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Vesuvius plc. நிறுவனத்தின் கபாது ஆலலாசைர் மற்றும் நிறுவனச் கசயலாளரின் அனுமதியின்றி இந்த நகைமுகைகய 

கசயல்படுத்தக் கூைாது.  

  

 

அறிமுைம் 

இந்தக் கைொள்கை வர்த்தை கெறிமுகைைளின் மீதொன வழிைொட்டுதக  வழங்கி, அகனத்து Vesuvius நிறுவனங்ைளும் 

நியொயேொைவும், கவளிப்ெகையொைவும் ேற்றும் லெர்கேயொைவும் கசயல்ெடுகின்ைன என்ெகதக் ைொண்பிப்ெதற்ைொை Vesuvius 

ெைத்கதத் கதொகுப்பில் உள்ள லைொட்ெொடுைளின் கூடுதல் இகைப்ெொை விளங்குகிைது. 

இந்தக் கைொள்கையின் லெொக்ைேொனது: 

• இ ஞ்சம் ேற்றும் ஊழல் மீதொன ெேது சகிப்ெற்ை நிக ப்ெொட்கை ைவனிப்ெதிலும், ைகைப்பிடிப்ெதிலும், அகனத்து 

Vesuvius இயக்குனர்ைள், அதிைொரிைள் ேற்றும் ஊழியர்ைள் ேற்றும் ெேக்ைொை ெணிபுரியும் ெெர்ைளுக்ைொன கெொறுப்புக்ைகள 

அகேத்தல்; ேற்றும் 

• இ ஞ்சம் ேற்றும் ஊழல் கதொைர்ெொன பிரச்சிகனைகள எவ்வொறு ைண்ைறிவது ேற்றும் அவற்கை எவ்வொறு சேொளிப்ெது 

என்ெது குறித்து ெேக்ைொைப் ெணிபுரியும் ெெர்ைளுக்ைொன தைவல்ைகளயும், வழிைொட்டுதல்ைகளயும் வழங்குதல். 

 

Vesuvius நிறுவனத்துக்கு என்ன அகசௌைரியம், வர்த்தை இழப்பு அல் து கூடுதல் கச வினங்ைள் ஏற்ெட்ைொலும், இ ஞ்சம் 

கைொடுப்ெகத ேறுப்ெதற்கு எந்தகவொருவருக்கும் Vesuvius அதன் முழு ஆதரகவ வழங்கும். எனினும், எல் ொ சூழல்ைளிலும், 

உங்ைளுக்லைொ அல் து லவகைொரு ெெரின் ெொதுைொப்புக்லைொ ஆெத்கத விகளவிக்கும் சொத்தியம் கைொண்ை எந்தகவொரு 

ெைவடிக்கைகயயும் நீங்ைள் எடுக்ைக்கூைொது. 

இந்தக் கைொள்கையின் மீை ொனது ைடுகேயொன தவைொன ெைத்கதகயக் குறிக்கிைது ேற்றும் அதனொல் ெணிநீக்ைம் உள்ெை 

உள்ளை விசொரகை ேற்றும் ஒழுங்கு ெைவடிக்கைைகள சந்திக்ை லெரிை ொம். இந்தக் கைொள்கைகய மீறினொல் Vesuvius ேற்றும் 

தனிெெர்ைள் இருவரும் ைடுகேயொன விகளவுைகள சந்திக்ை லெரிை ொம் ேற்றும் அெரொதங்ைள் ேற்றும்/அல் து சிகைத் 

தண்ைகனகய எதிர்கைொள்ள ொம்.  

Vesuvius நிறுவனத்தின் எந்தகவொரு இயக்குனர், அதிைொரி அல் து ஊழியர் அல் து Vesuvius நிறுவனத்துக்ைொை அல் து அதன் 

சொர்ெொை கசயல்ெடும் எந்தகவொரு ெெரும் இந்தக் கைொள்கை அல் து ெைத்கதத் கதொகுப்கெ மீறுவதொை நீங்ைள் சந்லதகித்தொல், 

அதகன நிறுவனத்திைம் உரிய லெரத்தில் அறிக்கையிை லவண்டும். சந்லதைத்துக்குரிய ெைத்கத மீைக  அறிக்கையிடும் 

எந்தகவொரு ஊழியருக்கும் அெரொதலேொ அல் து தண்ைகனலயொ வழங்ைப்ெைொது. 

 

லநாக்கைல்கல 

இந்தக் கைொள்கை கெொருந்தக்கூடியது:  

• Vesuvius நிறுவனத்தின் அகனத்து இயக்குனர்ைள், அதிைொரிைள் ேற்றும் ஊழியர்ைள் ேற்றும் கெொருந்தக்கூடிய இைங்ைளில் 

Vesuvius நிறுவனத்தின் சொர்ெொை கசயல்ெடும் மூன்ைொம் தரப்பினர்ைள்;  

• Vesuvius plc ேற்றும் அதன் துகை நிறுவனங்ைள் உள்ெை, வர்த்தைம் லேற்கைொள்ளப்ெடும் ெொடு ேற்றும்/அல் து வர்த்தை 

அ கு அகேந்துள்ள இைத்கதப் கெொருட்ெடுத்தொது, (“Vesuvius”) Vesuvius குழுேம் முழுவதும்;  

 

இந்தக் கைொள்கையில் உள்ளைக்ைப்ெட்டுள்ள லைொட்ெொடுைள், உள்ெொட்டுச் சட்ைங்ைகள விைக் ைடுகேயொனதொை இருந்தொலும் 

கூை அகனத்து ெொடுைளிலும் கசயல்ெடுத்தப்ெை லவண்டும். இந்தக் கைொள்கைகய விை உள்ெொட்டுச் சட்ைங்ைள் மிைவும் 

ைடுகேயொை இருக்ைக்கூடிய இைங்ைளில், உள்ெொட்டுச் சட்ைங்ைளுக்கு இைங்ை லவண்டும். 

