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2.1

చివర్ిగా అప్డేట్ చేయబడంది:

అకటోబర్ 2017

ఈ విధానానిి Vesuvius plc. జనరల్ కౌనిిల్ మరియు కంపెనీ సెకట
ర రీ ఆఫీసు ఆమోదం లేక ండా
సవ్రించరయదు.
ప్రిచయం
ఈ విధానం బిజినెస్ నెైతిక ప్రవరత నపై మారగ దరశకాన్సి అందిసత ్ంది మర్ియు అన్సి Vesuvius సంసథ లు్ కూడా్
న్సష్ాొక్షకంగా,్ పారదరశకంగా్ మర్ియు్ సమగ్రతతో్ ప్న్సచేస్త ాయన్స్ చూపంచడాన్సకి్ Vesuvius నెతి
ై క్ ప్రవరత నా్
న్సయమావళిలో్పేర్పొని్సూతారలన్్అన్బంధీకర్ిసత ్ంది.్
ఈ్విధానం్ఉదేేశ్యం:
•

లంచం్ మర్ియు్ అవినీతిపై్ శూనయక్షమత్ స్థ తిన్స్ పాటంచడం్ మర్ియు్ కొనస్ాగించడాన్సకి్ సంబంధించి

Vesuvius డైర్క
ె ోరు ల,్ అధికారలలు్ మర్ియు్ ఉదయ యగ్ులు్ మర్ియు్ మాతో్ ప్న్సచేస్ే్ వారందర్ికి్ బాధ్యతలు్
•

రూప ందించడం;్మర్ియు
లంచం్మర్ియు్అవినీతి్సమసయల్ని్మం్ఏవిధ్ంగా్గ్ుర్ితంచి,్వయవహర్ిస్త ాం్అనే్దాన్సపై్ మా్కొరకు్ప్న్స్
చేస్వ
ే ార్ిక్ి సమాచారం్మర్ియు్మారగ దరశకతవం్కల్నొంచడం.

ఎలాంట్ అస్ౌకరయం్ కల్నగినప్ొటకీ,్ వాయపారం్ కటలోొయినా్ లేదా్ Vesuviusకు్ అదనంగా్ ఖరలుల న
ై ప్ొటకీ్

లంచం్చల్ను ంచడాన్సకి్ ఎవర్ెన
ై ా్న్సర్ాకర్ించినటు యితే,్Vesuvius్వార్ికి్ ప్ూర్ితగా్మదే తు్కల్నొస్తంది.్అయితే,్
అన్సి్ప్ర్ిస్థ తులోు,్మీకు్లేదా్ఇతర్వయకిత్ భదరతకు్ప్రమాదం్కల్నగించే్ సంభావయత్ఉని్ఎలాంట్చరయలన్్
మీరల్విధిగా్చేప్టో ర్ాద్.

ఈ్ విధానం్ ఉలు ంఘంచడం్ వలు ్ తీవరమన
ై ్ ద్ష్ప్రవరత నకు్ దార్ితీస్తంది,్ మర్ియు్ దీన్స్ ఫల్నతంగా్ అంతరగ త్

ప్ర్ిశోధ్నకు్మర్ియు్ఉదయ యగ్ం్న్ంచి్తొలగించడం్వరకు్కరమశిక్షణా్ప్ర్ిణామాలు్ఉండవచ్ు.్ఈ్విధానం్
ఉలు ంఘంచడం్ ఫల్నతంగా్ Vesuvius్ మర్ియు్ వయకుతలకు్ ప్ర్ిణామాలకు్ తీవరంగా్ ఉంటాయి్ మర్ియు్ దీన్స్
ఫల్నతంగా్జర్ిమానాలు్మర్ియు/లేదా్జెైలుశిక్ష్విధించవచ్ు.
1

Vesuvius్ డైర్ెకోర్,్ అధికార్ి్ లేదా్ ఉదయ యగి్ లేదా్ Vesuvius్ తరప్ున్ ప్న్సచేస్్ే ఏ్ వయకిత్ అయినా,్ ప్రవరత నా్
న్సయమావళిన్స్ లేదా్ ఈ్ విధానం్ ఉలు ంఘంచినటల
ు ్ మీరల్ అన్మాన్సంచినటు యితే్ మీరల్ వెంటనే్ కంపనీకి్
న్సవేదించాల్న.్అన్మాన్సత్ద్ష్ప్రవరత న్న్సవేదించినంద్కు్ఉదయ యగి్శిక్షంచబడడు్లేదా్మర్ోవిధ్ంగా్నష్పో పో డు.
ప్రిధ
ఈ్విధానం్వీర్ిక్ి వర్ిసత ్ంది:
•

Vesuvius్ డైర్ెకోర్లు,్
్ అధికారలలు్ మర్ియు్ ఉదయ యగ్ులు్ అందర్ికి,్ మర్ియు్ సముచితంగా్ ఉనిచోట,్
Vesuvius్తరలఫున్స్ేవలందిసత ్ని్తృతీయప్క్షాలకు;

•

వాయపారం్ ఎకొడ్ న్సరవహస్తనాిరల్ మర్ియు/లేదా్ వాయపార్ సంసథ ్ ఎకొడ్ ఉనిదనే్ దాన్సతో్ సంబంధ్ం్
లేకుండా్Vesuvius్గ్ర
ర ప్ు్అంతటా,్Vesuvius్plc్మర్ియు్దాన్స్సబిిడర్ీలతో్సహా్(“Vesuvius”).

