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1

उद्देश

JM चे व्यिसाय ककं िा सेिा यांचा आर्थिक गुन््याि भाग घेण्यासाठी ककं िा त्यांची िदि करण्यासाठी िापर केल्यास, त्यािुळे तनिािण होणाऱ्या धोकयांची,

जागतिक स्िरािर दखल घेणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे . या धोरणांिगिि असणाऱ्या आर्थिक गुन््याि, गुन्हे गारी उत्पन्नाचा स्रोि दडिणे, िनी लााँडररंग

(काळा पैसा पांढरा करणे), कर चुकिणे, दहशििाद्यांना आर्थिक िदि करणे आणण इिर अिैध कृत्ये सिाविष्ट आहे ि. ही िागिदशिक पुस्स्िका (िॅन्युअल)
आर्थिक गुन््यांचे आणखी स्पष्टीकरण आणण िपशील दे िे.

JM आर्थिक गुन््यांच्या धोकयांकडे गंभीरिापूििक पाहिे आणण त्यांच्या व्यिसायांनी आर्थिक गुन््याि भाग घेण्याने ककं िा त्यांची िदि करण्याने तनिािण

होणाऱ्या धोकयांची िीव्रिा किी करण्यास िचनबध्द आहे . त्यांच्या व्यिसायांसाठी लागू असणाऱ्या आर्थिक गुन्हा कायद्यांच्या पालनाची सुतनस्चचिी
करण्याबाबि JM ठाि आहे . JM ने पालन केलेच पाहहजेि अशा िहत्त्िाच्या आर्थिक गुन्हे कायद्याच्या अपररपूणि (नॉन-एग्झॉस्स्टव्ह) यादीि प्रोसीड्स

ऑफ क्राइि अॅकट 2002 ,द काऊंटर टे रररझि अॅकट 2008 अणण कक्रमिनल फायनान्सेस अॅकट 2017 सिाविष्ट आहे ि. JM िध्ये घडणाऱ्या आर्थिक
गुन््यांच्या धोकयांची िीव्रिा किी करण्यासाठी JM च्या िाजिी प्रतिबंधक कायिपद्धिी योजणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे .

JM िध्ये उद्भिणारे आर्थिक गुन्हा धोके (जे या िॅन्यअ
ु लच्या विभाग 4 िध्ये िपशीलिार दे ण्याि आलेले आहे ि) या कारणांिळ
ु े उद्भििाि:

•
•
•
•

आम्ही विकि घेिो आणण पुरििो िी उत्पादने/सेिा;
आम्ही व्यिसाय करिो िेथील अर्धकारक्षेरे;

धन प्राप्िी आणण आम्ही भाग घेिो त्या व्यिहारांची संरचना यांसाठी असलेल्या प्रकक्रया; आणण
जयांच्याशी आम्ही व्यिहार करिो त्या प्रकारचे िि
ृ ीय पक्ष.

आर्थिक गुन््यांिध्ये सहभागी झाल्याबद्दल JM ला गुन्हे गारी दं डांना सािोरे जािे लागू शकिे, जयाि लक्षणीय दं ड आणण कििचाऱ्यांना दं ड आणण/ककं िा
िुरंगिास सिाविष्ट आहे . या मशिाय, JM ला आपल्या ख्यािीस होऊ शकणारी दीघिकालीन हानी सोसािी लागू शकिे. आर्थिक गुन््यांिध्ये JM च्या
सािील होण्याने तनिािण होणाऱ्या धोकयांची िीव्रिा किी केल्याने JM ची त्यांच्या ग्राहक, तनयािक आणण इिर भागधारकांच्या नजरे ि असणारी ख्यािी
यांचे संरक्षण आणण सुधारणा होऊ शकिे.

जॉन्सन िॅथे Plc चे संचालक िंडळ (Board of Directors) आणण त्यांची ग्रूप िॅनेजिेंट कमिटी या धोरणाशी आणण त्यांच्या कििचाऱ्यांना त्याचे पालन
करण्यास िदि पाहठंबा दे ण्यास संपण
ि : िचनबध्द आहे ि.
ू ि

2

उपयक्
ु तता/ व्याप्ती

JM ग्रुपच्या जगभराि कोठे ही, कोणत्याही स्िरािर आणण JM च्या सिि कंपन्यांि काि करि असणाऱ्या प्रत्येकजणाला हे धोरण लागू आहे . याि इिर
उल्लेख केला असल्यामशिाय िररष्ठ व्यिस्थापक, अर्धकारी, संचालक, कििचारी, सल्लागार, कंराटदार, प्रमशक्षणाथी, गह
ृ कििचारी, आंमशक-िेळ आणण
तनस्चचि-िेळ कििचारी, प्रासंर्गक आणण एजन्सी कििचारी आणण स्ियंसेिक (सािूहहकरीत्या “कििचारी/कािगार” ककं िा “िुम्ही”) सिाविष्ट आहे ि.

संबंर्धि कििचाऱ्यांना (म्हणजेच त्यांच्या कािाच्या स्िरूपािळ
ु े आर्थिक गुन््यांच्या धोकयांना सािोरे जािे लागण्याची अर्धक शकयिा असणारे ) या

धोरणाखाली काही विमशष्ट जबाबदाऱ्या आहे ि जयांचे िपशील विभाग 5 िध्ये दे ण्याि आले आहे ि.हे धोरण आणण त्याबरोबरील िागिदशिक पुस्स्िका
(िॅन्युअल) यांचे पालन अतनिायि आहे .