 

Vesuvius ெைத்கதத் கதொகுப்பு அல் து இந்தக் கைொள்கையின் மூ ம் தகை கசய்யப்ெடுெவற்கை கசயல்ெடுத்துவதற்ைொை 

கசொந்த நிதிைகளப் ெயன்ெடுத்துவது ஒருலெொதும் ஏற்ைத்தக்ைதல் .  

 

 

1. கைாள்கை அறிக்கை 

1.1 Vesuvius நிறுவனம் அதன் வர்த்தை ெைத்கதயில் எந்தவிதேொன ஊழல் ெகைமுகைைகளயும் சகித்துக் கைொள்ளொது.  
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1.2 Vesuvius நிறுவனத்தில் உள்ள எந்தகவொருவரும் எந்த வகையொன இ ஞ்ச ெைவடிக்கையிலும் ஈடுெைக் கூைொது - 

அதொவது, ஒரு தனிெெர் அல் து அரசொங்ை அதிைொரியின்
1
 ெைத்கத அல் து தீர்ேொனத்தின் மீது முகையற்ை 

கசல்வொக்கை கசலுத்துவதற்ைொை ெைம், கவகுேதி, ஆதொயம் அல் து ென்கேகய கசய்வதொை ஒருலெொதும் 

வொக்ைளிக்ைக் கூைொது. 

1.3 எனலவ, Vesuvius சொர்ெொை கசயல்ெடும் எந்தகவொரு Vesuvius இயக்குனர், அதிைொரி அல் து ஊழியர் அல் து 

மூன்ைொம் தரப்பினரும்
2
 பின்வருவனவற்றில் ஈடுெைக்கூைொது: 

• எந்தகவொரு ெெருக்கும் இ ஞ்சம் கைொடுத்தல்; 

• எந்தகவொரு ெெரிைம் இருந்தும் இ ஞ்சம் வொங்குதல்; ேற்றும்/அல் து 

• மூன்ைொம் தரப்பினர் மூ ம் எந்தவிதேொன இ ஞ்சத்கத கைொடுப்ெது அல் து வொங்குவதன் மூ ம் எந்த 

வகையி ொவது ேகைமுை இ ஞ்ச ெைவடிக்கையில் ஈடுெடுதல். 

 

1.4 Vesuvius நிறுவனத்தில் உள்ள அகனவரும், வர்த்தைம் உயர்தர கெறிமுகையிலும் ேற்றும் இந்தக் கைொள்கை ேற்றும் 

கெொருந்தக்கூடிய இ ஞ்சம் ேற்றும் ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்ைங்ைளுக்கு இைக்ைேொைவும் லேற்கைொள்ளப்ெடுவகத 

கவளிக்ைொட்டிை லவண்டும். 

இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் அபாயங்ைள் 

 

2. மூன்ைாம் தரப்பினர்ைள் 

வழிைாட்டுதல் Vesuvius நிறுவனத்தின் மூன்ைாம் தரப்பினர்ைள்
3
 மூலம் லமற்கைாள்ளப்படும் கசயல்பாடுைளுக்கு 

Vesuvius கபாறுப்பாைலாம். எனலவ, Vesuvius நிறுவனத்தின் கநறிமுகை மதிப்பீடுைகள கவளிப்படுத்தக் கூடிய 

மூன்ைாம் தரப்பினர்ைளுைன் மட்டுலம Vesuvius வர்த்தைம் கசய்ய விரும்புகிைது. 

2.1 Vesuvius சொர்ெொை கசயல்ெடும் அகனத்து மூன்ைொம் தரப்பினர்ைளும் கெொருந்தக்கூடிய இ ஞ்சம் ேற்றும் ஊழலுக்கு 

எதிரொன சட்ைங்ைளுக்கு இைங்ை லவண்டும். கூடுத ொை, கெொதுவொை உயர்தர கெறிமுகையி ொன வர்த்தைத்கத 

ஊக்குவிப்ெதற்கு அவர்ைள் இந்தக் கைொள்கைகய அறியச் கசய்யப்ெை லவண்டும். 

2.2 இந்தக் கைொள்கை அல் து கெொருந்தக்கூடிய இ ஞ்சம் ேற்றும் ஊழலுக்கு எதிரொன சட்ைங்ைகள மீறுகின்ை 

ெைவடிக்கைைகள மூன்ைொம் தரப்பினர்ைள் கசய்யக்கூைொது. 

2.3 முைவர்ைள் ேற்றும் மூன்ைொம் தரப்பினர்ைகள நியமித்தலுக்ைொன கைொள்கைக்கு ஏற்ெ அகனத்து முைவர்ைள், 

விநிலயொகிப்ெொளர்ைள் ேற்றும் மூன்ைொம் தரப்பினர்ைள் நியமிக்ைப்ெை லவண்டும்.  

3. பரிசுைள், விருந்லதாம்பல் மற்றும் கபாழுதுலபாக்கு (GH&E) 

வழிைாட்டுதல் மரியாகத நிமித்தமாை பரிசுைள், விருந்லதாம்பல் அல்லது கபாழுதுலபாக்கை வழங்குவது பல 

நாடுைளில் கபாதுவான வர்த்தை நகைமுகையாை உள்ளது. மிதமான அளவில், உைவுமுகைைகள வளர்ப்பதற்கும், 

பராமரிப்பதற்குமான ஒரு முக்கியமான ைருவியாை அது இருக்கும். அதிைப்படியாை இருந்தாலலா அல்லது 

முகையற்று பயன்படுத்தினாலலா, அது இலஞ்சமாை ைருதப்பைலாம். ஒரு சாதைம் அல்லது முன்னுரிகமயுைன் 

நைத்தப்பை லவண்டும் என்ை லநாக்ைத்துக்ைான ஒரு கவகுமதி அல்லது ஊக்குவிப்பாை, பரிசு, கபாழுதுலபாக்கு 

அல்லது விருந்லதாம்பல் இருந்தால், அது இந்தக் கைாள்கையின் கீழ் அனுமதிக்ைப்பைாது. 

