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అలయెన్స్ వన్స ఇంటర్నేషనల్, ఇంక్(“AOI” లేద్వ “కంపనీ”) 21 వ శతవబద ప్ు వాాపార స్వాళ్ె ను ఎదుర్క్వడం
కోస్ం ఏర్ాపటు చేయడం జర్ిగింద్ి మర్ియు అనిే రంగాలలో ఈ స్వాళ్ళను విజయవంతంగా ఎదుర్క్వడవనికి
మం అంకితతవంతో ఉనవేము. అనిేంటికంటే ముఖ్ామైనద్ి మన వాాపార్ానిే ప్ూర్ిి స్మగ్రతతో
నిరవహంచడం.
ఎననే ఏళ్ల
ె గా, ఎంతో మంద్ి వాకతిల ద్వవర్ా నిర్ిితమై, ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా ప్రకటితమైన మన గౌరవం, నిజాయతీ
మర్ియు స్త్రవరి న కలిగిన మన నిరవహణ, మనం చేయబో యే ప్రతీ కారాకరమం ద్వవర్ా ప్ర్టక్ింప్బడి
మర్ియు రుజువు చేయబడతవయ. ఇప్ుపడు మనం ఇంతకత ముందు కంటే మర్ింత విశవవాాప్ి ంగా,
కియ
ర ాశీలకంగా మర్ియు కస్్ మర్ ఆధవరంగా తయారయాాము. కానీ మన పో టీని విజయవంతంగా ఎదుర్క్ని
మర్ియు కస్్ మర్ను స్ంతృపిి ప్రచడవనికి చేసట ప్రయతవేలలో నవాయమైన మర్ియు నైతిక మార్ాాలను
పాటించడంలో మన అంకితభావం దగ్ా ర్న మొదలలై అక్డే ముగ్ుస్ుింద్ి మర్ియు ఒక విశవవాాప్ి మైన కంపనీగా
మనం కొనిే విశవజనీన నియమాలను నలకొలిప వాటిని తప్పక పాటించవలి్ ఉంటుంద్ి.
మన యొక్ వాాపార నిరవహణ నియమాలత (“CBC” లేద్వ “కోడ్”) అనేద్ి మన నవాయబదధ మైన మర్ియు
నైతికప్ూరవకమైన ప్రవరి నకత మారా దర్ిి. ఇద్ి ప్రతీ ఉద్య ాగి నుంచి కంపనీ ఆశిస్ుినే చట్ బదధ మైన నైతిక
ప్రవరి న ఏద్య స్పష్ ంగా నిరవచించడం జరుగ్ుత ంద్ి - ఇద్ి ఒక బాధ్ాత, ఇంకా చెపాపలంటే ఉద్య ాగ్ నిరవహణకత
ఒక షరత లాంటిద్ి. AOI డెైర్ెక్రె ు, అధికారులత, ఉద్య ాగ్ులత మర్ియు ఏజెంటు
ె కంపనీ యొక్ వాాపార్ానిే
అత ానేత వృతిి ప్రమైన నైతిక ప్రమాణవలతో, ఆర్ిధక స్మగ్రత మర్ియు చట్ బదధ ంగా నిరవహంచవలి.
మనలో చవలామంద్ికి స్మయం చవలా విలతవైనద్ి మర్ియు తీర్ిక లేకతండవ ఉంటాము, కానీ మనం కాస్ి
స్మయం తీర్ిక చేస్ుకొని ఈ మటీర్ియల్లో ఉనే నవణాతవ ప్రమాణవలను మీ వాాపారంలో పాటించినప్ుపడే
CBC స్మరధవంతంగా మారుత ంద్ి. CBC లోని అంశాలత ఏమైనవ అస్పష్ ంగా ఉనవే లేద్వ మీరు ఉనే
ప్ర్ిసత
ిి లలో ఏమైనవ ఇబబందులత ఎదుర్క్ంటునవే, మీ యొక్ స్మస్ాలను నేరుగా మీ స్ూప్ర్వైజర్,
మానవ వనరుల ప్రతినిధి, కార్కపర్నట్స కంప్ె యెన్స్ డెైర్ెక్ర్ కార్కపర్నట్స కంప్ె యెన్స్ డెైర్ెక్ర్లతో చర్ిచంచవచుచ.
మీరు ప్రప్ంచంలోని ఏ పారంతం నుంచెైనవ టోల్ ఫీర నంబర్ ద్వవర్ా కానీ లేద్వ వ బసైట్స ద్వవర్ా కానీ అలయెన్స్
వన్స యొక్ కంప్ె యెన్స్ హెల్పలలైన్సను స్ంప్రద్ించవచుచను.
మన నైతిక వాాపార ప్రవరి న మర్ియు కంప్ె యెన్స్ శిక్షణ కింర ద్ి స్ాియ విజయానికి తోడపడలేవనే భావన
తప్ుప. ఒకవేళ్ AOI, ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా ఉనే ద్వని యొక్ డెైర్ెక్రె , అధికారుల, ఉద్య ాగ్ుల మర్ియు ఏజెంటె
యొక్ ప్రవరి న వలన ఈ మారా దరికాలలో ఉనే ప్రమాణవలను స్ాధించలేకపో యనవ లేద్వ అధిగ్ింంచడంలో
విఫలమైనవ, ఆ వైఫలాం కంపనీని ఆర్ిధకంగా ద్ెబబతీసి, వాకతిలకత హానీ చేయడమకాక మొతి ంగా AOI యొక్
అతాంత విలతవన
ై స్ంప్ద అయన ద్వని ప్రతిష్ ను ద్ెబబతీస్ుింద్ి. అతాంత విలతవైన ఈ కార్కపర్నట్స స్ంప్దను
నిరవహంచడం అనేద్ి మన విజయాలను కొనస్ాగించడవనికి అతి ముఖ్ామైనద్ి మర్ియు మనందరమూ
ప్ంచుకోవాలి్న స్మష్ి్ బాధ్ాత.
మన భవిషాతి అనుమానం లేకతండవ మర్ింత పో టీ కలిగిన వాతవవరణవనిే తీస్ుకతవస్ుింద్ి మర్ియు మనం
తప్పనిస్ర్ిగా ద్వని యొక్ స్వాళ్ె ను ఎదుర్క్వడవనికి సిదధంగా ఉండవలి; కాకపో తే మనం మన వాాపార్ానికి
మూల స్ి ంభం లాంటి నైతిక ప్రవరి నవ ప్రమాణవల స్ాియ తగ్ా కతండవ వాాపార నిరవహణకత సిదధంగా ఉండవలి.
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మన విధవనం గ్ుర్ించి

AOI వదద మన కీలక విలతవలలో ఒకటి స్మగ్రత ప్టె అంకితభావం. మనం వాాపారం ఎలా చేస్ి ాం,
ఇతరులతో ఎలా వావహర్ిస్ి ాం అనేద్ే ఇతర ప్రప్ంచవనికి కంపనీని గ్ుర్ించి తెలియజనస్ి ుంద్ి. మన

ష్టర్హో లు ర్్, కస్్ మరుె మర్ియు స్ప్ె యరె కత మర్ియు ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా ఉనే మన ఉద్య ాగ్ులందర్ికీ
మనం నివసించే స్మూహాలలో మర్ియు ప్నిచేసట పారంతవలలో AOI వార్ి సిబబంద్ి యొక్ స్మగ్రత
మర్ియు అత ానేత ప్రమాణవలతో కయడిన వాాపార ప్రవరి నకత మారుపటరుగా ఉందని తెలియడం చవలా
ముఖ్ాం.
నైతిక ప్రవరి న అంటే చటా్లను పాటించడం కంటే ఎకత్వేకావచుచ. కానీ అద్ి చటా్లతోనే
మొదలవుత ంద్ి-- మీ పారంతవనికి చెంద్ిన చటా్లను గ్ుర్ించి తగినంత విజాానవనిే స్మకయరుచకోవడం
అనేద్ి మీకతనే ఒక బృహతి ర బాధ్ాత మర్ియు మీ ప్రతేాక విధ్ులత మర్ియు బాధ్ాతలలో ఈ
ప్రవరి నను గ్ుర్ిించడం మర్ియు నవాయప్రమైన మర్ియు నైతిక ప్రశేలత ఉతపనేమైన ప్క్షంలో
నవాయ స్లహా కోరడం ఉంటాయ. మన అత ానేత నైతిక ప్రవరి నకత కటు్బడి ఉండడవనికి కావలి్న
ప్రయతవేలత చేయడం యాజమానాం యొక్ బాధ్ాత. ఇందుకోస్ం CBC కి అవస్రమైన అంశాలను
స్పష్ ంగా పటర్క్నడం మర్ియు తద్వవర్ా వాకతిలందర్ికీ స్మానంగా వర్ిింప్జనయడం ద్వవర్ా స్హాయం
అంద్ించడవనికి ప్రయతేం చేయాలి.
CBC యొక్ ఉద్ేద శం ఏింటంటే కంపనీ యొక్ స్ాధవరణ విధవనవలను స్మగ్రంగా చెప్పడం మర్ియు
ఇబబంద్ి గ్ల ప్రద్ేశాలలో స్ర్ెైన ప్రవరి న ఉండేలా మారా దరికం కలిపంచడం మీ యొక్ వృతిి ప్రమైన
మర్ియు వాకిిగ్త ప్రవరి నకత స్ంబంధించి కంపనీ యొక్ స్ాధవరణ ఆకాంక్షలను గ్ుర్ించి వివర్ిస్ి ుంద్ి.
అంగటకారయోగ్ాం కాని లేద్వ అకరమమైన ప్రతీ ప్రవరి ననూ CBC వివర్ించబో దు. ఎందుకంటే ఇక్డ
చర్ిచంచని ఒక ప్రతేాక ప్రవరి నకత అరి ం అద్ి అంగటకార యోగ్ాం అనీ మర్ియు/లేద్వ చట్ బదధ మనీ అరిం
కాదు. కంపనీ ద్వవర్ా ప్రతీ డెైర్ెక్ర్, అధికార్ి, ఉద్య ాగి, ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా ఉనే ప్రతీ ఏజెంటు అరిం
చేస్ుకోవడవనికి ఒక మంచి ప్రయతేం చేయడం మర్ియు AOI విధవనవలను మర్ియు వర్ిించే
చటా్లను మనస్ావాచవ పాటించవలని ఆశించబడుత ంద్ి.
మీరు ఎదుర్క్నే ప్రతీ ప్ర్ిసతినీ
ిి
ప్ర్ిష్ర్ించడం అస్ాధ్ాం. చివరగా, మనం అంకితభావంతో స్ర్ెైన
మారా ంలో మన వాాపార్ానిే నిరవహంచుకోవడవనికి ఒకర్ికి ఒకరు స్హాయం చేస్ుకోవాలి మర్ియు
స్ర్ెైన ప్రవరి న ఏద్య అనే స్ంద్ిగ్దతలో ఉనేప్ుపడు మన స్హచర సిబబంద్ి మర్ియు కౌని్ల్
స్లహాలను సీవకర్ించవలి. కొనిే ప్ర్ిసత
ిి లలో స్ందరభం మర్ింత స్ంకిెష్ంగా ఉండి అదనప్ు
మారా దరికం అవస్రం కావచుచ. బో కార్కపర్నట్స కంప్ె యెన్స్ డెైర్ెక్ర్ (“CCD”) లను ఈ స్లహా కోస్ం
నియింంచవరు. CBC లో ప్ర్ిష్ర్ించలేని ఒక స్మస్ా ఉతపనేమైనప్ుడు వంటనే అతడు/ఆమ వార్ి
స్ూప్ర్వైజర్కత, అలయెన్స్ వన్స కంప్ె యెన్స్ హెల్పలలైన్స (ఈ మాానుావల్లోని “కంప్ె యెన్స్ హెల్పలలైన్స”
చూడండి) లేద్వ CCD కత తెలియజనయడం ప్రతి ఒక్ర్ి యొక్ బాధ్ాత.
CBC అనేద్ి AOI ద్వవర్ా ఏర్ాపటు చేయబడిన ఒక కంప్ె యన్స్ పో ర గారం. అద్ి CCD మర్ియు CCM
ద్వవర్ా

నిరవహంచబడుత ంద్ి.

అయనప్పటికి

కార్కపర్నట్స

డిపారు్మంట్స

స్ాధవరణంగా

ఇతర

డిపారు్మంటు
ె అనగా ఆర్ిధక, నవాయ, మానవ వనరులత మర్ియు కార్కపర్నట్స ఆడిట్స మర్ియు
స్ర్టవస్ులతో మమకమై స్ాదామైన స్ంద్ేహాలత నివృతిి చేస్ి ూ విధ్ులను నిరవహస్ుింద్ి.
దయచేసి ఈ CBC ని ఒక స్ౌకరావంతమైన ప్రద్ేశంలో ఉంచుకోండి అందువలె ద్వనిని భవిషాతి లో
ర్ెఫర్ చేయవచుచ అదనప్ు కాపీలను స్ులభంగా AOI యొక్ వబసైట్స (www.aointl.com) నుంచి
లేద్వ AOI ఇంటారనట్స నుంచి ప ందవచుచ.
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AOI ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా చవలా ద్ేశాలలో వాాపార్ాలను నిరవహస్ుింద్ి మర్ియు మా ఉద్య ాగ్ులత వివిధ్
ద్ేశాల యొక్ పౌరులత. ఇంకా, కంపనీ యొక్ ప్రధవన వాాపారం అంతర్ాాతీయ వాణిజాంలో వివిధ్
ఉతపతి లను రవాణవ చేయడం. తతఫలితంగా, మా కారాకలాపాలత చవలా ద్ేశాలత, పారవిను్లత, ర్ాష్ా్ాలత
మర్ియు ముని్పాలిటీల చటా్లను పాటించవలి.

ఏ చట్ ం

వర్ిిస్ి ుంద్ి?

AOI అమర్ికాలో ఏర్ాపటు చేయబడింద్ి కాబటి్, తరచుగా అమర్ికా స్ంయుకి ర్ాష్ా్ాల యొక్ చటా్లను

ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా మము నిరవహంచే వాాపార్ాలకత మర్ియు మా ఉద్య ాగ్ుల యొక్ వాాపార

కారాకలాపాలకత వారు ఏ ద్ేశంలో నివసిస్ి ునవే లేద్వ ప్ని చేస్ి ునవే స్ర్న వర్ిింప్జనయడం జరుగ్ుత ంద్ి.
అద్ే విధ్ంగా, ఇతర ద్ేశాలత కయడవ వార్ి స్వంత చటా్లను వార్ి స్వంత పౌరుల కోస్ం మర్ియు స్ంస్ి ల
కోస్ం వార్ి ద్ేశాల స్ర్ిహదుదలను ద్వటి, AOI యొక్ అనుబంధ్ స్ంస్ి ల లాంటి వాటికోస్ం

వర్ిింప్జనయాలనుకోవచుచ, అందువలన, వివిధ్ ద్ేశాల యొక్ చటా్లత రకరకాలతగా విభినేంగా
ఉండవచుచ, మర్ియు ఒకో్స్ార్ి ర్ెండు మర్ియు ఎకత్వ ద్ేశాల యొక్ వర్ిించే చటా్ల మధ్ా

వైరుధవాలత ఏరపడవచుచ. మీరు అలాంటి వైరుధ్ా ప్ర్ిసతిని
ిి
ఎదుర్క్నేటటె యతే, కంపనీ యొక్ నవాయ
నిప్ుణులను స్ంప్రద్ించి ఈ వైరుధవానిే స్ర్ెైన ర్టతిలో ప్ర్ిష్ర్ించడం చవలా ముఖ్ాం.
స్ంబంధించి ఎంకవయర్ట చేయడవనికి లేద్వ వర్ిించే చటా్లను గ్ుర్ించి వివరణలను కోరడవనికి లేద్వ
వాాపార నిరవహణకత స్ంబంధించి స్మస్ాలను ప్ర్ిష్ర్ించుకోవడవనికి, మీరు మీ యొక్ తర్ావతి
అధికార్ితో లేద్వ నేరుగా CCD తో మాటాెడవలని కోరుకోవచుచ. ఏ ఉద్య ాగి , అధికార్ి డెైర్ెక్ర్, లేద్వ
ఏజెంటు CCD లేద్వ DCCలను స్ంప్రద్ించడవనికి పో ర త్హంచబడతవరు మర్ియు
అనుమతించబడతవరు ఇందుకోస్ం వార్ి అధికారుల మర్ియు ప్రావేక్షకతల నుంచి ఎటువంటి
అనుమత లయ అవస్రం లేదు.

అలయన్స్ వన్స
ఇంటర్నేషనల్ మర్ియు
మీరు

స్ాినిక కంప్ె యెన్స్ మనేజర్ స్ాినిక ఉద్య ాగ్ స్మస్ాలకత స్ంబంధించిన స్ంద్ేహాలను మర్ియు ఇతర
స్ంబంద్ిత అంశాలను ప్ర్ిష్ర్ిస్ి ారు; అంతేకాకతండవ కంపనీ వనరులను ఏ విధ్ంగా ఉప్యోగించవలో
అనువద్ింప్బడిన కంప్ె యన్స్ మటీర్య
ి ల్కత స్ంబంధించిన అంశాలను ఎలా వర్ిింప్చేయాలో
తెలియచేస్ి ారు.
కార్కపర్నట్స కంప్ె యెన్స్ డెైర్ెక్ర్
అలయన్స్ వన్స ఇంటర్నేషనల్, ఇంక్.
ఫో న్స: +1 919-379-4300
ఇమయల్: compliance@aointl.com

ఉద్య ాగ్ులత, అధికారులత, డెైర్ెక్రె ు మర్ియు ఏజంటు
ె చట్ ం అతికరమణకత స్ంబంద్ించిన ర్ిపో ర్్్
అందచేయాలి లేక AOI CBC గ్ుర్ించి అవగాహన కలిగించవలి. AOI ఒక నవన్స – ర్టటాలియేషన్స పాలసీ
అందులో మీరు ర్ిటెైల్ు ఏజంటుగా ఏరపడిన స్ంబంధిత అంశాల నుండి విశావస్ంతో ింమిలిే
కాపాడగ్లతగ్ుత ంద్ి.

