा एबीसी अिधकाऱ्याकडे जाहीर के ले
पािहजे. भेटीच्या बाबतीत ती ठे वून घेणे उिचत वाटत नसेल तर ती तुम्हाला परत करावी लागू शकते,
एबीसीच्या स्वाधीन करावी लागू शकते िकवा धमार्दाय संस्थेला दान ावी लागू शके ल.
मंजूरीची गरज असलेल्या सवर् भेट ची आिण पाहुणचारांची स्थािनक भेटी आिण पाहुणचार न दवहीत
कागदोपतर्ी न द के ली जाईल. मंजूरी मयार्दच्े या आत असणाऱ्या बाहेर पाठिवल्या जाणाऱ्या भेटी सामान्य
खचर् मंजूरी पर्िकर्येच्या अधीन असतील आिण संबंिधत मंजूरीदात्याला खचर् अनुिचत वाटला तर त्यांना
मंजूरी िदली जाणार नाही. अशी एखादी घटना एबीसी अिधकाऱ्याला कळिवण्यात येईल.
न दवही आिण मंजूरी पर्िकर्या अंतगर्त लेखापिरक्षणाच्या िनयिमत पुनरावलोकनाच्या अधीन असेल.
न दवहीच्या अशा पुनरावलोकनात पर्त्येक भेटीचे आिण पाहुणचाराच्या के वळ मूल्यावरच नाही तर त्यांची
वारं वारता आिण िविश
क्ती/कं पन्यांकडू न देऊ करण्यात आलेल्या/पर्ा झालेल्या भेटी आिण
पाहुणचारांच्या एकू ण मूल्यावर लक्ष ठे वणे समािव असेल.
काही बाबी अशा आहेत ज्यात भेटी आिण पाहुणचार कधीही स्वीकाराहर् नाहीत, त्या अशाः
•

रोख रकमेच्या िकवा सममूल्यांच्या (म्हणजे भेट पर्माणपतर्े, कज, समभाग िकवा समभागाचा पयार्य)
भेटी;

•

अपर्ित ीत, अनुिचत आिण एबीएफची िन ा िकवा पर्ित ा यांना हानी पोचवतील अशा भेटी आिण
पाहुणचार;

•

स्थािनक कायदा िकवा िनयमनांचे उल्लंघन करणाऱ्या भेटी आिण पाहुणचार;

•

त्यांच्या मालकाने/पर्मुखाने पर्ा कत्यार्ला पर्ा करण्यासाठी अनुमित न िदलेल्या भेटी आिण
पाहुणचार. या बाबतीत कोणत्याही शंकेला जागा असेल तर, पर्ा कत्यार्ने मनोरं जन/पाहुणचार
स्वीकारल्याने कोणत्याही लागू असणाऱ्या धोरणाचे/स्थािनक काय ाचे उल्लंघन होते काय
यािवषयी आगाऊ सल्ला देणे शक्य होण्यासाठी पर्ा कत्यार्च्या मालकाला/पर्मुखाला भेट देण्याच्या
िकवा मनोरं जन/पाहुणचार देऊ करण्याच्या हेतूची लेखी सूचना देण्यात यावी.