ఈ్ విధానంలో్ ఉండే్ సూతారలు్ విధిగా్ అన్సి్ దేశాలకు్ వర్ితంప్్ చేయాల్న,్ ఒకవేళ్ స్ాథన్సకచటాోలకంటే్ మర్ింత్

కఠినంగా్ఉనిప్ొటకీ.్ఈ్విధానంకంటే్స్ాథన్సక్చటాోలు్మర్ింత్బలంగా్ఉనిచోట,్అటలవంట్స్ాథన్సక్చటాోలకు్
విధిగా్కటలోబడ్ఉండాల్న.

Vesuvius్నెైతిక్ప్రవరత నా్న్సయమావళి్లేదా్ఈ్విధానందావర్ా్మర్ోవిధ్ంగా్చేయడాన్సకి్న్సషేధించబడడ ్వాటన్స్
ప్ూర్ిత్చేయడం్కొరకు్వయకితగ్త్న్సధ్్లు్ఉప్యోగించడం్ఎనిడూ్ఆమోదించబడద్.

1.

విధానం నివ్ేదక

1.1

Vesuvius తన్వాయపార్న్సరవహణలో్ఎలాంట్అవినీతి్విధానాలన్్సహంచద్.

1.2

Vesuviusలో్ఎవరూ్కూడా్లంచాన్సకి్ సంబంధించిన్ఎలాంట్కారయకరమంలో్పాలగగనర్ాద్్–్అంటే్

ఆ్వయకిత్ ప్రవరత న్లేదా్తీరలొప్ై సముచితం్కాన్స్విధ్ంగా్ప్రభావం్చూపంచే్ విధ్ంగా్ఒక్వయకిత్ లేదా్
ప్రభుతవ్ అధికార్ిక1ి ్ ్ డబుు,్ ర్ివార్డ ,్ ఫేవర్్ లేదా్ ప్రయోజనాన్సి్ అందించేంద్కు్ మనం్ ఎనిడూ్
వాగాానం్చేయర్ాద్.
1.3

అంద్వలు ,్ Vesuvius్ డైర్క
ె ోర్,్ అధిగార్ి్ లేదా్ ఉదయ యగి్ లేదా్ Vesuvius్ తరఫున్ వయవహర్ిసత ్ని్
తృతీయప్క్షం2్వీటన్స్చేయర్ాద్:
•
•

ఏ్వయకితకన
ెై ా్లంచ్ఇవవడం;
ఏ్వయకిత్న్ంచి్అయినా్లంచాన్సి్ఆమోదించడం; మర్ియు/లేదా

1

న్సరవచనాలు చూడండ.

2

న్సరవచనాలు చూడండ.
2

•

తృతీయప్క్షం్దావర్ా్ఏదన
ై ా్లంచం్ఇవవడం్లేదా్అంద్కటవడం్దావర్ా్ఏదైనా్ప్ర్ోక్ష్రూప్ంలో్
లంచం్ఇచేు్కారయకరమంలో్పాలొంచ్కటవడం.

1.4

Vesuviusలో్ప్న్స్చేస్ే్ప్రతి్ఒకొరూ్కూడా్మన్వాయపార్కారయకరమాలు్అనీి్కూడా్అతయధిక్నెతి
ై క్

ప్రమాణాలకు్అన్గ్ుణంగా్చేయబడాడయన్స్మర్ియు్ఈ్విధానం్మర్ియు్వర్ితంచే్లంచం్మర్ియు్
అవినీతి-వయతిర్ేక్చటాోలు్అన్సి్పాటంచబడాడయన్స్చూపంచాల్న.

లంచం మిరయు అవినీతి ప్రమాదాల
2.

తృతీయప్క్షాల

మారగ దరశనం: తృతీయప్క్షాల3 దాారయ తీసుక ని లంచాలక Vesuvius బాధ్యత వ్హంచవ్లసి
రయవ్చుు. అందువ్లల , Vesuvius వ్లే అదేవిధ్మైన నైతిక విల వ్లను ప్రదరిశంచే తృతీయప్క్షాలతో
మాతరమే వ్యయపయరం చేయాలని Vesuvius వ్యంఛిసుతంద.
2.1

Vesuvius్ తరఫున్ ప్న్సచేస్ే్ తృతీయప్క్షాలు్ వర్ితంచే్ లంచగపండతనం్ మర్ియు్ అవినీతి్ వయతిర్ేక్
చటాోలకు్కటలోబడ్ఉండాల్న.్దీన్సకి్ అదనంగా,్స్ాధారణంగా్అతుయతత మ్ప్రమాణాలతో్కూడన్నెైతిక్
వాయపార్ప్రవరత న్పో ర తిహంచడాన్సకి,్ఈ్విధానం్గ్ుర్ించి్తలుస్కటవాల్న.

2.2

ఈ్విధానం్లేదా్అన్వర్ితంచే్లంచం్మర్ియు్అవినీతి్వయతిర్ేక్చటాోలన్్మర్ోవిధ్ంగా్ఉలు ంఘంచే్
చరయలన్్Vesuvius్తరలఫున్వయవహర్ించే్తృతీయప్క్షాలు్చేయర్ాద్.

