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HUNTSMAN ખાતે કામ કરવું – વવક્રેતાની આચાર સંહિતા

ણવહંગાવલોકન

I. અપેક્ષિત ક્િયામક અિુપાલિ પ્રણાક્લકાઓ
વવક્રેતા અને તેમના પ્રવતવનવિઓ:

II. અપેક્ષિત વયાવસાક્યક પ્રણાક્લકાઓ
વવક્રેતા અને તેમના પ્રવતવનવિઓ:

Huntsman પોતાના વ્યવસા્ય સાથે સંબંણિત પ્રિાણલકા માટે આ્ારનાં િોરિો સથાણપત ક્યાાં છે જેને 
આપિા વ્યાવસાણ્યક આ્ાર માગ્ગદર્ગક સૂ્નાઓમાં ણન્યત કરેલ છે. Huntsmanની આ વ્યાવસાણ્યક 
આ્ાર માગ્ગદર્ગક સૂ્નાઓ ("માગ્ગદર્ગક સૂ્ નાઓ") પ્રમાણિકતા, ણનષ્ા, આદર અને જવાબદારી 
આપિાં મૂલ્યોમાં પ્રણતણબંણબંત થા્ય છે. Huntsman એવી અપેક્ા રાખે છે કે તેના ણવક્ેતાઓ આ મૂલ્યો 
તેમજ ણન્યંત્રક પાલન પ્રત્યે આપિી વ્નબદ્ધતામાં સહભાગી બનરે અને તેને વળગી રહરેે.

ણવકે્તાઓ, Huntsman કરતાં સવતંત્ર હસસત છે, તેમ છતાં વ્યાવસાણ્યક પ્રિાણલકાઓ અને ણવક્ેતાનાં કા્યયો, Huntsman સાથે કે તેના વતી 
વ્યવસા્ય કરે, ત્યારે નોંિપાત્ર રીતે આપિી કંપનીને અસર કરી રકે અને તેમાં પ્રણતણબંણબત થઇ રકે. આ કારિોસર, Huntsman એવી અપેક્ા 
રાખે છે કે, તમામ ણવકે્તાઓ અને તેમના કમ્ગ્ારીઓ, એજનટો અને પેટા-કોનટ્ાકટરો ("પ્રણતણનણિઓ") જેઓ આપિી સાથે કે આપિાં વતી 
વ્યવસા્ય કરે ત્યારે આ માગ્ગદર્ગક સૂ્નાઓમાં ણન્યત ઉચ્ નૈણતક િોરિો અનુસરે.

Huntsmanની અપેક્ાઓ સમજે અને તેને વળગી રહે તે આપિાં ણવકે્તાઓ અને પ્રણતણનણિઓની જવાબદારી છે. Huntsmanની અપેક્ાઓ 
સાથે જો અને જ્યારે સંઘર્ગમાં આવવું પડી રકે તે રીતે ણવક્ેતા કે પ્રણતણનણિને કામ કરવું પડે તેવી સસથણત ઊભી થા્ય તો ણવક્ેતાઓએ Huntsman 
મેનેજમેનટના સભ્યને જાિ કરવી જોઇએ. આ માગ્ગદર્ગક સૂ્નાઓ કે Huntsmanની કોઇ નીણત સાથે સુસંગત ન હો્ય તે રીતે કામ કરતો હોવાનું 
અમને લાગે તેવા કોઇપિ ણવકે્તા કે પ્રણતણનણિને છૂટા કરવાની Huntsman ણવનંતી કરી રકરે.

વવક્રેતા અને પ્રવતવનવિઓનો અપેવષિત આચાર

Huntsman સાથે અથવા તેમના વતી વ્યવસા્ય કરતી વખતે, તમામ ણવક્ેતાઓ અને પ્રણતણનણિઓએ તેમની વ્યવસા્ય આંતરક્ક્્યાઓ અને 
પ્રવણૃતિઓ ણનષ્ાપવૂ્ગક તથા તેમના સંબંણિત દેરોને લાગુ પડતા કા્યદા અને ણન્યમોનું પાલન કરીને કરે તેવી અપેક્ા છે. Huntsman તેના 
ણવક્ેતાઓ અને પ્રણતણનણિઓ પાસે અપેક્ા રાખે છે કે તેઓ કા્ય્ગના સથળે માનવ અણિકારો અને સમાન તક પ્રત્યે તેમની વ્નબદ્ધતામાં સહભાગી 
બને. Huntsman સાથેના ણવક્ેતાના કરાર હેઠળની જવાબદારીઓ ઉપરાંત, તમામ ણવક્ેતાઓ અને પ્રણતણનણિઓએ આપિાં નણૈતક િોરિોને 
અનુસરવા જરૂરી છે, જેમાં ણન્યમનકારી અનુપાલન, વ્યાવસાણ્યક પ્રિાણલકાઓ, અને રોજગારના કે્ત્રોમાં અપેણક્ત આ્ારનો સમાવેર થા્ય છે. 
આ અપેક્ાઓનો સારારં આ દસતાવેજમાં નોંધ્યો છે. 