?
మీకత తెలతస్ా?
స్ాినిక ఉద్య ాగి స్ాినికంగా కంప్ె యన్స్
స్ంబంధించి ఏరపడే ఆంద్య ళ్నలత మర్ియు
స్మస్ాలను ప్ర్ిస్్ర్ించి కంప్ె యన్స్
వనరులను ఉప్యోగించే విధవనవలను
ఆంగ్ె ంతో పాటు స్ంబంధిత స్ాినిక భాషలలో
వివర్ిస్ి ారు.
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నవన్స-ర్టటెైలేషన్స

కంప్ె యన్స్
హెల్పలలైన్స

మీరు మంచి విశావస్ంతో వావహర్ిస్ి ునేంత కాలం, మీరు ఎలాంటి ప్రశేలనన
ై వ
లేవనతి డం లేద్వ ఎటువంటి భయం లేకతండవ నవాయప్రమైన మర్ియు నైతికత
అంశాలకత స్ంబంధించి మీ ఇబబందులను తెలప్డం చేయవచచని మీరు
తెలతస్ుకోవాలని కంపనీ భావిస్ోి ంద్ి. ఇందుకతగాను మీరు తూలనవడటం లేద్వ
ఉద్య ాగానిే కోలోపవడం గానీ జరగ్దు. “మంచి ఉద్ేదశం” అంటే మీరు కర్ెక్న అని
కాకపో వచుచ కాకపో తే మీరు నిజం చెబుత నవేరనీ మర్ియు అద్ి మీరు అరధ ం
చేస్ుకతనవేరనీ అరధ ం. మీరు చటా్నిే అతికరింంచడవనికిగాను మీపై వతిి డి తెచవచరని
లేద్వ పో ర త్హంచబడుత నవేరనీ మీరు భావిసటి , లేద్వ ఏ విషయమన
ై వ చట్ ం యొక్
అతికరమణ అని మీరు భావించినవ, ద్వనిే తక్షణమ కంపనీ యొక్ దృష్ి్కి
తప్పనిస్ర్ిగా తేవాలి. మంచి ఉద్ేదశాంతో ఏమన
ై వ CBC యొక్ అతికరమణలను తమ
దృష్ి్కి తెచిచన వార్ికి వాతిర్నకంగా ఏ డెర్
ై ెక్ర్, అధికార్ి, ఉద్య ాగి, లేద్వ ఏజెంట్స
వావహర్ించినవ లేక తీవరమన
ై చరాలత తీస్ుకతనవే అద్ి CBC యొక్ అతికరమణగా
భావించబడుత ంద్ి. ఏద్ెన
ై వ స్మస్ాను నివేద్ించిన వార్ికి వాతిర్నకంగా
వావహర్ించిన డెర్
ై ెక్రె ు, అధికారులత, ఉద్య ాగ్ులత లేద్వ ఏజెంటు
ె కరమశిక్షణవ చరాలకత
గ్ుర్ికాబడతవరు, ఇవి ఉద్య ాగ్ం నుంచి తొలగించడం కయడవ ఉండవచుచ.
అదనంగా, మర్ియు మీరు కోరుకతంటే, అనవమకతలతగా, మీ యొక్ ప్రశేలను లేద్వ ఇబబందులను
అలయెన్స్ వన్స కంప్ె యెన్స్ హెల్పలలైన్స మారా ం ద్వవర్ా తెలియజనయవచుచ. ప్రశిేంచే ర్టతిలో ఉనే

అకౌంటింగ్, అంతరా త అకౌంటింగ్ కంటోరల్్, మర్ియు ఆడిటింగ్ అంశాలకత స్ంబంధించి అలయెన్స్ వన్స

వాాపార నియమావళిలో ఉనే అంశాల గ్ుర్ించి మీ ప్రశేలత లేవనతి డవనికి , ఇబబందులను
తెలియజనయడవనికి లేద్వ అంశాలను స్పష్ ప్రచుకోవడవనికి ర్కజుకత 24 గ్ంటలత, వార్ానికి ఏడు ర్కజులత
అందుబాటులో ఉనే ఒక స్ులభమైన మారా ం.

ింమిలిే అమలతకత స్ంబంధించిన అంశాలను కంపనీ దృష్ి్కి తేవడవనికి పో ర త్హస్ాిరు మర్ియు ఇద్ి
మీరు మీ పటరు తెలప్కతండవనే తెలియజనయవచుచ. ింమిలిే గ్ుర్ిించడవనికి లేద్వ మీరు ఏ నంబర్

నుంచి కాల్ చేశార్క తెలతస్ుకోవడవనికి ఎటువంటి ర్ికారుులత గానీ లేద్వ స్ాధ్నవలత గానీ ఉండవు.

ఎప్ుపడయతే మీరు కంప్ె యెన్స్ హెల్పలలైన్సకత కాల్ చేసినప్ుడు, మీరు చవర్ెెట్స, NC లోని గకెబల్
కంప్ె యెన్స్ స్ర్టవసస్టకత కనక్్ అవుతవరు అక్డ మీ యొక్ కాల్ను ఒక కమూానికనషన్స్ సపషలిస్ు్లత
నిరవహస్ాిరు.

కమూానికనషన్స్ సపషలిస్ు్లత ింమిలిే ప్లకర్ించి ఆమ/అతను మీకత ఎలా స్హాయం చేయగ్లర్క

అడుగ్ుతవరు. మీ కాల్కత కారణం చెపిపన తర్ావత, కమూానికనషన్స్ సపషలిస్ు్ల ద్వవర్ా మీ కాల్
యొక్ ఉద్ేద శానికి స్ంబంధించిన ప్ూర్ిి స్మాచవర్ానిే సటకర్ిస్ి ారు. మీకత ఒక కనస్ట నంబర్
ఇవవబడుత ంద్ి మర్ియు అంగటకారయోగ్ామైన తిర్ిగి కాల్ చేసట తేద్ీ ఇవవబడుత ంద్ి.

గకెబల్ కంప్ె యెన్స్ స్ర్టవసస్ట ద్వవర్ా ఒక నివేద్ిక తయారు చేయబడుత ంద్ి మర్ియు అద్ి అలయెన్స్
వన్స కంప్ె యెన్స్ మనేజర్కత ప్ంప్ుతవరు (ఒక కంపనీ ఉద్య ాగి). కంప్ె యెన్స్ మనేజర్ మీ ఇబబంద్ిని

స్మీక్ించి, ింమిలిే స్ంప్రద్ిస్ి ారు, అవస్రమైత,ే తగిన ప్ర్ిశోధ్నను పారరంభిస్ాిరు. మీ గ్ుర్ిింప్ు
వలె డి కాకయడదని కోరుకతనే కనస్ులలో, గకెబల్ కంప్ె యెన్స్ స్ర్టవసస్ట ప్ర్ిశోధ్నల యొక్ ఫలితవలను
మీరు అంగటకర్ించిన ఫాలో అప్ తేద్ీ లోప్ు తెలియప్రుస్ుింద్ి.

మీరు

మీ

ఇబబందులను

మర్ియు

ప్రశేలను

లేవనతి డవనికి

కంప్ల యెన్స్

హెల్పల ైన్స

వినియోగించుకోవడవనికి పో ర త్హస్ాిరు. మీ యొక్ మదద త మర్ియు స్హకారం లేకతండవ అలయెన్స్
వన్స ఈ అత ానేత స్ాియ వాాపార ప్రవరి నవ ప్రమాణవలను స్ాధించలేదు.
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ఇండియా కంప్ె యెన్స్ హెల్పలలైన్స నంబర్కత చేయటానికి మొదట 000 -117 నంబరు డయల్ చేయాలి
ఆ తరువాత 855-209-1581 డయల్ చేయాలి. కాల్ చేయడవనికి స్ంబంధించిన స్ూచనలత మర్ియు
స్లహాలత అలయెన్స్ వన్స ఆఫీస్ుల వదద స్మాచవర బాక్్లలో మర్ియు అనిే ఫాాక్ర్టల వదద ఆంగ్ె ము
మర్ియు స్ాినిక కంప్ె యెన్స్ మనేజరుె లేద్వ మానవ వనరుల ప్రతినిధ్ుల వదద స్ాినిక భాషలలో
లభిస్ాియ. అదనంగా, కంప్ె యెన్స్ హెల్పలలైన్స ఇంటారనట్స ద్వవర్ా
aoicompliancehelpline.alertline.com వదద ప ందవచుచ.
ఒక నివేద్ిక హెల్పలలైన్స నిరవహంచే స్వతంతర స్ంస్ి ద్వవర్ా తయారు చేయబడుత ంద్ి, మర్ియు
నివేద్ిక అలయన్స్ వన్స CCD కత ప్ంప్బడుత ంద్ి. CCD ప్ర్ిసత
ిి లను స్మీక్ించి తగిన విచవరణ
పారరంభించటానికి వీలతంటుంద్ి. మీరు మీ స్ంప్రద్ింప్ు స్మాచవర్ానిే అంద్ించి ఉనేటెె తే
ల
అవస్రమైనప్ుపడు, CCD లను మీరు స్ంప్రద్ించవచుచ. ఒకవేళ్ మీరు / మీ పటరు బహరా తం
కాకయడదనుకతంటే, స్వతంతర మూడవ పార్ట్ హెల్పలలైన్స ద్వవర్ా ఆ స్మాచవర ఫలితవలను కరమ
ప్దద తిలో ప ందవచుచ మర్ియు మీరు అంగటకర్ించిన తేద్ీన మరల తిర్ిగి కాల్ చేసినప్ుపడు మీరు
స్పంద్ించే కరమంలో అనుస్రణ విచవరణ ఫలితవలత తెలియచేయబడతవయ.

?
మీకత తెలతస్ా?
కంప్ల యన్స్ హెల్పల ైన్సఒక స్వతంతర
మూడవ పార్ట్ ద్వవర్ా
నిరవహంచబడుత ంద్ి, మీరు వాకిిగ్తంగా
టెలిఫో న్స లేక ఇంటర్ెేట్స మాధ్ామంగా
ర్ిపో రు్ చేయవచుచ

మన కంపెనీ కొరకు ప్నిచేయడం
ఉద్య ాగ్ుల యొక్ వాకిిగ్త ఏకాంతవనిే తీవరంగా రక్ించవలి అనేద్ి కంపనీ యొక్ విధవనం. ఇందుకోస్ం:
-

మీరు వర్ిించే అనిేరకాల డేటా స్ంరక్షణ చటా్లత, నిబంధ్నలత మర్ియు ఒప్పంద్వలను
పాటించవలి్ ఉంద్ి. ఉద్వహరణకత యునైటెడ్ సట్ట్స్ వాకిిగ్త ఏకాంత చటా్లత ముఖ్ాంగా
వాకతిల యొక్ వైదా, ఆర్ిిక, మర్ియు వినియోగ్ద్వరుల స్మాచవరం మర్ియు పిలెల
గ్ుర్ించిన స్మాచవర్ానిే స్ంరక్ించవలని స్ూచిస్ాియ. యూర్కపియన్స యూనియన్స ఏకాంత
నిర్నదశకాలత వాకతిల యొక్ వైదా మర్ియు ఆర్కగ్ా స్మాచవర్ానిే దృఢంగా స్ంరక్ించడం, జాతి
లేద్వ తెగ్ల ఆవిర్ాభవ, ర్ాజకీయ అభిపారయాలత, మతప్రమైన లేద్వ తతవశాస్ి ై నమికాలత,
టేడ్
ర యూనియన్సకత స్ంబంధించిన స్మాచవర వలె డిని ఒప్ుపకోవు లేద్వ వాకతిల యొక్
లలైంగిక జీవన విధవనవనిే కయడవ గకప్ాంగా ఉంచవలని నిర్నదశిస్ాియ.

-

ఏకాంత ప్ర్ిరక్షణకత స్ంబంధించిన చటా్లత వివరణవతికమైనవి మర్ియు స్ంకిెష్మైనవి కాబటి్
మీరు ఏద్ెైనవ డేటాబేస్టను ఏర్ాపటు చేయడం లేద్వ స్వర్ించడం చేసట స్మయంలో ద్ీని ద్వవర్ా
కంపనీ స్మాచవర్ానిే సటకర్ించడం, ఉప్యోగించుకోవడం, లేద్వ ఏద్ెైనవ వాకిి స్మాచవర్ానిే
వలె డి చేయడం లేద్వ వాకిి యొక్ ఆర్ిిక, ఆర్కగ్ా లేద్వ వైదా ప్ర్ిసతి,
ిి జాతి లేద్వ తెగ్ ప్ుటు్క,
ర్ాజకీయ భావనలత, మతం లేద్వ తతవప్ర విశావస్ాల, టేడ్
ర యూనియన్స స్భాతవం, లేద్వ
లలైంగిక జీవన విధవనం లేద్వ ఏద్ెైనవ ఇతర స్ునిేతమైన వాకిిగ్త స్మాచవరం వలె డికి ముందు
కంపనీ కౌని్ల్ను తప్పనిస్ర్ిగా స్ంప్రద్ించవలి.

-

ఒక స్ాధవరణ నియమంగా, కంపనీ ఎంతవరకెైతే వాకతిల యొక్ వాకిిగ్త స్మాచవర్ానికి
చేరుకోగ్లద్య , ఆ స్మాచవర్ానిే కనవలం నిర్ిదష్ అవస్ర్ాలకత మాతరమ, అనుమతించబడిన
ప్రయోజనవల కోస్ం మాతరమ వినియోగించవలనీ మర్ియు చటా్ల ర్టతవా అవస్రమైతే తప్ప
నవాయ నిప్ుణుల స్లహా లేకతండవ వలె డి చేయర్ాదని కంపనీ విధవనం. మర్ియు చీఫ్ లీగ్ల్
ఆఫీస్ర్ లేద్వ CCDని స్ంప్రద్ించకతండవ వలె డించర్ాదు. అయతే కంపనీ ప్ర్ికర్ాలత మర్ియు
సిస్్మ్సలత ఉప్యోగించి చేయబడు కమూానికనషలత ప్రయవేట్స కాదు, మర్ియు అనువర్ిించే
చట్ ం ద్వవర్ా వాటిని యాకె్స్ట చేస్ుకతనేందు, స్మీక్ించేందుకతమర్ియు
మొతి ంకమూానికనషన్సని ఉప్యోగించుకతనేందుకత,ర్ికారుులత మర్ియు స్మాచవరం
స్ృఫి్ంచడం, ప్రస్ారం మర్ియు కంపనీవనరులను ఉప్యోగించి నిలవ చేయడంకొరకత అనిే
హకత్లత దఖ్లత ప్డి ఉంటాయ. కంపనీ యొక్ పాలసీలకత స్ంబంధించిన అదనప్ు
స్మాచవరం ఇంటారనట్సలో ప ందుప్రచబడింద్ి.
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వాకిిగ్త ఏకాంతం

వాకిిగ్త ఏకాంతం

కొనస్ాగింప్ు)

-

ఏద్ెైనవ ఏకాంత విధవనవనిే తయారు చేసట ముందు, ఇంటర్ెేట్స లేద్వ ఇతరతవర వినియోగానికి
ముందు మర్ియు ఏద్ెైనవ విధవనవనిే ఎంపిక చేసట ముందు తగ్ువిధ్మైన విధవనవలను తప్పక
స్ంప్రద్ించవలి.

ఒక వాకిి యొక్ పవ
ై ేటు ప్రయోజనవలకత ఏవిధ్ంగానైనవ కంపనీ ప్రయోజనవలత విఘాతం కలిగించినవ
లేద్వ కలిగిస్ి ాయ అనిపించినవ కయడవ ప్రయోజనవల వైరుధ్ాం స్ంభవిస్ుింద్ి. ఒక డెైర్ెక్ర్, అధికార్ి,
ఉద్య ాగి, లేద్వ ఏజెంట్స ఏమైనవ చరాలత చేప్టి్నవ, లేద్వ వార్ి యొక్ ప్రయోజనవలత అతను/ఆమ

ప్రయోజనవల
వైరుధ్ాం

విధ్ుల నిరవహణ నిష్ాపక్ికంగా మర్ియు స్మరివంతంగా చేయలేకపో యనవ తలలతి త ంద్ి.
ప్రయోజనవల వైరుధ్ాం కంపనీ యొక్ డెైర్ెక్ర్, అధికార్ి, ఉద్య ాగి లేద్వ ఏజెంటు లేద్వ వార్ి కతటుంబ
స్భుాలత వార్ి స్ాినం వలన అస్ంగ్త వాకిిగ్త ప్రయోజనవలను ప ంద్ినవ కయడవ తలలతి త ంద్ి. కింర ద
ఇచిచన అంశాలత మీరు ఎదుర్క్నే ప్రతేాక ప్ర్ిసత
ిి లను వివర్ిస్ి ాయ.

స్ంభావా వర
ై ుధ్ా ఆస్కతిలత మర్ియు స్ంబంధిత పార్ట్ లావాద్ేవీలను ర్ాతప్ూరవకంగా
CCDCCO లేద్వ CLOకత వళ్ె డించవలి మర్ియు కంపనీ పాలసీ ప్రకారం స్ర్ిగా ా డవకతామంట్స చేయాలి.
వైరుధ్ా ఆస్కిికలిగి ఉండటం అనేద్ి వలె డించకతండవ ఉంటే మన వాాపార ప్రవరి నవ నియమావళిని
వలె డించవనిే ఉలె ంఘంచినటు
ె గా భావించబడుత ంద్ి.
AOI తో వాాపారం నిరవహస్ుినే కరమంలో మీరు, కంపనీ లేద్వ ఇతర స్ంస్ి లకత చెంద్ిన మామూలతగా

సకయార్ిటీల

టేడ
ర ింగ్

పటు్బడి పటే్ ప్రజలకత అందుబాటులో లేని ముఖ్ామైన స్మాచవరం కలిగి ఉండవచుచ (“మటీర్ియల్
నవన్స ప్బ్లెక్ ఇనఫర్నిషన్స”). మీరు ఈ మటీర్ియల్ నవన్స ప్బ్లెక్ ఇనఫర్నిషన్స యొక్ గకప్ాతను
నిరవహంచవలి మర్ియు ఈ స్మాచవర్ానికి స్ంబంధించిన ఇతర కంపనీల యొక్ సకయార్ిటీల అమికం
లేద్వ కొనుగకలతకత ప్రయతిేంచర్ాదు, లేద్వ స్మాచవరం గ్ుర్ించి మర్ెవర్ినైనవ ఆకటు్కోవడం
కొరకతఉప్యోగించర్ాదు.
చవలా ద్ేశాల చటా్లత, మర్ట ముఖ్ాంగా అమర్ికన్స చటా్లత, మీరు మటీర్ియల్ ప్బ్లెక్ ఇనఫర్నిషన్స
కలిగిన స్మయంలో కంపనీ లేద్వ ఇతర సకయార్ిటీల కరయ వికరయాలను నిష్టధిస్ి ాయ. కంపనీ విధవనం
ప్రకారం మర్ియు అమర్ికన్స చటా్ల ప్రకారం, స్మాచవరం ఇలా అయతే మటీర్ియల్ అవుత ంద్ి:
 ఒక మాద్ిర్ి పటు్బడిద్వరుడు ఒక సకయార్ిటీ యొక్ టేరడ్ను నిరవహంచడవనికి ఈ స్మాచవర్ానిే
కీలకంగా భావించే అవకాశం సిి రంగా ఉనవే; లేద్వ
 స్మాచవరం ప్రజలకత తెలియబర్ిసటి, కంపనీ సకయార్ిటీల మార్ె్ట్స ధ్రను ప్రభావితం చేసట అవకాశం
ఉనవే.
ఇనఫర్నిషన్స అద్ి భవిషాతి కత స్ంబంధించినద్ెైనవ, ఊహాతిక లేద్వ ఆకసిిక స్ంఘటనలత మర్ియు
ప్బ్లెక్తో అందుబాటులోకి వచిచ కీలకంగా మారుత ందని తెలిసినవ అద్ి మటీర్ియల్గా
ప్ర్ిగ్ణించబడుత ంద్ి. మటీర్ియల్ స్మాచవరం స్ానుకయలమైనద్ీ కావచుచ లేద్వ వాతిర్నకమైనద్ీ
కావచుచ. ప్బ్లెక్ ఇనఫర్నిషన్స కానిద్ి కయడవ, ఆ కంపనీలత తమ స్ా్క్లను ప్బ్లెక్గా టేడ
ర ింగ్
జరుప్కపో యనవ స్ర్న,

5

అవుట్సస్ా్ండింగ్ బాండుె లేద్వ బాాంకత లోను
ె ఉంటే అద్ి మటీర్ియల్ కావచుచ. అందువలన,
వాస్ి వాలను మర్ియు ప్ర్ిసత
ిి లను బటి్, స్మాచవరం వీటిని కలిగి ఉనేద్ి మటీర్ియల్ కావచుచ, కానీ
ఇద్ి వీటికి మాతరమ ప్ర్ిింతం కాబో దు:

కాగ్ల లేద్వ వాస్ి వికమైనవి


ఆద్వయాల ప్రకటనలత లేద్వ అంచనవలత, లేద్వ అంతకతముందు విడుదల చేసిన ప్రకటనల
లేద్వ అంచనవలలో మారుపలత;



ఆర్ిధక ఫలితవలత;



నిరరధ క రుణవల మాఫీలత మర్ియు నిరరధ క రుణవల ర్ిజరువలకత జమలత;



ఆప్ర్నషనె విస్ి రణ లేద్వ కతద్ింప్ు;



కొతి ఉతపతి లత, ఆవిష్రణలత లేద్వ అనేవషణలత;



భార్ట వాాజాాలత లేద్వ ప్రభుతవ చరాలత;



విలీనవలత, సటకరణలత, టెండర్ ఆఫరుె, జాయంట్స వంచరుె లేద్వ ఆస్ుిలలో మారుపలత;



విశలెషకతల సిఫారు్లలో లేద్వ రుణ ర్నటింగ్ులలో మారుపలత;



కంపనీ యొక్ సకయార్ిటల
ీ కత స్ంబంధించి ప్ర్ిణవమాలత (ఉద్వ. సీనియర్ సిటజ
ి నె కత
తప్పనిస్ర్ి, ర్ిడంప్ష న్స కోస్ం సకయార్ిటీలను కాల్ ఆఫ్ చేయడం, ర్ట ప్ర్నచస్ట పాెను
ె , స్ా్క్
సి్ిటె ు, డివిడెండె లో మారుపలత, సకయార్ిటీ హో లు ర్్ యొక్ హకత్లలో మారుపలత లేద్వ
అదనప్ు సకయార్ిటీల ప్బ్లెక్ లేద్వ పవ
ై ేట్స అమికాలత);



కంపనీ యొక్ నియంతరణవధికార్ాలలో మారుపలత లేద్వ అస్ాధవరణమన
ై యాజమానా
మారుపలత;



అస్ాధవరణ రుణ సటకరణ;



లికివడిటీ స్మస్ాలత; మర్ియు

?
మీకత తెలతస్ా?
స్ాధవరణ విధ్ులత విషయంలో మీరు కంపనీ
స్ా్క్ కొనుగకలత లేద్వ వికరయ నిరణ యం
తీస్ుకోవడవనికి అనుమతి లేదు. "అంతరా త
వరి కం" గ్ుర్ించి మర్ింత తెలతస్ుకోవడవనికి
కంపనీ అంతరా త వరి క పాలసీ యొక్
విధవనవనిే ఇంటర్ెేట్స పటజీలో కయడవ
ప ందవచుచ.