या धोरणाि कोणत्याही िेळी बदल, सुधारणा करण्याचा, िे स्थर्गि करण्याचा, बदलण्याचा ककं िा रद्द करण्याचा आपला हकक JM राखून ठे िि आहे . हे
धोरण व्यकि ककं िा अव्यकि/अप्रत्यक्ष प्रकारे कोणत्याही प्रकारचे कंराटी हकक ककं िा दातयत्िे तनिािण करि नाही.

पालन केलेच पाहहजेि असे ककिान िापदं ड हे धोरण प्रस्थावपि करिे. जया हठकाणी स्थातनक तनयि, तनयिने ककं िा कायदे त्यापेक्षा उच्च िानकांचे
असिील िेथे उच्च िानकांचे पालन केलेच पाहहजे.

3

धोरण

या धोरणांखाली तनवषध्द कृत्ये

िुम्ही तनवषध्द कृत्यांिध्ये कधीही भाग घेऊ नये. िी आहे ि:
1.
2.

गुन्हे गारी संपत्िी ककं िा दहशििादी संपत्िी लपिणे, रूपांिर करणे ककं िा त्यांचे हस्िांिरण करणे;

गुन्हे गारी संपत्िी मिळिण्यास, िापरण्यास, ठे िून घेण्यास ककं िा तनयंरण करण्याि अन्य व्यकिीशी हाि मिळिणी ककं िा अशा प्रकारच्या
आयोजनाि सािील होण्यास त्याला िदि करणे;

आर्थिक गुन्हाविषयक धोरण (Financial Crime Policy) (जागतिक) v. 1.0

पष्ृ ठ 3/10

3.

असे धन ककं िा संपत्िी जे िी व्यकिी दहशििादासाठी िापरे ल असे JM ला ठाऊक आहे ककं िा त्याचा संशय आहे अशा धन ककं िा इिर

4.

गुन्हे गारी संपत्िी प्राप्ि करणे, िापरणे ककं िा तिचा िाबा घेणे;

5.
6.
7.
8.

संपत्िीच्या आयोजनाि सािील होणे ककं िा अशा व्यिस्थेशी संलग्न होणे;
लाचलुचपिीसारखी बेकायदे शीर कृत्ये चालू ठे िण्यास प्रोत्साहन दे णे;

िरील पैकी कोणत्याही कृत्यांिध्ये भाग घेणे, िी करण्याचा, त्यांना िदि करण्याचा, प्रोत्साहन दे ण्याचा, सुकर करण्याचा आणण सल्ला
दे ण्याचा प्रयत्न करणे;

िनी लााँडररंग च्या अन्िेषणाची सर
ु िाि झाली आहे ककं िा िे चालू आहे ककं िा िनी लााँडररंग शी संबंर्धि ररपोटि बनिण्याि आला आहे
ककं िा िो उघड करण्याि आलेला आहे या बद्दल अन्य व्यकिीस सूचना दे णे; आणण

कर चक
ु िणे ककं िा कर चक
ु िण्याच्या कृत्याि सािील असणाऱ्या ि िुम्हाला पररर्चि असणाऱ्या ककं िा िुम्हाला संशय असणाऱ्या
कोणत्याही व्यकिीस िदि करणे. हे ित्त्ि कोणत्याही प्रकारचा कर असला िरीही, लागू असून िे सिि प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष करांना लागू

आहे जयाि VAT आणण आकार आणण तनयुकिी कर (employment taxes) सिाविष्ट आहे ि. हे फकि िुिच्या ककं िा अन्य
व्यकिीच्या स्थानाशीच संबंर्धि नसन
ू िे सिि हठकाणी लागू होिे आणण िी व्यकिी प्रत्यक्षाि कर चुकिण्याि यशस्िी झाली नाही िरी
दे खील लागू आहे .

या प्रतिबंर्धि कृत्यांचे स्पष्टीकरण आणण उदाहरणे िॅन्युअलिध्ये पाहिा येिील.
प्रतिबंर्धि कृत्य घडल्याबद्दल िम्
ु हाला कोणत्याही प्रकारची िाहहिी असल्यास िम्
ु ही िी (िि
ु च्या विभाग/फंकशन कायदा सल्लागार यांना ककं िा
जया हठकाणी स्थातनक पुरिणीि उल्लेख केला असेल, त्या स्थातनक पुरिणीिील तनदे मशि ररपोहटिंग अर्धकाऱ्यांना) कळिली पाहहजे.

संशयास्पद कृत्ये आणण धोकयाच्या शकयिांचे (रे ड फ्लॅ ग्ज) ररपोहटिं ग
आर्थिक गुन््यांचा िुम्हाला संशय आल्यास िुम्ही त्यांचे विनाविलंब ररपोहटिंग (िुिच्या विभाग/फंकशन कायदा सल्लागार यांना ककं िा जया

हठकाणी स्थातनक पुरिणीि उल्लेख केला असेल, त्या तनदे मशि ररपोहटिं ग अर्धकाऱ्यांना) केले पाहहजे. िि
ृ ीय पक्षाशी व्यिहार ककं िा व्यिसाय
करिांना कोणत्याही िेळेस आर्थिक गुन्हा घडू शकिो याकडे तनदे श करणाऱ्या धोकयाच्या शकयिा (रे ड फ्लॅ ग्ज). िि
ृ ीय पक्षाशी व्यिहार ककं िा
व्यिसाय करि असिांना संशय आणण धोकयाच्या शकयिांबद्दल (रे ड फ्लॅ ग्ज) कििचाऱ्यांनी संपूणि िेळ सािध राहहले पाहहजे. या िॅन्युअलच्या
पररमशष्ट 3 िध्ये संशयास्पद बाबी आणण रे ड फ्लॅ ग्जची सविस्िर परं िु अपररपूणि (नॉन-एग्झॉस्स्टव्ह) यादी दे ण्याि आलेली आहे आणण
कििचाऱ्यांनी िी पररर्चि करून घेिली पाहहजे.

