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હે િુ
આ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નીવિ (“નીવિ”)ને અમેરીકાના ફોરેન કરપ્ટ પ્રેવટટસીઝ એટટ (એફ.સી.પી.એ.)ની જરૂરીયાિો અને અમે જે ન્યાયક્ષેત્રમાાં ધાંધો કરીએ
છીએ િેના લાાંચ વિરોધી કાયદાઓના અનુપાલન માટે રચિામાાં આિેલ છે અને કાં પનીના વિશ્વભરમાાં ફે લાયેલ ધાંધામાાંના વ્યિહારોમાાં લાાંચ અને સત્તાિાર
ભ્રષ્ટાચારને ટાળિા માટે ના ધોરણો અને પદ્ધવિઓને સ્થાવપિ કરિા માટે સ્િીકારિામાાં આિેલ છે ..
કાયયક્ષેત્ર
આ નીવિ સમગ્ર વિશ્વમાાં વમનરલ્સ ટે કનોલોજી ઇન્ક.ને અને િેની અમેરીકાની અને આાંિર-રાષ્ટર ીય સહાયકારી કાં પનીઓ, આનુષાંવિકો, ભાિીદારો, સાહસો
અને અન્ય ધાંધાદારી જોડાણો કે જેને કાયયક્ષમ રીિે વમનરલ્સ ટે કનોલોજીસ ઇન્ક. દ્વારા, પ્રત્યક્ષ રીિે અથિા પરોક્ષ રીિે વનયાંત્રીિ કરિામાાં આિિા હોય િેને
લાિુ પડે છે . િે કાં પનીના બધાાં જ ડાયરેટટસય, ઓવફસસય અને કમયચારીઓને લાિુ પડે છે.
નીતિ
ના િો આ કાં પની કે િેના િિી કાયય કરિાાં કોઈપણ ત્રાવહિ પક્ષકારે કોઈપણ “સરકારી અવધકારી”ને અથિા અન્ય કોઈપણ એકમને કે જેમાાં ખાનિી અથિા
િાવણવિક ક્ષેત્ર સાથે સાંકળાયેલનો પણ સમાિેશ થાય છે િેને “કાં ઇપણ મૂલ્યિાન” આપિાની ઓફર ના કરિી, િચન ના આપિુાં કે ચૂકિણી કરિા માટે
અવધકૃ િ કરિા નહીાં, કે જેનો હેિુ એ મેળિનારને િેના કે િેણીના હોદ્દાનો દૂ રુપયોિ કરિા માટે લલચાિિાનો હોય અથિા જેથી એક અયોગ્ય “ધાંધાદારી
ફાયદો” મેળિિાનો હેિુ હોય.
આ નીવિના હેિુ માટે :



“કાં ઇપણ મૂલ્યિાન”માાં આનો સમાિેશ થાય છે , પરાં િુ િેટલા પૂરિુાં જ મયાયવદિ નથી: રોકડ, રોકડ સમાન (જેમ કે વિફ્ટ કાર્ડસય), ભેંટો, પ્રિાસન,



કોઇપણ “સરકારી અવધકારી” અથિા અન્ય કોઈપણ વ્યવિ કે એકમ, જેમાાં ખાનિી અથિા િાવણવિક ક્ષેત્રમાાંના વ્યવિઓ અથિા એકમોનો
સમાિેશ થાય છે , િેને “કાં ઇપણ મૂલ્યિાન”ની ચૂકિણી કરિી કે કાં ઇક આપિાની ઓફર કરિી, િચન આપિુાં, કે િેના માટે અવધકૃ િ કરિા, જેનો હેિુ

ભોજનો, મનોરાં જન, િાહનોનો ઉપયોિ, રહેિાની વ્યિસ્થા અથિા મૂલ્યિાન િરફે ણો, જેમ કે વમત્રો અને સાંબાંધીઓ માટે વશક્ષણ અને રોજિારની
િકો. આ નીવિના હેિુ માટે , “એક મૂલ્યિાન િસ્િુ”નુાં કોઈ ઓછામાાં ઓછુાં મૂલ્ય નથી. એક નાનકડી એિી ભેંટ પણ “મૂલ્યિાન િસ્િુ” છે .