• તેઓ જે અણિકારકે્ત્રમાં વ્યવસા્ય કરતા હો્ય તેનું સં્ાલન કરતા ણવશ્ાસ ણવરોિી અને વ્યાજબી સપિા્ગના કા્યદાનું પાલન કરીને વ્યવસા્ય 
કરે તેવી અપેક્ા છે;

• તેઓ જ્યા ંવ્યવસા્ય કરતા હો્ય તે દેરોના રુરવત ણવરોિી કા્યદાનું પાલન કરે તેવી અપેક્ા છે; 

• અન્ય વ્યસ્તન ેઅથવા સરકાર કે જાહેર એજનસીનો કમ્્ગ ારી હો્ય તેવી કોઇ વ્યસ્તને તેના કે તેિીના પર પ્રભાવ પાડવાના ઈરાદાથી કોઇ સીિી 
કે પરોક્ ્કૂવિીઓ, સૂણ્ત ્ૂકવિીઓ, ્કૂવિીમાં સુગમતા કરવી, કે મલૂ્યવાળી કોઇ વસતુ આપવાની ઓફર ન કરે તેવી અપકે્ા છ;ે

• પ્યા્ગવરિલક્ી તમામ લાગુ પડતા કા્યદા અને ણન્યમોનું પાલન કરે તેવી અપેક્ા છે;

• ણન્યંત્રક એજનસી પ્રણતણનણિઓ અને સરકારી અણિકારીઓ સાથે ્્ા્ગ કરવામાં પ્રમાણિક અને સા્ા રહે તેવી અપેક્ા છે;

• Huntsmanની કામગીરીનાં ઘિાં પાસાને લાગુ પડતા તમામ લાગુ પાડવાપાત્ર વેપાર ણન્ંયત્રિ કા્યદાનું પાલન કરે તેવી અપેક્ા છે; અને 

• Huntsman સામે અ્યોગ્ય બક્હષકાર જરૂક્ર્યાત ન લાદે તેવી અપેક્ા છે.

• તમામ વ્યવસા્યની માક્હતીનો પ્રમાણિકપિે અને ્ો્સાઈપૂવ્ગક રેકોડ્ડ રાખે અને અહેવાલ આપે તથા તેના પૂરા થવા બાબત અને ્ો્સાઈ 
અંગેના તમામ લાગુ પડતા કા્યદાનું પાલન કરે તેવી અપેક્ા છેે;

• Huntsmanની બૌણદ્ધક સંપદાના માણલકી હકો તથા અન્ય પેટનટ, ટ્ેડમાક્ડ, તેમજ વેપારની ગુપ્ત બાબતો સક્હત, પરંતુ તેટલા પૂરતું મ્યા્ગક્દત 
નહીં તેવી બાબતોનું પાલન કરે, તેમજ તેના સંલગ્ન લાઈસનસ કે ઉપ્યોગની રરતો પ્રમાિે જ સોફટવેર, હાડ્ડવેર અને સામગ્ીનો ઉપ્યોગ કરે 
તેવી અપેક્ા છે;

Huntsman વ્ાવસાવ્ક આચાર માર્ગદર્ગક સૂચનાઓનો સંપૂર્ગ પાઠ 
www.huntsman.com ખાતે મળી રકરે છે.