सािधर्गरी
िि
ं ि आणण
ृ ीय पक्षाबाबि सािधर्गरी ही िि
ृ ीय पक्षाकडून JM ला असणाऱ्या आर्थिक गुन््यांना सािोरे जाण्याच्या पािळीिर अिलंबून सुसग
धोकयािर आधाररि असला पाहहजे.

संबंर्धि िि
ू JM साठी अर्धक धोका बनू शकणारी िि
ृ ीय पक्षाशी (उदा. आर्थिक गुन््याच्या दृष्टीकोनािन
ृ ीय पक्ष) व्यिहार करण्यासाठी
जबाबदार असणाऱ्या विमशष्ट कििचाऱ्याने आर्थिक गुन््यांसाठीच्या ककिान सािधर्गरी िानकांचे पालन करून, या सािधर्गरीचा िापर करण्याि
येि आहे याची खारी करून घेिली पाहहजे, जे िॅन्यअ
ु लच्या पररमशष्ट 4 िध्ये दे ण्याि आलेले आहे ि (“FC सािधर्गरी िानके”)

ग्रूपिधील इिर सािधर्गरी कायिपद्धिी (उदा. जॉन्सन िॅथे ग्रूप - एन्गेस्जंग हाय-ररस्क थडि पाटी इंटरमिडडअरीज प्रोमसजर (2017)), ककं िा विमशष्ट
सेकटर /फंकशन सािधर्गरी प्रोमसजसि), FC सािधर्गरी पेक्षा अर्धक कडक सािधर्गरी िानक लादि असिील, िर अर्धक कडक िानकांचे पालन
केले पाहहजे.
FC सािधर्गरी िानकांचे पालन केलेच पाहहजे:

•
•
•

संबंर्धि िि
ं ंध सुरू करिांना;
ृ ीय पक्षाशी व्यािसातयक नािेसब

स्जथे संबंर्धि िि
ृ ीय पक्षाशी संबंर्धि िाहहिीि बदल झाला आहे ककं िा िाहहिी बदलली आहे असे सिजण्यास JM कडे कारण
आहे (उदा. बॅंकेच्या िपशील, कंपनीचे नाि, कंपनीची िालकी, प्रकार आणण व्यािसातयक काये यांि बदल); ककं िा
जेथे िि
ृ ीय पक्ष आर्थिक गुन््यांि सािील आहे असा संशय ठे िण्यास कारण आहे .

िि
ृ ीय पक्षाशी व्यिहार करिांना/नािे जोडिांना उचलण्याि आलेली सिि सािधर्गरी पािले आणण त्यांची तनष्पत्िी यांचे रे कॉडि त्यासाठी

जबाबदार असणाऱ्या कििचाऱ्याने ठे िलेच पाहहजे. या सािधर्गरीिधन
ू उघडकीस येणाऱ्या कोणत्याही र्चंिा, त्या िि
ृ ीय पक्षाशी व्यिहार
करण्यापूिी अथिा व्यिहार पुढे चालू ठे िण्यापूिी, िुिच्या विभाग/फंकशन कायदा सल्लागारास ररपोटि केल्याच पाहहजेि.
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कंराटी संरक्षण (Contractual Protections)

संबंर्धि िि
ृ ीय पक्षाशी व्यिहार करण्यासाठी, त्या संबंर्धि िि
ृ ीय पक्षाशी कंराट करण्यापूिी, त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या कििचाऱ्याने त्याच्या

विभाग/फंकशन कायदा सल्लागाराकडून सल्ला िार्गिलाच पाहहजे. संबंर्धि िि
ृ ीय पक्षाशी कंराट करि असिांना योग्य असणारे आर्थिक
गुन््यांस कंराटी संरक्षण त्याि सिाविष्ट करण्याि आले आहे याची सतु नस्चचिी विभाग/फंकशन कायदा सल्लागाराने केली पाहहजे (उदा. अर्धक
उच्च पािळीचे कंराटी संरक्षण आिचयक आहे ).

आर्थिक तनयंरणे
वित्ि विभागािील (Finance Function) संबंर्धि कििचाऱ्यांनी JM च्या आर्थिक धोरणाि सिाविष्ट वित्िीय धोरणांचे आणण JM च्या ककिान
आर्थिक तनयंरणाचे (Minimum Financial Controls) पालन केले पाहहजे. आर्थिक गुन््यांस JM च्या सािोरे जाण्याच्या धोकयांची िीव्रिा किी

करण्याि आर्थिक तनयंरणे िहत्त्िाची भूमिका तनभाििाि (उदा. JM िध्ये येणाऱ्या पैशांबद्दल/िटे ररयल्सबद्दल आपण तनस्चचंि असणे, JM कडून
िि
ृ ीय पक्षांना होणाऱ्या पेिेंट्स िर पुरेसे तनयंरण असल्याची सुतनस्चचिी, आणण येणाऱ्या ि जाणाऱ्या पेिेंट्स िध्ये काही बदल झाल्यास िे
ओळखण्यासाठी योग्य आर्थिक तनयंरणे जी काही आर्थिक गुन्हा होि असल्याचे दशििू शकिाि).

कलीष्ट संरचना
कोणिेही िैध कारण नसिांना अतनयमिि ककं िा स्कलष्ट सप्लाय चेन ककं िा व्यिहार संरचनांिुळे, JM कडून आर्थिक गुन््याि सािील असण्याचा

ककं िा त्याने िदि करण्याचा धोका िाढू शकिो. JM ला अतनयमिि ककं िा स्कलष्ट सप्लाय चेन ककं िा व्यिहाराि सािील होण्यास सांर्गिले गे ले
िर त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या संबंर्धि कििचाऱ्याने पुढे जाण्यापूिी, विभाग/फंकशन कायदा सल्लागाराचा सल्ला घेिला पाहहजे आणण त्या
संरचनेशी संबंर्धि कोणत्याही मशफारसींचे पालन केलेच पाहहजे.