कृ पया न द घ्यावी िक िवशेष सवलती िजथे सावर्जिनक िकवा सरकारी कमर्चारी िकवा अिधकाऱ्याला भेट
िकवा पाहुणचार देऊ करण्याची तुमचा हेतू असेल ितथेच लागू होतात. कमी िकमतीची बर्ँडेड पर्चाराची
उत्पादने आिण वर संदिभत के ल्यापर्माणे एबीएफच्या िकवा तृतीय पक्षाच्या जागेत माफक उपहारासाठी
नाममातर् सवलती या ितिरक्त, सरकारी अिधकाऱ्यांना देऊ करण्यात येणाऱ्या भेटी आिण पाहुणचार
यांच्यासाठी तुम्हाला नेहमीच एबीसी अिधकाऱ्याची पूवर् मंजरू ी आिण न दणी आवश्यक असेल.
तुमचा स्थािनक एबीसी अिधकारी धोरणातील कोणत्याही संबंिधत स्थािनक संबंिधत बदलािवषयी सल्ला
देण्यास सक्षम आहे, उदाहरणाथर्, रुढीने चालत आलेल्या भेटी ज्या कायदेशीर आहेत आिण लाचलुचपत
िकवा भर् ाचाराची संकल्पना उ वत नाही.
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भेटी, मनोरं जन, पाहुणचार आिण यजमानपद स्वीकारणे यांचा समावेश भेटी, मनोरं जन आिण पाहुणचार
आिण भेटी, मनोरं जन िकवा पाहुणचार यासाठी मंजूरीच्या तत्त्वांसिहत संबंिधत मंजूरी पर्पतर्े, देणे आिण
पर्ा करणे यासाठी अिधक मागर्दशर्न पर्ोसेस स्लाइडस् मध्ये आहे ज्या www.abfintranet.com वर
एबीएफ इन्टर्ानेटवर उपलब्ध आहेत.
एजन्टस्, पर्ितिनधी, मध्यस्थ आिण इतर तृतीय पक्ष
एजन्टस्, पर्ितिनधी िकवा इतर तृतीय पक्ष जेव्हा एबीएफच्या वतीने काम करत असतात तेव्हा त्यांच्या
लाचलुचपतीच्या कृ तीसाठी एबीएफला गुन्हेगार म्हणून जबाबदार धरले जाऊ शके ल.
तृतीय पक्षाला सामील करून घेण्यापूव अशा एखा ा क्तीची गरज आहे का; पर्स्तािवत क्ती
भूिमके साठी (त्यांचे ज्ञान आिण िहतसंबंधाचा संभा संघषर् यांच्या संदभार्सिहत) योग्य आहे का; आिण
पर्स्तािवत िव लब्धी उिचत आहे का याचा तुम्ही िवचार करावा. ावसाियक युनीटस् बर्ायबरी िरस्क
अॅसेसमट्स फॉर थडर् पाट ज् (एबीएफ इन्टर्ानेटवर उपलब्ध असलेले) मध्ये ठरवून िदलेल्या तृतीय पक्षाच्या
पर्िकर्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी, जोखमीच्या पातळीचे िनधार्रण आिण िनयुक्तीपूव आिण दरम्यान
संबंिधत कायर्प ती लागू करण्यासिहत, जबाबदार आहेत.
एबीएफच्या िहतसंबध
ं ांचे पर्ितिनधीत्व करण्यात गुंतलेले एजन्टस्, पर्ितिनधी आिण मध्यस्थ यांनी
एबीएफच्या (िकवा संबिं धत पर्चालक कं पनीच्या) ावसाियक तत्त्वांच,े संबिं धत लाचलुचपत िवरोधी
तरतूद सह, अनुपालन के लेच पािहजे. या बाबतीतील एबीएफच्या अपेक्षा अशा क्त ना/एककांना
कळिवण्यासाठी आिण त्या पूणर् के ल्या जातील यासाठी पाठपुरावा करण्यासाठी, आिण आवश्यक ितथे उिचत
कं तर्ाटिवषयक संरक्षणे आिण सुरक्षा उपाय आहेत याची खातर्ी करण्यासाठी वस्थापक जबाबदार आहेत.४
कोणताही एजन्ट, पर्ितिनधी िकवा मध्यस्थ िनयुक्त करण्यापूव योग्य ती संपूणर् खबरदारी, ज्यात उच्च
जोखीम क्षेतर्ातील तृतीय पक्ष जोखीम िनधार्रणांचे कायार्न्वयण समािव असू शके ल, घेणे आवश्यक आहे.
िवशेषतः ते कोण आहेत (कोणत्याही कं पनीचा अंितम मालक कोण आहे यासिहत); त्यांचा ावसाियक
इितहास काय आहे (कोणत्याही चुकीच्या ावसाियक वहारात ते सामील असल्याचा आरोप िकवा
अहवाल यासिहत); आिण त्यांनी यापूव कोणासाठी काम के ले आहे हे तुम्ही शोधून काढणे आवश्यक आहे.
उिचत संदभर् नेहमीच पर्ा के ले पािहजेत.
ावसाियक युनीटस् कोणतेही एजन्टस्, पर्ितिनधी िकवा मध्यस्थ यांना मंजूर मध्यस्थ कराराखालील
(िकवा तत्समान) पर्दाने योग्य पर्कारे न दली जाणे, मंजूर के ली जाणे आिण करारानुसार आिण इतर
कायदेशीर आवश्कतांनुसार पर्दान के ली जाणे यासाठी जबाबदार असतील. एजन्ट, पर्ितिनधी िकवा मध्यस्थ
यांना के ली जाणारे सवर् पर्दाने एजन्ट, पर्ितिनधी िकवा मध्यस्थ यांचे ज्या देशात वसायाचे मुख्य िठकाण
आहे िकवा एबीएफच्या वतीने मो ा पर्माणावरील सेवा पुरिवतात त्या देशातील त्यांच्या बँक खात्यात थेट
जमा करून के ली पािहजेत (कोणत्याही तृतीय पक्षाला नाही). किमशन, सेवा आकार िकवा सेवा आकार
यांची तृतीय पक्षाला पर्दाने करण्यासाठीची कोणतीही िवनंती जी या धोरणानमुसार नसेल ती एबीसी
अिधकाऱ्याने मंजूर के ली पािहजे.