ఆడిటరె లో మారుపలత లేద్వ ఆడిటర్ ననటఫ
ి ికనషన్స తద్వవర్ా కంపనీ ద్వవర్ా ఆడిట్స ర్ిపో ర్్ పన
ై
ఆధవరప్డే ప్ర్ిసతి
ిి లేకపో వడం

మీరు అలాంటి నవన్స ప్బ్లెక్ స్మాచవర్ానిే మీతో కలిగి ఉనేప్ుడు కంపనీ స్ా్కతలత లేద్వ ఇతర
సకయార్ిటీలను టేడ్
ర చేయకయడదు. ఈ నిష్టధవలత కంపనీ యొక్ 401(k) పాెన్సతో కలతప్ుకొని
ఉంటాయ, అంటే భవిషాత్ కాంటిబ
ర ూాషనె ను మళిె ంప్ు చేయాలని ఎంపిక చేస్ుకోవడం లేద్వ ప్రస్ి ుత
అకౌంట్స బాాలలను్ను ర్ట అలలైన్స చేయడం అవి AOI స్ా్కతల యొక్ కరయ వికరయాలకత
(ఉద్ేద శప్ూరవకంగా లేద్వ అలా కాకతండవ) ద్వర్ితీయడం వంటివి. అదనంగా, మీరు నవన్స ప్బ్లెక్
స్మాచవర్ానిే మీతో కలిగి ఉనేప్ుడు స్ా్క్ ఆప్ష న్సను ఎంపిక చేస్ుకోవడవనిే నిష్టధింప్బడతవరు.
ఒకవేళ్ ఈ నవన్స ప్బ్లెక్ స్మాచవరం ఇతర కంపనీకి చెంద్ినద్ెైతే (ఉద్వహరణకత, ఒక విలీన
స్ందరభంలో), మీరు ఆ కంపనీ స్ా్కతలత కయడవ టేడ్
ర చేయలేరు. టేడ
ర ింగ్తో పాటు మీరు నవన్స ప్బ్లెక్
స్మాచవర్ానిే మీతో కలిగి ఉనేప్ుడు, ఆ స్మాచవర్ానిే మర్కకర్ితో ప్ంచుకోవడం (“ఉప్పంద్ించడం”)
ఆ స్మాచవర్ానిే అతను దుర్ివనియోగ్ప్రచగ్లడు అని తెలిసి ఉనవే లేద్వ దుర్ివనియోగ్ప్రచగ్లడని
నమికం ఉనవే, ఆ స్మాచవరంతో అతను సకయార్ిటీలలో టేడ
ర ింగ్ జర్ిపినవ లేద్వ ఇతరులకత చెప్పడం
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సకయార్ిటీ టేడ
ర ింగ్

(కొనస్ాగింప్ు)

ద్వవర్ా టేడ్
ర చేయంచినవ అద్ి చట్ వాతిర్నకం మర్ియు కంపనీ యొక్ ఇన్ససైడర్ టేడ
ర ింగ్ విధవనం

యొక్ ఉలె ంఘన, అలాగన అద్ి CBC యొక్ ఉలె ంఘన కిరంద్ికి వస్ుింద్ి. ఇద్ి ఆ “ఉప్పంద్ించిన వాకిి”
(టిపీప) ఇన్ససైడర్కత స్ంబంధీకతడెైనవ కాకపో యనవ లేద్వ ఒక స్ంస్ి అయనవ, టరస్ట్ లేద్వ ఒక కార్కపర్నషన్స
అయనవ, మీరు ఆ టిపీప నుంచి అందుకత ప్రతిఫలంగా నగ్దు ప్రయోజనం ప ంద్ినవ లేకపో యనవ స్ర్న

ఇద్ి వర్ిిస్ి ుంద్ి. ఈ ఉలె ంఘనలకత పాలపడిన ఏ వాకిి అయనవ బహష్రణ, నగ్దు పనవలీ్లత, మర్ియు
జెైలతశిక్షలకత గ్ుర్ి అవుతవరు.

ఒక స్మాచవరం, స్ంబంధిత కంపనీ యొక్ అధికార్ి ద్వవర్ా బహరంగ్ంగా ప్రకటించబడిన మూడయ

వాాపార ద్ినం నవటికి “ప్బ్లెక్” గా ప్ర్ిగ్ణించబడుత ంద్ి. AOI, ద్వనియొక్ డెైర్ెక్రె ు, అధికారులత,
ఉద్య ాగ్ులత, మర్ియు ఏజెంటు
ె సకయార్ిటీల చట్ ం ఉలె ంఘంచినటె యతే సివిల్ మర్ియు కిిం
ర నల్
చరాలకత గ్ుర్ికాబడతవరు. అధికారులత, ఉద్య ాగ్ులత, మర్ియు ఏజెంటు
ె ఈ విధవనవనిే

ఉలె ంఘంచినటె యతే కరమశిక్షణవ చరాలకత గ్ురవుతవరు, ఇవి ఉద్య ాగ్ం నుంచి తొలగించడం వరకయ
ఉండవచుచ. అలాగన, ఒక డెైర్ెక్ర్ యొక్ ర్ాజీనవమా కయడవ కోరబడుత ంద్ి.

మర్ింత వివరణవతికమైన మారా దరికం కోస్ం కంపనీ యొక్ ఇన్ససైడర్ టేరడింగ్ విధవనవనిే చూడండి.

కార్కపర్నట్స
అవకాశాలత

డెైర్ెక్రె ు, అధికారులత, ఉద్య ాగ్ులత, ఏజెంటు
ె బో ర్ు ఆఫ్ డెైర్ెక్రె యొక్ అనుమతి లేకతండవ కార్కపర్నట్స
స్ంప్ద, స్మాచవరం లేద్వ హో ద్వను ఉప్యోగించి కనుకొ్నే అవకాశాలను తమ కొరకత లేద్వ
ఇతరులకత పాస్ట చేయడం వాకిిగ్త ప్రయోజనవలకత ఉప్యోగించడం నిష్టధంి చబడింద్ి. డెైర్ెక్ర్,

అధికార్ి, ఉద్య ాగి లేద్వ ఏజెంటు కయడవ కార్కపర్నట్స స్ంప్ద, స్మాచవరం, హో ద్వహో ద్వలను అకరమంగా
వాకిిగ్త లాభానికి, కంపనీతో ప్రతాక్షంగా లేద్వ ప్ర్కక్షంగా పో టీచేయకయడదు, డెైర్ెక్రె ు, అధికారులత,
ఉద్య ాగ్ులత, మర్ియు ఏజెంటు
ె కంపనీ యొక్ చట్ బదధ మైన ప్రయోజనవలను కాపాడడం కోస్ం
అవకాశం ఏరపడినప్ుడు అద్ి నరవేర్ాచలి్న బాధ్ాత కలిగి ఉంటారు.

లంచం మర్ియు
అవినీతి

ముడుప్ులత లేక లంచం చెలిెంచడం చట్ విరుదధ ం.ఒక ప్రభుతవ అధికార్ికి (ప్రభుతవ రంగ్ం ముడుప్ులత)
లేక పవ
ై ేట్స కంపనీ లేక పౌరుడికి (పవ
ై ేట్స రంగ్ం ముడుప్ులత) గాని ముడుప్ులత ఆశ చూప్కయడదు.
అద్ి మనం ప్నిచేసట స్మాజాలకత హాని చేస్ి ుంద్ి. మనం కియ
ర ాశీలకంగా ప్ని చేసి ముడుప్ులత
చెలిెంచడవనిే అర్ికట్ డవనికి తోడపడవలి.

మనమందరం ద్ేశీయ మర్ియు విద్ేశాలలోని ముడుప్ుల వాతిర్నక చటా్లిే తప్పక పాటించవలి. విద్ేశీ
ముడుప్ుల వాతిర్నక చటా్లంటే ఒక ద్ేశం విద్ేశాలలో ముడుప్ులను చెలిెంచడవనిే నిర్కధించే చట్ ం.
మనం లంచవలను ఎనేడెైన ఏ రూప్ంలోను స్ర్న చెలిెంచకయడదు

 బహుమత ల చెలిెంప్ులత - చినే మొతవిలయనవ
 స్ర్ెైన భదరతలేని, ర్ెగ్ుాలేటర్ట ఆమోద్వలత, అనుకయలమైన ప్నుే లేక కస్్ ం విధవనం, లలైసను్లత,





ఆమోద్వలత లేక మర్న ఇతర లాభాల కొరకత చేసట చెలిెంప్ులత

పో టీద్వరులకత రహస్ా స్మాచవర్ానిే చేరవేసట కరమంలో చెలిెంప్ులత

అవినీతి ఉద్ేద శాంతో చేసిన లేద్వ అభార్ిించిన అకరమ కమీషన్స చెలిెంప్ులత
అరహతలేని వినియోగ్ద్వరునికి పో ర తవ్హకాలత

బాాంకతలత లాంటి రుణద్వతల నుండి అనుకయలమైన ప్రయోజనవలత ప ంద్ినందుకతగాను
చెలిెంప్ులత
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ఏద్ి ఏమైనప్పటికి ముడుప్ులత చెలిెంచడం చట్ ర్టతవానేరం మర్ియు అద్ి కంపనీ పాలసీకి విరుదధ ం.
ఒకవేళ్ ఒక ప్రభుతవ అధికార్ికి లంచం ఆశ చూపిన లేక పవ
ై ేట్స కంపనీ లేక ఒక పౌరుడు
వినియోగ్ద్వరుడు లేక స్ప్ె యర్, ఏ స్ందరభంలోను ఏ విషయానికెైనవ ఈ అంశంపై అలయన్స్ వన్స
అప్రమతి ంగా ఉండవలి.

ప్బ్లెక్ సకా్ర్ లంచం జాగ్రతిలత
U.S. ఫార్ిన్స కరప్్ పారకీ్స్ట యాక్్ (“FCPA”) AOI లాంటి ఒక అమర్ికన్స కంపనీ లేద్వ

?

ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా ఉనే ద్వని అనుబంధ్ స్ంస్ి లత, స్ంబంధ్ స్ంస్ి లత, ఏజెంటు
ె , సటల్్ ప్రతినిధ్ులత
లేద్వ ఇతర మధ్ావరుిలత మర్ియు ఈ స్ంస్ి ల ఉద్య ాగ్ులత అందరూ, ఏద్ెైనవ ఇవవడం,
ప్రభుతవవధికారులకత ఏద్ెైనవ ఆశించి లేద్వ ఆకాంక్ష లేద్వ ఉద్ేద శంతో వార్ి కంపనీతో వాాపారం

మీకత తెలతస్ా?

నిరవహణ యొక్ నిరణ యానిే ప్రభావితం చేయడం కోస్ం ఇవవడవనిే చట్ వాతిర్నకంగా నిరణయంచింద్ి.

ఒక ప్రభుతవ ఉద్య ాగి లేక ఒక పైవేట్స

ఇద్ి నూతన వాాపారం, ప్రస్ి ుత వాాపార్ానిే నిలబెట్ ుకోవడం, లేద్వ ఏద్ెైనవ లాభానిే ఆశించి చేసట

పౌరుడు అనే భేదం లేకతండవ లంచం
ఏరూప్ంలోనైనవ స్ర్న ఇవవడం లేక

చరాలత కయడవ ఇందులోనికి వస్ాియ.
FCPAను కిిం
ర నల్ అంశాలలో U.S. డిపార్్ మంట్స ఆఫ్ జసి్స్ట (“DOJ”) మర్ియు సివిల్
అంశాలలో U.S. సకయార్ిటీస్ట అండ్ ఎకన్చంజ్ కింషన్స (“SEC”) అమలతప్రుస్ుింద్ి. FCPA లో
ర్ెండు ప్రధవన అంశాలతంటాయ: (a) యాంటీ బెబ
ై ర్ట నిబంధ్నలత (లంచవల వాతిర్నక అంశాలత)
మర్ియు (b) అకౌంటింగ్ అంశాలత.

a) FCPA యొక్ ఈ యాంటీ బెబ
ై ర్ట నిబంధ్నలత ప్రభుతవవధికారులకత చేసట అకరమ చెలిెంప్ులను
నేర్ాలతగా నిరణయస్ాియ. FCPA యొక్ యాంటీ బెబ
ై ర్ట నిబంధ్లను ఇవి:



ఏదైనా విలువ కలిగిన ఒక చెలిెంప్ు, ఇస్ాిననడం, లేద్వ వాగాదనం;



ఎవర్ెైనవ ప్ీభుత్వ అధికయరిక,ి ఎవర్ెైనవ అమర్ికాయేతర ర్ాజకీయ పార్ట్కి లేద్వ ర్ాజకీయ
వేతికత, విద్ేశీ ర్ాజకీయ ప్క్షం యొక్ అభార్ిధకి, లేద్వ ఎవర్ెైనవ ఇతర వాకిికి మనం చేసట
చెలిెంప్ులలో కొంత మొతి ం లేద్వ చెలిెస్ి ామనే వాగాదనంలో కొంత ఈ వాకతిలలో కొందర్ికి
చేరుత ందని తెలిసి ఉండడం;



ఒక నీతిబాహామైన ఉదేే శంతో అధికయరికమైన చరా లేదా నిరణ యానిి ప్ీభావిత్ం
చేయడానికి, ఒక వాకిిని తవను చట్ ప్రకారం చేయాలి్న విధిని చేయకతండవ
ఉండమనడం లేద్వ చేయకయడనిద్ి చేయాలి్ంద్ిగా ప్రలోభ పట్ డం, లేద్వ ఆ వాకిిని తన
ప్లతకతబడిని ఉప్యోగించి ఏద్ెైనవ ప్రభుతవ చరా లేద్వ నిరణయానిే ప్రభావితం
చేయంచడం;



ఎవర్ెైనవ వాకిి లేద్వ కంపనీ వ్యాపయరయనిి సంపయదించడానికి లేదా నిలబెటు టకోవడానికి
లేద్వ చేయాలి్ంద్ిగా నిర్నదశించడవనికి స్హాయం చేయడం.
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తీస్ుకోవడం కంపనీ పాలసీకీ వాతిర్నకం

లంచం మర్ియు
అవినీతి

(కొనస్ాగింప్ు)

“ఏద్ెైనవ విలతవైనద్ి” విస్ి ృత అరధంలో వివర్ించబడింద్ి. నగ్దుకత అదనంగా, ఏద్ెైనవ రూప్ంలోని
ప్రతిఫలం కలతప్ుకొని, తమ కతటుంబ స్భుాలకత కయడవ మర్ియు మర్కక వాకిికి ప్రయోజనం కలిగన
విధ్ంగా నిర్నదశించడం కయడవ. వీటికి ఉద్వహరణలత ఇలాంటివి ఉండవచుచ:

 నగ్దు, నగ్దుకత స్మానమైన, లేద్వ మర్కక ప్రయోజనం (టారవలర్ చెక్, టారవల్ ప్రయోజనవలత);
 వాకిిగ్త సటవలత;
 ఉద్య ాగ్ కలపన లేద్వ ఉద్య ాగ్ం కలిపస్ాిననే ఆశ;
 అధికార్ిక ప్రయోజనం కలిగన విధ్ంగా స్వచఛంద విర్ాళాలత ఇవవడం;
 ర్ాజకీయప్రమైన చంద్వలత; మర్ియు
 ప్రభుతవ అధికారులత లేద్వ వార్ి సిబబంద్ికి కంపనీ యొక్ ఉతపత ల లేద్వ సటవలను ప్రమోట్స
చేయడవనికి, ప్రదర్ిించడవనికి లేద్వ వివర్ించడవనికి గాను కంపనీ యొక్ స్ౌకర్ాాల వినియోగ్ం

?
ఇద్ి మీకత తెలతస్ా?
లంచం చట్ ర్త
ట వా నేరం,

అంతేగాకతండవ కంపనీ బుక్్

(ఎయర్ కారఫ్్ , ఇళ్ల
ె , వాహనవలత, బో టు
ె , కలతప్ుకొని ఇవి మాతరమ కాక. మొ.).
b)

FCPA యొక్ అకౌంటింగ్ నిబంధ్నలత కంపనీలత ప్ుస్ి కాలత మర్ియు ర్ికారుులను ఖ్చిచతంగా
నిరవహంచవలని మర్ియు వాాపార లావాద్ేవీలనీే నవాయంగా ప్రతిఫలించవలనీ మర్ియు
అందుకోస్ం అంతరా త అకౌంటింగ్ నియంతరణలను నిరవహంచవలనీ నిర్నదశిస్ుింద్ి. ఇతర
అంశాలలో, ఈ నిబంధ్నలత “కలతష్ిత” నిధ్ులత, ప్ుస్ి కాలలో లేని లావాద్ేవీలత మర్ియు
అవాస్ి విక వాయ వర్టాకరణలత అంటే తద్వవర్ా ముడుప్ులత చెలిెంచి ఆ మొతవినిే ఎలా చెలిెంచవర్క
ద్వచిపట్ డం వంటివి నిర్కధించే అంశాలత ప ందుప్రచబడి ఉనవేయ.

మర్ియు ర్ికార్ు ్ ప్రకారం అకరమ
లావాద్ేవీలత ప్రతేాకమన
ై

మర్ియు తీవరమన
ై నేరంగా
ప్ర్ిగ్ణించబడుత ంద్ి.