3.1 பின்வரும் விஷயங்ைளுக்ைொை ெரிசுைள், விருந்லதொம்ெல் அல் து கெொழுதுலெொக்கை Vesuvius ெயன்ெடுத்தொது:  

• எந்தவித முகையற்ை வர்த்தை இ ொெத்கத அகைவதற்கு;  

• எந்தகவொரு வர்த்தைத் தீர்ேொனத்தின் மீதும் முகையற்ை வகையில் தொக்ைத்கத ஏற்ெடுத்துவதற்கு; 

• கெறுெரின் தீர்ேொனத்கத நியொயேற்ை முகையில் ைட்டுப்ெடுத்துவதற்கு; அல் து 

• Vesuvius நிறுவனத்துக்கு சொதைேொை ெைத்துவதற்ைொன ஓர் உைர்கவ ஏற்ெடுத்துவதற்கு. 

 

3.2 கைொடுக்ைப்ெடும் ெரிசுைள் கவளிப்ெகையொைவும், நிெந்தகனயற்றும் ேற்றும் குகைந்த விக  கைொண்ைதொைவும் 

இருக்ைலவண்டும். விருந்லதொம்ெல் ேற்றும் கெொழுதுலெொக்கு ஆகியகவ வர்த்தைத்துக்குப் கெொருத்தேொனதொை 

இருக்ைலவண்டும் ேற்றும் அதில் ஈடுெடும் ெெர்ைளின் ெணிநிக  ேற்றும் மூத்த நிக க்கு ஏற்ைதொை 

கெொருத்தேொன லெொக்ைத்துக்ைொை ேட்டுலே வழங்ைப்ெைவும் ஏற்ைப்ெைவும் லவண்டும். 

3.3 அகனத்து ெரிசுைள், விருந்லதொம்ெல் ேற்றும் கெொழுதுலெொக்குைள் ஆகியகவ Vesuvius GH&E ெகைமுகைைளுக்கு 

இைக்ைேொைவும், அதற்கு ஏற்ெ ெதிவு கசய்யப்ெைவும் லவண்டும். இந்தக் கைொள்கை அல் து GH&E 

ெகைமுகைைளில் இருந்து ஏலதனும் வி ைல்ைள் இருந்தொல், நிர்வொைக் கைொள்கைக்கு ஏற்ெ மூத்த 

லே ொண்கேயிைம் இருந்து எழுத்துப்பூர்வேொை ஒப்புதல் கெைப்ெை லவண்டும். 

                                                
1
 வகரயகைைகளப் ெொர்க்ை 

2
 வகரயகைைகளப் ெொர்க்ை 

3
 வகரயகைைகளப் ெொர்க்ை 
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3.4 GH&E ெகைமுகைைளுக்கு இைங்ை ேட்டுலே கெொது அதிைொரிைள் அல் து அரசு அதிைொரிைள் ேற்றும் 

நிறுவனங்ைளுக்கு ெரிசுைள், விருந்லதொம்ெல் ேற்றும் கெொழுதுலெொக்கு வழங்ைப்ெை லவண்டும், 

4. நன்கைாகைைள் மற்றும் நிதியுதவி 

வழிைாட்டுதல் உள்நாட்டு அைக்ைட்ைகளைள் மற்றும் முன்முகனப்புைளின் ஆதரவுைனும், சட்ைப்பூர்வமான வர்த்தை 

நைவடிக்கைைளுக்கு நிதியளிப்பதன் மூலமும் - Vesuvius நிறுவனம் கசயல்படுகின்ை சமூைங்ைளுக்கு ஆதரவளித்து 

பங்ைளிக்கும். எனினும், அைக்ைட்ைகள நன்கைாகைைள் மற்றும் நிதியுதவிைளும் கூை இலஞ்சத்துக்ைான ஓர் 

ஊைைமாை பயன்படுத்தப்பைலாம். 

4.1 Vesuvius நிறுவனம் குறிப்ெொை அதன் உள்ெொட்டு சமூைங்ைளில் உள்ள அைக்ைட்ைகளைளுக்கு ஆதரவளிக்கும். 

லேலும் மூத்த நிர்வொைத்தின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதக ப் கெைொேல் வொடிக்கையொளர்ைள் ேற்றும்/அல் து 

வர்த்தைக் கூட்ைொளிைளின் லைொரிக்கையின் லெரில் கசய்யப்ெைக் கூைொது.  

4.2 கரொக்ைேொைலவொ அல் து அைக்ைட்ைகள நிைழ்வுைள், கவளியீடுைள் அல் து நிதி லசர்க்கும் முன்முகனப்புைளொை 

கசய்யப்ெடும் அகனத்து அைக்ைட்ைகள ென்கைொகைைளுக்கும் மூத்த நிர்வொைத்தின் ஒப்புதக  முன்கூட்டிலய 

கெைலவண்டும். 

4.3 ஒரு நிதியுதவி அளிப்ெவரொை Vesuvius நிறுவனத்துக்கு கெொது விளம்ெரம் அல் து வர்த்தை அல் து சமூை 

ஆதொயத்கத கெற்றுத்தரும் ெட்சத்தில், விளம்ெர லெொக்ைத்துக்ைொை லேற்கைொள்ளப்ெடும் குறிப்பிட்ை ெற்கசயல் 

அல் து நிைழ்வுக்ைொன நிதியுதவிகய லேற்கைொள்ள ொம். மூத்த நிர்வொைத்திைம் இருந்து முன்கூட்டிலய 

ஒப்புதக ப் கெைலவண்டும்.  

4.4 அரசியல் ைட்சிைளுக்கு ெரிசுைள் அல் து ென்கைொகைைகள அளிப்ெகத Vesuvius தடுக்கிைது. 