એ મેળિનારને િેના કે િેણીના હોદ્દાનો દૂ રુપયોિ કરિા માટે લલચાિિાનો હોય અથિા જેથી એક અયોગ્ય “ધાંધાદારી ફાયદો” મેળિિાનો હેિુ
હોય િે “લાાંચ” છે .



“ધાંધાદારી ફાયદા”ની વિસ્િૃિ વ્યાખ્યા આપિામાાં આિેલી છે . િેમાાં, ઉદાહરણના સ્િરૂપે, ધાંધો મેળિિો કે જાળિી રાખિો, અગ્રિાક્રમ ભરેલ



“સરકારી અવધકારી”ને વિસ્િૃિ રીિે વ્યાખ્યાવયિ કરિામાાં આિેલ છે જેથી િેમાાં કોઈપણ ચૂાંટાયેલ અથિા વનમણૂાંક આપિામાાં આિેલ સરકારી



વ્યિહાર મેળિિો અથિા રાજકીય કે ધાંધાદારી રાહિો મેળિિાનો સમાિેશ થાય છે .

અવધકારીનો સમાિેશ થાય છે ; એિા કોઈપણ કમયચારી અથિા અન્ય વ્યવિ કે જેઓ સરકારી અવધકારી, એજન્સી, િેના સાધન રૂપે અથિા
ધાંધાદારી રીિે સરકારી કામ કરિાાં હોય િેના માટે અથિા િેના િિી કરિાાં હોય; કોઈપણ કમયચારી અથિા અન્ય કોઈ વ્યવિ કે જે કોઈ એક એિા
એકમ માટે કામ કરિામ હોય કે જે સાંપૂણય રીિે અથિા આાંવશક રીિે સરકારની માવલકીનુાં હોય અથિા િેના દ્વારા વનયાંત્રીિ હોય; કોઈપણ રાજકીય
પક્ષ, અવધકારી, કમયચારી અથિા અન્ય કોઈપણ વ્યવિ જે રાજકીય પક્ષ, અથિા જાહેર કાયાયલય માટે ના ઉમેદિાર માટે અથિા િેના િિી કાયય
કરિાાં હોય; અથિા એિા કોઈપણ કમયચારી અથિા વ્યવિ કે જે એક જાહેર આાંિર-રાષ્ટરીય સાંસ્થા માટે કામ કરિાાં હોય.
“મધ્યસ્થી” એટલે એિો કોઈપણ ત્રાવહિ પક્ષકાર, િેના વશષયક સાથે કોઈપણ લેિા-દે િા વિના, જેઓ કાં પનીનુાં પ્રવિવનવધત્િ કરે છે ; અથિા
વિવિકબુવદ્ધ િાપરીને િેના િિી કાયય કરે છે; અથિા સાંયુિ રીિે િેની સાથે કાયય કરે છે, જેમાાં કમીશન પ્રાપ્ત કરનારા િેંચાણ માટે ના એજન્ટો,
દલાલો અને સાંયુિ સાહસના ભાિીદારોનો સમાિેશ થાય છે િે, અને કોઈપણ કાં પનીના ન હોય િેિા ત્રાવહિ પક્ષકારો કે જેઓ કાં પની દ્વારા માંજૂર
કરિામાાં આિેલ પાિર ઑફ એટની હેઠળ કાયય કરે છે .
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સામાન્ય માગયદર્યન અને ર્પદ્ધતિઓ
ભેટો, મનોરં જન અને આતિથ્ય
ભ્રષ્ટાચારના ઘણાાં આરોવપિ કાયો ભેટો અને મનોરાં જનના સાંદભયમાાં ઊભાાં થાય છે . ઘણી વસ્થવિઓમાાં કદાચ ભેટો અને આવિથ્ય (જેમાાં પવરિહન,
િૃહવનમાયણ, ભોજન અને મનોરાં જનનો સમાિેશ થાય છે િે) યોગ્ય હોઈ શકે છે , છિાાં િે અવિ મહત્િનુાં છે કે આિી ભેટો અને આવિથ્ય એક એિા પ્રમાણમાાં
ન આપિામાાં આિે કે જેથી એક ધાંધાદારી વ્યિહાર કરિાની અથિા એિી િોઠિણ કરિાની લાલચ મળે કે જે અન્યથા શક્ય ના બનેલ હોિ. એ ઉપરાાંિ,
કોઈપણ વકસ્સામાાં કોઈપણ ભેટ અથિા આવિથ્ય આ નીવિની અન્ય કોઈપણ જોિિાઇ, એ કાં પનીની ભેટ અને મનોરાં જન નીવિ, અથિા કાં પનીની ધાંધો હાથ
ધરિાની નીવિની અન્ય કોઈપણ જોિિાઇનુાં ઉલ્લાંઘન કરિા જોઈએ નહીાં, અથિા એિુાં ના થિુાં જોઈએ કે જેનાથી એમ.ટી.આઇ. અથિા િમે એક એિી
વસ્થવિમાાં મુકાઓ કે જે શરમજનક બની રહે.
િારે પ્રસ્િાવિિ મેળિનાર એક સરકારી અવધકારી હોય ત્યારે લાિુ પડિાાં ખાસ વનયમોને કારણે, આિી કોઈપણ વ્યવિને કોઈપણ ભેટ આપિાાં પહેલાાં
અથિા આવિથ્ય પૂરૂાં પાડિાાં પહેલાાં કાયદા વિભાિના જિાબદાર પ્રવિવનવધ દ્વારા સમીક્ષા, અને લેખીિમાાં માંજૂરી મેળિિી જ જોઈએ.
તહસાબ-તકિાબ; ચોર્પડાં અને દસ્િાિેજો
કાં પની આાંિવરક વહસાબ-વકિાબ પર વનયાંત્રણોના એક િાંત્રની જાળિણી કરશે અને ચોપડાાં અને દસ્િાિેજોને એિી રીિે બનાિશે અને રાખશે, જેમાાં
િાજબી વિિિોને, ચોક્કસાઇ પૂણય રીિે રાખિામાાં આિેલ હોય અને જે વ્યિહારોને અને વમલ્કિોને ઉવચિ પણે રાખિામાાં આિી હોય િેને ન્યાવયક રીિે
પ્રવિવબાંવબિ કરે. આિા દસ્િાિેજોમાાં અથિા અન્ય દસ્િાિેજોમાાં ખોટી, િેરમાિે દોરનારી અથિા અપૂણય નોાંધો પર પ્રવિબાંધ છે . કોઈપણ હેિુ માટે કોઈપણ
જાહેર નકરાયેલ હોય િેિા અથિા દસ્િાિેજીિ ના હોય િેિા ભાંડોળની કે વહસાબ-વકિાબની સ્થાપના નહીાં થઈ શકે .