४

पर्ितिनधी करारासाठी पर्मािणत लाचलुचपत िवरोधी शब्दरचना तुमच्या इन-हाउस कायदा संघाकडे उपलब्ध आहे.
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सरकारशी

वहार करणे

अनेक देश सावर्जिनक आिण खाजगी क्षेतर्ातील लाचलुचपतील आिण भर् ाचाराला िशक्षा देत असले तरीही,
सावर्जिनक क्षेतर्ाला लागू असलेले िनयम अिधक कठोर असल्याचा कल िदसून येतो. या धोरणाची तत्त्वे
सावर्जिनक आिण खाजगी असा दोन्ही क्षेतर्ातील वहारांना लागू असतानाच, सरकार, सरकारी एजन्सीज्,
िकवा सरकारी मालकीचे िकवा िनयंतर्णाखालील वसाय, खास करून िजथे कं तर्ाट आधीच संबंिधत
सरकारच्या िकवा सरकारी एककाच्या अखत्यारीत आहे आिण/िकवा तुम्ही त्या सरकार िकवा सरकारी
एककाकडू न वसाय िमळवण्यासाठी पर्य करत आहात, अशा बाबतीत िवशेष काळजी घेणे आवश्यक
आहे.
वसाय िकवा ापारी लाभ िमळवण्याच्या िकवा चालू राहण्याच्या दृ ीने, िकवा अन्यथा एबीसीच्या
ावसाियक िहतसंबंधासांठी लाभदायक ठरे ल अशा िदसणाऱया एखा ा िनणर्याच्या संबंधात दबाव
टाकण्याच्या हेतूने कोणत्याही सरकारी िकवा सावर्जिनक अिधकाऱ्याला पैसे, भेटी, मनोरं जन िकवा इतर
कोणतीही मूल्यवान वस्तू देण्याच्या तरतूदीला एबीएफ मनाई करते.
कोणत्याही सरकारी िकवा सावर्जिनक अिधकाऱ्याला खालील बाब सहच्या संबंधात एखादी भेट िकवा
पाहुणचार देऊ करण्यापूव एबीसी अिधकाऱ्याकडू न मंजरू ी आवश्यक आहेः
•

पर्वासाच्या, पाहुणचाराच्या िकवा मनोरं जनाच्या खचार्चे (उदाहरणाथर्ः िवमानपर्वासाचे भाडे,
भोजने िकवा हॉटेलची िबले) पर्दान करणे िकवा पर्तीपूत करणे;

•

भेटी देणे; आिण

•

धमार्थर् योगदाने देणे

भेटी आिण पाहुणचार िवभागात संदिभत के लेल्या नाममातर् अपवादां ितिरक्त, सरकारी आिण सावर्जिनक
अिधकाऱ्यांना सवर् भेटी आिण पाहुणचार, यांची स्थािनक भेटी आिण पाहुणचार न दवहीत न द करावी.
सरकारी आिण सावर्जिनक अिधकाऱ्यांच्या उदाहरणांमध्ये समािव आहेतः
•

सरकारी मंतर्ी, रा ीय, पर्ांतीय िकवा स्थािनक िवधानसभांचे िनवडलेले पर्ितिनधी, राजकीय पक्षांचे
पदािधकारी, नागरी सेवक, दंडािधकारी िकवा न्यायाधीश यांच्यासिहत वैधािनक, पर्शासकीय िकवा
न्यायालयीन पद धारण करणारा कोणीही;

•

सरकार, सरकारी िवभाग, सरकारी िकवा सावर्जिनक एजन्सी, सावर्जिनक उ म, िकवा संपूणर् िकवा
अंशतः सरकारी मालकीचे उ म यांच्यासाठी अिधकृ त क्षमतेत काम करणारा एखादा कमर्चारी,
अिधकारी, एजन्ट िकवा इतर क्ती; आिण