FCPA లేద్వ స్ాినిక యాంటీ బెబ
ై ర్ట చటా్ల యొక్ ఉలె ంఘన జెైలతశిక్ష, పదద మొతి ంలో జర్ిమానవలత,
మర్ియు ఇతర పనవలీ్లకత ద్వర్ితీస్ుింద్ి. ఉద్వహరణకత వాకతిలకత $250,000 USD వరకయ
జర్ిమానవ మర్ియు/ లేద్వ 5 స్ంవత్ర్ాల వరకయ జెైలతశిక్ష ఈ యాంటీ బెైబర్ట నిబంధ్నల

ఉలె ంఘనకత విధించవచుచ; లేద్వ, అకౌంటింగ్ నిబంధ్నల ఉలె ంఘనలకత, అందుకత కారకతలయన
వాకతిలకత $5 ింలియన్స USD జర్ిమానవ మర్ియు లేద్వ 20 స్ంవత్ర్ాల వరకయ జెైలతశిక్ష
విధించవచుచ. అదనంగా, కంపనీయే కిిం
ర నల్ చరాలను, పదద మొతవిలలో జర్ిమానవలను మర్ియు
ఇతర పనవలీ్లను ఎదుర్క్వాలి్ ర్ావచుచ. స్ాినిక వాాపార విధవనవలత ఇలాంటి వాటీని
ప్టి్ంచుకోవడమో లేద్వ వాటిని వద్ిలివేయడమో అనేద్ి మన వాదనకత మదద త కాబో దు. ఏ ఉద్య ాగి
అయనవ ఈ విధవనవనికి విరుదధ ంగా ఒక బహుమానం ఇవవడవనికి ఏర్ాపటు
ె చేసినవ, ఇవవబో యనవ,
విలతవైన వస్ుివు స్మకయరుస్ాినని వాగాదనం చేసినవ కంపనీ ద్వవర్ా తీవరమైన కరమశిక్షణవ చరాలకత
గ్ురవుతవరు, ఇద్ి ఉద్య ాగ్ం నుంచి తొలగింప్ు వంటి తీవరమైన శిక్ష కయడవ కావచుచ.
ఉద్య ాగి ద్వవర్ా నేరుగా లేద్వ మర్కకర్ి ద్వవర్ా బహుమతి, ఆఫర్ చేయడం, వాగాదనం చేయడం చేసినవ
కయడవ FCPA స్మానంగా వర్ిిస్ి ుంద్ి. ఇలాంటి అంశాలలో FCPA “ఇతర మార్ాాల ద్వవర్ా
ప్రయతిేంచడవనిే” అకరమమైన మారా ంగా ప్ర్ిగ్ణిస్ి ుంద్ి లేద్వ ఒకవేళ్ ఏద్ెైన తృతీయ ప్క్షం మన
తరప్ున అకరమంగా బహుమత లను, ఆఫరె ను లేద్వ వాగాదనవలను చేస్ి ూ ఉందని కొద్ిద గా తెలిసినవ
వాటిని ప్ర్ిగ్ణించకపో వడం లేద్వ ప్ర్ిసత
ిి లను వద్ిలివేయడం జరుగ్ుత ంద్ి. ఇంకా ఒక తృతీయ ప్క్షం
లేద్వ మధ్ావరుిలకత ఆ ప్క్షం వాళ్లళ అకరమంగా బహుమత లత, ఆఫరుె లేద్వ వాగాదనవలత చేసట
ఉద్ేద శంతో ఉంటే వార్ికి నగ్దు చెలిెంచినవ ఆ లావాద్ేవీలనిేంటినీ అకరమ లావాద్ేవీలతగా భావించడం
జరుగ్ుత ంద్ి.
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ఎవరు ఫ్ీభుత్వ ఉదయ ాగి?
కంపనీ విధవన ప్రయోజనవల కొరకత, “ప్రభుతవ అధికార్ి” అనే ప్ద్వనిే తప్పక ఒక విస్ి ృత అరధంలో
తీస్ుకోవాలి మర్ియు ఇద్ి వీటిని కలిగి ఉంటుంద్ి కాకపో తే వీటికి మాతరమ ప్ర్ిింతం కాదు, కస్్ మ్స్
మర్ియు ఇింగ్రంట్స అధికారులత, ఎనిేకెైన లేద్వ నియామకమైన అధికారులత శాస్న స్భుాలత,
మయరుె, ప్రభ్హ ుతవ మంతర లత మర్ియు ఇతర ప్రభుతవ ఉద్య ాగ్ులత అందరూ; అంతర్ాాతీయ ప్రజా

?

స్ంస్ి లయనటువంటి ఐకార్ాజా స్ింతి, ప్రప్ంచ బాాంకత, అంతర్ాాతీయ దరవా నిధి స్ంస్ి ల
అధికారులత లేద్వ ఉద్య ాగ్ులత; వివిధ్ ప గాకత నియంతరణవధికారులత వావస్ాయ అధికారులత;
ర్ాజకీయ పార్ట్ స్భుాలత లేద్వ ర్ాజకీయ గ్ృహం యొక్ అభారుధలత ఉండవచుచ.
సంకిలష్ు పయీధానాత్లలో, ఏదైనా హో దాలో ఉని ఏ ప్ీభుత్వ రంగ సంసథ ఉదయ ాగి అయనా, పొ గయకు
ల ప్ీభుత్వ అధికయరులు. ఇందులో కంపనీ కస్్ మరుె,
ప్ీభుత్వ సంసథ లేదా ఏకఛ్చతాీధిప్త్ాం గలవ్యళ్ల
కయడవ ఉంటారు కాకపో తే వీటికి మాతరమ ప్ర్ిింతం కాదు:
చెైనవ టొబాకో ఇంటర్నేషనల్



సైగాన్స టొబాకో కంపనీ



ఈస్్ ర్ే కంపనీ



స్ సైటే నేషనల్ డెస్ట టబాక్్ ఎట్స



ఫాబ్లరకా దునహ ల స్రజీవో,

అలయాింటీస్ట, అలీా ర్ియా


తెైవాన్స టొబాకో అండ్ లిక్ర్



గకెబల్ టొబాకో లిింటెడ్.

కార్కపర్నషన్స



ఇంపీర్ియల్ వినవ డవనవంగ్



థవయలాండ్ టొబాకో మోననపాలీ



జపాన్స టొబాకో, ఇంక్.



టెైయాన్స లి ఇంటర్నేషనల్



ఖ్ాననహయ్ సిగ్ర్ెట్స ఫాాక్ర్ట



కొర్ియా టుమార్క మర్ియు

కార్కపర్నషన్స లిింటెడ్.


గకెబల్ కార్కపర్నషన్స.


లిబ్లయాన్స టొబాకో కంపనీ LTC.



నేషనల్ టొబాకో ఎంటర్ పజ్
ై ,

వియాతవేం నేషనల్ టొబాకో
కార్కపర్నషన్స



వియతవేం టొబాకో ఇంపో ర్్ ఎక్్
పో ర్్ కంపనీ

ఎథియోపియా


ప్రభుతవ అధికారులత కొంత మంద్ి

అవినీతి వాతిర్నక చటా్నికి కటు్బడి ప్ని
చేస్ి ునేటు
ె వినియోగ్ద్వరులత



బో సిేయా & హెర్ాగ
ె కవినవ

మీకత తెలతస్ా?

ర్ెగట నేషనల్ డెస్ట టబక్్ డెస్ట
అలయామటెస్ట, టునిసియా

ద్ీని అరధం ఏింటి? ప్రభుతవవనికి ప్నిచేసట ఒక వాకిి, ప్రధవన మంతిర నుంచి పో స్ు్ను చేరవేసట వాకిి
వరకయ అంతవ, కంపనీ విధవనవల ప్రకారం “ప్రభుతవ అధికారులత”గా భావించబడతవరు అని ద్ీని
అరిము. ఎవర్ెైనవ కోరు్ ఉద్య ాగి, జడజా లత, కె రు్లత మొదలలైనవార్ిని కయడవ ఈ విధవనవల ప్రకారం
“ప్రభుతవ అధికారులత”గా భావిస్ాిరు. “ప్రభుతవ అధికారులలో” వార్ి కతటుంబ స్భుాలత లేద్వ ఇతర
వాకతిలత ప్రభుతవ అధికారుల ద్వవర్ా ఏద్ెైనవ విలతవైన వస్ుివును ఆ ప్రభుతవ అధికార్ికి
అందజనయాలి్ ఉంటే వార్ి తరప్ున సీవకర్ించడవనికి ఎంపిక చేయబడినవ లేద్వ ఆ వాకిి కనవలం ఒక
బ్లనవమీగా ఆ ప్రభుతవవధికార్ికి ఆ ప్రయోజనవనిే చేరవేయడవనికి ఒక మారా ంగా ఏర్ాపటు
చేయబడినవ వారు కయడవ.
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భావిస్ాిరు. వార్ిని జాబ్లతవలో

చూడవచుచ. ఒకవేళ్ మీరు ప్రభుతవ
యాజమానాం ద్వవర్ా

నియంతిరంచబడుత నే ఒక కస్్ మర్
భావిసటి CCD తెలియజనయడవనికి

ఎడమవప్
ై ు జాబ్లతవ చూడండి, ఈ
జాబ్లతవలో ఉనవేర్ా.

మీకత మనం లావాద్ేవీలత జర్ిపట వాకిి స్ంబంధిత యాంటీ కరప్ష న్స చటా్ల ప్రకారం కవర్ అవుతవడయ లేద్య
అని స్ంద్ేహం ఉనేటె యతే, మీరు CCD ని స్ంప్రద్ించవలి.

FCPA ద్వవర్ా “ఏద్ెైనవ విలతవైనద్ి” విద్ేశీ అధికారులకత అందజనయడం, కింర ద్ి కొద్ిద మారా దరికాలలో
ింనహా నిష్టధించబడింద్ి.
బహుమత్ులు: పో టీ ఉనే ప్ర్ిసత
ిి లలో కంపనీకి అనుకయలంగా ప్రయోజనం కలిగించేర్టతిలో
వావహర్ిస్ి ారని ఆశించి ప్రభుతవవధికారులకత బహుమత లను అందజనయవదుద. మనం
ప్రభుతవవధికారులకత అందజనసట బహుమత లనీే మన విధవనవనికి అనుగ్ుణంగా మాతరమ ఉండవలి.

స

స్ాధవరణ వావహార్ాలలో కింర ద్ి నియమాలత వర్ిిస్ి ాయ : (i) ప్రభుతవవధికారులకత నగ్దు
బహుమానవలత ఇవవడం ఎనేటికీ అనుమతించరు; (ii) కంపనీ లోగక కలిగినటువంటి చినే చినే
బహుమత లత గౌరవానికి, మర్ాాదకత లేద్వ ప్రస్పర అభినందనవప్ూరవకంగా ఇవవవచుచ; (iii)

మర్ింత స్మాచవరం కొరకత

ఈ విభాగ్ంలో ప్రభుతవ

అధికారులకత రవాణవ మర్ియు
విననద ఖ్రుచలకత స్ంబంధించి

ప్రస్ి ావించిప్పటికీ, కంపనీ గకెబల్

టారవల్ మర్ియు విననద పాలసీకి

స్ంబంధించి ఏ విధ్మైనవి స్ ంత

ఖ్రుచలత మర్ియు ఉద్య ాగ్ విననద
ఖ్రుచలత తెలియజనస్ి ుంద్ి.

బహుమత ల యొక్ విలతవ కనీస్ స్ాియలో ఉండవలి, మర్ియు ఆ స్ంబంధిత ద్ేశంలోని
ప్ర్ిసత
ిి లకత తగినటు
ె గా ఉండవలి; మర్ియు (iv) బహుమత లత స్ాినిక చటా్ల ప్రకారం మర్ియు
స్ంబంధిత ప్రభుతవ ఏజెనీ్ మారా దరికాలకత అనుగ్ుణంగా అనుమతించబడేలా ఉండవలి. మీకత ఒక
బహుమతి స్ర్ెైనద్య కాద్య అనే స్ంద్ేహం కలిగినటె యతే మీరు ముందుగా కంపనీ యొక్ CCD లను
స్ంప్రద్ించవలి.
ప్ీయాణ వాయాలు: ప్రభుతవవధికారులకత ప్రయాణం మర్ియు బస్ ఏర్ాపటె కోస్ం కంపనీ చేసట ఏవైనవ
చెలిెంప్ులత (మన మోననప్లీ కస్్ మరె తో స్హా) తప్పనిస్ర్ిగా ముందుగానే కంపనీ CCD ద్వవర్ా
ఆమోద్ించబడి ఉండవలి. స్ాధవరణ ప్ర్ిసత
ిి లలో కిరంద్ి నియమాలత వర్ిిస్ి ాయ: (i) కనవలం కంపనీ
వాాపార్ానిే పో ర త్హంచడవనికి లేద్వ ద్వనికి స్ంబంధించిన ప్రతాక్ష వాయాలత మాతరమ తిర్ిగి
చెలిెంచబడతవయ; (ii) కనవలం స్ముచితమైన (ఫస్ట్ కాెస్ట కాదు) ఎయర్ ఫటర్ మాతరమ చెలిెంచబడుత ంద్ి;
(iii) ప్రయాణం చేయబో యే ప్రభుతవ అధికారులత ఫలానవ అని కంపనీ ద్వవర్ా ఎంపిక చేయబడకయడదు
(కాకతండవ, ప్రభుతవ ఏజెనీ్ లేద్వ AOI కస్్ మర్ మాతరమ ఎంపిక చేయాలి); (iv) కనవలం ఎంపిక చేసిన
అధికార్ికి స్ంబంధించిన ప్రయాణ ఖ్రుచలత మాతరమ, వార్ి కతటుంబ స్భుాల ప్రయాణ వాయాలత కాదు
వాాపార విననదం: మీరు ఒక ప్రభుతవవధికార్ికి విననద్వలను అందజనయడం (లేద్వ అంద్ిస్ి ామని ఆఫర్
చేయడం) పో టీయుత ప్ర్ిసత
ిి లలో కంపనీకి పారధవనాత కలిగిస్ి ారనే ఉద్ేద శంతో చేయర్ాదు.
వాాపారంలో ప్రస్పరం మనం ఇచిచప్ుచుచకతనే మర్ాాదలత మనం ఏకఛ్చతవరద్ిప్తాం లేని కస్్ మరె తో
వావహర్ించేటప్ుడు స్ర్ెైనవిగా భావించబడేవి ఏకఛ్తవరధిప్తాం గ్ల కస్్ మరె కత స్ర్ియెైనద్ి కాకపో వచుచ
(ప్రభుతవ అధికారులత). ప్రభుతవవధికారులకత విననద మర్ాాదల కోస్ం చేసట ఖ్రుచలత కనవలం కింర ద్ి
కనస్ులలో మాతరమ అనుమతిస్ాిరు ఎప్ుడెైతే (i) నేరుగా కంపనీ వాాపార్ానిే పో ర త్హంచడవనికి,
ప్రదరిన లేద్వ కంపనీ వాాపారం యొక్ వివరణలత స్ంబంధించినవి మాతరమ; (ii) స్హేత కమైన
మొతవిలలో మాతరమ; (iii) స్ాినిక చటా్లత మర్ియు ఉద్య ాగి యొక్ యాజమానాం యొక్
మారా దరికాలకత లోబడి ఉంటేనే; (iv) స్ాినిక స్ంప్రద్వయాలకత అనుగ్ుణంగా ఉనేప్ుపడే; మర్ియు
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(v) అనుచితంగా ఉండకతండవ ఉండడం కోస్ం మాతరమ. ఒకవేళ్ మీకత ఒక విననద వాయం స్ర్ెైనద్య కాద్య
అనే స్ంద్ేహం కలిగినటె యతే మీరు ముందుగా కంపనీ యొక్ CCD లను స్ంప్రద్ించవలి.
ప్రభుతవవధికారులకత మీరు అంద్ించే బహుమానవలత, ప్రయాణ లేద్వ విననద మర్ాాదలత స్ాినిక
చటా్లత లేద్వ మర్ాాదలతో స్ంబంధ్ం లేకతండవ ఎలె వేళ్ల కంపనీ విధవనవలతో అనుగ్ుణంగా
ఉనేదని మీరు నిర్ాధర్ించుకోవాలి.

ప్నిచేయంచే లేదా “చమురు” చలిల ంప్ులు: కొనిే ద్ేశాలలో, ప్రభుతవవధికారులత ర్కటీన్సగా జర్ిగన ప్రభుతవ
చరాలను నిరవహంచడవనికిగాను చినే చినే మొతవిలలో చెలిెంప్ులత చేయాలి్ంద్ిగా కోరుత ంటారు.

స

అవి కింర ద్ి ప్ర్ిసత
ిి లలో మాతరమ అనుమతించబడతవయ:

మర్ింత స్మాచవరం కొరకత

 చెలిెంప్ులత తకత్వ మొతి ంలో ఉనేప్ుపడు;
 ఆ చెలిెంప్ు మామూలతగా వచేచ ప్రభుతవ అనుమతికి స్ంబంధించినప్ుడు అంటే ఆ
చెలిెంప్ుకత స్ంబంధ్ం లేకతండవనే కంపనీ అనిే విధవలతగా ఆ ప్రభుతవ చరాకత అనుమతి
ప ంద్ి ఉనేటె యతే. ఆ వాాపార్ానికి స్ంబంధించి విచక్షణవ అధికారంతో స్ంబంధ్ంలేని
మామూలత ప్రభుతవ చరాలకత మాతరమ; మర్ియు
 చెలిెంప్ు స్ాినిక చట్ ం, నియమం, మర్ియు ఆచవరం, లేద్వ ఆ మామూలత ప్రభుతవ చరాను
స్ాధించుకోవడవనికి మర్న ప్రతవామాేయం లేకతండవ ఉనేటె యతే.

ముఖ్ాంగా విమరినవతికంగా, మర్ియు FCPA ప్రకారం ఈ చెలిెంప్ులత కనవలం చవలా తకత్వ
ప్ర్ిసత
ిి లలో అనుమతించబడు ప్పటికీ, అవి ఇతర ద్ేశాల చటా్ల ప్రకారం చట్ బదధ మైనవి
కాకపో వచుచ, మనం చెలిెంప్ులత చేయబో త నే ద్ేశాల చటా్లతో స్హా, UK బెబ
ై ర్ట యాక్్,
O.E.C.D. యాంటీ బెబ
ై ర్ట కనవనష న్స మర్ియు ఇతర చటా్లత. అలాంటి ప్ర్ిసిిత లలో, చెలిెంప్ులను
గ్ుర్ించి ఆలోచించి, తప్పనిస్ర్ి అయతే తప్ప, కనవలం చవలా అరుద్ెైన ప్ర్ిసత
ిి లలో మాతరమ మర్క
మార్ాాంతరం లేనప్ుపడే చెలిెంప్ులత చేయడవనిే ప్ర్ిగ్ణించవలి. స్ాధ్ామైతే, మీకత ముందుగానే
తెలిసియుంటే, మీరు CCD యొక్ ర్ాతప్ూరవక ముందస్ుి అనుమతిని తప్పక ప ంద్వలి.
ఇంకా, కొనిే అరుద్ెైన ప్ర్ిసత
ిి లలో అలాంటి చెలిెంప్ులనుంచి తపిపంచుకోలేనటె యతే , ఆ
చెలిెంప్ులను గ్ుర్ించి వివరణ ఇవవడం చట్ ప్క
ర ారం అవస్రం కయడవ, ఆ వివరణ వివర్ాలను
ప్ుస్ి కాలలో మర్ియు కంపనీ యొక్ స్ంబంధిత ర్ికారుులలో ఖ్చిచతంగా నమోదుచేయాలి, ఎటి్
ప్ర్ిసత
ిి లలోనూ మన ప్ుస్ి కాలత మర్ియు ర్ికారుులలో ఆ చెలిెంప్ులను ద్వచిపట్ డం చేయర్ాదు.
ఈ చెలిెంప్ులను చేయడవనికి స్ంబంధించి మీకత ఏమైనవ స్ంద్ేహాలత తలలతిితే AOI యొక్ CCD
లను స్ంప్రద్ించవలి.
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చెలిెంప్ులత మర్ియు ఇతర స్మితి
విషయాలకత స్ంబంధించి మర్ింత

తెలతస్ుకోవడవనికి,ఇంటర్ెేట్స పటజీలో

వీడియో ప్రదరినలను చూడండి. మీరు

AOI ఇంటర్ెేట్స హో మ్స పటజీలో

కంప్ె యన్స్ పటజీకి లింక్ కనుగకనవచుచ.