संिाद ि प्रमशक्षण
धोरणाचे पालन आणण लागू असेल त्या प्रिाणे संबंर्धि कििचाऱ्यांना विमशष्ट कायािंचे ककं िा व्यिसाय यतु नटचे धोके आणण अर्धकारक्षेराशी संलग्न

बाबी याबद्दल योग्य आणण तनयमिि प्रमशक्षण हदलेच पाहहजे. प्रमशक्षण दे णाऱ्यांनी प्रमशक्षण उपस्स्थिीचे रे कोडि ठे िले पाहहजे. सिि संबंर्धि
कििचाऱ्यांना हे धोरण, िॅन्यअ
ु ल आणण संबंर्धि कोणत्याही स्थातनक पुरिण्या उपलब्ध असल्या पाहहजेि.

व्यिसाय करण्यास आणण रे कॉडि कीवपंग करण्यास नकार
कोणत्याही तनवषध्द कृत्ये करणाऱ्या ककं िा आर्थिक गुन््याि िे सािील आहे ि असा JM ला संशय असणाऱ्या िि
ृ ीय पक्षांबरोबर व्यिसाय
करण्यास िुम्ही नकार हदलाच पाहहजे. व्यिसाय करण्यास जेथे JM ने नकार हदला आहे , अशा िि
ं ंध ठे िण्यास जबाबदार
ृ ीय पक्षाशी नािेसब
असणाऱ्या संबंर्धि कििचाऱ्याने त्याचे मलणखि रे कॉडि ठे िले पाहहजे. कारणे आणण तनष्कषि सिाविष्ट असणारे हे मलणखि रे कॉडि, िुिच्या

विभाग/फंकशन कायदा सल्लागाराच्या सल्ल्याप्रिाणे बनिले पाहहजे आणण लागू असेल त्या हठकाणी त्या स्थातनक पुरिणीि उल्लेख केलेल्या
ररपोहटिंग ऑकफसरला िे हदले पाहहजे.

4

संदर्भ

या धोरणाचे पालन करण्यासाठी, िॅन्यअ
ु लिधील आणण क्षेरीय ककं िा स्थातनक JM अर्धकाऱ्यांनी हदलेल्या लागू स्थातनक पुरिणीिध्ये असलेल्या

सविस्िर आिचयकिांचे िुम्ही िाचन केले पाहहजे आणण त्यांचे पालन केले पाहहजे (िॅन्युअल िधील पररमशष्ट 1 िधील स्थातनक पुरिण्यांची
यादी पाहा)

आर्थिक गुन्हा नेहिी गुंिागुंिीचा असिो आणण अनेक प्रकरणांि त्याचा संबंध लाचलुचपि आणण भ्रष्टाचाराशी असिो, जया बद्दल जॉन्सन िॅथे
ग्रूप - जागतिक लाचलुचपि आणण भ्रष्टाचार विरोधी धोरण (Global Anti-Bribery and Corruption Policy) (2011) िध्ये स्ििंरपणे
हािाळले आहे .

लागू असेल त्या हठकाणी, संबंर्धि कििचाऱ्यांनी या धोरणाचे िाचन हे JM ची आर्थिक धोरणे आणण JM ची ककिान आर्थिक तनयंरणे
(Minimum Financial Controls) यासह करािे.

या धोरणांिगिि असणाऱ्या सिि कृत्यांचे (उदा. सािधर्गरी आणण रे कॉडि कीवपंग) अनस
ु रण जॉन्सन िॅथे ग्रूप - डेटा संरक्षण धोरण (Data
Protection Policy) (2018) यानस
ु ार केले पाहहजे.

लागू असेल त्या हठकाणी या धोरणाचे िाचन, जॉन्सन िॅथे ग्रूप - एन्गेस्जंग हाय ररस्क थडि पाटी इंटरमिडडयरीज प्रोमसजर (2017) आणण
जॉन्सन िॅथे ग्रूप - स्पीक अप पॉमलसी (2016) यासह केले पाहहजे.
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दाययत्वे आणण जबाबदाऱ्या

या धोरणाच्या पालनाची संपूणि जबाबदारी चीफ एस्कझकयुहटव्हकडे आहे .
ग्रूप िॅनेजिें ट कमिटीचा प्रत्येक सदस्य हे धोरण त्याच्या/तिच्या विभागाि ककं िा त्याच्या संबंर्धि फंकशन िध्ये लागू करण्यासाठी जबाबदार
असून िो/िी हे प्रदमशिि करण्याि, आर्थिक गुन्हा कायद्याची आणण या धोरणाचे पालन करण्यास सक्षि असलाच पाहहजे. ग्रूप

िॅनेजिें ट कमिटीच्या प्रत्येक सदस्याने या धोरणाच्या दातयत्िाचे पालन करण्यासाठी आणण त्याि िदि करण्यासाठी, विभागाि/संबंर्धि फंकशन
िध्ये प्रतितनधी नेिू शकिो.

