આચારસં હતા અને નૈ તકતા
િતબંધ અને યાપારી િનયંણ પરની
નીિત

 તબં ધ ો અને યાપારી નયં  ણો પરની ની ત
Magna આ થ ક  તબં ધ ો પરના કાયદા અને અ ધ નયમો સ હત તે યવસાય કરે છે તે તમામ
અ ધકારે  ોના કાયદાઓનુ ં પાલન કરવાની ખાતરી કરવા માટે  તબ% છે . આ ની ત Magna
International Inc.ના તમામ કમ ચ ારીઓ, અને તે ન ા ઑપર ે ટં ગ (ુ ) સ, વભાગો, સં ય ુ + સાહસો
તથા વૈ ,ક -તરે અ.ય કામગીરીઓને લાગુ પડે છે (સ હયારી રીતે , “Magna”). કમ ચ ારીઓ,
અ ધકારીઓ, નયામકો, સલાહકારો તથા એજ.2સ સ હત Magna વતી કાય કરી રહે લ ા તમામ
ય +ઓને આ ની ત લાગુ પડે છે .
•

આમની સાથે યવસાયમાં જોડાવવા પરના  તબંધો અંગે સ હત, તમારે તમામ લાગુ કાયદાઓ અને અ ધ નયમો
(“િતબંધ કાયદા”)નું પાલન કરવું આવ3યક છે:

•

 તબંધોને પા દે શો અન/ે અથવા દે શોના રાજકીય પેટા વભાગો (સામૂ હક રીત,ે “િતબંિધત દે શ ”); અને

•

ય +ઓ, કં પનીઓ અથવા એકમો, તેમના  ત ન ધઓ અને એજ.ટો સ હત,  તબં ધત દે શોમાં નવાસ કરે છે
તે અથવા રા67 ીય કે આંતરરા67 ીય  તબંધોની યાદીઓ પર યાદીબ% હોય (સામૂ હક રીત,ે “િતબંિધત
યિઓ”).

િતબંધ કે યાપારી િનયંણ શું છ?
ે
 તબંધો અને યાપારી નયંણો એ સરકાર અથવા આંતરરા6ીય
7 સંગઠનો (જેમ કે યુનાઇટે ડ નેશ.સ) :ારા અમલમાં મૂકાયેલ
પગલાં છે જે અમુક ચો;સ દે શોમાં યાવસા યક વૃ =ઓને  તબં ધત કરે છે. તે ઘણીવાર  તબં ધત દે શો અથવા
 તબં ધત ય +ઓ પર આંતરરા67 ીય શાં ત, સુરા અથવા માનવ અ ધકારો માટે હા નકારક માનવામાં આવતી ની તઓ
અથવા પ% તઓને બદલવા માટે દબાણ કરવાના હેતુથી હોય છે.

િતબંિધત કાયદાઓ શાને િતબંિધત કર ે છે ?
સ ?મ લત  તબં ધત દે શ અને  તબં ધત ય +ના આધાર,ે  તબંધ કાયદા અલગ અલગ યાવસા યક વૃ =ઓને
 તબં ધત કરે છે.  તબં ધત કાયદા ઘણીવાર માલસામાન, સેવાઓ અથવા ભંડોળની હલચાલ પર  તબંધો મૂકે છે.
 તબં ધત કાયદાઓથી આની પર નયંણ કે  તબંધ આવી શકે , પણ તે જAરી નથીઃ
•

 તબં ધત દે શમાં અથવા દે શમાંથી કોઈ ય + પાસેથી માલસામાન, સેવાઓ અથવા તકનીકી મા હતીનું વેચાણ
અથવા ખરીદી;

•

 તબં ધત ય + પાસેથી અથવા ય +ને કોઈ પણ માલસામાન, સેવા અથવા તકનીકી મા હતીનું વેચાણ અથવા
ખરીદી, પછી ભલે તે ય + Dાંય પણ -થત હોય;

•

કોઈપણ  તબં ધત દે શ અથવા ય +ને અથવા તેમના મારફતે ભંડોળ ટ7 ા.સફર, તેમ જ  તબં ધત ય + (દા.ત.
કોઈ  તબં ધત બFક) પાસેથી ભંડોળની ા G; અથવા