વહસાબ-વકિાબ પર વનયાંત્રણોના એક િાંત્રની એિી રીિે જાળિણી થિી જ જોઈએ કે જેનાથી એિી િાજબી ખાત્રી મળી રહે કે (i) સાં ચા લ ન માં ડ ળ દ્વા રા
અ વધ કૃ િ થ યાાં પ્ર મા ણે વ્ય િ હા રો ક ર િા માાં આ િે લા છે ; (ii) વ્યિહારોને દસ્િાિેજી િ કરિામાાં આિે લાાં છે જેથી ચોક્કસાઇ પૂ િય ક ના નાણાકીય
પત્રકોની િૈ યારી કરી શકાય અને વમલ્કિો માટે ની જિાબદે હીને જાળિી શકાય; (iii) વમ લ્ક િો સુ ધી ની પ હોાં ચ મા ત્ર સાં ચા લ ન માં ડ ળ દ્વા રા
અ વધ કૃ િ ક ર િા માાં આ િે લ હો ય એ રી િે જ આ પ િા માાં આ િે છે ; અને (iv)યોગ્ય રીિે ઓવડટના કાયો હાથ ધરિામાાં આિેલ છે .
જેનો આધાર મળી રહે િેિા પૂરિાાં દસ્િાિેજો વિના કાં પની િિી કોઈપણ ચૂકિણીને માંજૂરી આપિામાાં આિિી જોઈએ નહીાં અથિા ચૂકિણી માટે આધાર
પૂરો પાડિાાં દસ્િાિેજમાાં િણયિેલ હોય િે વસિાયના ચોક્કસ હેિુ માટે એ સાંપૂણય ચૂકિણી કે િેનો અમુક ભાિ એિા હેિુ કે સમજણ માટે થિો જોઈએ નહીાં.
નાણાની અિૈધ હે રાફે રી
નાણાની અિૈધ હેરાફે રી એ એક એિી પ્રવક્રયા છે કે જેના દ્વારા એક વ્યવિ આિકના એક િેરકાયદે સરના સ્ત્રોિના અવસ્િત્િને છૂપાિે છે અને એ આિકને
એિી રીિે મેળિે છે કે જાણે િે કાયદે સરની આિક હોય. િેરકાયદે સર રીિે મેળિીને કાં પનીની જે ઉપજોનો ઉપયોિ કરિામાાં આિેલો હોય િેનાથી
અમેરીકામાાં અને કાં પની જે દે શોમાાં કાયો કરે છે ત્યાાં જિાબદારી ઊભી કરી શકે છે . જો કમયચારીઓ એિી કોઈ બાબિ અાંિે જાણિા હોય જેનાથી િેઓ એિુાં
માનિા પ્રત્યે દોરાય કે કોઈપણ વ્યિહારમઆાં કોઈ એિી ચૂકિણીઓ સાંકળાયેલી છે અથિા એિી આિક સાંકળાયેલી છે જે કોઈ િેરકાયદે સરના કાયોની
ઉપજ હોઈ શકે છે િો િેઓએ કાં પનીના કાયદા વિભાિનો સાંપકય કરિો જ જોઈએ.
સગિડ કરી આર્પિી અથિા “માતલર્ રૂર્પ” ચૂકિણીઓ
સિિડ કરી આપિી ચૂકિણીઓ, જે “માવલશ રૂપ” ચૂકિણીઓ િરીકે પણ જાવણિી છે , િે એિી ચૂકિણીઓ છે જે નાની ચૂકિણીઓ હોય ($100થી ઓછી
હોય) અને જે સરકારી અવધકારીને એટલા માટે કરિામાાં આિી હોય કે જેથી કસ્ટમ વલલઅરન્સ, ઇવમગ્રેશન અને િકય પરવમટ, અને ટે લીફોન િથા
સુવિધાઓના જોડાણો મેળિિા જેિી વનયમીિ વક્રયાઓ ઝડપથી અથિા સલામિ રીિે પૂણય થાય.
કાં પનીના કોઈપણ કમયચારી દ્વારા કોઈપણ જાિની “સિિડ કરી આપિી ચૂકિણી” ના થિી જોઈએ, વસિાય કે (1) એક િબીબી રીિે અથિા સલામિીની રીિે
અથિા કટોકટીના સાંજોિોમાાં પ્રવિભાિ રૂપે સરકારી સેિાઓ મેળિિી (જેમ કે પોવલસ અથિા અવગ્િશામક દળોના સાંરક્ષણ મેળિિા અથિા િબીબી
વનકાલ કરાિિો) જરૂરી હોય અથિા (2) એ વ્યવિ િાજબીપણે એિુાં માને છે કે કાં પનીના એક કમયચારી પર િાંભીર નુકશાનનો વનકટિિી ખિરો િોળાઇ રહ્યો
છે અને િાજબી રીિના બીજા કોઈપણ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ નથી.
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આિી કોઈપણ ચૂકિણીને ચોક્કસાઇ પૂણય રીિે અને સાંપૂણય રીિે કાં પનીના ચોપડાાંમાાં અને દસ્િાિેજોમાાં નોાંધિી જોઈએ અને િેની જનરલ કાઉન્સેલને િુરાંિ
જ જાણ કરિી જોઈએ.
રાજકીય, સામુદાતયક અને સખાિિી યોગદાનો
સખાિિો, સામાજીક પવરયોજનાઓ અને ભાંડોળો, જેમાાં શાળાઓ, શૈક્ષવણક ભાંડોળો અને માળખાિિ પવરયોજનાઓનો સમાિેશ થાય છે િેના માટે કરેલ
નાણાકીય અને અન્ય યોિદાનોને, સાિચેિી પૂિયક હાથ ધરિા જોઈએ કારણ કે િેઓ ભ્રષ્ટાચાર રૂપી ચૂકિણીઓ માટે ની િાહક નળીઓ િરીકે કામ કરી શકે
છે . એ જોખમને ઓછામાાં ઓછુાં કરિા માટે , કાં પનીએ આિી સખાિિો અને પવરયોજનાઓ માટે એક યોગ્ય િપાસ કરાિિી જરૂરી છે . આિી કોઈપણ
ચૂકિણીઓ માટે કાં પનીની નીવિઓનુાં અને પદ્ધવિઓનુાં અનુપાલન થિુાં જ જોઈએ અને એ કાયદા વિભાિની પૂિય માંજૂરી મેળિિી જ જોઈએ..
મધ્યસ્થીઓ અને ભાગીદારો સાથેના વ્યિહારો