2.3

ఏజెంట్్లు,్ డస్ో బ
ి రయటర్్లు్ మర్ియు్ ఇతర్ తృతీయప్క్షాలు్ అనీి్ కూడా్ ఏజెంట్్లు్ మర్ియు్

తృతీయప్క్షాలన్్ న్సయమంచే్ విధానాన్సకి్ అన్గ్ుణంగా్ ఉండాల్న్ మర్ియు్ విధిగా్ సముచితమైన్
తగిన్జాగ్రూకత్తన్సఖీలు్న్సరవహంచాల్న.్

3.

బహుమతుల , ఆతిధ్యం మరియు వినోదం (GH&E)
మారగ దరశనం: మరయయదప్ూరాకంగయ బహుమతుల , ఆతిధ్యం లేదా వినోద రూప్ంలో అందంచడం అనేద
అనేక దేశయలోల సయధారణ వ్యయపయర విధానం. మితంగయ ఉనిప్పుడు, సంబంధాల ఏరురుచుకోవ్డానికి
మరియు నిరాహంచడానికి ఇద ఒక ముఖ్యమన
ై సయధ్నంగయ ప్నిచేసత ుంద.

అధకంగయ, లేదా

అసమంజసంగయ ఉప్యోగించినప్పుడు, దీనిని లంచంగయ భావిసయతరు. ఫేవ్ర్ లేదా పయరధానయత ఇవ్ాడం

3

న్సరవచనాలు చూడండ.
3

కొరక రివ్యర్్ లేదా పరర తాిహం వ్లే ఒకవ్ేళ బహుమతి, వినోదం లేదా ఆతిధ్యం ఉదేేశంచబడా్, లేదా
భాష్యం చెపిునా, అప్పుడు ఈ విధానంకింద అద అనుమతించబడదు.
3.1

Vesuvius్వీట్కొరకు్బహుమతులు,్ఆతిధ్యం్మర్ియు్వినోదాన్సి్ఉప్యోగించద్:
•
•
•
•

3.2

ఏదైనా్సముచితమైన్వాయపార్ప్రయోజనాన్సి్ప ందడాన్సకి;
సముచితం్కాన్స్ఏదన
ై ా్వాయపార్న్సరణ యాన్సి్ప్రభావితం్చేయడాన్సకి;
గ్రహత
ీ ్తీరలొన్్మారుడం; లేదా
Vesuviusకు్అన్కూలంగా్ఉండేలా్వాతావరణాన్సి్సృషో ంచడాన్సకి.

బహుమతులు్ విధిగా్ బహరంగ్ంగా,్ బేష్పరతుగా్ ఇవావల్న,్ విధిగా్ సముచితమైన్ విలువ్ కల్నగి్
ఉండాల్న.్ ్ ఆతిధ్యం్ మర్ియు్ వినోదం్ విధిగా్ వాయపార్ాన్సకి్ సముచితంగా్ ఉండే్ సవభావాన్సి్ కల్నగి్

ఉండాల్న,్మర్ియు్అంద్లో్ఇమడ్ఉండే్వార్ి్ స్ాథయి్మర్ియు్స్ీన్సయార్ిటకి్ అన్గ్ుణంగా్తగిన్
ప్రయోజనాల్కటసం్మాతరమ్ఇవవడం్మర్ియు్అంగీకర్ించడం్చేయాల్న.
3.3

అన్సి్ బహుమతులు,్ ఆతిథ్యం్ మర్ియు్ వినోదం్ తప్ొన్ససర్ిగా్ Vesuvius్ GH&E్ ప్రకరయ
ి లకు్
అన్గ్ుణంగా్ఉండాల్న్మర్ియు్దీన్సకి్ అన్గ్ుణంగా్నమోద్్చేయాల్న.్ఈ్విధానం్లేదా్GH&E్
ప్రకరయ
ి ల్ న్ంచి్ ఏదన
ై ా్ వయతాయస్ాలునిటు యితే్ ప్ర్ిపాల్నంచే్ పాలస్ీకి్ అన్గ్ునంగా్ స్ీన్సయర్్
మనేజ్మంట్్దావర్ా్ముంద్గా్ర్ాతప్ూరవక్ఆమోదాన్సి్ప ందాల్న.

3.4

GH&E్ విధానాలకు్ అన్గ్ుణంగా్ మాతరమ్ ప్రజాధికారలలు్ లేదా్ ప్రభుతవ్ అధికారలలు్ మర్ియు్
సంసా లకు్బహుమతులు,్ఆతిధ్యం్లేదా్వినోదాన్సి్అందించాల్న.

4.