లంచం మర్ియు
అవినీతి

(కొనస్ాగింప్ు)

రయజకీయ కయరయాచరణ మరియు చందాలు
ఉద్య ాగ్ులత వార్ి యొక్ వాకిిగ్త హో ద్వలో ర్ాజకీయ విధవనంలో పాలగానడవనికి పో ర త్హంచబడతవరు.
కాకపో తే, మీరు తప్పనిస్ర్ిగా, నిషఠ గా, కంపనీ యొక్ హో ద్వకత భంగ్ం కలిగన ర్టతిలో ఒక ప్రతేాక అభార్ిధ
లేక అంశానికి స్ంబంధించి కంపనీకి పారతినిధ్ాంతో కనిపించకయడదు. ఎటి్ ప్ర్ిసత
ిి లలోనూ ర్ాజకీయ
విధవనవనికి స్ంబంధించి కంపనీ యొక్ లలటర్ హెడ్ను మీరు ఉప్యోగించుకోకయడదు. అలాగన, ఎటి్
ప్ర్ిసత
ిి లలోనూ వాకిిగ్త హో ద్వలో ర్ాజకీయ ప్క్ాలకత ఇచిచన విర్ాళాలను కంపనీ తిర్ిగి అతనికి
చెలిెంచదు.
కంపనీ యొక్ ప్రతినిధిగా వావహర్ిస్ి ూ, మీరు కనవలం చీఫ్ ఎగిాకయాటివ్ అధికార్ి నిర్నదశించిన విధ్ంగా
మదద త నిచేచ ర్ాజకీయ కారాకలాపాలలో పాలగానవచుచ. మీరు కంపనీ తరప్ున ర్ాజకీయ ప్రచవరంలో
పాలగానడవనికి ఎంపిక చేయబడితే, మీరు జాగ్రతిగా వావహర్ిస్ి ూ లాబీయంగ్గా ప్ర్ిగ్ణించబడే
కారాకలాపాలను నిరవహంచకయడదు. లాబీయంగ్ అనేద్ి వివిధ్ ఫడరల్, ర్ాష్ ,ా మర్ియు స్ాినిక
చటా్లను మర్ియు ఇతర నివేద్ికా నిబంధ్నలను అనుస్ర్ించి ఉంటుంద్ి. ఒకవేళ్ మీకత ర్ాజకీయ
కారాకలాపాలకత స్ంబంధించి ఏమైనవ ప్రశేలతంటే, మీ AOI యొక్ CCD ని స్ంప్రద్ించవలి.
కంపనీ ప్ుస్ి కాలత మర్ియు ర్ికారుులోె అటువంటి తోడవపటులను స్ర్ిగా ా ర్ికారుు చేయాలి. అదనంగా.

స
మర్ింత స్మాచవరం కొరకత

లాబీయంగ్గా ప్ర్ిగ్ణించే అవకాశం గ్ల కారాకలాపాలోె మీరు పాలగానకతండవ జాగ్రతిగా ఉండవలి.
లాబీయంగ్ అనేద్ి వివిధ్ స్మాఖ్ా, ర్ాష్ ా మర్ియు స్ాినిక చటా్లకత లోబడి ఉంటుంద్ి మర్ియు
ర్ిపో ర్ి్ంగ్ అవస్ర్ాలను చేస్ి ుంద్ి, మర్ియు CCD నుండి ముందస్ుి అనుమతి అవస్రం. ర్ాజకీయ
కారాకలాపాల గ్ుర్ించి మీకత ఏమైనవ ప్రశేలత ఉంటే, కంపనీ CCD ను స్ంప్రద్ించండి.

పైవేట్స సకా్ర్ లంచం జాగ్రతిలత

బహుమత లత ఎలా చెలిెంచవలో

తగిన ర్టతిలో అరి ం చేస్ుకోవడవనికి
ఈ సక్షన్స లోని కోడ్ ఆఫ్ బ్లజినస్ట
కండక్్ , మర్ియు కంపనీ CCO

పెైవ్ేట్ కసు మరుల మరియు సప్ల యరల కు బహుమత్ులను అందజేయడం/సరవకరించడం
AOI అకరమ వాాపార విధవనవల ద్వవర్ా వాాపార్ానిే ప ంద్వలని కోరుకోదు. ఈ అంశానికి స్ంబంధించి

మర్ియు CCM తగిన వనరులత.

మీరు ఖ్చిచతంగా స్ునిేతంగా వావహర్ించవలి. ఒక డెైర్ెక్ర్, అధికార్ి, ఉద్య ాగి లేద్వ ఒక ఏజెంటుగా

విధవనం గ్రహంచడవనికి గకబె ల్ గిఫ్్

నిరవర్ిించవలి్ ఉంటుంద్ి. అంటే మీ యొక్ వాకిిగ్త ప్రయోజనవలత మీరు కంపనీ ఉతి మ

బహుమత లత చెలిెంచవలసిన

ఎక్షపన్స్ పాలసీ స్హాయప్డగ్లదు.

మీరు కంపనీ యొక్ అత ాతి మ ప్రయోజనవలను కాపాడే ర్టతిలో మీ విధ్ులను మర్ియు బాధ్ాతలను
ప్రయోజనవలకత పారతినిధ్ాం వహంచే మీ స్ామరధయతలకత వైరుధవాలత ర్ాకతండవ చూస్ుకోవాలి. ఎలాంటి
మర్ాాదలత ఉతి మమైనవో మీకత మీర్న నిరణయంచుకోవాలి, కాకపో తే కింర ద్ి నియమాలను మనస్ులో
పటు్కోవాలి.
పవ
ై ేట్స కస్్ మరె తో వావహర్ించే స్మయంలో, మీరు చినే విలతవ కలిగిన బహుమత లను
గౌరవప్ూరవకంగా లేద్వ సటేహానికి గ్ురుిగా ఇవవడం లేద్వ తీస్ుకోవడం చేయవచుచ. కాకపో తే , నగ్దు
మాతరం ఎటి్ ప్ర్ిసత
ిి లలో అనుమతించబడదు. ఇతర అంగటకారయోగ్ాం కాని వస్ుివులత ఇలా
ఉనవేయ:
-

ఏవైనవ రుణవలత, స్ాధవరణ వాాపార నిరవహణలో ఏద్ెైనవ ఆర్ిధక స్ంస్ి నుంచి ప ంద్ేవి తప్ప;

-

ఆహారం, పానీయాలత, విననదం, ప్రయాణం లేద్వ వస్తి లేద్వ అలాంటి వాటికి చెలిెంప్ులత,
అంద్ించే వాకిి హాజరయ ఉంటే తప్ప, మర్ియు అద్ి వాాపార నిరవహణలో భాగ్ంగా అందుకత
నేరుగా స్ంబంధ్ం కలిగి ఉంటేనే.

13

మీరు వాకిిగ్త బహుమత లను సీవకర్ించడంలో మాతరమ జాగ్రతిగా ఉండడం కాకతండవ; మీరు
మీతో వాాపారం నిరవహస్ుినే వాకతిలకత వాకిిగ్త బహుమత లను లేద్వ ప్రయోజనవలను
అంద్ించడంలో కయడవ జాగ్రతిగా వావహర్ించవలి.
మీరు దృఢమైన కస్్ మర్ స్ంబంధవలను నలకొలతపతవరని కంపనీ ఆశిస్ుింద్ి. ఇవి వాకిిగ్త శరదధ
మర్ియు సటవలతో కయడుకతంటాయ. మీరు మీతో వాాపారం నిరవహంచే పవ
ై ేట్స స్ప్ె యరుె, కస్్ మరుె,
లేద్వ ఇతరులకత ఆడంబరంగా విననద్వలత, ఖ్రుచపట్ డం లేద్వ ఖ్ర్టద్ెైన బహుమత లను ఇవవడం

చేయర్ాదు మర్ియు వారు అలాంటివి మీ నుంచి ఆశించర్ాదు. బహుమత లత, స్హాయాలత మర్ియు
విననదమర్ాాదలత పవ
ై ట
ే ు పార్ట్లకత ఇవవవచుచ అవి:
-

ఆమోదం ప ంద్ిన వాాపార ప్దద త లతో సిి రంగా ఉంటే;

-

ఖ్ర్టద్ెైనవి కాకతండవ మర్ియు ముడుప్ులత లేద్వ లంచవలతగా ప్ర్ిగ్ణించనివి అయతే;
మర్ియు

-

ఈ నియమావళికి అనుగ్ుణంగా ఉండి మర్ియు వర్ిించే చటా్లత మర్ియు నైతిక
ప్రమాణవలను అనుగ్ుణంగా ఉంటే.

వివిధ్ లంచ వాతిర్నక చటా్లత పవ
ై ేట్స బహుమత లను ప్ర్ిశీలిస్ుినేందున, బహుమత లను

ఇచేచటప్ుపడు లేద్వ సీవకర్ించేటప్ుపడు కంపనీ యొక్ CCD ను స్ంప్రద్ంి చటం చవలా ముఖ్ాం.
ఒక మంచి ఉద్ేద శంతో ఇచిచనవ, కార్కపర్నట్స స్వచఛంద విర్ాళాలత ఒకో్స్ార్ి ఆ చవర్ిటీ స్ంస్ి మర్ియు
ప్రభుతవవధికారుల స్ంబంధవలత లేద్వ మదద త కారణంగా స్మస్ాాతికం కావచుచ. ప్రభుతవం లేద్వ
ఒక కస్్ మర్ తరప్ున ఇచిచన విర్ాళాలత మర్ియు స్ాపన్ర్ష్ిప్లత, స్వంతంగా ప్రభుతవం నడిపటద్ెైనవ
/పవ
ై ేట్స వాకతిలత నియంతిరంచేద్ెైనవ, స్మస్ాాతికం కావచుచ. అద్ే విధ్ంగా, అనిే రకాల కార్కపర్నట్స
స్వచఛంద చంద్వలత CCD ద్వవర్ా ముందస్ుి అనుమతి ప ంద్ి ఉండవలి.
బయట ఉపాధి, వాాపార ఆస్కతిలత మర్ియు పటు్బడులత
నిర్ిదష్ స్ందర్ాభలోె ఉద్య ాగ్ం, స్ంస్ి కత వాాపార్ానిే నిరవహంచడంలో స్హాయంగా లేద్వ పటు్బడులకత
స్బంధించిన కంపనీకి వలతప్లపాలపంచుకోవాలి్ ర్ావొచుచ

ఉద్య ాగానికి లేద్వ కంపనీకి అనుస్ంధవనం కాని వాాపార ఆస్కతిలకత వలతప్ల, పటు్బడులత పట్ డం,
ఒక డెైర్ెక్ర్, ఆఫీస్ర్, ఉద్య ాగి, లేద్వ మర్క వాాపార స్ంస్ి యొక్ కన్లల్ంట్స తో స్హా, అద్ి కంపనీ
యొక్ మీ విధ్ులత మర్ియు బాధ్ాతలకత అంతర్ాయం లేద్వ వైరుధ్ాం కలిగించే విధ్ంగా ఉండర్ాదు.

విర్ాళాలత మర్ియు
కార్కపర్నట్స
స్ాపన్ర్ష్ిప్లత
మూడవ ప్క్ష ఏజెంట్సల
ఉప్యోగ్ం

ఏద్ెైనవ ఉపాధి లేద్వ ఏవైనవ బయట వాాపార స్ంబంధవలత, లేద్వ ఒక పో టీద్వరుడిలో గ్ణనీయమైన
ఆర్ిిక ఆస్కిికలిగి ఉండటం, ఒక కస్్ మర్, స్ప్ె యర్ లేద్వ కంపనీ యొక్ పో టీద్వరులతో అఫలియేషన్స
గ్ుర్ించి స్కాలంలో స్ూప్ర్వైజర్ CCDలకత వళ్ె డించవలి, మర్ియు కంపనీ పాలసీ ప్రకారంగా అద్ి
డవకతామంట్స చేయబడవలి. ఒక గ్ణనీయమైనఆర్ిిక ఆస్కిి అంటే మీ జడిా మంట్సని ప్రభావితం చేసట
ప్రభావితం చేసినటు
ె గా కనిపించే ఏద్ెైనవ ఆర్ిిక ఆస్కిి అని అరిం,అయతే ప్బ్లెక్ టెడ్
ర మూాచువల్
ఫండ్్,

ఇండెక్్

ఫండ్్

మర్ియు

సకయార్ిటీస్ట

యొక్

ఇద్ే

తరహా

ప్ూలింగ్

ింనహయాంచబడుత ంద్ి, ఇందులో పటు్బడులత ద్ేనిలో పట్ బడవుయని పటు్బడిద్వరులకత
తెలియనప్ుపడు
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ఇతర వాాపారం
అభిరుచులత

ఇతర వాాపారం
అభిరుచులత
(కొనస్ాగింప్ు)

ఒకవేళ్ మీరు ఒక ద్వతృతవం, ప ర ఫస్నల్ మర్ియు సివిల్ ఆరా నైజనషన్స లో భాగ్ం అయేావిధ్ంగా మీరు
పో ర త్హంచబడినటె యతే, అయతేఅద్ి AOL వదద మీ విధ్ులత మర్ియు బాధ్ాతలకత అంతర్ాయం
కలిగించదు. ఒకవేళ్ కంపనీకి ఆస్కిి ఉనే ఏద్ెైనవ ఆస్కిిని ప ందడం గ్ుర్ించి ఆలోచిస్ుినేటె యతే,
మీరు ద్వనిని CCDకి తెలియజనయాలి.

స్ాఫ్్ వేర్ కాపీ చేయడం కంపనీ విధవనవనికి విరుదధ ం మర్ియు, కొనిే స్ందర్ాభలలో, కాపీయంగ్
చటా్లత, స్ాఫ్్ వేర్ ప్బ్లెషరె ద్వవర్ా కంపనీని ఈ ఉలె ంఘనకత బాధ్ుార్ాలిని చేస్ి ాయ. ఈ నిష్టధవతిక

బయటి స్ంస్ి లో
ఉద్య ాగ్ం

నిబంధ్నలత ద్ేశం, పారంతం, మర్ియు/లేద్వ స్ాినిక ఆచవర్ాలతో స్ంబంధ్ం లేకతండవ అందర్ికీ
వర్ిిస్ి ాయ.

కంపనీ ఆస్ుిలత, గకప్ానీయమైన స్మాచవరంతో స్హా, కనవలం కంపనీ ప్రయోజనవలకత మాతరమ
ఉప్యోగించబడవలి్ంద్ిగా చూడవలి్న బాధ్ాత మనలో మనందర్ిపై ఉంద్ి. మీరు AOI స్ౌకర్ాాలత,
మటీర్ియల్్, ప్ర్ికర్ాలత, లేద్వ ఉద్య ాగ్ుల సటవలను కంపనీయొక్ వాాపార్ానికి స్ంబంధ్ం లేని
అంశాలకత ముందస్ుి అనుమతి లేకతండవ వినియోగించుకోర్ాదు.

స్ాఫ్్ వేర్ ఉప్యోగ్ం

“స్ంప్దలత” అంటే భౌతిక ప్ర్ికర్ాలత మర్ియు నిర్ాిణం కంటే ఎకత్వే. మీ యొక్ ఉద్య ాగ్ నిరవహణలో
భాగ్ంగా మీరు అభివృద్ిద చేసట చవలావరకత స్మాచవరం “యాజమానా హకత్” గ్లద్ి --- అంటే అద్ి,
కంపనీ యొక్ విలతవైన స్ంప్ద. ఆ స్మాచవరంలో స్ునిేతమైన వూాహాతిక, ఆర్ిధక, ఉద్య ాగ్,
మర్ియు వాాపార ప్రణవళికలత, డవకతామంటు
ె , లేద్వ డేటాబేస్టలత ఉండవచుచ. మన కస్్ మరె కత
స్ంబంధించిన ఏ స్మాచవరమైనవ, ముఖ్ాంగా గకప్ానీయమైన/ మర్ియు వలె డి-చేయగ్ూడని

గకప్ానీయత

ఒప్పంద్వల ద్వవర్ా కవర్ అయేా స్మాచవరం కయడవ “యాజమానా హకత్” గ్లద్ి మర్ియ
గకప్ామైనద్ిగా వావహర్ించబడుత ంద్ి. మన యొక్ గకప్ానీయమైన స్మాచవరంలో ఎకత్వ భాగ్ం
ఎలకా్ానిక్ రూప్ంలో
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భదరప్రచబడుత ంద్ి. మీరు పటప్ర్ దస్ాివేజులత భదరప్రచిన విధ్ంగానే ఈ ఎలకా్ానిక్ స్మాచవర్ానిే
కయడవ భదరప్రచవలి్ ఉంటుంద్ి.
మీరు కంపనీకి స్ంబంధించిన యాజమానా హకత్లత గ్ల స్మాచవర్ానిే ఇతరులతో ప్ంచుకతనే
స్మయంలో చవలా జాగ్రతిగా వావహర్ించవలి, తోటి ఉద్య ాగ్ులతో స్హా, వారు ఆ స్మాచవర్ానిే
వాస్ి వికమైన వాాపార అవస్ర్ాల కోస్ం మాతరమ అయతే తప్ప తెలతస్ుకోకయడదు. అనధికార్ికంగా
స్మాచవర వలె డి ద్వనియొక్ విలతవను కోలోపయేలా చేస్ి ుంద్ి, మర్ియు మన పో టీద్వరుల కంపనీకి
అనవస్రమైన ప్రయోజనవనిే కలిపంచవచుచ. ఇంకా గ్ురుించుకోండి ఎలాంటి ఉద్ేద శం లేకతండవ
వలె డిచేయడం (ఉద్వ. సల్ ఫో న్సలలో ఊర్ికన జర్ిపట స్ంభాషణలలో లేద్వ విమానవలత, ఎలివేటరుె, ర్ెస్ట్
రూంలత లేద్వ ర్ెస్్ ార్ెంటులత వంటి బహరంగ్ ప్రద్ేశాలలో) కయడవ AOIకి నష్ ం కలిగించవచుచ.
మీరు కంపనీని వద్ిలివళళళ స్మయంలో, మీరు AOI నుంచి ఎటువంటి గకప్ానీయమైన స్మాచవరం
మీతో తీస్ుకెళ్ెర్ాదు మర్ియు ద్వనిే పో టీద్వరుల స్ంస్ి కత, కొతి ఉద్య ాగ్ యజమానికి, లేద్వ ఏ ఇతర
బయటి వాకిికి లేద్వ స్ంస్ి కత వలె డి చేయర్ాదు.

మనం అందరం మన ఉద్య ాగ్ నిరవహణలో భాగ్ంగా స్మాచవర్ానిే వివరణవతిక రూప్ంలో
తయారుచేస్ి ాము. కొనిే స్ాధవరణ ఉద్వహరణలలో ఆర్ిధక ప్రకటనలత, అకౌంటింగ్ ర్ికారుులత, వాాపార
ప్రణవళికలత, ర్ెగ్ుాలేటర్ట స్మరపణలత మర్ియు వాయాల నివేద్ికలత. చవలామంద్ి వాకతిలత, కంపనీ
లోప్ల మర్ియు బయట, ఈ స్మాచవర్ానిే వాస్ి వికమైనద్ి మర్ియు ఖ్చిచతమైనద్ిగా భావిస్ాిరు.
అందువలన కంపనీ యొక్ విధవనవలత మర్ియు ప్దద త లను పాటిస్ి ూ కనవలం వాస్ి వికమైన,
ఖ్చిచతమైన, స్ంప్ూరణ, నిష్ాపక్ికమైన, స్ంబంధిత, స్మయానుకయలమైన మర్ియు అరధమయేా ర్టతిలో
స్మాచవర్ానిే రూప ంద్ించవలి్న బాధ్ాత మీ పైన ఉంద్ి.
AOI అకౌంటింగ్ విధవనవలను అమలతప్ర్ిచి ఈ అంతరా త అకౌంటింగ్ నియంతరణలత కంపనీ యొక్
స్ంప్దను స్ంరక్ించే విధ్ంగా మర్ియు ఖ్చిచతతవం మర్ియు వాస్ి వికతను వలె డించే విధ్ంగా ఆర్ిధక
మర్ియు ఆర్ిధకనతర స్మాచవరం వలె డించబడుత ంద్ి. కింర ద్ి నిబంధ్నలత అందర్ికీ వర్ిిస్ి ాయ.:
-

ర్ికారుు చేయని నిధ్ులత, ఆస్ుిలత, లేద్వ వాయాలత ఏ కారణం చేతనైనవ కయడవ
నిరవహంచబడర్ాదు.