5. கையூட்டு அளித்தல் 

வழிைாட்டுதல் கையூட்டு அளித்தல்
4
 (கிரீஸ் அல்லது ஸ்பீடு லபகமண்ட் எனவும் அறியப்படுகிைது) என்பது, அரசு 

அதிைாரிைள் ஒரு லவகலகய கசய்வதற்கு சம்மதிக்ை கவப்பதற்ைாைலவா அல்லது அவர்ைளின் கசயல்முகைகய 

தங்ைளுக்கு சாதைமாை ஆக்குவதற்ைாை துரிதப்படுத்துவதற்ைாைலவா கைாடுக்ைப்படும் ஒரு சிறு கதாகை. இந்தக் 

கையூட்டுைள் உண்கமயில் இலஞ்சமாகும். லமலும் இகவ UK இலஞ்ச சட்ைத்தின் கீழ் சட்ைத்துக்குப் புைம்பானகவ.  

5.1 கையூட்டுைள் இந்தக் கைொள்கையின் கீழ் தடுக்ைப்ெடுகின்ைன. 

5.2 சி  இைங்ைளில் இதுலெொன்ை ெைேளிப்கெ கசய்வதற்ைொை தனிெெர் ைட்ைொயப்ெடுத்தப்ெை ொம். 

உதொரைத்திற்கு, வற்புறுத்தப்ெடுதல் அல் து உைல் ரீதியொை துன்புறுத்தப்ெடுதல் அல் து மிரட்ைப்ெடுதல். 

இதுலெொன்ை சூழல்ைளில் அவர்ைள் தங்ைகள அெொயத்துக்கு உட்ெடுத்திக் கைொள்ளொேல், கையூட்கை 

கைொடுக்ை ொம்.  

5.3 (லேல யுள்ள 5.2 ெத்தியில் கைொடுக்ைெட்ைவொறு), கையூட்டு கைொடுக்ைப்ெடும் இைங்ைளில், ெேது நிதிப் 

ெதிவுைளில் கதளிவொைக் குறிப்பிடுவதற்ைொை அதகன உங்ைள் உள்ெொட்டு நிதி இயக்குனரிைம் உைனடியொைத் 

கதரிவிக்ைலவண்டும். 

6. அரசு அதிைாரிைகள கையாளுதல் 

வழிைாட்டுதல் அனுமதிைள், IP பதிவு மற்றும் சுற்றுச் சூழல் விவரங்ைள் லபான்ை பகுதிைளில் - Vesuvius நிறுவனம் 

அதன் வர்த்தைச் கசயல்பாடுைகள லமற்கைாள்வதற்ைாை அரசாங்ைம், ஒழுங்குமுகை ஆகையங்ைள், அரசாங்ை 

முைகமைள் மற்றும் அரசு அதிைாரிைளுைன் ஈடுபை லவண்டியிருக்கும். லைாட்பாடுைள், வழிைாட்டுதல்ைள் மற்றும் 

விதிைகள கசயல்படுத்துவதற்ைான ஊழியர்ைளுைன் இந்தத் கதாைர்பாைல்ைள் கவளிப்பகையாைவும், 

லநர்கமயாைவும் லமற்கைாள்ளப்பை லவண்டும். 

6.1 Vesuvius நிறுவனத்தின் இயக்குனலரொ, அதிைொரிலயொ அல் து ஊழியலரொ அல் து Vesuvius நிறுவனத்தின் சொர்ெொை 

கசயல்ெடும் மூன்ைொம் தரப்பினலரொ, கெொது/அரசொங்ை அதிைொரிைள் தங்ைளின் ைைகேைகள மீறுவதற்கு 

ஒருலெொதும் தூண்ைக்கூைொது. 

6.2 கெொது அதிைொரிைள் அல் து அரசு அதிைொரிைள் ேற்றும் நிறுவனங்ைளுக்கு GH&E ெகைமுகைைளுக்கு இைங்ை 

ேட்டுலே ெரிசுைள், விருந்லதொம்ெல் ேற்றும் கெொழுதுலெொக்கு வழங்ைப்ெை லவண்டும், 

6.3 எழுத்துப்பூர்வ சட்ைத்தின் லபரில்
5
, அரசு அதிைொரிைளின் லசகவைளுக்ைொை Vesuvius நிறுவனம் ெைம் கசலுத்த 

லவண்டிய சூழல்ைள் எழ ொம். உதொரைத்திற்கு, சுங்ைத் தீர்கவைள் அல் து சுற்றுச்சூழல் ஒழுங்கு அதிைொரிைளின் 

வருகைைள். இந்த அதிைொரிைள் தங்ைளின் சட்ை ரீதியொன ேற்றும் ஒழுங்குமுகை ைைகேைகள நிகைலவற்ை 

லவண்டும் என்றும், கசலுத்தப்ெடும் எந்தக் ைட்ைைமும் சட்ைப்பூர்வ அடிப்ெகையில் இருக்ை லவண்டும் என்று 

ெொங்ைள் எதிர்ெொர்க்கிலைொம். சொத்தியேொன இைங்ைளில், இந்தப் ெை கசலுத்தக  லேற்கைொள்வதற்ைொன ஆவைச் 

                                                
4
 வகரயகைைகளப் ெொர்க்ை 

5
 வழக்ைம் அல் து ெகைமுகை கிகையொது 
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சொன்று கெைப்ெை லவண்டும் ேற்ைம் இரசீகத கெற்றுக் கைொண்டு இந்தப் ெை கசலுத்துதல்ைள் கசய்யப்ெை 

லவண்டும். இந்த அதிைொரிைளுக்கு கூடுதல் ெை கசலுத்துதல்ைள் அல் து ெரிசுைள் வழங்ைப்ெைக் கூைொது.  