1. યોગ્ય કિયવ્ યર્પરાયણિા
કાં પની િિી કાયય કરિી કોઈપણ વ્યવિ કાં પનીને ભ્રષ્ટાચારના જોખમ અને દાં ડનો સામનો કરાિી શકે છે . આ જોખમને ઓછામાાં ઓછુાં કરિા માટે , િારે
કોઈપણ “લાલ ઝાં ડા” (જેનુાં નીચે િધુ િણયન કરિામાાં આિેલ છે ) અથિા શાંકાસ્પદ સાંજોિો ઉપવસ્થિ છે િેિુાં માનિામાાં આિેલ હોય ત્યારે િેિી મધ્યસ્થીઓ કે
જેની સાથે કાં પની ધાંધો કરિા માાંિિી હોય િો િે મધ્યસ્થીઓ અાંિે કાં પની િપાસ કરાિે િે જરૂરી છે . આિા સાંજોિોમાાં, કાં પનીના જે કમયચારી એક કરાર કરિા
માાંિિા હોય કે સાંબધ
ાં બાાંધિા માાંિિા હોય, િેમણે એ સુવનવિિ કરિુાં જોઈએ કે કોઈપણ કરાર કરિાાં પહેલાાં અથિા સાંબધ
ાં બાાંધિા પહેલાાં યોગ્ય
કિયવ્ યપરાયણિાને પાળિામાાં આિીછે .
એક યોગ્ય કિયવ્ યપરાયણિા અાંિન
ે ી િપાસમાાં સાંભવિિ મધ્યસ્થીઓ અથિા ભાિીદારોની આબરૂની સમીક્ષા, વનપૂણિા, અનુભિ અને ભૂિકાળની
કામિીરીનો સમાિેશ થિો જ જોઈએ; િેમજ િેમના સરકારી અવધકારીઓ સાથેના જોડાણો,જો કોઈ હોય િો; એ સાંજોિો હેઠળ સૂવચિ ચૂકિણીની
િોઠિણીઓના િાજબીપણા; અને એ વ્યિહાર કરિા માટે નો ધાંધાદારી હેિુ એ બધી જ િપાસ થિી જોઈએ. કે ટલીક ચોક્કસ વસ્થવિઓમાાં એક મધ્યસ્થી
અથિા ભાિીદારની આબરૂ, શાખ અને નાણાકીય વસ્થરિાની ચકાસણી માટે કદાચ ખાનિી િપાસવનશોને કામે લિાિિા જરૂરી બને. આિી કોઈપણ
િપાસને કાયદા વિભાિની પૂિયમજ
ાં ૂ રી વિના હાથ ધરિી જોઈએ નહીાં.
કાં પનીની આ નીવિ રહી છે કે મધ્યસ્થીઓને જાળિી રાખિાાં પહેલાાં કાયદા વિભાિની પૂિયમજ
ાં ૂ રી લેિામાાં આિે. આિા બધાાં જ કરારોમાાં એફ.સી.પી.એ.માાં
કરિામાાં આિેલ અને કે ટલાાંક સ્ટાન્ડડય સેટનુાં અનુપાલન થાય િે સુવનવિિ કરિા માટે કરિામાાં આિેલી અને જેને કાયદા વિભાિ દ્વારા વિકસાિિામાાં આિેલ
િેિી કે ટલીક ધોરણસરની જોિિાઇઓનો સમાિેશ કરિો જ જોઈએ.