-

కంపనీ యొక్ ఎటువంటి రకమైన ఫండ్, ఆసిి , లేద్వ వాయమూ నమోదు చేయడంలో
విఫలం కాకయడదు.

-

కంపనీ యొక్ ర్ికారుులలో లేద్వ ప్ుస్ి కాలలో ఏ రకమయన తప్ుపడు లేద్వ కృతిరమ ఎంటీర
చేయర్ాదు.

-

కంపనీ యొక్ ఆర్ిధక ప్టి్కలను ఆడిట్స చేయడవనికి నియింంచుకోబడు స్వతంతర ప్బ్లెక్
లేద్వ స్ర్ి్ఫైడ్ అకౌంటెంట్సను అస్ాధవరణంగా ప్రభావితం చేసట, ఒతిి డి చేస,ట మానిప్ులేట్స చేసట,
లేద్వ ద్వర్ి మళిె ంచేలా ఎలాంటి చరాలయ చేప్ట్ ర్ాదు.

-

కంపనీ తరప్ున ఎటువంటి చెలిెంప్ులయ మీరు పటర్క్నే ప్రయోజనవనికి కాకతండవ ఇతర
అవస్ర్ాలకత ఉప్యోగ్ప్డవచచని తెలిసీ లేద్వ ఉప్యోగించడం చేయకయడదు.

-

మీకత అకౌంటింగ్ లేద్వ ఆడిటింగ్ అంశాలకత స్ంబంధించి ఏమైనవ స్మస్ాలత ఉంటే CCD,
CCM, లేద్వ ఆడిట్స కింటీలకత నివేద్ికలత (పటరులేకతండవ లేద్వ మీరు భావిసటి
గకప్ానీయంగా) ప్ంప్వచుచ.
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ఆర్ిధక నివేద్ికలలో
ఖ్చిచతతవం

ఆర్ిిక నివేద్ికలలో
ఖ్చిచతతవం
(కొనస్ాగింప్ు)

స్మాచవరం యొక్ ఖ్చిచతతవం కోస్ం, ప్రభుతవవధికారులతో స్హా, అంతరా త

మర్ియు బహరంగ్ ఆడిటరె ద్వవర్ా స్మీక్ించబడుత ంద్ి. మీరు ఖ్చిచతమైన

స్మాచవరం సటకరణకోస్ం మర్ియు నివేద్ికలలో కంపనీ యొక్ విధవనవలత మర్ియు
అనుమతించిన ప్దద త ల నుంచి వైద్ొ లగ్ర్ాదు. మీరు మీ స్హచర ఉద్య ాగి లేద్వ

స్ూప్ర్వజ
ై ర్ కయడవ అలా చేయడవనికి అనుమతించర్ాదు. వాస్ి వికమన
ై నివేద్ికల
కోస్ం ఉలె ంఘనలత ఉద్య ాగ్ం నుంచి తొలగించడం లాంటి కరమశిక్షణవ చరాలకత

ద్వర్ితీయవచుచ. ఆడిట్స అభారినలకత స్హకర్ించడం అనేద్ి ప్రతిఉద్య ాగి యొక్
బాధ్ాత

ప్రజలకత స్మాచవరం

చీఫ్ ఎగిాకయాటివ్ అధికార్ి, లేద్వ అతని అనుమతి ప ంద్ినవారు, AOI తరప్ున మాటాెడడవనికి మర్ియు
AOI యొక్ ఆర్ిధక ఫలితవలను విడుదల చేయడవనికి ఏర్ాపటు
ె చేయడవనికి అనుమతించబడతవరు.
విశలెషకతలత, ష్టర్ హో లు రుె లేద్వ మీడియా నుంచి కంపనీకి స్ంబంధించిన స్మాచవరం కోస్ం వచేచ
వినేపాలత డెైర్ెక్ర్, ఇనవస్్ ర్ ర్ిలేషన్స్కత ప్ంపాలి. స్మితి, కార్ిిక చటా్లత లేద్వ స్ామాజిక బాదాత
వంటి ఏ ఇతర రకం స్మాచవరం గ్ుర్ించి మీడియా లేద్వ ఇతర మూలాల నుండి వచేచ అభారినలలైనవ
కార్కపర్నట్స కమూానికనషన్స్ మనేజర్కత స్ూచించవలి. ఇతర మార్ాాల ద్వవర్ా కంపనీ స్మాచవర్ానిే
విడుదల చేయడం కంపనీ విధవనవనిే అతికరింంచడమ.

ప్ర్ిహారం మర్ియు
ప్రయోజనవలత

కంపనీ యొక్ పటర్కల్ ప్దధ త లత మర్ియు ప్రయోజనవల ప్రణవళికలత మర్ియు విధవనవలత నిర్నదశించిన
ప్నిగ్ంటలత, వేతనవల చెలిెంప్ులత, ప్రయోజనవల సీవకరణ, స్ంబంధిత ర్ికారుుల నిరవహణ మర్ియు
ననటీస్ు అవస్ర్ాలకత స్ంబంధించిన వర్ిించే చటా్లత మర్ియు నిబంధ్నలకత అనుగ్ుణంగా
రూప ంద్ించబడవుయ. ఈ నిబంధ్నలత స్ంకిెష్మైనవి మర్ియు యునైటెడ్ సట్ట్స్ యొక్ ప్ర్ిధ్ులను బటి్
మర్ియు కంపనీ వాాపారం నిరవహంచే ద్ేశాలను బటి్ మారుత ంటాయ. కంపనీ యొక్ ప్దధ త లత,
విధవనవలత మర్ియు ప్రణవళికలత AOI యొక్ మానవ వనరుల డెైర్ెక్ర్ అనుమతి లేకతండవ
మారచకయడదు.

వివక్ష చూప్కపో వడం /
స్మాన అవకాశాలత /
వేధింప్ులత లేకపో వడం

కంపనీ అందర్ికీ స్మాన ఉద్య ాగావకాశాల కలపనకయ మర్ియు వివక్ష చూప్కతండవ ఉండడవనికి
కృతనిశచయంతో ఉంద్ి. అందరు ఉద్య ాగ్ులయ మర్ియు అభారుధలత ఉద్య ాగ్ం విషయంలో వర్ిించే
చటా్లకత అనుగ్ుణంగా తెగ్, జాతి, వరా , వరణ, మత,లింగ్ం, లింగ్ గ్ుర్ిింప్ు వైవాహక, లలైంగిక పారధవనాత
లేద్వ లలైంగిక ధయ రణి, జని జాతీయత, వయస్ు్, వృద్వధప్ాం, వైకలాం లేద్వ పౌరస్తవం విషయాలలో
ఎటువంటి వివక్షతవ లేద్వ వేధింప్ులయ చూప్కతండవ స్మానంగా చూడబడతవరు. ఈ విధవనం ఎంపిక ,
ప్రమోషను
ె , బద్ిలీలత, కరమశిక్షణ, శిక్షణ, వేతనం మర్ియు వేతన ప్ర్ిపాలన, మర్ియు ఉద్య ాగ్ం యొక్
అనిే అంశాలకత వర్ిిస్ి ుంద్ి.
అమర్ికన్స ప్రభుతవం కంపనీని “ఫడరల్ కాంటారక్ర్” గా భావిస్ుింద్ి కాబటి్ కొనిే అంశాల కోస్ం కంపనీ
ప్ూర్ిిగా స్మాన అవకాశాల నిబంధ్నలత మర్ియు నవన్స-సగెగ
ర నటెడ్ విధవనవలను ప్రభుతవ కాంటారకత్ల
విషయంలో ప్ూర్ిిగా పాటిస్ి ుంద్ి.
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తోటి ఉద్య ాగ్ుల ప్టె దుష్రవరి న, వివక్షత అంగటకారయోగ్ాం కాదు. మము మా స్ౌకర్ాాలను
స్ందర్ిించే స్ందరికతలందర్ి నుంచీ ఇద్ే ప్రవరి నను అంటే ప్రస్ి ుత మర్ియు కాబో యే కస్్ మరుె
మర్ియు స్ప్ె యరుె ఆశిస్ాిము.
లలైంగికంగా వేధించడం నిష్టధింప్బడింద్ి మర్ియు స్హంచబడదు. ఇద్ి ఏ రూప్ంలో ఉనవేగానీ,

?

శార్టరకంగా లేద్వ వాచకంగా, ఇందులో లలైంగిక అనుమత లత లేద్వ లలైంగిక కోర్ికలకత లగంగితేనే ఇచేచ
షరత లతో కయడిన ప్రమోషను
ె , హెచిచంప్ులత, కోరుకతనే జాబ అసైన్సమంటు
ె లేద్వ ఇతరతవర
ఇష్ మైన ఉద్య ాగ్ కార్ాాలత; అనుమతించని శార్టరక స్పరి; లలైంగిక రూప్ంలోని స్ంభాషణలత;
మర్ియు ఇతర భయం కలిగించే, వాతిర్నకమైన, లేద్వ అమానుషమైన ప్ని వాతవవరణం వంటివి
ఉనవేయ.

మీకత తెలతస్ా?
కంపనీ నవన్స ర్టటెైలేషన్స పాలసీ

ఉద్య ాగ్స్ుిలకత వాతిర్నకంగా ఏరపడే

ఉద్య ాగ్ులత ప్ూర్ిిగా వర్ిించే కార్ిిక చటా్లత మర్ియు ప్ని ప్రద్ేశాలలో వివక్షతకత స్ంబంధించిన
ఉద్య ాగ్ నిబంధ్నల ప్రకారం వావహర్ింప్బడతవరు. ఉద్య ాగ్ులత ఏ రూప్ంలోనన
ై వ నిష్టధింప్బడిన
వివక్షతవ లేద్వ వేధింప్ులకత గ్ుర్ిచేసటి తగిన విధ్ంగా కరమశిక్షణవ చరాలకత గ్ురవుతవరు. ఎవర్ెైనవ
ఉద్య ాగి వివక్షతకత గ్ురయనటు
ె గా భావిసటి వారు మానవ వనరుల ప్రతినిధికి ఫిర్ాాదు చేయవచుచ
మర్ియు వారు ఏ స్మయంలోనైనవ AOI యొక్ మానవవనరుల వైస్ట పరసిడెంట్సను
స్ంప్రద్ించవచుచ. అలాగన మీ ప్టె లేద్వ ఇతరులప్టె జర్ిగన వివక్షతవ ప్రవరి న గ్ుర్ించి విధేయతవ
హెల్పలలైన్సకత నివేద్ించవచుచ(మీరు అనవమకంగా తెలియప్రచవలనుకతంటే). స్ంస్ి యొక్ ప్రతీకార

ర్టటల
ెై ేషన్స స్మస్ాలను అద్ి ఏ

రూప్ంలో ఉనవే ద్వని ప్ర్ిశీలనకత

తోడవపటంద్ించుట, తప్ుపడు ప్నులకత
స్హకారం అంద్ించకతండవ

నిర్కధించడవనికి స్హకర్ించవలి. కంపనీ
పాలసీని కంప్ె యన్స్ ఇంటారనట్సలో
కనుగకనవచుచ.

వాతిర్నక విధవనం వివక్షతవ నివేద్ికలకత కయడవ వర్ిిస్ి ుంద్ి.

ఏద్ెైనవ కిిం
ర నల్ లేద్వ తప్ుపడు ప్రవరి నకత వాతిర్నకంగా ప్రభుతవ అధికారుల ద్వవర్ా ప్ర్ిశోధ్న జర్ిగితే
అందుకత స్హకారం అంద్ించవలనేద్ి కంపనీ యొక్ విధవనం. ప్ర్ిశోధ్నలత అనేవి లీగ్ల్ కౌని్ల్
జోకాం అవస్రమైన చట్ ప్రమైన అంశాలత. స్ంస్ి లీగ్ల్ కౌని్ల్ అందుబాటులోకి వచేచ వరకత మీరు
ఎటి్ ప్ర్ిసత
ిి లలోను ప్రభుతవ ప్ర్ిరక్షణ అధికారులతో తదనంతర స్ంభాషణలోె పాలగానకయడదు
మీరు చట్ ప్ర్ిరక్షణ అధికార్ిని వార్ి గ్ుర్ిింప్ు చూప్మని అడగాలి. మర్ియు ఆ అధికార్ి
అవస్రమైన కంపనీ స్మాచవరం కోస్ం కోరు్ ఉతి రువ కలిగి ఉంటే తప్ప కంపనీ స్మాచవర్ానిే
వలె డించకయడదు. ప్రభుతవ అధికారులత తక్షణం ప్తవరలను లేద్వ నివేద్ికలను డిమాండ్ చేయడవనికి
కోరు్ ఉతి రువ ఉనేప్ుపడు మాతరమ హకత్ ప ందుతవరు (అంటే శోధ్న వార్ెంట్స ఉనేప్ుపడు).
ప్రభుతవ దర్ాాప్ుిద్వరు ఇటువంటి ప్ర్ిసిధత లోె ప్తవరలను ప ంద్ినప్ుపడు, స్ంస్ి కత వారు ఏిం
తీస్ుకతనవేర్క వాటి గ్ుర్ించి కాపీలత లేద్వ స్ూచికను ప ందటానికి హకత్ ఉంటుంద్ి. ఈ ప్ర్ిసత
ిి లోె
కయడవ, మీరు చీఫ్ లీగ్ల్ ఆఫీస్ర్ లేద్వ CCD ని స్ంప్రద్ించడవనికి ప్రతి స్హేత కమైన ప్రయతవేనిే
చేయాలి.
స్మాచవర్ానిే కోర్న ఎటువంటి చట్ ప్ర్ిరక్షణ అధికార్ి లేద్వ ఇతర ప్రభుతవ ప్రతినిధికి అయనవ స్ంస్ి
యొక్ చీఫ్ లీగ్ల్ అధికార్ి లేద్వ CCD కీ తెలియప్ర్ిచిన తరువాతే స్ంస్ి స్హకర్ిస్ి ుందని
తెలియచేయాలి అందువలె వారు ఎలా ప్రతిస్పంద్ించవలనే ద్వనికి మారా నిర్నదశం చేయవచుచ.
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తప్ుపడు చరాల
ప్ర్ిశోధ్నకత స్హకారం

తప్ుపడు చరాల
ప్ర్ిశోధ్నకత స్హకారం
(కొనస్ాగింప్ు)

ప్రభుతవ దర్ాాప్ుిలతో పాటు, కార్కపర్నట్స అనుకయల శాఖ్ తమ స్వంత ప్ర్ిశోధ్నలను
నిరవహంచవచుచ. స్ంస్ి అంతరా త అనుకయల దర్ాాప్ుిలత నిరవహంచే స్ందరభంలో ఉద్య ాగ్ులందరూ
స్ంప్ూరణ స్హకార్ానిే అంద్ించవలని కోరడమైనద్ి. మర్ింత స్మాచవరం కోస్ం, స్ారవతిరక అంతరా త
ప్ర్ిశోధ్నల విధవనవనిే చూడండి.
డెైర్ెక్ర్, అధికార్ి, ఉద్య ాగి లేద్వ కంపనీ యొక్ ఏజెంటూ కయడవ చట్ ం అమలతప్ర్ిచే అధికారులకత
వాస్ి వికమైన స్మాచవరం అంద్ించినవ లేద్వ ఉలె ంఘనకత స్ంబంధించి ఏద్ెైనవ స్మాచవరం
అంద్ించినందుకత ఏ వాకిిపైనవ ప్గ్ తీరుచకోర్ాదు. అదనంగా, కంపనీ ఉద్య ాగ్ులత కంపనీ ద్వవర్ా
అంతరా త పాటింప్ు ప్ర్ిశోధ్న స్ందరభంలో స్హకర్ించవలని ఆశించడం జరుగ్ుత ంద్ి.

ర్ికార్ు ్ మనేజెింట్స

కంపనీ స్కరమమైన మర్ియు కరమబదధ మైన భదరత మర్ియు స్ంస్ి యొక్ ర్ికారుులత చివర్ివరకత
అంద్ించడవనికి ఒక ర్ికార్ు్ మనేజెింట్స పో ర గారం కంపనీ కలిగి ఉంద్ి. స్హేత కంగా ఊహంచిన లేద్వ
ప్రభుతవం ప్ర్ిశోధ్నలత, వాదనలత లేద్వ నిరవధికంగా రదుదచేయడం కంపనీ ర్ికారుులత, చట్ ప్రమైన
అవస్ర్ాలత కంపనీ యొక్ వాాపార లేద్వ చట్ ప్రమైన అవస్ర్ాలత లేద్వ చట్ ం ద్వవర్ా అవస్రమైన
ర్ికారుులత ఉంచటానికి వీలతంటుంద్ి. స్ంబంద్ిత ర్ికారుులత పారవేయడం మర్ింత స్మాచవరం కోస్ం,
మర్ియు ర్ికార్ు్ నిలతప్ుదలకత ష్డూాల్ ర్ికార్ు్ స్మీక్ించడవనికి మనేజెింట్స పాలసీ చూడండి
లేద్వ కంపనీ యొక్ ప్రధవన లీగ్ల్ ఆఫీస్ర్ స్ంప్రద్ించండి.

మాదక దరవాాలత
లేని ప్ని ప్రద్ేశం

మన వ్యతావరణంలో ప్నిచేయడం

కంపనీ యొక్ ఉద్య ాగ్ులందరూ ప్ని ప్రద్ేశంలో చట్ వాతిర్నక మాదక దరవాాల కారాకలాపాలకత
దూరంగా ఉంచడవనికి కృతనిశచయంతో ఉంద్ి. చట్ వాతిర్నక మాదక దరవాాలనేవి అకరమ ఔషధవల
వినియోగ్ం మర్ియు మందుల చీటి లేద్వ ప్రతికయల మందుల దుర్ివనియోగ్ం ర్ెండిటినీ స్ూచిస్ాియ.
ఈ లక్షాం స్ాధించేందుకత, కంపనీ ఒక డరగ్ ఫీర అవేర్నస్ట పో ర గారం ఆరంభించింద్ి.
కంపనీ డరగ్ ఫీర వర్్ పటె స్ట యాక్్ 1988 (“DFWA”) ప్ూర్ిిగా పాటిస్ి ుంద్ి, ఇందులో భాగ్ంగా కంపనీ ప్ని
ప్రద్ేశంలో మాదక దరవాాల వినియోగ్ం లేకతండవ చూడవలి మర్ియు ఈ కారాకలాపాల కోస్ం ప్థకాలను
రూప ంద్ించవలి. DFWA ప్రతేాకంగా ప్ని ప్రద్ేశంలో నియంతిరంచబడిన వస్ుివులను చట్ వాతిర్నకంగా
తయార్ట, స్రఫర్ా, ప్ంపిణీ కలిగి ఉండడవనిే నిష్టధిస్ి ుంద్ి. DFWA నిబంధ్నలను పాటించడం అనేద్ి
కొనిే ఫడరల్ గ్వరేమంట్స కాంటారకత్లను నిరవహంచడవనికి ఒక నిబంధ్న. ఈ విధవనవనిే ఎవర్ెైనవ
ఉద్య ాగి ఉలె ంఘంచిన ప్క్షంలో వార్ికి వాతిర్నకంగా తగిన కరమశిక్షణవ చరాలత చేప్డుత ంద్ి, ఇందులో
ఉద్య ాగ్ంలోంచి తొలగింప్ు వంటి చరాలత కయడవ ఉండవచుచ. కంపనీ,
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కావాలనుకతంటే, తన విచక్షణవధికార్ాలతో, అలాంటి ఉద్య ాగ్ులను ప్ూర్ిి డరగ్ అబూాజ్ అసిస్ న్స్ లేద్వ
ర్టహాబ్లలిటేషన్స పో ర గారంకత ప్ంపించవచుచ.
ప్రతీ ఉద్య ాగికీ వార్ి యొక్ మానవ వనరుల ప్రతినిధి లేద్వ AOI యొక్ మానవ వనరుల డెైర్ెక్ర్కత
ఏద్ెైనవ డరగ్ స్ంబంధ్ కిిం
ర నల్ అప్ర్ాధవలను గ్ుర్ించి అద్ి ఐదుర్కజులలోప్ు తెలియజనయాలి్న
తప్పనిస్ర్ి బాధ్ాత ఉంద్ి --- వార్ి స్వంతంగా లేద్వ ఇతర ఉద్య ాగికి స్ంబంధించిన స్మాచవరమైనవ -ప్ని ప్రద్ేశంలో స్ంభవించిన ప్రవరి న మూలంగా తలలతిిన స్ంఘటన గ్ుర్ించి. ఈ తప్పనిస్ర్ి బాధ్ాత
యొక్ ఉలె ంఘన తొలగింప్ు వంటి కరమశిక్షణవ చరాలకత ద్వర్ితీయవచుచ.