सवभ संबंधधत कमभचाऱ्यांिी (संरक्षणाची पहहली फळी)

•
•
•
•

हे धोरण आणण िॅन्युअल िाचले आहे आणण विनंिी करण्याि आली त्या िेळी संबंर्धि कोणिेही आर्थिक गुन्हा प्रमशक्षण पूणि केले
आहे ;

सूर्चि केले असेल िेथे, स्थातनक पुरिणीि सिाविष्ट अतिररकि स्थातनक कायद्यांच्या आिचयकिांबद्दल त्यांना जाणीि आहे ि िे
त्यांचे पालन करिील;

या धोरणाि, िॅन्यअ
ु लिध्ये आणण इिर स्थातनक पुरिण्यािील प्रस्थावपि ित्त्िे आणण आिचयकिांना अनस
ु रूनच िि
ृ ीय पक्षांशी
असणारे नािेसंबंध ठे िले जािील याची खारी करिील; आणण

आर्थिक गुन्हा र्चंिा व्यकि करण्यासाठी आणण त्या एस्कलेसन प्रकक्रयेच्या अनुपालनासाठी जबाबदार असिील.

प्रत्येक ववर्ाग आणण संबंधधत फंक्शि (संरक्षणाची दस
ु री फळी)

•
•
•
•

या धोरणास विभाग/संबंर्धि फंकशनचा अविभाजय घटक बनििील आणण िररष्ठ पािळीिरील िचनबध्दिा प्रदमशिि करिील;
विभाग/संबंर्धि फंकशन िधील सिि संबंर्धि कििचाऱ्यांची तनिड करिील आणण त्यांनी कोणिेही उद्देमशि आर्थिक गुन्हा प्रमशक्षण
पूणि केले आहे आणण त्यांचे ििििान प्रमशक्षण रे कॉडि ठे िण्याि येि आहे याची खारी करिील;

या धोरणाच्या आिचयकिांनस
ु ार सािधर्गरी कायिपद्धिी तनिािण करिील आणण िी ठे ििील आणण संबंर्धि रे कॉडिस ठे ििील
(कोणत्याही लागू असलेल्या दस्िऐिज राखण धोरण/काय्पध्दिींनुसार).

लागू असेल त्या हठकाणी आणण असे करण्यास सूचना मिळाल्यानंिर, JM साठी कायदे शीर आिचयकिा असेल त्या दे शांिध्ये आणण
तनयिन केलेऱ्या विभागांिध्ये एक पुरेशा िररष्ठ/अनुभिी व्यकिीची तनयुकिी करिील, जयाला ररपोहटिंग ऑकफसर असे तनदे मशि केले
जाईल; आणण

•

धोरण ककं िा कायदे शीर आिचयकिा असल्यास, िनी लााँडररंग ककं िा इिर आर्थिक गन्
ु ्याचा संशय असणाऱ्या घटनांच्या ररपोटिसचे

सविस्िर रे कॉडि तनिािण करिील ि ठे ििील (कोणत्याही लागू डॉकयुिेंट ररटे न्शन पॉमलसीज/कायिपध्दिींनुसार आणण लागू असेल िेथे
त्यांच्या विभाग/फंकशन कायदा सल्लागाराच्या सल्ल्यानुसार, स्थातनक पुरिणीि तनदे मशि ररपोहटिं ग ऑकफसरकडे).
ववत्त ववर्ाग (Finance Function) (संरक्षणाची दस
ु री फळी)

•

हा आर्थिक गुन््यांच्या धोकयाची िीव्रिा किी करण्यासाठी JM ची वित्िीय धोरणे ि JM ची ककिान वित्िीय तनयंरणे पुरेशी
आहे ि याची खारी करण्यासाठी जबाबदार आहे .

•
•

संबंर्धि कििचाऱ्यांना हे सिजिे आणण िे JM च्या आर्थिक धोरणांचे पालन करिाि आणण JM ची ककिान आर्थिक तनयंरणांची
अंिलबजािणी करिाि याची खारी करिो;

संबंर्धि कििचाऱ्यांनी आर्थिक गुन्हा प्रमशक्षण पूणि केले आहे आणण िे आर्थिक गुन्हा घटना/र्चंिा ओळखू शकिाि आणण त्या
त्यांच्या विभागाच्या/फंकशन कायदा सल्लागाराकडे ररपोटि करू शकिाि (ककं िा लागू असेल त्या हठकाणी स्थातनक पुरिणीि

•

तनदे मशि ररपोहटिं ग ऑकफसरकडे) याची खारी करिो; आणण

विभाग/फंकशन कायदा सल्लागाराकडून विनंिी मिळाल्यानंिर, आर्थिक गुन्हा र्चंिांचे तनरसन करण्यासाठी आिचयक असणारे
संबंर्धि कििचारी शोधण्यासाठी जबाबदार असिे.

ववर्ाग/फंक्शि कायदा सल्लागार (संरक्षणाची दस
ु री फळी)

•
•
•

कििचाऱ्यांनी उपस्स्थि केलेल्या आर्थिक गुन्हा र्चंिांच्या संदभािि प्रतिसाद दे ण्यासाठी आणण िागिदशिन करण्यासाठी जबाबदार असिो
आणण आर्थिक गुन््यांशी संबंर्धि र्चंिा ररपोटि केल्या जािाि िेव्हा एस्केलेशन प्रकक्रयेिध्ये सिन्िय करण्यासाठी जबाबदार असिो;
संबंर्धि िि
ृ ीय पक्षाबरोबर कंराट बनििांना योग्य आर्थिक गुन्हा कंराटी संरक्षण सिाविष्ट करण्याि आल्याची खारी करिो; आणण

धोरण ि लागू कायद्याच्या आिचयकिांनस
ु ार संबंर्धि रे कॉड्िस तनिािण करणे ककं िा त्यासाठी सिन्िय साधणे यासाठी जबाबदार
असिो.
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पदतनयुकि ररपोहटिं ग अर्धकारी (संरक्षणाची दस
ु री फळी)

•
•
•

स्थातनक पुरिणीिील त्याची जबाबदारी सिजिो आणण त्याने कोणिेही विमशष्ट आर्थिक गुन्हा प्रमशक्षण पूणि केलेले असिे;
स्थातनक पुरिणीि सिाविष्ट असलेल्या आपल्या सिि जबाबदाऱ्यांचे पालन करिो; आणण

विभाग/फंकशन कायदा सल्लागार आणण सिूह तनिीित्िा ि पालन (Group Ethics & Compliance) यांना त्याच्या तनरीक्षणाि
येणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक गुन्हा र्चंिा ररपोटि करिो.