2. “લાલ ઝં ડા” ના સંજોગો
કાં પની માત્ર પોિાના કમયચારીઓ દ્વારા કરિામાાં આિેલ કૃ ત્યો માટે જ નહીાં પરાં િુ િેના મધ્યસ્થીઓ દ્વારા કરિામાાં આિેલ કૃ ત્યો માટે પણ એફ.સી.પી.એ.
હેઠળ જિાબદાર બની શકે છે . એક વ્યવિને જિાબદાર ઠે રિી શકિા માટે પૂરિાાં જ્ઞાનને એ રીિે વ્યાખ્યાવયિ કરિામાાં આિેલ છે કે િેમાાં એક અયોગ્ય
ચૂકિણી થિાનુાં “નોાંધપાત્ર રીિે ચોક્કસ છે ” િેનો સમાિેશ થાય છે , અથિા િેિુાં થિાની “ઉચ્ચ સાંભાિના હોિાનો” સમાિેશ થાય છે . બીજી િરફ જોઈ
જિાથી જિાબદારીને ટાળી શકાિી નથી. જો િેમાાં “લાલ ઝાં ડા” હોય જે પ્રશ્નોનુાં સજયન કરિાાં હોય, િો પૂછપરછ કરિી એ એક ફરજ બની જાય છે . એક
મધ્યસ્થીની વસ્થવિમાાં નીચેના કે ટલાાંક પ્રણાલીિિ મુદ્દાઓને લીધે લાલ ઝાં ડા ઊભાાં થઈ શકે છે :