•

जागितक बँक, संयुक्त रा े िकवा युरोिपयन किमशन यांच्यासारख्या सावर्जिनक आंतररा ीय
संघटनांसाठी अिधकृ त क्षमतेत काम करणारा एखादा कमर्चारी, अिधकारी, एजन्ट िकवा क्ती.
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राजकीय देणग्या
एबीसीचे हे धोरण आहे िक एक संघटना म्हणून कोणत्याही राजकीय देणग्या ायच्या नाहीत. कमर्चारी
त्यांच्या स्वतःच्या पैशाने पर्दाने करण्याची िनवड करू शकतात, पण एबीएफच्या लाभासाठी तृतीय पक्षाला
पर्भावीत करण्याच्या दृ ीकोनातून िकवा असा पर्भाव हेतूपूवर्क होता असा समज होऊ शके ल अशा
कोणत्याही प तीने नाही.
धमार्थर् देणग्या
एबीएफ ज्या समुदायात ितचा वसाय करते त्यांना देणग्या देण्यावर िव ास ठे वते आिण एबीएफ
िनधीतून धमार्दाय संस्थांना वास्तव देणग्यांना परवानगी देते. तथािप, धमार्थर् देणग्यांकडे एबीएफसाठी
पर्भाव िवकत घेण्याचा पर्य म्हणून िकवा इतर कोणत्याही मागार्ने अयोग्य असल्याच्या आिण भर् ाचार
िवरोधी काय ाचे उल्लंघन करून खाजगी क्ती िकवा सरकारी अिधकाऱ्यांना देणगीच्या नावाखालील
बेकायदेशीर पर्दानांचे अत्यंत हीन पर्करण या आधारे पािहले जाऊ शकणार नाही याची एबीएफला खातर्ी
असली पािहजे. धमार्दाय संस्था कायदेशीर आहे आिण देणगी इतर लाभाथ कडे वळवली जाणार नाही
याची काळजी घेण्यात यावी. त्यामुळे कोणतीही धमार्थर् देणगी मंजूरीसाठी आधी तुमच्या स्थािनक एबीसी
अिधकाऱ्याकडे संदिभत के ल्यािशवाय देऊ िकवा कबूल करू नये.
इं न्टनर्िशप/कामाचा अनुभव
िबनपगारी िकवा पगारी इं टनर्िशप िकवा कामाच्या अनुभवाकडे एकादया तृतीय पक्षाला एखादा लाभ
(आिण संभा तः एक अयोग्य) म्हणून पािहले जाऊ शके ल. तुमच्या मनुष्यबळ िवकास िवभागाकडू न आधी
मंजूरी िमळवल्यािशवाय कोणतीही इं टनर्िशप िकवा कामाचा अनुभव देऊ करण्यात येऊ नये. तुम्हाला पर्ा
झालेली इं टनर्िशप िकवा कामाच्या अनुभवासाठीची कोणतीही िवनंती तुमच्या मनुष्यबळ िवभागाकडे
पाठवावी.
अनुपालन आिण दुलर्क्ष
एबीएफचा पर्त्येक कमर्चारी या धोरणाच्या अनुपालनासाठी जबाबदार आहे.
धोरणाकडे आिण त्याच्या अंमलबजावणीकडे दुलर्क्षासाठीची जबाबदारी इन-हाउस कायदेशीर संघाच्या
सहाय्याने, पर्त्येक एबीएफ उपकं पनी/ ावसाियक युनीटच्या एबीसी अिधकाऱ्याकडे सोपिवण्यात आली
आहे. धोरणाची अंितम जबाबदारी एबीएफ एबीसी अिधकारी घेईल. धोरणाचे पालन अंतगर्त
लेखापरीक्षणा ारे िनयिमत पुनरावलोकनाच्या अधीन असेल.
एबीएफ संबंिधत कमर्चाऱ्यांना या धोरणाबाबत आिण सवर्साधारण लाचलुचपत िवरोधी कतर् ांच्या
अनुपालनाबाबत िनयिमत पर्िशक्षण देईल. ज्या नवीन कमर्चाऱ्यांच्या रोजच्या कायार्ंवर या धोरणामुळे
पिरणाम होईल त्यांना रोजगार सुरू के ल्यानंतर वास्तव कालावधीत उिचत पर्िशक्षण िमळे ल आिण त्यांना
या धोरणाची पर्त िमळाली आहे याची ते पोच देतील आिण धोरणाचे आिण सवर् संलग्न कायदे आिण