దానాల మరియు సయునర్షిప్
మారగ దరశనం: సయానిక చారిటీల

మరియు

పరర తాిహాల

మరియు

చటట బదే మైన వ్యణిజయ

అండర్టేకింగలను సయునిర్ చేయడం దాారయ తాను ప్నిచేసే సమాజాలక మదే తు ఇవ్ాడంలో్
Vesuvius సంఘంలో ఒక పయతరను పర షించగలదు. అయితే, దాతృతా విరయళాల

మరియు

సయునిర్షిప్లను లంచాలక మారగ ంగయ ఉప్యోగించే అవ్కయశం ఉంద.
4.1

మర్ి్ముఖయంగా్దాన్స్స్ాథన్సక్సమాజాలోున్స్Vesuvius్చార్ిటీలకు్మదే తు్ఇచేుటప్ుొడు,్స్ీన్సయర్్
మనేజ్మంట్్ దావర్ా్ ముందస్తగా్ ర్ాతప్ూరవక్ ఆమోదం్ లేనటు యితే్ విధిగా్ విన్సయోగ్దారలల్
మర్ియు/లేదా్బిజినెస్్భాగ్స్ావమయల్అభయరథ నలకు్మరకు్వీటన్స్చేయర్ాద్.

4.2

దరవయరూప్ంలో్ చార్ిటల
ీ కు్ ఇచేు్ మొతత ం్ దానాలు్ లేదా్ దాతృతవ్ కారయకరమాలకు్ అందించే్

కాంటబ
ర రష్పన్,్ప్బిు కేష్పన్్లేదా్ఫండ్్ర్ెజి
ై ంగ్్పో ర తాిహాలు్స్ీన్సయర్్మనేజ్మంట్్దావర్ా్ముందస్తగా్
విధిగా్ఆమోదం్ప ందాల్న.

4

4.3

అటలవంట్సహకార్ాన్సకి్ ్బహరంగ్ంగా్అస్ో స్యిేట్్కావడాన్సకి్ బద్లుగా్బహరంగ్ంగా్కన్సపంచేవి్
మర్ియు్ స్ాొనిర్్గా్ పాలగగనడం్ వలు ్ Vesuvius్ కొరకు్ వాణిజయ్ లేదా్ కమరయన్సటీ్ ప్రయోజనాన్సి్

కల్నగించే్విధ్ంగా్కన్సపంచే్న్సర్ిేష్పో్కారణం్లేదా్ఈవెంట్్స్ాొనర్్షప్చేప్టో వచ్ు.్దీన్సకటసం్్స్ీన్సయర్్
మనేజ్మంట్్న్ంచి్విధిగా్ముందస్త్ఆమోదాన్సి్ప ందాల్న.
4.4

ర్ాజకీయ్ప్క్షాలకు్బహుమతులు్లేదా్దానాలు్ఇవవడాన్సి్Vesuvius్న్సషేధస
ి త ్ంది.

5.

ఫెసిలిటేష్న్ పేమంటల
మారగ దరశనం: ఫెసిలిటేష్న్ పేమంటల 4( దీనిని గీరజ్ లేదా సీుడ్ పేమంటల అని కూడా అంటారు) తమ
ప్నిని చేయటానికి వ్యరిని ఒపిుంచటం లేదా వ్ేరే ప్నులను చేసే ప్రకరయ
ి ను వ్ేగవ్ంతం చేయటానికి
వ్యరిని ఒపిుంచటం కొరక ప్రభుతాాధకయరులక చెలిలంచే చిని మొతాతలను తెలియజేసత ుంద. అటువ్ంటి
చెలిలంప్ప వ్యసత వ్యనికి లంచాల మరియు యు.కె. లంచగ ండితనం చటట ం కింద చటట వ్యతిరేకం.్

5.1

ఈ్విధానం్దావర్ా్ఫస్ల్నటేష్పన్్చల్ను ంప్ులు్న్సషేధించబడాడయి.

5.2

ఎవర్ెన
ై ా్వయకిత్ అటలవంట్ చల్ను ంప్ు్ చేయాలన్స్బలవంతం్ చేస్నటు యితే,్ఉదాహరణకు,్ఫస్ల్నటేష్పన్్
చల్ను ంప్ు్ కొరకు్ అభయర్ిాంచడం్ దావర్ా్ ఏదైనా్ ఒతిత డ్ లేదా్ భౌతికంగా్ బెదిర్ించడం్ లేదా్

భయపటో నటు యితే,్ వారల్ తమకు్ తాము్ ప్రమాదంలోన్స్ నెటోకుండా్ ఉండాల్న్ మర్ియు్ అటలవంట్
చల్ను ంప్ులు్జరప్వచ్ు.
5.3

ఫస్ల్నటేష్పన్్ చల్ను ంప్ులు్ జర్ిపనప్ుొడు్ (పేర్ాగారఫ్్ 5.2లో్ పేర్పొనబడడ ్ ప్ర్ిస్థ తుల్ వలు ),్ మన్
ఫైనాన్సష యల్్ ర్ికారలడలోు్ సొష్పో ంగా్ ర్ికార్డ ్ చేస్నటల
ు గా్ చూడటం్ కొరకు్ వెంటనే్ మీ్ స్ాథన్సక్ ఫైనాన్ి్
డైర్క
ె ోర్కు్త
్
ల్నయజేయాల్న.

6.