ఉద్య ాగ్ుల యొక్ ఆర్కగ్ాం మర్ియు భదరత కంపనీ యొక్ అత ానేత బాధ్ాత. మర్ియు ద్ీనికి
స్ంబంధించిన బెద్ిర్ింప్ులత లేద్వ ఉలె ంఘనలత ఎటువంటి ప్ర్ిసత
ిి లోె స్హంచబడదు. వార్ి
ఉద్య ాగ్ుల యొక్ ఆర్కగ్ా మర్ియు స్ంరక్షణ కోస్ం రూప ంద్ించబడిన వర్ిించనునే అనిే జాతీయ

ఆర్కగ్ాం మర్ియు
భదరత

మర్ియు స్ాినిక చటా్లనిేంటినీ ప్ని ప్రద్ేశంలో ఏర్ాపటుచేసి వర్ిింప్జనయడమ కంపనీ యొక్
విధవనము.
ఈ చటా్లను ఉలె ంఘంచడం ద్వవర్ా ఉద్య ాగ్ులత వార్ియొక్ ఆర్కగ్ా మర్ియు స్ంరక్షణలనే కాక
ఇతర ఉద్య ాగ్ుల యొక్ ప్రయోజనవలకత కయడవ విఘాతం కలిగించినవారు అవుతవరు. అందువలన
ఈ చటా్లను పాటించడంలో విఫలమయన వాకతిలలవర్ెైనవ కంపనీ యొక్ కరమశిక్షణవ చరాలకత
గ్ురవుతవరు.
బాల కార్ిికతలత, మర్ియ ఇతర మానవ హకత్లత:
అలయన్స్ వన్స తన స్పలె ఛెైయన్స ద్వవర్ా స్ురక్ితమైన మర్ియు నిష్ాపక్ికమైన ప్ని ప్ర్ిసత
ిి లను
స్ాధించడం కొరకత బాలకార్ిికతలత, కటు్ బానిస్తవం మర్ియు ఇతర ఇద్ే తరహా
దుర్ివనియోగాలను తొలగించేందుకత కటు్బడి ఉంద్ి, కంపనీయొక్ కటు్బాటు ద్వని యక్
వావస్ాయ కార్ిిక విధవనవల కోడ్ మర్ియు బాలకార్ిికతల పాలసీలో ప్రతిబ్లంబ్లస్ాియ, వీటిని
ఇంటారనట్సపై, మర్ియు కంపనీ యొక్ వబసైట్స www.aointl.comలో కనుగకనవచుచ
ప్ర్ాావరణవనిే ప్ర్ిరక్ించడం మర్ియు కాపాడడం కోస్ం వర్ిించే అనిే జాతీయ మర్ియు స్ాినిక
ప్ర్ాావరణ చటా్లకత అనుగ్ుణంగా ఆప్ర్నషనె ను నిరవహంచవలనేద్ి AOI యొక్ విధవనము.
ఇంకా, కంపనీ యొక్ ప్ర్ాావరణ ప్నితీరు మరుగ్ుప్ర్ిచేందుకత చకరవగా చరాలత చేప్ట్ డవనికి కృష్ి
చేస్ి ుంద్ి. మీరు వర్ిించే చటా్లను ప్ూర్ిిగా పాటించవలని ఆశించబడుతోంద్ి మర్ియు మీకత
ప్ర్ాావరణ పాటింప్ుకత స్ంబంధించి ఏమైనవ స్మస్ాలత లేద్వ స్ంద్ేహాలతంటే మీ CCDను
స్ంప్రద్ించవలి.
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ప్ర్ాావరణ
నిబంధ్నలత

మారకెట్ ప్ీదేశంలో ప్నిచేయడం

బహష్ా్ర వాతిర్నకం

AOI ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా వాాపార్ానిే నిరవహస్ుింద్ి. ఒకో్స్ార్ి ఒక ద్ేశంలో తీస్ుకతనే చరాలత కంపనీపై
మర్కక ద్ేశంలో వార్ి ద్ేశంలోని చటా్ల అనుస్ారం నవాయ నిబంధ్నలకత గ్ుర్ిచేయవచుచ, ముఖ్ాంగా
అమర్ికన్స చటా్ల ప్రకారం.

ఒక వాకిి, బృందం, లేద్వ ద్ేశం, ఎవర్ెైనవ వాకతిలత లేద్వ ద్ేశాలతో వాాపారం నిరవహంచడవనికి నిర్ాకర్ిసటి
బహష్రణ జరుగ్ుత ంద్ి. అమర్ికన్స ప్రభుతవం యొక్ అనుమతి ప ంద్ితే తప్ప (ఉద్వహరణకత,

మోస్ానికి స్ంబంధించి
ఫడరల్ కిిం
ర నల్
చటా్లత

అమర్ికా ప్రభుతవం ద్వవర్ా విధించిన ఆర్ిధక అంక్షలత) అమర్ికా బహష్ా్ర వాతిర్నక చటా్లత అమర్ికన్స
కంపనీలత మర్ియు వాటి ప్రప్ంచవాాప్ి అనుబంధ్ స్ంస్ి లత ఏమైనవ అంతర్ాాతీయ బహష్ా్ర అంశాలకత
స్హకర్ించడవనిే నిర్కధిస్ి ాయ. అమర్ికన్స కంపనీలత మర్ియు వాటి అనుబంధ్ స్ంస్ి లత బహష్ా్ర్ానికి
మదద తివవడవనికి స్ంబంధించిన అనిే వినేపాలను అమర్ికాకత నివేద్ించవలి. ింమిలిే ఎప్ుపడెైనవ
బహష్రణలో పాలగానవలని తదనంతరం అనూకయలంగా ఉండవలని లేద్వ మదద తివావలని కోర్ితే CCD ని
స్ంప్రద్ించండి.
మీరు ఉద్ేశాప్ూరవకంగా మర్కక వాకిిని లేద్వ వాాపార స్ంస్ి ను వాాపార నిరవహణలో మోస్ం చేయడం
లేద్వ ఏమారచడం చేసటి, మీరు ద్వద్వప్ుగా చవలా నిబంధ్నలత అనీే కాకపో యనవ కొనిే అతికరింసటి ,
AOI చేస్ి ునే వాాపారం యొక్ ప్ర్ిధికి స్ంబంధించి ఆ లావాద్ేవీలకత స్ంబంధించి మీరు నిబంధ్నల
ఉలె ంఘన చేస్ి ునేటేె . ఉద్వహరణకత, ప గాకత నవణాతకత స్ంబంధించి, కస్్ మరె కత ప్ంపట
ఇన్సవాయస్టలలో విషయాలత లేద్వ విలతవలత, ప్రభుతవవలకత ప్ంపట నివేద్ికలత లేద్వ ష్ిపిపంగ్ లేద్వ
బాాంకింగ్ డవకతామంటె లో తప్ుపడు వివర్ాలత ఇవవడం, మయల్ లేద్వ వైర్ ఫారడ్, ర్ాకెటీర్ింగ్ మర్ియు
ఇతర నేర్ాలకత ద్వర్ితీసట అవకాశం ఉంద్ి. అలాగన, టెలిఫో న్స, ఫాసిమయల్, ఎలకా్ానిక్ మయల్ వంటి
ఉప్కరణవల ద్వవర్ా ఇలాంటి మోస్ాలకత స్ంబంధించి చర్ిచంచడం కయడవ మోస్ం కింర దనే
ప్ర్ిగ్ణించబడుత ంద్ి.

పౌరుని బాధ్ాత

మోస్ాలకత స్ంబంధించి అమర్ికా ఫడరల్ చటా్లత చవలా కఠినంగా ఉంటాయ, మర్ియు ఇలాంటి
కారాకలాపాలకత పాలపడిన వాకతిలకత తీవరమైన జర్ిమానవలత ఉంటాయ మర్ియు ఇలాంటి
ఉలె ంఘనలకత జెైలతశిక్షలకత గ్ురవుతవరు. AOI అలాంటి ప్రవరి నను నిష్టధిస్ి ుంద్ి మర్ియు వార్ి
ఉద్య ాగ్ులత వర్ిించే చటా్లను అనిేంటినీ పాటించవలి్ంద్ిగా ఆశిస్ుింద్ి.
కిిం
ర నల్ చటా్లతో పాటుగా, వాాపార మర్ియు ఒప్పందప్రమైన ఏర్ాపటె కత అంతర్ాయం కలిగించడం,
మర్కకర్ి వాాపార స్మాచవరం అప్హరణ, మర్క ఉతపతిి యొక్ నవణాత గ్ుర్ించి వాతిర్నక చితీరకరణ
మర్ియు అప్కీర్ి తో స్హా కానీ వీటికన ప్ర్ిింతం కాకతండవ స్ంస్ి నిరుధష్ నిరవహణ కోస్ం పౌర విధి

అకరమ దరవా చెలామణి

దృష్ా్య బహరా తం కావచుచ. స్ంస్ి మర్ియు ఇతర స్ంస్ి లత మర్ియు ఇతర వాకతిలకత స్ంబంధించి మీ
పాతర చితీరకరణలో ఎలె ప్ుపడు విశవస్నీయంగా ఉందటం మర్ియు స్ంస్ి తరప్ున మర్కకర్ి హకత్లను
ఎప్పటికీ ఉలె ంఘంచకతండవ ఉండటం ముఖ్ాం.
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ఒక వాకిి తవను నేరం చేయడం ద్వవర్ా స్ంపాద్ించిన నగ్దును స్కరమమైనద్ిగా చేయడవనికి స్కరమ
వాాపార్ాలలో పటు్బడులత పట్ డమ అకరమ దరవా చెలామణి. ఎననే ద్ేశాలలో చటా్లత నేరమయమైన
మార్ాాల ద్వవర్ా స్ంపాద్ించిన నగ్దును అంగటకర్ించడవనిే ఒప్ుపకోవు.

 మీరు వర్ిించే అనిే అకరమ దరవా చెలామణి చటా్లను తప్పక పాటించవలి మర్ియు

అనుమానవస్పదంగా ఉనే కారాకలాపాలను మర్ియు చట్ ప్క
ర ారం వాటిని నివేద్ించడవనిే



పాటించవలి.

మీరు చవలా విజా తను చూపి మీరు వాాపార స్ంబంధవలను నిరవహంచే కస్్ మరుె ,

స్ప్ె యరుె, మర్ియు ఇతర వాకతిలకత స్ంబంధించిన స్ాధ్ామైనంత స్మాచవర్ానిే


సటకర్ించుకొని వార్ి నగ్దు స్కరమమైన మార్ాాల ద్వవర్ానే వస్ోి ందని రూఢజ ప్రచుకోవాలి.
మీరు చట్ ం ద్వవర్ా గ్ుర్ిింప్బడు విధవనవల ద్వవర్ానే చెలిెంప్ులత తీస్ుకోవడవనిే తప్పక
పాటించవలి. ఏద్ెైనవ ఇన్సవాయస్టకత నగ్దు రూప్ంలో చెలిెంప్ులత తీస్ుకోవడం కంపనీ
విధవనవలకత విరుదధ ం. అలాగన, ఏవైనవ ప్రతేాకమైన అస్ాధవరణ ప్ర్ిసత
ిి లలో, కంపనీ

యొక్ కౌని్ల్ యొక్ స్లహాపై తప్ప నగ్దు స్మానమైన రూపాలలైన మనియారురె ు
లేద్వ టారవలర్్ చెకత్లత, లేద్వ వివర్ాలత ఏమీ తెలియని తృతీయ ప్క్ాల యొక్

చెకత్ల రూప్ంలో చెలిెంప్ులత సీవకర్ించడం కయడవ కంపనీ విధవనవలకత విరుదధ మ. నగ్దు
లేద్వ అలాంటి కారాకలాప్ం నిరవహణ తప్పనిస్ర్ి అయతే, మీరు కంపనీ యొక్
స్ర్ియెైన అధికార్ి నుంచి అనుమతిని ముందస్ుిగా ప ంద్వలి మర్ియు అలాంటి

కారాకలాపాలకత స్ంబంధించి నిర్నదశించిన వివరణవతికమైన మర్ియు స్ంకిెష్మైన,

నివేద్ికలను, అమర్ికన్స ఇంటరేల్ ర్ెవనూా స్ర్టవస్ట వారు నిర్నదశించిన నిబంధ్నలతో స్హా


పాటించవలి్ ఉంటుంద్ి.

మీరు స్ాధ్ామైనంత వరకత మీతో వావహార్ాలను జర్ిపట కస్్ మరుె, స్ప్ె యరుె, మర్ియు

ఇతరులత ప్ూర్ిి స్ాియలో వార్ి కారాకలాపాలకత స్ంబంధించిన అనిే అంశాలనూ ప్ూర్ిిగా
నమోదు చేసి నివేద్ికలను ఖ్చిచతంగా నిరవహంచేలా పాటించేలా చూస్ుకోవాలి.

 మీరు తప్పనిస్ర్ిగా కింర ద పటర్క్నే విధ్ంగా ఉనే అకరమ దరవా చెలామణికి ద్వర్ితీయగ్ల
ఒకటి లేద్వ ఎకత్వ తరహాలో ఉనే కారాకలాపాల ప్టె చవలా జాగ్రతితో ఉండవలి.
ఇలాంటివి:

-

అస్ాధవరణ చెలిెంప్ు విధవనవలత, అనవస్రమయన స్ంకిెష్ ర్టతిలో
స్ాగ్ుత నే వావహార్ాలత లేద్వ అస్ాధవరణంగా అనుకయలంగా స్ాగన
చెలిెంప్ు విధవనవలత;

-

అకరమ దరవా చెలామణికి స్వరా ధవమాలతగా ప్రసిద్ిధ చెంద్ిన ప్రద్ేశాల
నుంచి లేద్వ ప్రద్ేశాలకత వావహార్ాలత; మర్ియు,

-

అనవమక పార్ట్ లేద్వ గ్ుర్ిింప్ు ప ందని అకౌంటులోకి నగ్దు బద్ిలీ
కొరకత అభారినలత.

ప్రప్ంచం అంతటా, AOI యొక్ వాాపార కారాకలాపాలత వివిధ్ ద్ేశాల యొక్ నమికద్యర హం

మర్ియు స్కరమ పో టీ చటా్లను తప్పనిస్ర్ిగా పాటిస్ి ూ నిరవహంచబడవలి. అమర్ికాలో కంపనీ

యొక్ ప్రవరి న పాలించే ప్రధవన యాంటీ టరస్ట్ చటా్నిే అప్ర్ాధ్ జర్ిమానవల మర్ియు యాంటీ టరస్ట్
చటా్లను ఉలె ంఘంచినటు
ె సివిల్ లయబ్లలిటీ అంద్ిస్ి ుంద్ి ద్ీనిని ష్రిన్స చట్ ం అంటారు మర్ియు

ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా పో లచతగిన యాంటీ టరస్ట్ చటా్ల ప్రకారం కిిం
ర నల్ ఆంక్షలత ఉంటాయ. ష్రిన్స చట్
ఉలె ంఘన నేరం మర్ియు ప్ద్ి స్ంవత్ర్ాల ఖ్ెైదు మర్ియు $1,000,000 అప్ర్ాధ్ రుస్ుమును
చెలిెంచవలి్ ఉంటుంద్ి. కంపనీ కిిం
ర నల్ ఉలె ంఘనకత $100 ింలియన్స జర్ిమానవ వరకత
ఎదుర్క్వాలి.
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నమికద్యర హం మర్ియు
స్కరమపో టీ

అవిశావస్ం మర్ియు
పారదరిక పో టీ

చటా్లత పో టీని పో ర త్హంచేలా రూప ంద్ించబడి ఉంటాయ. అవి పో టీద్వరుల మధ్ా పో టీని నిర్కధించే
లేద్వ వాణిజాానిే నిర్కధించే విధ్ంగా స్ాగన ఒప్పంద్వలత లేద్వ మూకతమిడి చరాలను నిర్కధిస్ి ాయ.

కింర ద పటర్క్నే ఒప్పంద్వలత మర్ియు మూకతమిడి చరాలత అకరమమైనవిగా నిరణయంచబడతవయ:

(కొనస్ాగింప్ు)



స్ప్ె యరె కత లేద్వ కస్్ మరె కత చవర్ిా చేసట మొతవిలను పో టీద్వరుల మధ్ా నిర్ాధర్ించబడడం
లేద్వ నియంతిరంచడం, లేద్వ వికరయాల నియమాలత లేద్వ నిబంధ్నలత అమరచటం (కెడ
ర ిట్స
నియమాలత లేద్వ బటావడవ రుస్ుములత వంటివి), ధ్రలను ప్రభావితం చేసట ప్దద తిలో
ఉతపతిి ని నియంతిరంచేందుకత పో టీద్వరులతో చేస్ుకతనే ఒప్పంద్వలతో స్హా;



బ్లడ్ ర్ిగా ంి గ్ : ఉతపతి లత, పారంతవలను, మార్ె్టె ను ఎంపిక చేస్ుకోవడం;



క్ితిజ స్మాంతర మార్ె్ట్స లేద్వ వినియోగ్ద్వరుల కనటాయంప్ులత : కొంతమంద్ి
స్ప్ె యరె ను లేద్వ కస్్ మరె ను బహష్ర్ించడం; లేద్వ

 గ్ూ
ర ప్లను బహష్ర్ించుట : ఉతవపదకతను లేద్వ ఉతపతి ల అమికాలను
నియంతిరంచడం.