सिूह तनिीित्िा ि पालन (Group Ethics & Compliance) (संरक्षणाची दस
ु री फळी)

•
•
•
•
•
•

JM ला आणण संबंर्धि कििचाऱ्यांना लागू आर्थिक गुन्हा कायद्यानस
ु ार त्यांची दातयत्िे काय आहे ि हे सर्ू चि करिो आणण सल्ला दे िो;
JM चा आर्थिक गुन्हा अनप
ु ालन कायिक्रि लागू करिो आणण त्याचे व्यिस्थापन करिो;
धोरण आणण लागू आर्थिक गुन्हा कायद्यांचे पालन होि आहे यािर लक्ष ठे ििो;
प्रत्येक विभाग/संबंर्धि फंकशनला आर्थिक गुन्हा प्रमशक्षण उपलब्ध करून दे िो;

िनी लााँडररंग ककं िा इिर आर्थिक गुन्हा होि असल्याचा संशय आहे ककं िा होि आहे ि आणण जेथे त्यांचे अिलोकन करण्याची आणण
त्यांच्या बद्दल ररपोटि करण्याची कायदे शीर आिचयकिा आहे तिथे िसे करिो;

JM सािील असण्याची संभािना असू शकणाऱ्या आर्थिक गुन्हा प्रकरणांचे अन्िेषण करण्यासाठी काि करि असणाऱ्या कोणत्याही
अर्धकार यंरणेसाठी अंिगिि संपकि बबंद ू म्हणून काि करिो.

JM कॉपोरे ट हिी आणण धोका (JM Corporate Assurance & Risk) (संरक्षणाची तिसरी फळी)

•

पहहल्या ि दस
ु ऱ्या या दोन्ही संरक्षण फळ्यािील प्रकक्रयांचे ि तनयंरणांची रचना आणण पररणािकारकिा यािर लक्ष ठे ििो आणण सिह
ू

व्यिस्थापन समििी (Group Management Committee) ि JM Plc संचालक िंडळ (Board of Directors) यांना आचिस्ि
करिो.

6

महत्त्वाची यियंत्रणे

या विभागाि हदलेली िहत्त्िाची तनयंरणे, JM च्या हिी संरचना (Assurance Framework) चा भाग म्हणून आिचयक ककिान तनयंरण
िानकाचे घटक दे ण्याि आलेले आहे ि. या धोरणािील तनयंरणाची पररपण
ू ि यादी बनािी असा त्यांचा उद्देश नाही.

प्रमुख धोका

महत्त्वाची यियंत्रणे

JM अयोग्य िि
ृ ीय पक्षांशी संलग्न झाल्याने, JM ला आर्थिक

तत
ृ ीय पक्ष ओळखणे

गुन््याि गंुिण्याच्या धोकयास सािोरे जािे लागू शकिे

FC सािधर्गरी िानकांनुसार (ककं िा विमशष्ट ग्रूप ककं िा विभाग/संबंर्धि
फंकशनच्या सािधर्गरी कायिपद्धिी मशफारसीप्रिाणे अर्धक उच्च स्िराची

िानके) िि
ृ ीय पक्षाबरोबर संलग्न होण्याआधी आणण त्या नंिर साित्याने,
संबंर्धि कििचाऱ्यांनी सािधर्गरी बाळगली पहहजे
आर्थिक

गुन्हा

र्चंिा

कििचाऱ्यांना

न

सिजल्यािुळे

आणण/ककं िा त्यांनी त्यांच्या बद्दल ररपोटि न केल्याने JM

आधथभक गुन्हाववषयक धचंता ओळखणे व ररपोर्भ करणे

आर्थिक गन्
ु ्याि गंुिण्याच्या धोकयास सािोरे जािे

सिि संबंर्धि कििचाऱ्यांना प्रमशक्षक्षि करण्याि आले आहे आणण िे आर्थिक

आर्थिक गुन्हा र्चंिा ररपोटि केल्या जािाि परं िु तनष्कषािंबद्दल

एस्केलेशि प्रोसेस (वरच्या स्तरावर िेण्याची प्रक्रिया)

असहििीचे तनिारण करण्याची अंिगिि प्रकक्रया उपलब्ध नाही

गुन्हा र्चंिा ओळखू शकिाि ि त्यांच्या बद्दल ररपोटि करू शकिाि

सिि संबंर्धि कििचाऱ्यांना एस्केलेशन प्रकक्रयेिध्ये प्रमशक्षक्षि करण्याि आले
आहे आणण िे एस्केलेशन प्रकक्रयेचे पालन करिाि
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प्रमुख धोका

महत्त्वाची यियंत्रणे

अंिगिि आर्थिक तनयंरणांचे पालन केले जाि नाही ककं िा

JM च्या क्रकमाि आधथभक यियंत्रणांचे पालि

आहे ि

वित्ि विभागाने ककिान आर्थिक तनयंरण िानकाचे पालन

आर्थिक गुन्हा धोकयांची िीव्रिा किी करण्यासाठी िे अपुरे

केलेच पाहहजे ि वित्ि विभागािील संबंर्धि कििचाऱ्यांनी JM
च्या ककिान आर्थिक तनयंरणाि हदलेल्या आर्थिक तनयंरणांचे
पालन केले पाहहजे