ప్రభుతా అధకయరులతో వ్యవ్హరించడం
మారగ దరశనం: తన వ్యయపయర కయరయకలాపయలను చేప్టట డంలో- ప్రిిటల , ఐపి రిజిసేటేష్న్ మరియు
ప్రయయవ్రణ విష్యాలక సంబంధంచి్ Vesuvius ప్రభుతాం, నియంతరణ అధకయరుల , ప్రభుతా
ఏజెనీిల మరియు ప్రజాధకయరులను కలవ్యలిిన అవ్సరం ఉంటుంద. ఈ లావ్యదేవీల పయరదరశకంగయ
ఉండాలి మరియు దీనిపెై ప్నిచేసే ఉదయ యగులక సూతారల , మారగ దరశకయల మరియు నిబంధ్నలను
సుష్టం చేయడం దాారయ సమగరతతో చేప్టాటలి.

6.1

Vesuvius్డైర్క
ె ోర్,్ అధికార్ి్ లేదా్ఉదయ యగి్ లేదా్ Vesuvius్ తరఫున్ప్న్సచేస్్ే తృతీయప్క్షాలు,్తన్
విధ్్లన్్ఉలు ంఘంచటాన్సకి్ప్రజాధికార్ి/ప్రభుతవ్అధికార్ిన్స్ఎనిడూ్పేరర్ప
ే ంచర్ాద్.

4

న్సరవచనాలు చూడండ.
5

6.2

GH&E్ విధానాలకు్ అన్గ్ుణంగా్ మాతరమ్ ప్రజాధికారలలు్ లేదా్ ప్రభుతవ్ అధికారలలు్ మర్ియు్
సంసథ లకు్బహుమతులు,్ఆతిధ్యం్లేదా్వినోదాన్సి్అందించాల్న.

6.3

Vesuvius్విధిగా్రయతప్ూరాక చటట ం దాారయ5 ప్రజాధికారలల్స్ేవలకు్చల్ను ంచే్ప్ర్ిస్థ తులు్ఉంటాయి,్
ఉదా.్ కసో మ్సి్ కిుయర్ెన్ి్లు్ లేదా్ ప్ర్ాయవరణ్ ర్ెగ్ుయలేటర్్ల్ న్ంచి్ సందరశనలు.్ అటలవంట్
అధికారలలు్తమ్చటో బదా మైన్మర్ియు్న్సయంతరణ్విధిన్స్ప్ూర్ిత్చయ
ే ాలన్స్మనం్ఆశిస్ాతం్మర్ియు్

చల్ను ంచే్ఏదన
ై ా్ఫీజుకు్చటో బదా త్ఉంటలంది.్స్ాధ్యమన
ై ంత్వరకు,్అటలవంట్పేమంట్్లు్చయ
ే డాన్సకి్
రస్ీద్్ వంట్ వాట్ దావర్ా్ ఈ్ చల్ను ంప్ుల్ కొరకు్ అవసరమైన్ డాకుయమంట్్ స్ాక్షాయన్సి్ ప ందాల్న.్
అటలవంట్అధికారలలు్అదనప్ు్చల్ను ంప్ులు్లేదా్బహుమతులు్ఇవవర్ాద్.
7.

ప్రచార కయరయకలాపయల
మారగ దరశనం: మారెెటింగ అనేద వ్యయపయరంలో ఒక మౌలిక భాగం, మరియు దీనిని సరిగగ య
చేప్టిట నటల యితే బిజినస్ సపర ర్ట మరియు డెవ్లప్మంట కొరక ఇద ఒక విల వ్ైన ఉప్కరణంగయ
నిల సుతంద. అయితే, మారెెటింగ అనేద వ్యయపయర ఫలితానిి తప్పుగయ ప్రభావితం చేసే ప్రయతింగయ
ఆతిధ్యం లేదా వినోదం సాభావ్ం కలిగిన లేదా దానికి సంబంధంచినదగయ ఉండరయదు.

7.1

Vesuvius్దావర్ా్వీటన్స్న్సరవహంచేటప్ుొడు:
•
•

సంభావయ్ఖాతాదారలల్కొరకు్స్ైట్్సందరశనలు; లేదా
దాన్స్ఉతొతు
త లన్్పో ర తిహంచే్ఘటనలు్లేదా్వాట్ఉప్యోగ్ం్గ్ుర్ించి్అవగాహన,

ఇవి్ స్ాంకేతికప్రమైన్ చరు్ మర్ియు్ వాయపార్ సమాచార్ మార్ిొడ్ అనేక్ ఏకెైక్ ఉదేేశాయన్సి్ కల్నగి్

ఉండాల్న.్అటలవంట్సందర్ాాలోు,్ఏదన
ై ా్అన్బంధ్్ఆతిధ్యం్లేదా్వినోదం్అనేది్విధిగా్బిజినెస్్కు్

తగిన్విధ్ంగా్ఉండాల్న,్ఈ్విధానంమర్ియు్GH&E్ప్రకరయ
ి లకు్అన్పాతంగాన్్మర్ియు్పాటంచే్
విధ్ంగా్ఉండాల్న.
8.

బిడి్ంగ మరియు టండరింగ
మారగ దరశనం: పెదే కయంటారక్టల కొరక టండరింగ లేదా బిడి్ంగ- మరి ముఖ్యంగయ ప్రభుతా సంసా లతోఅటువ్ంటి కయంటారక్టలక ఫెైనానిి యల్ విల వ్ ముడిప్డి ఉంటడం వ్లల అదనప్ప కయంప్ల యన్ి రిస్ెలను
సృషిటసత ుంద.