•

કોઈપણ માલસામાન, સેવાઓ અથવા તકનીકી મા હતીનું મજ
ં ૂ ર ય +ને મજ
ં ૂ ર દે શમાં વેચાણ, જો વHે તા Iણે છે
કે માલસામાન, સેવાઓ અથવા તકનીકી મા હતી  તબં ધત દે શ માટે અથવા  તબં ધત ય +ના હેતુ માટે ની
છે.
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કે વી રીતે ક ઇ દે શ કે યિ િતબંિધત દે શ કે િતબંિધત યિ બને છે ?
સામા.ય રીત,ે કોઈ દે શ, ય + અથવા કં પની  તબંધો અથવા નયંણોનો સામનો કરે છે કારણ કે તેના પર આતંકવાદ,
માનવા ધકારના ઉKલંઘનો, ગેરકાયદે સર નયાતો, પરમાણુ સાર અને અ.ય આપરા ધક Hયાઓમાં સામેલ હોવાનો આરોપ
છે. ચો;સ દશો
ે
અને દશો
ે
કે Lાં Magna કાયરત છે (દા.ત. કૅ નેડા, યુનાઇટડ
ે -ટ2સ
ે
અને યુરો પયન યુ નયન),  તબં ધત
દે શો અને  તબં ધત ય +ઓની યાદી બનાવે છે અને કા શત કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે :
કૅ નેડા:
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng
યુનાઇટે ડ
-ટે 2સ:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
યુરો પયન
યુ નયન:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
યુનાઇટે ડ નેશ.સ: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list#composition%20list

નીિત
Magna કોઇપણ  તબં ધત દે શ કે ય +ને સમાવતા યાપારી યવહારોમાં સામેલ થશે નહી.ં જો તમને સમાવેશી
 તબં ધત દે શ અથવા  તબં ધત ય + સાથે હાજર અથવા સંભ વત યાવસા યક યવહારની Iણ થાય, તો તાકીદે
સમૂહ, ાદે શક અથવા Magna કોપNરટ
ે વકીલનો સંપક કરો. તમે તમારા સુપરવાઇઝર, ાદે શક અનુપાલન અ ધકારીનો
સંપક પણ કરી શકો છો અથવા તમારી બાબતની Magna હોટલાઈન મારફતે પણ Iણ કરી શકો છો.

િતબંિધત દે શ
Magna વતી તમે Lાં પણ યવસાય કરો છો તે કોઈપણ દે શમાં લાગુ હોય તે  તબંધ કાયદાઓનું પાલન કરવું આવ3યક છે.
વધુમાં, Magna પોતાની તમામ વૈ ,ક કામગીરીઓમાં સામા.ય રીતે યુનાઇટે ડ -ટે 2સ અને કૅ નેડાના  તબંધ કાયદાઓનું
પાલન કરવાની ની ત ધરાવે છે, સવાય કે આવા અનુપાલનની -થા નક કાયદા હેઠળ પરવાનગી ન હોય.
કૃ પા કરીને નોંધો કે  તબંધ કાયદાઓ જ ટલ, દરેક દે શના અલગ અલગ અને વારવાર
ં
બદલાતા હોય છે. કોઈપણ Magna
યાવસા યક વૃ = પર  તબંધ કાયદાને લાગુ કરવા વશે જો તમને Pો હોય, તો કૃ પા કરીને સલાહ માટે સમૂહ, ાદે શક
અથવા Magna કોપNરેટ વકીલનો સંપક કરો.

ઉલંઘન
Magna માં અનુપાલનના ઉKલંઘન માટે બલકુ લ સ હQણુતા નથી. કોઈ પણ કારનું ઉKલંઘન ગંભીર બાબત ગણવામાં આવશે
અને શ-તભંગના પગલાં ભરવામાં આવી શકે છે અને તેમાં નોકરીમાંથી બરતરફીનો સમાવેશ પણ થાય છે.
જો Magna ની આચારસં હતા અને નૈ તક મૂKયો અથવા આ ની તનું ઉKલંઘન કરવામાં આયું છે તે બાબતની Iણકારી મળે
અથવા આશંકા જણાય, તો તમારે સમૂહ, ાદે શક અથવા કોપNરેટ વકીલને તમારી બાબતની Iણ કરવી જોઈએ. તમે (i)
તમારા મેનજર,
ે
(ii) ાદે શક અનુપાલન અ ધકારી, (iii) અમારા નૈ તકતા અને મુR ય અનુપાલન અ ધકારીનો અથવા (iv)
Magna હોટલાઈનનો સંપક પણ કરી શકો છો.
એ.ટી- રટે લએશનની પોતાની ની ત અનુસાર, Magna તેની આચાર સં હતા અને નૈ તકતા અથવા આ ની તના કોઈપણ
ઉKલંઘનની સSભાવનામાં કરાયેલ Iણ માટે , Magna કમચારીઓને સI, ડ-ચાજ, અવન ત, નલંબન, તેમની સાથે ભેદભાવ
અથવા કોઈપણ કારના બદલાનો સામનો કરવાથી રણ કરે છે.
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વધુ મા હતી માટે
વધુ મા હતી અથવા સલાહ માટ,ે સમૂહ, ાદે શક અથવા કોપNરેટ વકીલ, ાદે શક અનુપાલન અ ધકારી અથવા અમારા
વાઇસ-ે સડે.ટ, નૈ તકતા અને મુR ય અનુપાલન અ ધકારીનો સંપક કરો.
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