 

7. விளம்பரச் கசயல்பாடுைள் 

வழிைாட்டுதல் சந்கதப்படுத்தல் என்பது வர்த்தைத்தின் ஓர் அடிப்பகைப் பகுதியாகும். லமலும் வர்த்தை ஆதரவு 

மற்றும் லமம்பாட்டுக்ைான ஒரு மதிப்புமிக்ை ைருவியாை சரியான வகையில் எடுக்ைப்பை லவண்டும். எனினும், 

விருந்லதாம்பல் அல்லது கபாழுதுலபாக்குைன் கதாைர்புகையதாை சந்கதப்படுத்தல் இயல்பில் இருக்ைக்கூைாது. 

அதாவது, ஒரு வர்த்தை கவளிப்பாட்டின் மீது முகையற்ை வகையில் கசல்வாக்கு கசலுத்தும் முயற்சியாை அது 

இருக்ைக்கூைாது.  

7.1 குறிப்ெொை, Vesuvius ஏற்ெொடு கசய்யும் பின்வரும் இைங்ைளில்:  

• வருங்ைொ  வொடிக்கையொளர்ைளுக்ைொன ைள வருகைைள்; அல் து 

• அதன் தயொரிப்புைளின் விளம்ெரம் அல் து அவற்றின் ெயன்ெொடு குறித்த தைவல் நிைழ்வுைள், 

 

இகவ கதொழில்நுட்ெக் ை ந்துகரயொைல் ேற்றும் வர்த்தைப் ெரிேொற்ை லெொக்ைத்துக்ைொை ேட்டுலே இருக்ை 

லவண்டும். ஒவ்கவொரு வழக்கிலும், கதொைர்புகைய எந்த விருந்லதொம்ெல் அல் து கெொழுதுலெொக்கும் 

கெொருத்தேொனதொைவும், வர்த்தைத்துக்கு ஏற்ைவொறும் ேற்றும் இந்தக் கைொள்கை ேற்றும் GH&E ெகைமுகைைளுக்கு 

இைக்ைேொைவும் இருக்ைலவண்டும்.  

8. விகலலைட்பு மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி 

வழிைாட்டுதல் கபரிய ஒப்பந்தங்ைளுக்ைான விகலலைட்பு அல்லது ஒப்பந்தப்புள்ளி - குறிப்பாை அரசு 

நிறுவனங்ைளுைன் இவற்கை லமற்கைாள்ளும் லபாது - அத்தகைய ஒப்பந்தங்ைளுைன் கதாைர்புகைய நிதி மதிப்பின் 

ைாரைமாை கூடுதல் இைக்ை அபாயங்ைகள உருவாக்கிடும். 

8.1 ஒப்ெந்தப்புள்ளி கசயல்முகையின் கவளிப்ெகைத்தன்கே அல் து கெறிமுகை ெைத்கத குறித்த எச்சரிக்கை 

சமிக்கைைள்
6
, அல் து லவறு எந்தக் ைவக ைள் எழும் இைங்ைளில், அவற்கை தீர்க்ை முடியொவிட்ைொல ொ அல் து 

சரிகசய்ய முடியொவிட்ைொல ொ, அந்த ஒப்ெந்தப்புள்ளி கசயல்முகையில் இருந்து Vesuvius வி கிடும்.  

9. சந்கத அணுைல் (கையைப்படுத்துதல் மற்றும் கூட்டு முயற்சிைள்) 

வழிைாட்டுதல் Vesuvius கையைப்படுத்தும் நிறுவனங்ைளின் இயக்குனர்ைள், அதிைாரிைள் மற்றும் ஊழியர்ைளின் 

கசயல்பாடுைளுக்கு Vesuvius நிறுவனலம கபாறுப்பாகிைது மற்றும் கையைப்படுத்தும் நிறுவனங்ைள் அல்லது கூட்டு 

நிறுவனங்ைளின் ைைந்தைால கசயல்பாடுைளுக்கும் Vesuvius கபாறுப்பாைலாம்.  

9.1 முகையொன ஒப்ெந்தப் லெச்சுவொர்த்கதைகள முடிப்ெதற்கு முன்ெொை, அகனத்து முன்கேொழியப்ெட்ை 

கையைப்ெடுத்தல் ேற்றும் கூட்டு முயற்சி ெரிவர்த்தகனைள் அல் து பிை சந்கத நுகழதல் உத்திைள் ஆகியகவ 

கெொருத்தேொன கெறிமுகை ேதிப்ெொய்வுைளுக்கு உட்ெை லவண்டும்.  

9.2 ெரிவர்த்தகனகய கசய்து முடித்த பின்னர், கையைப்ெடுத்தப்ெட்ை லததியில் இருந்து 6 ேொதங்ைளுக்குள் 

முடிந்தவகர விகரவொை மூன்ைொம் தரப்பு உைவுமுகைைள் உள்ளிட்ை கையைப்ெடுத்தப்ெட்ை நிறுவனங்ைளின் 

முகையொன இைக்ை ேறு ஆய்வு லேற்கைொள்ளப்ெை லவண்டும்.  

10. கவளிப்புை ஆர்வங்ைள் 

வழிைாட்டுதல் கவளிப்புை ஆர்வங்ைள் மற்றும் அரசு அதிைாரிைளுைனான கதாைர்புைள் ஆகியகவ பிரச்சிகனைகள 

உருவாக்ைாது. ஆனால், அந்த உைவுமுகை கவளிப்பகையாை இல்லாத லபாதும், முகையற்ை கசல்வாக்கை 

பயன்படுத்தும்லபாது அல்லது பயன்படுத்துவதாை ைருதப்படும்லபாதும் பிரச்சிகனைள் உருவாைக்கூடும். Vesuvius 

நிறுவனத்துக்கு பாதைமான தீர்மானங்ைகள கசய்யும்லபாது அரசு அதிைாரிைளுைனான தனிப்பட்ை கதாைர்புைள் 

அந்த அதிைாரியின் சார்பாை நல முரண்பாடுைளுக்கு வழிவகுக்ைலாம். லமலும் இதன் ைாரைமாை அது இலஞ்சமாை 

மாைக்கூடும். Vesuvius நிறுவனத்தில் உங்ைள் பணிப்பங்கு மற்றும் கபாறுப்புக்ைகள பாதிக்கும்லபாது, கவளிப்புை 

ஆர்வங்ைள் முரண்பாடுைகள ஏற்படுத்தக்கூடும்.  