5
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8.1

ఒకవేళ్ ర్ెడ్్ ఫ్ాుగ్్ 6,్ లేదా్ టండర్ింగ్్ ప్రకరయ
ి కు్ సంబంధించిన్ పారదరశకత్ లేదా్ నెతి
ై క్ ప్రవరత నకు్
సంబంధించిన్ ఇతర్ ఆందయ ళనలు్ ప్ర్ిష్పొర్ించడం్ లేదా్ సర్ిచయ
ే డం్ చేయనటు యితే,్ Vesuvius్
టండర్ింగ్్ప్రకరయ
ి ్న్ంచి్ఉప్సంహర్ించ్కుంటలంది.

9.

మారెెట యాకెిస్్(సయాధీనాల మరియు జాయింట వ్ంచర్ల )
మారగ దరశనం: Vesuvius తాను సయాధీనం చేసుక నే కంపెనీల డెైరెకటరల ు, అధకయరుల మరియు
ఉదయ యగుల చరయలక బాధ్యత వ్హసుతంద, మరియు సయాధీనం చేసుక ని కంపెనీల లేదా జాయింట
వ్ంచర్ భాగసయాముల గత చరయలక కూడా బాధ్యత వ్హసుతంద.

9.1

ప్రతిపాదిత్స్ావధీనత్మర్ియు్జాయింట్్వెంచర్్లావాదేవీలు్అన్సింటన్స,్లేదా్ఇతర్మార్ెొట్్ఎంటీ్ర
వూయహాలు,్ సంప్రదాయ్ కాంటారక్టో్ సంప్రదింప్ులు్ ప్ూర్ిత్ చేయడాన్సకి్ ముంద్్ తగిన్ నెతి
ై క్ తగిన్
జాగ్రూకతకు్గ్ుర్ి్కావాల్న.

9.2

తృతీయప్క్ష్ సంబంధాలతో్ సహా్ స్ావధీనం్ చేస్కుని్ కంపనీల్ పారథ్మక్ కాంప్ు యన్ి్ ర్ివూయన్స్

లావాదేవీ్ప్ూరత యిన్తరలవాత్స్ాధ్యమైనంత్తవరగా్విడగా,్స్ావధీనం్చేస్కుని్తేదీ్తరలవాత్6్
నెలలు్మంచకుండా్ప్ూర్ిత్చేయాల్న.
10.

బాహయ ఆసకత ల
మారగ దరశనం: ప్బిల క్ అధకయరులతో బాహయ ఆసకత ల మరియు కనక్షన్ల తమంతట తాము ఒక
సమసయను సృషిటంచలేరు. సంబంధ్ం పయరదరశకంగయ లేనప్పుడు మరియు సముచితం కయని ప్రభావ్ం
ఉప్యోగించడం లేదా ఉప్యోగించబడినటులగయ గరహంచినప్పుడు సమసయల సృషిటంచబడతాయి.
ప్రజాధకయరులతో వ్యకితగత సంబంధాల అనేవి ఆ అధకయరి దాారయ్ Vesuvius ప్రభావితం అయియయ
నిరణయానిి తీసుక నిప్పుడు, అద వ్ైరుధ్య ఆసకితకి దారితీసుతంద, మరియు ఇద లంచానికి కూడా
దారితీయవ్చుు.్ Vesuvius వ్దే మీ పయతర మరియు బాధ్యలపెై అవి ప్రభావితం చేసన
ి ప్పుడు బాహయ
ఆసకత ల వ్ైరుధాయలను కలిగించవ్చుు.

10.1

Vesuvius్ ఉదయ యగ్ులు్ మర్ియు్ Vesuvius్ కొరకు్ ప్న్సచేసత ్ని్ ఇతర్ వయకుతలు్ తమ్ వయకితగ్త్
ప్రయోజనాన్సి్స్ాధించడాన్సకి్వార్ి్ప జిష్పన్్న్స్ద్ర్ివన్సయోగ్ం్చేయర్ాద్.

10.2

Vesuvius్ ఉదయ యగ్ులు్ మర్ియు్ Vesuvius్ కొరకు్ ప్న్సచేసత ్ని్ ఇతర్ వయకత లు్్ బాహయ్ ఆసకుతల్
ప్రకరయ
ి కు్అన్గ్ుణంగా్Vesuviusకు్ఇవి్ప్రకటంచాల్ని్ఉంటలంది:
•

వార్ికి్ఉండే్ఏవెైనా్బాహయ్ఆసకుతలు7; మర్ియు
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న్సరవచనాలు చూడండ.
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న్సరవచనాలు చూడండ.
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•

ప్రజాధికారలలు్లేదా్ప్రభుతావధికారలలతో్ఉండే్అన్సి్సంబంధాలు

తదావర్ా్ఏదన
ై ా్వెైరలధాయలన్్అరథ ం్చేస్కటవచ్ు్మర్ియు్న్సరవహంచవచ్ు.