యాంటీటస్ట
ర ్ చటా్లను ఉలె ంఘస్ుినేటు
ె గా గ్ుర్ిించబడే పో టీద్వరుల ఒప్పంద్వలత వాకీికరణ
ఒప్పంద్వలత కావలి్న అవస్రం లేదని కానీ పారస్ంగిక స్ాక్షాం మర్ియు స్మాంతర ప్రవరి న నుండి
అంచనవ వేసిన ప్ర్కక్ష లేద్వ స్ూచిత ఒప్పంద్వలత కావచచని గ్మనించడం ముఖ్ాం. ధ్రలత,
వికరయానికి స్ంబంధించి నిబంధ్నలత మర్ియు షరత లత, స్ర్ిహదుదలత, వాడుకద్వరులత,
స్రఫర్ాద్వరులత, నిర్ాిణ స్ాియలత లేద్వ పారస్ంగిక స్ాక్షాంగా ప్ర్ిగ్ణించే ఇతర పో టీ మూలకాలకత
స్ంబంధించి మీరు నివార్ించే స్ంభాషణలత లేద్వ కమూానికనషను
ె యాంటీటరస్ట్ చటా్లకత అనుకయలంగా
ఉండటం తప్పనిస్ర్ి. పో టీద్వరుతో ఖ్రుచలేద్వ ధ్ర స్మాచవరం మార్ిపడి చేస్ుకతంటే
అనుబంధించబడిన యాంటీటస్ట
ర ్ చటా్ల ప్రకారం ప్రమాదంలో ప్డే అవకాశం ఉంద్ి, కానీ అలాంటి
మార్ిపడి అనుమతించబడిన ప్ర్ిింత ప్ర్ిసత
ిి లత కయడవ ఉండవచుచ. ఎటువంటి ఖ్రుచ లేద్వ ధ్ర
స్మాచవర్ానిే ఒక పో టీద్వరుకత ఇచేచ లేద్వ వార్ి నుండి సీవకర్ించే ముందు, అలాంటి ప్రవరి నకత గ్ల
ప్ర్ిసత
ిి లను మర్ియు వాాపార హేత వుని ప్ూర్ిిగా వివర్ించేందుకత మీరు ఖ్చిచతముగా చీఫ్ లీగ్ల్
ఆఫీస్ర్ యొక్ స్మితిని సీవకర్ించవలి.
మార్ె్టోెని బలమైన స్ాినవనిే ఉప్యోగించుకొని పో టీద్వరులను వాాపారం నుంచి బయటికి
ప్ంప్డం, స్హజమైన మార్ె్ట్స బలాల నుంచి స్వతంతరంగా ఉండడం వంటి వాటిని కయడవ
నమికద్యర హం మర్ియు స్కరమ వాాపార చటా్లత నిర్కధిస్ి ాయ. నమికద్యర హం మర్ియు స్కరమ
వాాపార చటా్లత ప్రప్ంచవాాప్ి ంగా భినేంగా ఉంటాయ. మీరు నిరవహంచవలి్ంద్ిగా కోర్ిన వాాపార
కారాకలాపానికి స్ంబంధించి మీరు నమికద్యర హ అంశం ఏద్ెైనవ ఉంటే , మీరు మారా దరికం కోస్ం
కార్కపర్నట్స కంప్ె యెన్స్ అధికార్ిని స్ంప్రద్ించవలి.
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యాంటీ టీ స్టు చటాులను ఉలల ంఘంచే ప్ీవరత న
కొనిే కార్ాాచరణలత, పైన పటర్క్నటువంటివి, అకరమమైనవి మర్ియు ప్ూర్ిిగా నిష్టధించబడినవి,
అయతే వాటి పో టీనిర్కధ్క ప్రభావాలత పో టీని తీస్ుకొచేచ ప్రయోజనవలత లేని ఇతర కార్ాాచరణలత
చట్ విర్కధ్మైనవి. యాంటీటస్ట
ర ్ చటా్ల ప్రకారం స్మస్ాలను స్ంబవించే కింద్ి ఉమిడి చరాలలో
పాలగానే ముందు మీరు చీఫ్ లీగ్ల్ ఆఫీస్ర్, CCD ను తప్పనిస్ర్ిగా స్ంప్రద్ించవలి.
వ్యాపయర మంజూరులు
ఒకో్స్ార్ి, ప్రభుతవవలత వాాపార్ాలత మర్ియు/లేద్వ విద్ేశాల నుంచి ద్ిగ్ుమత లను లేద్వ
ఎగ్ుమత ల రవాణవకత స్ంబంధించి నియంతరణలను విధిస్ి ాయ. అమర్ికన్స చటా్లత కంపనీల
యొక్ ప్రప్ంచవాాప్ి అనుబంధ్ స్ంస్ి ల ద్వవర్ా అలా నియంతరణలను విధించబడిన ద్ేశాలలోని
వాాపార్ాలలో ప్రతాక్షంగా లేద్వ ప్ర్కక్షంగా ప్రభావితం చూపట విధ్ంగా స్ాగన స్రుకతల రవాణవ లేద్వ
రుణవలను అంద్ించడవనిే నియంతిరంచడం లేద్వ నిర్కధించడం చేయవచుచ. అలాంటి ద్ేశాలతో
వాాపార్ానిే నియంతిరంచుకోవడం ద్వవర్ా ఇలాంటి నియంతరణ చటా్లను పాటించవలనేద్ి కంపనీ
యొక్ విధవనం.

 కొనుగకలతద్వరుడు తన స్రఫర్ాద్వరులకత అమికాలత మర్ియు ద్వని కొనుగకలత శకిిని
పంప ంద్ిస్ి ుంద్ి. ఇద్ి ప్రస్పర వావహారం

 కొనుగకలతద్వరుడు ఏకెైక వికనత
ర నుండి నిర్ిదష్ ఉతపతిి కోస్ం ద్వని కొనుగకలతను
అంగటకర్ిస్ి ాడు, ఇద్ి అనుకోని వావహారం


వికనత
ర ప్ర్ిసత
ిి లత ర్ెండవ వికనత
ర ఉతపతిి ని లేద్వ సటవ యొక్ కొనుగకలతద్వరు యొక్
కొనుగకలత మార్ె్ట్స అధికారం ద్వనికి పైగా ఉతపతిి లేద్వ సటవ యొక్ అమికానిే
బలప్రుస్ుింద్ి;



ప్రతిపాద్ిత కలయకలత, స్ముపారానలత మర్ియు ఇతర వాాపార కలయకలత;



ఒక స్ాినం అంగటకర్ించడం, లేద్వ స్ంస్ి వేర్కక ఉద్య ాగి లేద్వ అధికార్ి నిరవహణను మర్కక
కంపనీ యొక్ బో రుులో స్ాినం అంగటకర్ించడవనికి అనుమతిస్ుింద్ి



వినియోగ్ద్వరులత కొనగా వస్ుివులత మర్ియు సటవలత కొనుగకలత ఏరపడుత ంద్ి లేద్వ
కొనుగకలత వస్ుివులత లేద్వ కొనుగకలత ఆధవరంగా డిస్ౌ్ంట్స అంద్ించడం మర్ియు

 ప్రతేాక లలైసని్ంగ్ మర్ియు లలైసనీ్ లేద్వ లలైసన్ర్ సటవచఛను నియంతిరంచి ఇతర
స్ాంకనతిక ఒప్పంద్వలత అంగటకర్ించుట
ధర వివక్ష
ధ్ర వాతవాస్ పో టీ, కస్్ మర్ యొక్ స్ామార్ాధయనిే ద్ెబబతీస్ుింటే ఫడరల్ ధ్ర వివక్ష చట్ ం ఇతర
పో టీ కొనుగకలతద్వరులత నుండి ఒకన స్మయంలో వివిధ్ ధ్రలతో పో లచదగిన స్రుకతలను
వికరయంచడవనిే నిష్టధిస్ి ుంద్ి. ఈ పో టీ నిజమైన కస్్ మర్ యొక్ స్ామార్ాదయనిే ద్ెబబతీసట ప్రచవర
అనుమత లత మంజూరును నిష్టధిస్ి ుంద్ి. పో టీ కొనుగకలతద్వరుని యొక్ ధ్రను స్మం చేయటానికి
స్రుధబాటు ఖ్రుచ ఉంటే కొనిే ప్ర్ిసత
ిి లలో ధ్ర వాతవాస్ానిే స్మర్ిధంచవచుచ, కానీ ద్ీని కోస్ం పో టీ
కొనుగకలతద్వరుని ధ్రలను ఎప్ుపడు పో లచటానికి ప్రయతిేంచవదుద.
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అవిశావస్ం మర్ియు
పారదరిక పో టీ
(కొనస్ాగింప్ు)

గుతాతధిప్త్ాం
మార్ె్ట్సలో ఒక స్ంస్ి చవలా శకిివంతంగా ఎద్ిగింద్ి అంటే అద్ి ద్వని “మార్ె్ట్స శకిి “ గా
గ్ుర్ిించవచుచ, మార్ె్ట్స ఉనికిని ధ్రలత నియంతరణ లేద్వ పో టీ ింనహాయంప్ు శకిి అని అరిం అద్ి
ద్వని శకిి మర్ియు కొనుగకలత విధవనవనిే నిశితంగా ప్ర్ిశీలించి చెప్పవచుచ. మీ పారంతంలో అటువంటి
ప గాకత ఆధిప్తా కొనుగకలతద్వరు లేద్వ స్రఫర్ాద్వరులత ద్వవర్ా మార్ె్ట్స శకిి కలిగి ఉంటే , ధ్రలత
నియంతిరంచడంలో లేద్వ వాాపార యొక్ పో టీద్వరునిగా ఉంచడం, పో టీని ింనహాయంప్ు కొరకత
లేద్వ గ్ుతవిధిప్తాం గ్ుర్ించి ప్రశేలత ఉంటే చీఫ్ లీగ్ల్ ఆఫీస్ర్, CCD స్ంప్రద్ించండి లేద్వ మీరు
మార్ె్ట్స శకిిని కలిగి ఉండవచచని భావించవచుచ.
ర్ెండు లేద్వ అంతకంటే ఎకత్వ స్ంస్ి లత ప్రప్తి ధ్రలత నియంతిరంచడవనికి లేద్వ పో టీ
ింనహాయంచవలని తమ ఉమిడి మార్ె్ట్స అధికారంలోకి కలిసి చేర్ినప్ుపడు గ్ుతవిధిప్తాం
స్ంభవించవచుచ. మార్ె్ట్స శకిి ద్వర్ితీసట ఉమిడి స్మస్ాలను చీఫ్ లీగ్ల్ ఆఫీస్ర్ CCD దృష్ి్కి
తీస్ుకతర్ావాలి.
ఖ్రుచలత, ఉతపతిి ప్ర్ిమాణవలత, ధ్రలత, జాబ్లతవలత లేద్వ అటువంటి స్మాచవరం ప్ర్ిశమ
ర యొక్
ఆర్ిధక సిి తిని అరధం చేస్ుకతనేందుకత స్హాయప్డేందుకత ముద్ింర చబడినటువంటి గ్ణవంక మార్ిపడి
పో ర గారంలను అంద్ించే టేడ్
ర అస్ో సియేషన్సలో మీరు పాలగానేప్ుపడు చీఫ్ లీగ్ల్ ఆఫీస్ర్ CCDను
తప్పనిస్ర్ిగా స్ంప్రద్ించండి. నిరుధష్ మారా దరికాలత మర్ియు జాగ్రతిలత పాటించినంతకాలం అలాంటి
పో ర గారంలత చట్ ప్రమైనవి.

?

ఒకో్స్ార్ి, ప్రభుతవవలత వాాపార్ాలత మర్ియు / లేద్వ విద్ేశాలనుంచి ద్ిగ్ుమత లను లేద్వ
ఎగ్ుమత ల రవాణవకత స్ంబంధించి నియంతరణలను విధిస్ి ాయ. అమర్ికన్స చటా్లత కంపనీల యొక్
ప్రప్ంచవాాప్ి అనుబంధ్ స్ంస్ి ల ద్వవర్ా అలా నియంతరణలను విధించబడిన ద్ేశాలలోని వాాపార్ాలలో

మీకత తెలతస్ా?

ప్రతాక్షంగా లేద్వ ప్ర్కక్షంగా ప్రభావితం చూపట విధ్ంగా స్ాగన స్రుకతల రవాణవ లేద్వ రుణవలను
అంద్ించటానిే నియంతిరంచడం లేద్వ నిర్కధించడం చేయవచుచ. అలాంటి ద్ేశాలలో వాాపార్ానిే

వాణిజా స్ంఘాలత కొనిే స్ందర్ాభలోె

నియంతిరంచుకోవడం ద్వవర్ా ఇలాంటి నియంతరణ చటా్లను పాటించవలనేద్ి కంపనీ యొక్ విధవనం.

స్హాకార్ిగా, ఉనేప్పటికీ,వార్ి స్హకారంతో

ఇద్ి కొనిే ద్ేశాలతో వాణిజాానిే ప్ర్ిింతం చేసింద్ి ఇవి అనిే చటా్లతో కటు్బడి ఉండటానికి కంపనీ

ప్రతేాక ప్రమాద్వలత ప్రస్ి ుతపో టీద్వరులత

యొక్ విధవనం. ఎకనవింక్ టేడ్
ర శాంక్షన్స్ మర్ియు మర్ినిే వివర్ాల కోస్ం యునైటెడ్ సట్ట్స్ ఆర్ిధక

మర్ియు మార్ె్ట్స లో ప్రతికయల పో టీ ప్రభావం

టేడ్
ర శాంక్షన్స్ స్ార్ాంశం వర్ిింప్ు కోస్ం కంపనీ యొక్ పాలసీ చూడండి మర్ియు మీరు ఏవైనవ

కలిగిఉనేప్ుపడు స్మాచవర బహరా తం

ప్రశేలత లేద్వ ఆర్ిధక, వాణిజాప్రమైన ఆంక్షలకత స్ంబంద్ించిన స్మస్ాలతంటే CCD ను

ప్రమాదకరం. వరి క స్ంఘం లో పాలగానే

స్ంప్రద్ించండి.

ముందు ముఖ్ా లీగ్ల్ ఆఫీస్ర్, CCD తో
స్ంప్రద్ింప్ులత ఎలె ప్ుపడూ ఉప్యోగ్కరంగా

ఆఫీస్ర్, CCD దృష్ి్కి తప్పక తీస్ుకతర్ావాలి.

ఉంటుంద్ి.
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షిపిపంగ్ చటాులు/ కసు మ్స్
మీరు తప్పనిస్ర్ిగా ష్ిపిపంగ్ నియమ నిబంధ్నలను పాటించవలి, అంటే ష్ిపిపంగ్ డవకతామంటేషన్సకత
స్ంబంధించిన స్ర్ెైన నియమనిబంధ్నలత. ప్రతాే కంగా, ఏ ఉద్య ాగి కానీ, ఏజెంట్స కానీ CCD యొక్
ముందస్ుి అనుమతి లేకతండవ అనధికార్ికంగా లాజిసి్క్్ లేద్వ కస్్ మ్స్ సటవల కోస్ం చెలిెంప్ులత
చేయర్ాదు. కింర ద పటర్క్నే కారాకలాపాలత ప్రతేాక మరుగెైన నిఘాతో చేయాలి:


అమర్ికా మర్ియు ఇతర ద్ేశాల చటా్ల ప్రకారం వస్ుివుల యొక్ తయార్ెైన ద్ేశానిే
చివర్ిగా ఉప్యోగించే వినియోగ్ద్వరునికి తెలియజనసట ఉద్ేద శంతో ముద్ిస్
ర ి ారు. ఇలాంటి
చటా్ల గ్ుర్ించి మీకత అవగాహన ఉండవచుచ మర్ియు ఇతర చటా్లను పాటించి
ఉతపతి లకత స్ర్ెైన లేబులింగ్ వేయాలి.



చటా్లత మర్ియు నిబంధ్నల ప్రకారం వస్ుివులత పారసస్ట చేయబడి తర్ావత ద్ిగ్ుమతి
మర్ియు ఇతర స్ుంకాలత చెలిెంచిన అనంతరం ఎగ్ుమతి చేయడం జర్ిగితే కంపనీ కొనిే
“డవరబాాక్్” (వనకి్ ప ందడం) కత అరహతప ందుత ంద్ి. మీరు ఈ వనకి్ ప ంద్ే స్ుంకాల
కెెయముల ప్రకటనలలో తప్ుపడు అంశాలత ప ందుప్రచకతండవ చూస్ుకోవాలి.



మీరు అకరమమైన తగిాంప్ులకత స్ంబంధించి లేద్వ లంచవలను చెలిెంచడం చేయకయడదు.



కంపనీల యొక్ అమికాల ఇన్సవాయస్టలత తయారు చేసట స్మయంలో వస్ుివుల
అస్లలైన అమికప్ు ధ్రను చూపించకతండవ ఉండేలా మీరు తయారుచేయర్ాదు.



ఎగ్ుమతి కారాకలాపాలత లేద్వ లలటర్్ ఆఫ్ కెడ
ర ిట్సకత స్ంబంధించి వాతిర్నక లేద్వ బాెక్ లిస్ట్
స్ర్ి్ఫికనషను
ె .



వాాపార భాగ్స్ావములత కోర్ినందువలన తప్ుపడు విధ్ంగా లేద్వ వకీక
ర ర్ించే విధ్ంగా
డవకతామంటేషన్స తయార్ట.



ఇన్సవాయస్ట మర్ియు ఇతర అధికార్ిక డవకతామంటేషనె లో వాాలయాల ఎకన్చంజి స్ర్ిగా
ప్రతిఫలించకపో వడం.

 కొతి వాాపార భాగ్స్ుిలతో వావహర్ించడం.
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మన విధానం సంగరహంగయ
AOI ింమిలిేఈ కోడ్లో పటర్క్నే కంపనీ యొక్ ప్రమాణవలను ముందుకత తీస్ుకతపో వాలి్ంద్ిగా
కోరుత ంద్ి. ఈ కోడ్లో పటర్క్నే విధ్ంగా ద్వనికి అనుగ్ుణంగా ప్ని వాతవవరణంలో
బాధ్ాతవయుతంగా ఎలా వావహర్ించవలో కింర ద స్ంగ్రహంగా వివర్ించడం జర్ిగింద్ి:

ప్రమాణవలను తెలతస్ుకోవడం మర్ియు పాటించటం. తెలతస్ుకోవడం, అరధం చేస్ుకోవడం, మర్ియు
వర్ిించే కంపనీ విధవనలను పాటించడం, అలాగన మన మూల విలతవలను పాటించడం ద్వవర్ా,
మనలో ప్రతీ ఒక్రూ ఒక ర్కల్ మోడల్గా నిలవవచుచ.

చటా్నిే తెలతస్ుకోవడం మర్ియు కఠినమైన ప్రశేలను అడగ్డం. మీరు మీకత కనటాయంచిన ప్రతేాక
బాధ్ాతకత స్ంబంధించిన విధ్ులను గ్ుర్ించి అవగాహన కలిగి ఉండవలని ఆశించడం జరుగ్ుత ంద్ి.
మీకత ఏద్ెైనవ చట్ ం లేద్వ కంపనీ విధవనం వర్ిిస్ి ుంద్య లేద్వ అస్లత కంపనీకి ఈ అంశంపైన విధవనం
ఉంద్య లేద్య అనే స్ంద్ేహం కలిగితే, అడగాలి.

ఊహంచుకోవదుద. ఒక అంశానికి లేద్వ ప్ర్ిసతికి
ిి
స్ంబంధించి కంపనీకి అంతవ తెలతస్ని లేద్వ వారు
ద్వనిే ప్టి్ంచుకోరని మీరు ఊహంచుకోవదుద. అలాగన, ఎటువంటి చరాలయ చేప్ట్ బో రని అనుకోవదుద.

AOI యాజమానాం అనిే రకాలలైన నవాయమైన మర్ియు నైతికమైన విలతవలను నిలబెట్డవనికి
కృతనిశచయంతో ఉంద్ి. ఏద్ెైనవ తప్ుప జర్ిగితే తెలియజనయాలని మము ింమిలిే కోరుత నవేం.

అతికరమణలను ఓరుచకోవదుద. చటా్లను మర్ియు కంపనీ విధవనవలను మనమందరం తీవరంగా
తీస్ుకోవాలి. ఎవర్ెైనవ చటా్లను లేద్వ విధవనవలను అతికరింంచవరని మీరు భావిసటి , దయచేసి ఆ
ప్ర్ిసతిని
ిి
స్ర్ిచేయడవనికి చరాలత చేప్టా్లి.

ఒతిి డికి లోనుకావదుద. ఒక చట్ ం లేద్వ విధవనవనిే అతికరింంచవలి్ంద్ిగా ఎప్పటికీ ఒప్ుపకోవదుద లేద్వ
మీరు ఇలా చేయాలి్ంద్ిగా పో ర త్హంచబడడం గానీ లేద్వ ఒతిి డి చేయబడడం గానీ జరగ్దు - అలా
అతికరింంచడం వలన మన బాటం లలైన్స మరుగ్వడం కానీ మన ప్నితీరు లక్షాం మరుగ్ుప్డినవ స్ర్న.