10.1 Vesuvius நிறுவன ஊழியர்ைள் ேற்றும் Vesuvius நிறுவனத்துக்ைொை ெணிபுரியும் பிை தனிெெர்ைள், தங்ைளின் 

தனிப்ெட்ை ெ னுக்ைொை தங்ைளின் ெணி நிக கய முகையற்று ெயன்ெடுத்தக்கூைொது.  

10.2 Vesuvius நிறுவன ஊழியர்ைள் ேற்றும் Vesuvius நிறுவனத்துக்ைொை ெணிபுரியும் பிை தனிெெர்ைள், பின்வரும் 

கெொருந்தக்கூடிய கவளிப்புை ஆர்வ ெகைமுகைைளுக்கு இைக்ைேொை இருப்லெொம் என்று Vesuvius நிறுவனத்துக்கு 

உறுதியளிக்ை லவண்டும்: 
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• தங்ைளுக்கு இருக்ைக்கூடிய எந்தகவொரு கவளிப்புை ஆர்வங்ைள்
7
; ேற்றும்  

• கெொது அதிைொரிைள் அல் து அரசு அதிைொரிைளுைனொன கதொைர்புைள் 

 

இதன்மூ ம், எந்தகவொரு முரண்ெொடுைளும் புரிந்துகைொள்ளப்ெட்டு, நிர்வகிக்ைப்ெடும். 

இைக்ைம் மற்றும் லமற்பார்கவ 

இந்தக் கைொள்கைகய கசயல்ெடுத்துவதும் ேற்றும் ஊழியர்ைளின் கெொறுப்புக்ைளின் கீழ் அதன் லதகவைகள 

கசயல்ெடுத்துவதும், ஒவ்கவொரு வர்த்தை அ கு அல் து உ ைளொவிய கசயல்ெொட்டின் நிர்வொைத்தின் கெொறுப்ெொகும்.  

ெை கசலுத்துதல்ைள், ெரிசுைள் ேற்றும் கச வினங்ைள் ஆகியகவ GH&E ெகைமுகைைளுக்கு இைக்ைேொை இருக்ைலவண்டும். 

இந்தக் கைொள்கை ேற்றும் GH&E ெகைமுகைைளின் கசயல்ெடுத்துகைகய உள்ளை தணிக்கைக் குழு ைண்ைொணித்து, 

இைக்ைத்கதப் ெரிலசொதித்திடும். எந்தக் லைள்விைளுக்கும் ெதி ளிக்கும் வகையில் சட்ைத் துகையின் குழுவும் 

கிகைக்ைப்கெறுகிைது. 

இந்தக் கைாள்கையின் மீைல் அல்லது சாத்தியமான மீைல் 

Vesuvius நிறுவனத்தின் கெறிமுகை ேதிப்பீடுைளுக்கு ஏற்ெ வர்த்தைத்கத லேற்கைொள்வதற்கும் ேற்றும் இைக்ை மீைல்ைளின் 

ைவக ைள் அல் து சந்லதைங்ைகள அறிக்கையிைல் உள்ெை கெொருந்தக்கூடிய சட்ைங்ைளுக்கு இைங்குவதற்கும், அகனத்து 

ஊழியர்ைளும் தனிப்ெட்ை கெொறுப்கெ எடுக்ை லவண்டும். ைவக ைகள உங்ைள் லே ொளரிைலேொ, சட்ைக் குழுவிைலேொ 

அல் து இரைசியேொன முகையில் ஊழியர் ைவக  உதவிகேயம் (ஸ்பீக் அப்) மூ லேொ அறிக்கையிை ொம். 

லே திை விவரங்ைள் Vesuvius நிறுவன ஸ்பீக் அப் கைொள்கையில் கைொடுக்ைப்ெட்டுள்ளன. 

பயிற்சி/லமலதிை வழிைாட்டுதல் 

லதர்ந்கதடுக்ைப்ெட்ை ஊழியர்ைள் இந்தக் கைொள்கை ேற்றும் ஒழுங்குமுகை அகேப்கெ (கசய்முகை உதொரைங்ைளுைன் 

விளக்ைப்ெடும்) விளக்கும் ெயிற்சியில் ை ந்து கைொள்ள லவண்டும். லேலும் இந்தக் கைொள்கையில் உள்ள தைவலுக்கு 

உதவிடும் ஆன்க ன் ெயிற்சி திட்ைத்கத முடிக்ை லவண்டும். நீங்ைள் லதர்ந்லதடுக்ைப்ெைொேல் இருந்து, ஆனொல் ெயிற்சியில் 

ை ந்துகைொள்ள விரும்பினொல், உங்ைள் நிதித்துகை தக வல் அல் து சட்ைத் துகையின் எந்த உறுப்பினகரத் கதொைர்பு 

கைொள்ளவும். 

லைள்விைள் 

இந்தக் கைொள்கை குறித்து உங்ைளுக்கு ஏலதனும் லைள்விைள் இருக்கும் ெட்சத்தில், நீங்ைள் உங்ைள் லே ொளகரலயொ, ெொட்டின் 

நிதித்துகை தக வகரலயொ அல் து சட்ைத் துகரயின் உறுப்பினகரலயொ கதொைர்பு கைொள்ளவும்.  
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பின்னிகைப்பு 1 - வகரயகைைள் 

இலஞ்சம் என்ெது: 

- ஒரு வர்த்தைத்கதப் கெறுவதற்ைொை அல் து தக்ை கவப்ெதற்ைொை... 

- அல் து ஒருவரின் அதிைொரப்பூர்வ திைனுக்கு உட்ெட்டு... 