• Huntsmanની ભૌણતક અને બૌણદ્ધક સંપદાનું સંરક્િ કરે અને જવાબદારીપવૂ્ગક ઉપ્યોગ કરે તેવી અપેક્ા છે; 

Huntsman દ્ારા તેમ કરવા અણિકૃત કરા્ય ત્યારે જ આવી અસક્યામતોનો ઉપ્યોગ કરે તેવી અપેક્ા છે;

Huntsman દ્ારા પૂરી પડા્યેલી માક્હતી ટેકનોલોજી અને ણસસટમનો (ઈ-મેઈલ સક્હત) મુખ્યતવે Huntsman વ્યવસા્ય સાથે સંબંણિત 
હેતુઓ માટે અને લાગુ પડતી Huntsman નીણત અનુસાર ઉપ્યોગ કરે તેવી અપેક્ા છે; 

Huntsmanની નીણત, ણવક્ેતાઓને અને પ્રણતણનણિઓને, પજવિીકારક, ભેદભાવ કરતી, અપમાનજનક, િમકીપૂિ્ગ ક્હંસા કે તે જ પ્રમાિે 
અ્યોગ્ય કે ગેરકા્યદેસર બને એવી કોઇ સામગ્ીનું ણનમા્ગિ, એ્સેસ, સંગ્હ, મુદ્રિ, ણવ્ારિા કરવા, કે મોકલવા માટે Huntsman પૂરી 
પાડેલી અસક્યામતો, ટેકનોલોજી કે ણસસટમનો ઉપ્યોગ કરવા પર પ્રણતબંિ મૂકે છે;

• Huntsmanની પાસવડ્ડ, ગુપ્તતા, અને સલામતી જાળવિી માટેની જરૂક્ર્યાતોનું પાલન કરે અને Huntsmanના આંતક્રક કોપયોરેટ નેટવક્ડ, 
ણસસટમ તથા મકાનોમાં એ્સેસ મેળવવાની રરત તરીકેની તેની ગુપ્તતા કા્ય્ગવાહીને અનુસરે તેવી અપેક્ા છે;

• Huntsman એસોણસ્યેટોને ભેટ કે મનોરંજન પ્રદાન કરા્ય ત્યારે સારી ણનિ્ગ્ય રસ્ત અને મધ્યમસરતાનો ઉપ્યોગ કરે તેવી અપેક્ા છે; 

સામાન્ય રીતે, ણવક્ેતાઓ અને પ્રણતણનણિઓએ Huntsmanના એસોણસ્યેટોને ૫૦ ્ુયએસ ડોલર કરતાં વિુ ક્કંમતની વ્યસ્તગત ભેટ અથવા 
૧૨ મક્હનાના ગત ગાળામાં ૧૨૫ ્ુયએસ ડોલર કરતાં વિુ ક્કંમતની સં્યુ્તપિે ભેટ આપવાથી દૂર રહેવું જોઇએ;

ણવકે્તાઓ અને પ્રણતણનણિઓએ માલસામગ્ી કે સેવાઓ માટે રુરવત, ગેરકા્યદે નાિાંની મદદ, કે સોદાબાજીની ગોઠવિો ન કરવી જોઇએ કે 
Huntsmanનો વ્યવસા્ય મેળવવા કે ટકાવી રાખવા તેના એસોણસ્યેટોને બીજા કોઇ ઉતિેજનો ન આપવા જોઇએ; 

કોઇપિ ભેટ કે મનોરંજન આપતાં કે મેળવતાં, કા્યદાનું પાલન અ્ૂક કરવું જોઇરે, અને Huntsmanની નીણતનું ઉલં્ઘન કરવું જોઇરે નહીં;

• ક્હતનો ખરેખરો સંઘર્ગ અથવા ક્હતના સંઘર્ગનો દેખાવ ટાળે તેવી અપેક્ા છે. 

ણવક્ેતાઓ અથવા પ્રણતણનણિઓએ વાટાઘાટા દરણમ્યાન અથવા અન્યથા કોઇપિ Huntsmanના એસોણસ્યેટ કે જેની પતની કે અન્ય કૌટુંણબક 
સભ્ય કે કમ્ગ્ારીના કોઇ અન્ય ખાસ સંબિં િરાવનાર સાથે અથવા ણવક્ેતા કે ણવક્ેતાના વ્યવસા્યમાં વ્યસ્તગત કે નાિાંકી્ય રસ હો્ય તેમની 
સાથે સીિી રીતે વ્યવહાર કરવો જોઇએ નહીં;

• રોકાિકાર લોકોને ઉપલબિ ન હો્ય અને સટોકના ખરીદ કે વે્ ાિ અંગેના રોકાિકારના ણનિ્ગ્યને અસર કરી રકે તેવી Huntsman અને અન્ય 
કંપનીની માક્હતી િરાવતા હો્ય ત્યારે Huntsman કે અન્ય કંપનીના સટોકની ખરીદી કે વે્ ાિ દ્ારા આંતક્રક વેપાર કરવાનું ટાળે તેવી અપેક્ા 
છે; અને

• તમામ લાગુ પડતી કાનૂની અને ણન્યામક જરૂક્ર્યાતોનું સંપિૂ્ગ પાલન કરીને વ્યવસા્ય રેકોડ્ડ ઊભું કરે, ટકાવે અને ણનકાલ કરે તેવી અપેક્ા છે.