कायर्प त चे अनुपालन करतील.
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समस्या आतल्याआत कळिवणे
सवर् एबीएफ कमर्चाऱ्यांनी संघटनेच्या आतील फसवणूक, भर् ाचार आिण इतर गैरप त ना हाताळण्यात
मदत करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला एबीएफमध्ये लाचलुचपत होत असावी याची मािहती असेल िकवा
तसा संशय असेल तर, तुम्ही तुमची शंका योग्य क्तीला कळिवली पािहजे (जो साधारणपणे तुमचा
स्थािनक एबीसी अिधकारी असेल). तुमच्या िचतांची योग्य पर्कारे काळजी घेण्यात आली आहे िकवा घेतली
जाईल यािवषयी तुम्हाला शंका असेल तर, तुम्ही तो िवषय थेट कोणत्याही विर कं पनी अिधकाऱ्याकडे
िकवा तुमच्या कामकाजाच्या कं पनीच्या िव्हसलब्लोइं ग कायर्प तीमाफर् त िकवा एबीसी िव्हसलब्लोइं ग
धोरणामाफर् त पुरिवण्यात आलेल्या संपकार्ंपैकी एखा ाकडे उपिस्थत करावा (ज्याचा तपशील
www.abfintranet.com वर एबीएफ इन्टर्ानेटवर टाकण्यात आला आहे).
यामुळे एबीएफला त्विरत तपास करणे शक्य होईल. सामान्यपणे तुमच्या िचता एबीएफला समस्या
सोडिवण्याची संिध िमळण्यापूव कं पनीच्या बाहेर िकवा तृतीय पक्षापुढे उघड करणे उिचत ठरणार नाही.
तुम्ही तुमची ओळख सुरिक्षत ठे वण्याची मागणी के लीत तर, एबीएफ त्याची खातर्ी करे ल.
कोणत्याही कमर्चाऱ्याला त्याच्या लाच न देण्याच्या िकवा भर् प तीत सामील होण्यास नकार देण्याच्या
िनणर्यामुळे कं पनीने वसाय गमावला तरीही तर्ास होणार नाही. त्या ितिरक्त, तुम्हाला खरोखरच
कोणत्या तरी पर्कारचा गैर वहार होतो आहे असा िव ास असेल आिण िचता चांगल्या िवचाराने आिण
कोणत्याही दु हेतूिशवाय उपिस्थत के लीत तर, तपासाची िनष्प ी काही असली तरी स्प बोलण्याच्या
पिरणामी तुम्हाला कामाच्या िठकाणी कोणताही तर्ास होणार नाही याची एबीएफ खातर्ी करे ल.
तपास
संबंिधत भर् ाचार िवरोधी काय ांच्या आिण अिधक िवस्तृतपणे एबीएफच्या या आिण इतर धोरणांच्या
अनुपालनाच्या पडताळणीसाठी िनयिमत लेखा परीक्षणाच्या ितिरक्त, काही स्वतंतर् घटना असू शकतील
ज्यात एबीएफ िविश समस्यांचा िकवा आरोपांचा तपास करू इिच्छत असेल. या घटनांमध्ये, भर् ाचार
िवरोधी कायदे आिण कायर्प त ची उल्लंघने शोधून काढण्यासाठी आिण त्यांना पर्ितबंध करण्यासाठी आिण
या धोरणाच्या आिण एबीएफच्या इतर धोरणांच्या, प त च्या आिण कायर्प त च्या अनुपालनाची खातर्ी
करण्यासाठी न दी, पुस्तके आिण लेखांचे लेखा परीक्षण िकवा तपासणी के ली जाईल.
असे एखादे लेखा परीक्षण िकवा तपासणी करताना, तपास संघ एबीएफच्या कोणत्याही कमर्चाऱ्यांची मदत
मागू शके ल, आिण तपास संघाला त्याच्या स्वेच्छािनणर्याने उिचत वाटेल अशा लेखा फम्सर्, बाहेरचे वकील
िकवा इतरांना ठे वून घेण्याचा अिधकार आहे. असा मदतीच्या िवनंतीची पूतर्ता करणे हे सवर् कमर्चाऱ्यांचे
कतर् आहे.
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