- அவ்வொறு கசய்வதற்கு கவகுேதியளிப்ெதற்ைொை... 

- ஒருவரின் மீது கசல்வொக்கை ஏற்ெடுத்துவதற்ைொை... 

- ஒருவருக்கு வழங்ைப்ெடும்... 

- எந்தகவொரு ஆதொயம், ெைம் அல் து வொக்கு... 

- அல் து கவகுேதி. 

இ ஞ்சம் என்ெது ெைேொை இருக்ைத் லதகவயில்க . கெறுனருக்கு ஆதொயத்கத உருவொக்ைக் கூடிய எந்த ஒன்றும் 

இ ஞ்சம்தொன் - உதொரைத்திற்கு, ஆைம்ெர கெொழுதுலெொக்கு, வொடிக்கையொளரின் ேைன் அல் து ேைளுக்கு லவக  

கைொடுப்ெது, அரசு அதிைொரிைளுக்கு பிடித்தேொன அைக்ைட்ைகளைளுக்கு ென்கைொகை அளிப்ெது. ஆதொயம் என்ெது கையொல் 

வழங்ைப்ெைத் லதகவயில்க  - வொக்ைொை கூை இருக்ை ொம். 

கபாது அதிைாரி/ அரசாங்ை அதிைாரி என்ெவர்:  

- நியமிக்ைப்ெடும் லெொது அல் து லதர்ந்கதடுக்ைப்ெடும் லெொது சட்ைம், நிர்வொைம் அல் து நீதித்துகை நிக யில் 

இருப்ெவர், அல் து 

- ெொடு அல் து அரசொங்ைத்தின் (அல் து ஒரு ெொட்டின் அல் து பிரலதசத்தின் துகைப் ெகுதியில்) சொர்ெொை கெொதுச் 

கசயல்ெொடுைகள லெரடியொை லேற்கைொள்ெவர் அல் து அந்த ெொடு அல் து பிரலதசம் (அல் து துகைப்ெகுதியின்) 

எந்தகவொரு கெொது முைகே அல் து கெொது நிறுவனத்தின் மூ ம் ேகைமுைேொை லேற்கைொள்ெவர், அல் து 

- கெொது சர்வலதச நிறுவனத்தின் அதிைொரி அல் து முைவர். (உதொரைத்திற்கு, ஐக்கிய ெொடுைள் சகெ) அல் து 

- அரசுக்கு கசொந்தேொன வர்த்தைத்தின் ஊழியர் (உதொரைத்திற்கு, ேொநி த்துக்கு கசொந்தேொன நிறுவனத்தின் ஓர் ஊழியர்), 

அல் து 

- எந்த அரசியல் ைட்சி, ஒரு அரசியல் ைட்சியின் அதிைொரி ேற்றும் அரசியல் அலுவ ைத்தின் பிரதிநிதி; அல் து 

- அரசு அதிைொரியின் உைவினர்ைள். 

 

மூன்ைாம் தரப்பினர்: மூன்ைொம் தரப்பினர் என்ெவர்ைள் Vesuvius நிறுவனத்துக்ைொைலவொ அல் து Vesuvius நிறுவனத்தின் 

சொர்ெொைலவொ கசயல்ெடும் எந்தகவொரு தனிெெர், தனிெெர்ைள் அல் து நிறுவனம். இதில் விற்ெகன முைவர்ைள், 

விநிலயொைஸ்தர்ைள், ஆல ொசைர்ைள் ேற்றும் பிை இகைத்தரைர்ைள், ஒப்ெந்ததொரர்ைள் ேற்றும் துகை ஒப்ெந்ததொரர்ைள் 

உள்ளைங்குவர். (இது அரசு ேற்றும் கெொது அகேப்புைகளயும் உள்ளைக்ை ொம்)  

கையூட்டு அளித்தல் என்ெகவ ஓர் அரசொங்ை அதிைொரி அல் து முைகேயின் வழக்ைேொன கசயல்ெொடுைகள ெொதுைொப்ெதற்கு 

அல் து துரிதப்ெடுத்துவதற்கு கைொடுக்ைப்ெடும் ெை கசலுத்தல்ைள் (உதொரைத்திற்கு, உரிேங்ைள் அல் து அனுேதிைகள 

வழங்குதல், சுங்ைம் மூ ம் சரக்குைகள கசயல்ெடுத்துதல்). இது “கிரீஸ்” அல் து “துரித” ெை கசலுத்துதல் எனவும் 

அறியப்ெடுகிைது.  

கவளிப்புை ஆர்வங்ைள்: Vesuvius நிறுவனத்தின் கெொறுப்புக்ைளுக்கு கவளிலய Vesuvius நிறுவனத்தின் ஊழியர் அல் து 

அதிைொரிக்கு (அல் து கெருக்ைேொன குடும்ெ உறுப்பினர் அல் து வரத்தை கூட்ைொளிக்கு) இருக்ைக்கூடிய தனிப்ெட்ை, வர்த்தை, 

அைக்ைட்ைகள அல் து அரசியல் ஆர்வம். உதொரைத்திற்கு: 

• வர்த்தைம் அல் து நிறுவனத்தின் உரிகேயொளர்/இயக்குனர் 

• ஒரு குறிப்பிட்ை அைக்ைட்ைகள, அரசியல் சமூைம் அல் து வர்த்தை கூட்ைகேப்புக்கு லவக  

கசய்கின்ை/ஆதரவளிக்கின்ை ெெர். 

• அரசொங்ை அதிைொரியின் உைவினர் அல் து கதொைர்புகையவர்.  
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எச்சரிக்கை சமிக்கை கைலயடு 

எச்சரிக்கை சமிக்கைைள்: பின்வருெகவ ெல்லவறு இ ஞ்சத்துக்கு எதிரொன ேற்றும் ஊழலுக்கு எதிரொன ைவக ைகள 

எழுப்ெக்கூடிய சொத்தியேொன ‘எச்சரிக்கை சமிக்கைைள்’: Vesuvius நிறுவனத்தில் ெணிபுரியும் லெொது நீங்ைள் இந்த எச்சரிக்கை 

சமிக்கைைகள எதிர்கைொண்ைொல், அதகன மூத்த நிர்வொைம், VP நிதித்துகை அல் து சட்ைத் துகையின் உறுப்பினரிைம் உரிய 

லெரத்தில் அறிக்கையிை லவண்டும்.  