కయంప్ల యన్ి మరియు ప్రయవ్ేక్షణ
ప్రతి్ బిజినెస్్ యరన్సట్్ లేదా్ గోుబల్్ ఫంక్షన్్ ఈ్ విధానం్ అమలు్ చేయడాన్సకి్ మర్ియు్ వార్ి్ బాధ్యత్ కింద్
ఉదయ యగ్ుల్విష్పయంలో్దాన్స్అవసర్ాలన్్అమలు్చేయడాన్సకి్బాధ్యత్వహస్తంది.
పేమంట్్ల్ఆమోదం,్బహుమతులు్మర్ియు్వయయాలు్విధిగా్GH&E్ప్రకరయ
ి లకు్అన్గ్ుణంగా్ఉండాల్న.్
అంతరగ త్ఆడట్్విధానం్మర్ియు్GH&E్ప్రకరయ
ి ల్అమలు్మాన్సటర్్చేసత ్ంది్మర్ియు్కాంప్ు యన్ి్న్స్టస్ో ్
చేసత ్ంది.్ఏదన
ై ా్ప్రశ్ిలకు్సమాధానం్ఇవవడాన్సకి్గ్ర
్ ంట్్కూడా్లభయం్అవుతుంది.
ర ప్ు్లీగ్ల్్డపార్ోమ

ఈ విధానం ఉలల ంఘనల లేదా సంభావ్య ఉలల ంఘనల
Vesuvius్ నెైతిక్ విలువలకు్ అన్గ్ుణంగా్ మర్ియు్ ఏదైనా్ పాటంప్ు్ ఉలు లంఘనకు్ సంబంధించిన్

ఆందయ ళనలు్లేదా్అన్మానాన్సి్న్సవేదించడంతో్సహా్అన్వర్ితంచే్చటాోలన్్పాటంచడం్దావర్ా్వాయపార్ాన్సి్

న్సరవహంచడాన్సకి్ ఉదయ యగ్ులు్అందరూ్కూడా్వయకితగ్త్బాధ్యత్తీస్కటవాల్న.్ఆందయ ళనలన్్మీ్ల ైన్ ్మనేజర్,్
లీగ్ల్్టీమ్సకు్న్సవే
్
దించవచ్ు్లేదా్ఉదయ యగి్ఆందయ ళన్హెల్ొ్ల ైన్్(స్ీొక్ట్అప)్దావర్ా్గోప్యంగా్న్సవేదించవచ్ు.
తద్ప్ర్ి్వివర్ాలు్Vesuvius్స్ీొక్ట్అప్విధానంలో్ఉనాియి.

శక్షణ్/ తదుప్రి మారగ దరశకతాం
ఎంపక్చేయబడడ ్ఉదయ యగ్ులు్విధానం్మర్ియు్న్సయంతరణ్నేప్థ్యం్(వాసత విక్ఉదాహరణతో్వివర్ించబడంది)్
వివర్ించే్ శిక్షణకు్ హాజరల్ కావాల్ని్ ఉంటలంది్ మర్ియు్ ఈ్ విధానంలో్ పేర్పొనబడడ ్ సమాచార్ాన్సి్
అన్బంధీకర్ించే్ఆన్్ల ైన్్టేన్స
ర ంగ్్కారయకరమాన్సి్ప్ూర్ిత్చేయాల్ని్ఉంటలంది.్ఒకవేళ్మీరల్ఎంపక్కానటు యితే్

అయితే్ టేన్స
ర ంగ్్ప ందాలన్స్అన్కునిటు యితే,్దయచేస్్మీ్ఫన
ై ాన్ి్హెడ్్న్స్లేదా్లీగ్ల్్డపార్ో్మంట్్లోగ్ల్
ఎవర్ెన
ై ా్సభుయడన్స్సంప్రదించండ.

ప్రశిల
ఈ్విధానాన్సకి్ సంబంధించి్ఒకవేళ్మీకు్ఏవెన
ై ా్సందేహాలునిటు యితే,్దయచేస్్మీ్ల ైన్్మనేజర్్న్స,్కంటీ్ర
ఫైనాన్ష ్హెడ్్లేదా్లీగ్ల్్డపార్ోమ
్ ంట్్కు్చందిన్ఏ్వయకితనన
ెై ా్సంప్రదించండ.
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అనుబంధ్ం 1 - నిరాచనాల
లంచం్అనేది:
-

ఏదైనా్ప్రయోజనం,్ఆర్ిథక్లేదా్మర్ోవిధ్ంగా ….

వాగాానం్చేయడం,్ఆఫర్్చేయడం్లేదా్ఏదైనా్ఇవవడం ….
వార్ిన్స్ప్రభావితం్చేయడాన్సకి ….

సముచితం్కాన్స్ప్న్స్లేదా్కారయకలాపాన్సి్చేయడాన్సకి ….
వార్ి్అధికార్ిక్స్ామరథ యంలో ….

వాయపార్ాన్సి్ప ందడం్లేదా్కొనస్ాగించే్ఉదేేశ్యం్కొరకు ….
లేదా్ఆ్విధ్ంగా్చేయడం్కొరకు్వార్ిక్ి బహుమానం్ఇవవడం.