એ વ્યિહારમાાં એિા દે શનો સમાિેશ છે કે જે ભ્રષ્ટાચાર યુિ ચૂકિણીઓ માટે જાણીિો છે ;



એક સરકારી અવધકારી અથિા ગ્રાહક, ખાસ કરીને એિા કે જેઓ એ ધાંધાદારી મુદ્દા સાથે વનણયય શવિ ધરાિિા હોય, િેમના દ્વારા એ
પક્ષકારની ભલામણ કરિામાાં આિી છે ;

એક સાંદભયની ચકાસણી કરિાાં એિુાં છિુાં થાય છે કે એ પક્ષકારની આબરૂ અથિા પૃષ્ઠભૂવમમાાં કોઈ ખરાબી છે ;
યોગ્ય કિયવ્ યપરાયણિાને લીધે એિુાં છિુાં થાય છે કે એ પક્ષકાર એ એક ઢાલરૂપ છે અથિા િેનુાં માળખુાં વબનપરાં પરાિિ છે ;
એ પક્ષકાર સ્પષ્ટ રીિે લાયકાિ ધરાિિો નથી અથિા િેને જેના માટે કામ પર લેિાયેલ છે અથિા જાળિી રાખિામાાં આિેલ છે િે કાયો કરિા
માટે જરૂરી અનુભિનો અભાિ છે ;
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કાયય:
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એ પક્ષકાર એક આિરીિ વ્યવિ સાથે અથિા એ આિરીિ વ્યવિના સાંબાંધી સાથે એક નજીકનો વ્યવિિિ, પાવરિાવરક અથિા
ધાંધાદારી સાંબાંધ ધરાિે છે અથિા આિરીિ વ્યવિઓને વિશાળ અથિા િારાં િાર રાજકીય યોિદાન આપે છે ;



એ પક્ષકાર એિુાં સૂચિે છે કે ધાંધો મેળિિા માટે અથિા એક ચોક્કસ સોદો પૂરો કરિા માટે એક ચોક્કસ રકમના નાણાની કદાચ
જરૂર પડશે;