7

उल्लंघिांचे पररणाम

उल्लंघिाचे पररणाम
या धोरणाचे (जयाि िॅन्यअ
ु ल सिाविष्ट आहे ) आणण कोणत्याही लागू स्थातनक पुरिणीचे पालन करण्याि असफल ठरल्यास हा मशस्िभंगाचा

गुन्हा असेल आणण याचा पररणाि मशस्िभंगात्िक कारिाईि, जयाि कािािरून काढून टाकणे सिाविष्ट आहे , होऊ शकिो. अत्यंि पराकोटीच्या
प्रकरणाि, कििचाऱ्यांकडून करण्याि आलेले उल्लंघन गुन्हे गारी अपराध ठरू शकिो आणण याचे पयििसान कायदा अंिलबजािणी यंरणेद्िारा त्या
कििचाऱ्याविरध्द आणण/ककं िा JM विरध्द कारिाई करण्याि होऊ शकिे.

अन्वेषणे
या धोरणाच्या उल्लंघनाशी संबंर्धि कोणत्याही र्चंिांचे अन्िेषण ि आिचयक सिन्िय जे सिूह कायदा संचालक (Group Legal Director)
यांना ररपोटि करिाि त्या प्रिुख, सिूह नीतिििा ि पालन (Head, Group Ethics & Compliance) कडून करण्याि येईल.

धचंता उपस्स्थत करणे
या धोरणाच्या कोणत्याही प्रत्यक्ष, आरोवपि ककं िा संशतयि उल्लंघनाबद्दलच्या र्चंिा, जॉन्सन िॅथे ग्रूप स्पीक अप पॉमलसी 2016 िणिन केल्या

प्रिाणे अनेक िाध्यिािून उपस्स्थि करिा येिाि,िी िाध्यिे अशी: (I) िुिचा लाईन व्यिस्थापक ककं िा िानि संसाधन (HR) व्यिस्थापक; (ii)
ग्रूप लीगल ककं िा ग्रूप एर्थकस अाँड कंप्लायन्सचा कोणिाही सदस्य; (iii) स्पीक अप लाईन; ककं िा (iv) एक तननािी इ-िेल

8

या धोरणाचा मालक

या धोरणाची िालकी ग्रूप हे ड, एर्थकस अाँड कंप्लायन्स यांच्या हािी आहे .

9

दस्तऐवज यियंत्रण (Document Control)

दस्तऐवज यियंत्रण (Document Control)
आवत्ृ ती िमांक संदर्भ

1.0

स्वीकृती यंत्रणा

OneJM पॉमलसी कमिटी

लागू करण्याची तारीख

14 जानेिारी 2019

मुदतबाह्य ददिांक (लागू असल्यास)
धोरण लेखक

रे बेका कोलिन

वगीकरण

अंिगिि

उजळणी इतिहास
आित्ृ िी क्रिांक

बदलाच्या सारांशाच्या प्रकाशनाची िारीख
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10

व्याख्या

गुन्हे गारी संपत्ती

म्हणजे अशी संपत्िी जी गुन्हे गारी िििनािुळे व्यकिीस होणारा फायदा आहे ककं िा िसे दशिििे
आणण स्जथे त्या व्यकिीस ठाऊक असिे ककं िा संशय असिो की िी संपत्िी िशा प्रकारची आहे

ककं िा अशा फायद्याचे द्योिक आहे . उदा, अशा धनाची ककं िा िस्िंच
ू ी प्राप्िी स्जथे आपणास

संशय असिो की त्या गुन्हे गारी िििनािून आल्या आहे ि (उदा: एका सीिा शुल्क अर्धकाऱ्यास
लाच दे ऊन प्राप्ि झालेल्या िस्िू).
एस्कलेशि प्रक्रिया

जेथे िॅन्युअलच्या पररमशष्ट 8 िध्ये िणिन केलेल्या एस्कलेशन प्रकक्रयेनुसार आर्थिक गुन्हा र्चंिा
ओळखल्या गेल्यानंिर त्या ररपोटि होणे आिचयक असिे.

आधथभक गुन्हा

याि िनी लााँडररंग, कर चक
ु िणे आणण दहशि िाद्यांना पैसा पुरिणे आणण जयाि गुन्हे गारी पैसे
दडििाि अशी बेकायदा कृत्ये सिाविष्ट आहे ि, जयांचे िणिन िॅन्युअलच्या विभाग 2 िध्ये केलेले
आहे .

आधथभक गुन्हा धचंता

िॅन्युअलच्या विभाग 9 िध्ये हदल्याप्रिाणे.

FC सावधधगरी मािके

या धोरणाच्या पष्ृ ठ चारिर व्याख्या केल्याप्रिाणे.

JM

जॉन्सन िॅथे Plc आणण त्यांच्या उप कंपन्या ि संलग्न संस्था (जयाि सह-उपक्रि
कंपन्या, जयाि जॉन्सन िॅथे संस्थेचा तनयंरक सहभाग आहे, सिाविष्ट आहे ि) संपण
ू ि जगाि.

JM ची आधथभक धोरणे

MyJm िर असणारी लागू असणारी सिि वित्ि, कर आणण कोषागार (ट्रे झरी) धोरणे.

JM ची क्रकमाि आधथभक यियंत्रणे

JM ची ककिान आर्थिक तनयंरणे जी JM च्या धोका अनुशासन (Governance Risk) आणण
अनुपालन प्रणालीिध्ये हदलेली आहे ि.

स्थायिक पुरवणी

हदलेल्या अर्धकारक्षेराि लागू असणारी, या धोरणासाठी बनिलेली कोणिीही पुरिणी.