లంచం్అనేది్ డబుు్రూప్ంలోనే్ ఉండాల్నిన్అవసరం్లేద్.్్గ్రహీత్కొరకు్ఏదన
ై ా్ప్రయోజనాన్సి్సృషో ంచే్
దాన్సన్స్ లంచంగా్ పేర్పొంటారల-్ ఉదా.్ విలాసవంతమైన్ వినోదం,్ ఖాతాదారలడ్ కుమారలడు్ లేదా్ కుమార్ెతకు్

ఉదయ యగ్ం్ఇవవడం,్ప్రభుతవ్అధికార్ి్ అన్కూల్దాతృతవ్సంసథ కు్డొ నష్ప
ే న్్చేయడం.్్ ఈ్ప్రయోజనం్అనేద్ి
హాయండయ వర్్చేయాల్నిన్అవసరం్లేద్్-్ఆఫర్్చేయడం్లేదా్వాగాానం్చేయడం్సర్ిపో తుంది.
ప్రజాధకయరి / ప్రభుతా అధకయరి్అనే్వయకిత:
-

న్సయామాకం్ లేదా్ ఎంపక్ దావర్ా్ చటో ప్రమైన,్ ప్ర్ిపాలనాప్రమైన్ లేదా్ నాయయమన
ై ్ స్ాథనాన్సి్ కల్నగి్
ఉంటాడు;్లేదా

దేశ్ం్ లేదా్ ప్రభుతవం్ తరలఫున్ బహరంగ్్ సభన్్ నేరలగా్ న్సరవహంచడం్ (లేదా్ ఇటలవంట్ దేశ్ం్ లేదా్
ప్రదశ్
ే ం్యిెకొ్ ఏదన
ై ా్సబ్్డవిజన్),్లేదా్ఆ్దేశ్ం్లేదా్ ప్రదశ్
ే ం్ (లేదా్సబ్్డవిజన్)లో్ ఏదన
ై ా్ప్బిు క్ట్

-

ఏజెనీి్లేదా్ప్బిు క్ట్ఎంటర్్పజ
ై ్దావర్ా్ప్ర్ోక్షంగా,్లేదా

అంతర్ాాతీయ్ప్రజా్సంసథ ్అధికార్ి్లేదా్ఏజెంట్్(ఉదా.్ఐకయర్ాజయ్సమతి),్లేదా
ప్రభుతవ్యాజమానయత్కల్నగిన్వాయపార్ాన్సకి్చందిన్ఉదయ యగి్(ఉదా.్ర్ాష్పో ్ి ప్రభుతవ్సంసథ ్ఉదయ యగి),్లేదా
ఏదైనా్ర్ాజకీయ్పార్ీో,్ర్ాజకీయ్పార్ీో్అధికార్ి,్మర్ియు్ర్ాజకీయ్కార్ాయలయాన్సకి్చందిన్అభయర్ిథ;్లేదా
ప్రభుతవ్అధికార్ఎవర్ెైనా్బంధ్్వులు.

తృతీయప్క్షం: Vesuvius్తరఫున్Vesuvius్కొరకు్స్ేవలు్అందించే్ ఎవర్ెైనా్వయకిత,్వయకుతలు్లేదా్సంసథ న్్

తృతీయప్క్షంగా్న్సరవచిస్ాతరల.్ఇంద్లో్స్ేల్ి్ఏజెంట్్లు,్డస్ో బ
ి రయటర్్లు,్కనిలో ంట్్లు/ఎడవై జర్్లు్మర్ియు్
ఇతర్మధ్యవరలతలు,్కాంటారకోర్్లు్మర్ియు్సబ్్కాంటారకోర్లు్(్మర్ి
్
యు్ప్రభుతవ్మర్ియు్ప్బిు క్ట్సంసథ లు)్
చేరుబడతారల.

ఫెసిలిటేష్న్ పేమంటల ్ అనేవి్ ప్రభుతవ్ అధికార్ి్ లేదా్ ఏజెనీి్ దావర్ా్ చేయాల్నిన్ ర్ోజువార్ీ్ కారయకలాపాన్సి్
చేయడాన్సకి్లేదా్వేగ్వంతం్చేయడం్కొరకు్చేయబడే్చల్ను ంప్ులు.్(ఉదా.్ల స్
ై న్ి్లు్లేదా్ప్ర్ిిట్్లు,్కసో మ్సి్
దావర్ా్గ్రడ్ి్పారస్స్్చేయడం.)్వీటన్స్“గీరజ”్లేదా్“స్ీొడ్”్పేమంట్్లు్అన్స్కూడా్అంటారల.
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బాహయ ఆసకత ల : వయకిత,్ప్రయివేట్,్బిజినెస్,్దాతృతవం్లేదా్Vesuvius్కంపనీ్్ఉదయ యగి్లేదా్ఆఫీసర్్ర్ాజకీయ్
ఆసకిత్ (లేదా్ దగ్గ ర్ కుటలంబసభుయడు్ లేదా్ బిజినెస్్ అస్ో స్యిేట్)్ Vesuviusకు్ వార్ి్ బాధ్యతలకు్ వెలుప్ల్
ఉండేవి.్ఉదాహరణకు:
•
•
•

బిజినెస్్లేదా్కంపనీ్యజమానయత/డైర్క
ె ోర్్షప
ఒక్న్సర్ిేష్పో్సవచఛంద్సంసథ ,్ర్ాజకీయ్సమాజం్లేదా్వాయపార్సంఘం్కొరకు్ప్న్సచేయడం/మదే తు్
ఇవవడం

ప్రభుతవ్అధికార్ితో్ర్ిలేష్పన్్లేదా్సంబంధ్ం.
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