III. અપેક્ષિત રોજગાર પ્રણાક્લકાઓ
વવક્રેતા અને તેમના પ્રવતવનવિઓ પાસેથી અપષેિા છે કરે:

• કા્ય્ગસથળને સે્સને લગતી અન્ય પજવિી અને ભેદભાવથી મુ્ત રાખવા Huntsmanની વ્નબદ્ધતાને સહકાર આપે તેવી અપેક્ા છે;

• સલામત અને સવસથ કા્ય્ગ પ્યા્ગવરિ પરૂું પાડે અને તમામ લાગુ પડતા સલામતી અને સવાસ્થ્ય કા્યદા, ણન્યમો અને પ્રિાણલકાઓનું પાલન 
કરે તેવી અપેક્ા છે;

• Huntsmanની માણલકીની કે ભાડા પટ્ાની ણમલકત પર હો્ય તે દરણમ્યાન ગેરકા્યદે નરીલા ઔરિોનો ઉપ્યોગ, કબજો, વહે્ં િી, અને 
વે્ાિ પ્રણતબંિ મુકે તેવી અપેક્ા છે;

• સવૈસચછક મજૂરીનો જ ઉપ્યોગ કરે તેવી અપેક્ા છે; વેઠનો ઉપ્યોગ, કરારબદ્ધ મજૂરીના સવરૂપે હો્ય કે અન્યથા હો્ય, તે પ્રણતબણંિત છે;

• તમામ સથાણનક વેતન અને કલાક તથા ન્યૂનતમ કામકાજની વ્યના કા્યદા અને જરૂક્ર્યાતોનું પાલન કરે તેવી અપેક્ા છે; બાળ મજૂરીનો 
ઉપ્યોગ પ્રણતબંણિત છે; અને 

• સથાણનક અને રાષ્ટ્ી્ય ણવણન્યમો અનુસાર કમ્ગ્ારીનો રેકોડ્ડ જાળવે તેવી અપેક્ા છે.

વચંતાઓ અંરે અિરેવાલ આપવો અને સિા્ની વવનંતી કરવી

ણવક્ેતા કે પ્રણતણનણિને ્ોક્કસ સસથણત અંગે પ્રશ્ન હો્ય, અથવા સમસ્યા કે ણ્ંતા ણવરે અહેવાલ આપવો જરૂરી હો્ય, તો વ્યાવસાણ્યક પ્રિાણલકા કે 
પાલન અંગેની ણ્ંતાનો ઉકેલ લાવવા, તેમના પ્રાથણમક Huntsman સંપકયો સાથે કામ કરવા તેઓને પ્રોતસાહન અપા્ય છે. Huntsman પારખે 
છે, આમ છતાં, એવો સમ્ય આવી રકે કે જ્યારે આ ર્્ય કે ્યોગ્ય ન હો્ય. આવાં ઉદાહરિોમાં, ણવક્ેતા કે પ્રણતણનણિ:

• Huntsman નૈણતક અને કોપયોરેટ પાલન ણવભાગનો +1.281.719.6000 પર સંપક્ડ કરી રકે છે.

• Speak Up હેલપલાઇનને કોલ કરી રકે છે, જેને www.huntsman.com/speakup પરથી એ્સેસ કરી રકા્ય છે, અથવા,

• Huntsman નૈણતક અને કોપયોરેટ પાલન ણવભાગને ethics@huntsman.com પર ઇ-મેઇલ કરી રકે છે.

બીજી વ્યસ્ત સામે બદલો લેવાની બાબત Huntsman સહન કરતું નથી. કોઇ વ્યસ્ત રુદ્ધ બુણદ્ધથી કોઇ રંકાસપદ કાનૂન કે નીણતના ઉલ્ંઘન 
અંગે જાિ કરે તો તેના આવા અહેવાલ આપવા માટે બદલો લેવામાં આવરે નહીં. રુદ્ધ બુણદ્ધ એટલે તે કે તિેી ણનષ્ાપૂવ્ગક, સા્ો, અને સંપિૂ્ગ 
અહેવાલ આપે છે તેમ માનીને જે વ્યસ્ત તમામ માક્હતી રજૂ કરવા આગળ આવે તે.
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