मॅन्युअल

जॉन्सन िॅथे ग्रूप – आर्थिक गुन्हाविषयक धोरण (Financial Crime Policy) – िॅन्यअ
ु ल

मिी लााँडररंग

गुन्हे गारी किाईचे खरे स्रोि दडिण्याची आणण िैध अथिव्यिस्थेि ही किाई अंिभि
ूि करण्याची

(2019), अद्यिन केलेले ककं िा िेळोिेळी पूरके जोडलेले.

प्रकक्रया. प्राथमिक िनी लााँडररंग गुन््याि “गुन्हे गारी संपत्िी”चा व्यिहार करणे ककं िा इिरांना

अशी “गुन्हे गारी संपत्िी” ठे िू दे णे ककं िा त्याचा व्यिहार करण्याि कपटयोजना करू दे णे
सिाविष्ट आहे ि.
धोरण

जॉन्सन िॅथे ग्रूप - आर्थिक गुन्हाविषयक धोरण (Financial Crime Policy) - 2019, अद्यिन
केलेले ककं िा िेळोिेळी पूरके जोडलेले.

यिवषध्द कृत्ये

धोरणाच्या विभाग 3 िध्ये हदलेली तनवषध्द कृत्ये.

धोक्याच्या शक्यता (रे ड फ्लॅ ग)

कायद्याच्या ककं िा अनुपालनाच्या दृष्टीकोनािून एखाद्या व्यिहाराि, व्यिसायाि ककं िा िि
ृ ीय पक्ष

व्यिहाराि काही िरी चुकीचे आहे याचे दशिक म्हणजे धोकयाच्या शकयिा (रे ड फ्लॅ ग्ज) (याि
आर्थिक गुन्हा, लाचलच
ु पि प्रकरणे आणण भ्रष्टाचार ि व्यापार/तनयािि तनयंरणे सिाविष्ट आहेि

परं िु केिळ इथपयिंिच ियािहदि नाहीि), जी िॅन्यअ
ु लच्या विभाग 6 ि पररमशष्ट 3 िध्ये हदलेली
आहे ि.
संबंधधत फंक्शन्स

अशी फंकशन्स, जयाि आर्थिक गन्
ु हा घडण्याचा अर्धक धोका परं िु केिळ येथपयिंिच ियािहदि

नसणारा असिो: िानि संसाधन (HR), वित्ि, लेखापालन, कर ि कोषागार, प्रोकयुअरिेंट आणण
कायदा.
संबंधधत कमभचारी

संबंर्धि फंकशन्स िधील कििचारी जे इिर कििचाऱ्यांबरोबर:
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सािील होिाि आणण/ककं िा जे िि
ूि असिाि;
ृ ीय पक्षाच्या सािधर्गरीिध्ये अंिभि
जे िि
ृ ीय पक्षांच्या तनयमिि संपकािि असिाि;
िि
ृ ीय पक्षांशी संबंर्धि आर्थिक िाहहिी हािाळिाि; ककं िा
त्यांना हदलेले काि करिांना धोकयाच्या शकयिांना (रे ड फ्लॅ ग्जना) िोंड द्यािे
लागू शकिे म्हणन
ू त्यांना ओळखले गेलेले असिे.
संबंधधत तत
ृ ीय पक्ष

असा िि
ृ ीय पक्ष जो आर्थिक गुन्हा घडण्याच्या दृष्टीकोनािून, JM साठी
अर्धक उच्च धोका बनू शकिो, िॅन्युअलच्या विभाग 4 िध्ये

िणिन

केल्याप्रिाणे.
कर चुकवणे

हे िुपुरस्सर ककं िा अप्रािाणणकपणे जनिेच्या िहसुलाबाबि फसिाफसिी करणे
ककं िा कपटाने कर चुकिणे. कर चुकिण्याि िदि करणे हे सिाविष्ट आहे , हे

िेव्हा घडिे जेव्हा एखादी व्यकिी जाणन
ू बुजून कर बुडिण्याशी संबर्ं धि असिे,

ककं िा इिर व्यकिीने फसिेपणाने कर चक
ु िण्यासाठी पाऊले उचलिे ककं िा अशा
प्रकारे कर चुकिण्याि िदि करिे, प्रोत्साहन दे िे, सल्ल्ला दे िे, ककं िा अशा
प्रकारे कर चुकिण्यासाठी कमिशन किाििे/घेि.े
दहशतवादयांिा ववत्त साहाय्य

अशा सिह
ू ांना पैसा ककं िा इिर संपत्िी दे णे जयाचा िापर दहशि तनिािण

करण्याच्या हे िूने ककं िा दहशििादी संपत्िीचा व्यिहार करण्यासाठी केला
जाईल याची िाहहिी आहे ककं िा त्या बद्दल संशय आहे.
दहशतवादी संपत्ती

असा पैसा ककं िा इिर संपत्िी स्जचा िापर दहशििादी हे िंस
ू ाठी िापरला
जाण्याची शकयिा आहे म्हणजे हशििादी कृत्यासाठी मिळणारे कमिशन आणण
/ ककं िा दहशििादी हे िूंच्या कृत्यांिून होणारी मिळकि.

तत
ृ ीय पक्ष/तत
ृ ीय पक्ष

म्हणजे प्रत्यक्षािील ककं िा संभाव्य ग्राहक, िाल आणण सेिांचे पुरिठादार,
िि
ृ ीय पक्ष िध्यस्थ (उदा. एजंट्स, वििरक/पुनवििक्रेिा, लॉस्जस्स्टकस पुरिणारे

आणण शासकीय इंटरमिडडअरीज) ककं िा कोणिाही इिर िि
ृ ीय पक्ष जयाच्याशी
JM चे थेट संबध
ं आहे ि.
कमभचारी

या धोरणाच्या पष्ृ ठ िीनिर केलेल्या व्याख्येनस
ु ार.
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