- முகையற்ை வர்த்தை ெகைமுகைைளில் மூன்ைொம் தரப்பினர் ஈடுெடுகின்ைனர் என்ெகத நீங்ைள் அறிய வந்தொல ொ 

அல் து ஈடுெடுவதொை குற்ைஞ்சொட்ைப்ெட்ைொல ொ; 

- இ ஞ்சங்ைகள கைொடுப்ெதில் மூன்ைொம் தரப்பினர் பிரெ ேொனவர்ைள் என்ெகத நீங்ைள் அறிந்தொல ொ அல் து 

அவர்ைளுக்கு இ ஞ்சம் கைொடுக்ை லவண்டிய லதகவ இருந்தொல ொ அல் து கவளிெொட்டு அரசொங்ை அதிைொரிைளுைன் 

அவர்ைளுக்கு “சிைப்பு உைவுமுகை” இருப்ெதொை நீங்ைள் அறிந்தொல ொ; 

- ெம்முைன் ஓர் ஒப்ெந்தத்கதக் கைகயொப்ெமிடுவதற்கு மூன்ைொம் தரப்பினர் தங்ைளுக்கு ைமிஷன் அல் து ைட்ைைம் 

கசலுத்தலவண்டும் என்று வலியுறுத்தினொல ொ அல் து ெேக்ைொை அரசொங்ை கசயல்ெொடு அல் து கசயல்முகைகய 

லேற்கைொண்ைொல ொ; 

- மூன்ைொம் தரப்பினர் கரொக்ைேொை ெைம் கசலுத்துேொறு லைொரிக்கை கசய்தல ொ ேற்றும்/அல் து ைமிஷன் அல் து 

ைட்ைை ஒப்ெந்தத்தில் கைகயொப்ெமிை அல் து கசலுத்தப்ெட்ை ெைத்துக்ைொன இன்வொய்ஸ் அல் து இரசீகத வழங்ை 

ேறுத்தொல ொ; 

- மூன்ைொம் தரப்பினர் வசிக்ைக்கூடிய அல் து வர்த்தைம் லேற்கைொள்ளக்கூடிய ெொடு அல் து இைத்கத விடுத்து லவறு ஒரு 

இைத்தில் ெை கசலுத்துதக  கசய்யுேொறு மூன்ைொம் தரப்பு லைொரினொல ொ; 

- ஒரு லசகவகய “வசதிெடுத்தி” தருவதற்ைொை, எதிர்ெொரொத கூடுதல் ைட்ைைம் அல் து ைமிஷகன தருேொறு மூன்ைொம் 

தரப்பினர் லைொரினொல ொ; 

- ஒப்ெந்கத லெச்சுவொர்த்கதைள் அல் து லசகவ ஒதுக்கீடுைகளத் கதொைங்குவதற்கு முன்பு அல் து கதொைர்வதற்கு 

ஆைம்ெர கெொழுதுலெொக்கு அல் து ெரிசுைகள மூன்ைொம் தரப்பினர் லைொரினொல ொ; 

- சொத்தியேொன சட்ை மீைல்ைகள “ைவனிக்ைத் தவறுவதற்ைொை” ஒரு ெை கசலுத்துதக  கசய்யலவண்டும் என்று மூன்ைொம் 

தரப்பினர் லைொரினொல ொ; 

- மூன்ைொம் தரப்பினர் தனது ெண்ெர் அல் து உைவினருக்கு லவக  அல் து லவறு ஏதொவது ஆதொயத்கத கசய்யுேொறு 

லைொரினொல ொ; 

- தரநிக  அல் ொத அல் து தனிப்ெயனொக்ைப்ெட்ைதொை லதொற்ைேளிக்கும் ஒரு இன்வொய்கை மூன்ைொம் தரப்பினர் 

உங்ைளுக்கு கைொடுத்தொல ொ; 

- துகை ஒப்ெந்தங்ைகள ெயன்ெடுத்துேொறு மூன்ைொம் தரப்பினர் வலியுறுத்தினொல ொ அல் து ஒப்புக்கைொள்ளெட்ை 

விதிமுகைைகள எழுத்துப்பூர்வேொை கசய்ய ேறுத்தொல ொ; 

- வழங்ைப்ெட்ைதொை குறிப்பிைப்ெடும் லசகவகய விை அதிை கதொகைகய ைமிஷன் அல் து ைட்ைைேொை கசலுத்துேொறு 

ெேக்கு இன்வொய்ஸ் கசய்யப்ெட்டுள்ளது என்ெகத நீங்ைள் அறிந்தொல ொ; 

- ெம்ேொல் ெயன்ெடுத்தப்ெைொத அல் து ெேக்கு கதரியொத ஏகெண்ட், இகைத்தரைர், ஆல ொசைர், விநிலயொைஸ்தர் அல் து 

சப்களயகர ெயன்ெடுத்துேொறு மூன்ைொம் தரப்பினர் லைொரினொல ொ அல் து அதற்ைொன லதகவ இருந்தொல ொ; அல் து 

- மூன்ைொம் தரப்பினர் உங்ைளுக்கு வழக்ைமில் ொத வகையில் கெரிய ேதிப்பி ொன ெரிசு அல் து ஆைம்ெர 

விருந்லதொம்ெக  அளித்தொல ொ. 

 

இந்தப் ெட்டியல் முழுகேயொனது அல்  ேற்றும் விளக்ை லெொக்ைங்ைளுக்ைொை ேட்டுலே. 

 

 

 

 

 