એ પક્ષકાર જેનાથી અમેરીકાના અને સ્થાવનક કાયદા હેઠળ નાણાની અિૈધ હેરાફે રી અાંિેની વચાંિાઓ ઊભી થાય િે રીિની
અસામાન્ય કરારની શરિો અથિા ચૂકિણીની િોઠિણ સૂચિે છે , જેમ કે રોકડમાાં ચૂકિણી, અન્ય દે શના ચલણમાાં ચૂકિણી,
અથિા એક ત્રાવહિ દે શમાાં ચૂકિણી;



એ પક્ષકાર કાં પની સાથેના કરારોમાાં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી અને લાાંચ વિરોધી રજુ આિો, બાયાંધરીઓ અને કરારનામા અને િેને
સાંબાંવધિ ભાષા સામે િાાંધો ઊભો કરે છે ;



એ પક્ષકાર િેની માવલકીને છિી કરિાનો ઇન્કાર કરે છે , જેમાાં કોઈપણ ફાયદાકારક અથિા અપ્રત્યક્ષ માવલકોનો સમાિેશ થાય છે ,
અથિા એિી જરૂર દે ખાડે છે કે િેની અથિા િેણીની ઓળખ અથિા, જો િે પક્ષકાર એક કાં પની હોય િો, એ કાં પનીના માવલકની,
મુખ્ ય વ્યવિઓની, અથિા કમયચારીઓની ઓળખ છિી ના થાય િેિુાં ઇચ્છે છે ; અથિા



એ પક્ષકારનુાં કમીશન અથિા ફી એ જે-િે ભૌિોવલક વિસ્િારમાાં એિી સમાન સેિાઓ માટે ના સમાન્ય દર કરિાાં વ્ધુ છે અથિા
એિી જ સેિાઓ બીજા કોઈ સ્થળે થી મેળિિા માટે કાં પની દ્વારા કરિામાાં આિિી ચૂકિણી કરિાાં િેરિાજબી રીિે િધારે છે .

ઉપરોિ યાદી અહીાં સાંપૂણય થિી નથી, અને કાં પનીના કમયચારીઓએ કાં પની જેની સાથે ધાંધો કરે છે અથિા ધાંધો કરિાની દરખાસ્િ ધરાિે છે
િેિા ત્રાવહિ પક્ષકારોની સાથે સાંકળાયેલ કોઈપણ શાંકાસ્પદ સાંજોિો અાંિે સાિધ રહેિા જોઈએ. જો એ પૃષ્ઠભૂવમની િપાસમાાં – અથિા
પછી એ પક્ષકાર સાથેના ધાંધાદારી સાંબાંધોને લીધે – જો લાલ ઝાં ડાઓ દે ખાય, િો કદાચ િધુ ઊાંડાણ પૂિયકની િપાસની જરૂર રહે. લાલ
ઝાં ડાઓ અાંિે કાયદા વિભાિનુાં િુરાંિ ધ્યાન દોરિુાં જોઈએ.
સરકારી અતધકારીઓને કામ ર્પર લેિાં
એક સરકારી અવધકારીને (એક એજન્ટ િરીકે , લોબી કરનાર િરીકે , પરામશયકિાય િરીકે , િિેર ે િરીકે ) જાળિી રાખિા એ કદાચ માંજૂરીને પાત્ર
હોય પરાં િુ િેમની સાથેનો વ્યિહાર બહુ સાિધાની પૂિયક કરિો જોઈએ. આિી જ સાિધાની િરે એક સાંભવિિ કમયચારી અથિા એજન્ટ
એક એિી સાંસ્થા સાથે જોડાયેલાાં છે જેને સરકારી માધ્યમ િણિામાાં આિેલ હોય, એક સરકારી અવધકારીની સાથે પવરવચિ સાંબાંધ હોય
અથિા જેઓ અિાઉ સરકારી સેિામાાં જોડાયેલ હોય. આિા સાંબાંધો માળખાિિ જ હોિા જોઈએ જેથી િેઓ એફ.સી.પી.એ. અને સ્થાવનક
કાયદાઓની જરૂરીયાિોને સાંિોષી શકે . કાયદા વિભાિની પૂિય માંજૂરી વિના આિા કોઈપણ સાંબાંધો માટે િાટાઘાટો ના થિી જોઈએ.
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