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ಈ �ಾಖ� �ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂಜ�ೕಯಸ್ರ್ ���ಡ್ ಅವರ ಸವ್ಂತ ಆ�ತ್�ಾ�ರುತತ್�. �ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂಜ�ೕಯಸ್ರ್ ���ಡ್ ಅವರ ��ತ ಪ�ವರ್ಪರ�ಾನ� ಇಲಲ್�ೕ �ಾವ��ೕ ಬಳ� ಅಥ�ಾ ನಕಲು �ಾಡುವ�ದನುನ್ ಕಟುಟ್��ಾಟ್� ��ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಅದು �ಾನೂನು �ಾ�ರ�ಾ�ರುತತ್�.

�ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂಜ�ೕಯಸ್ರ್ ���ಡ್.
ಲಂಚ-��ೂೕ� ಮತುತ್ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ೕ�
1.

ಪ�ಚಯ

�ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂಜ�ೕಯಸ್ರ್ ���ಡ್ (“ಕಂಪ�”) ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ ವಯ್ವ�ಾರ �ಷಯಗಳನುನ್ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ �ಾನೂನು ಮತುತ್ �ೖ�ಕ
�ಾನದಂಡಗ�ೂಂ�� �ವರ್�ಸಲು ಬದಧ್�ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ತನನ್ ಪರ�ಾ� �ಲಸ �ಾಡುವ ಎ�ಾಲ್ ಉ�ೂಯ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಜನರು ಈ ಬದಧ್�ಯನುನ್
ಎ�ತ್��ಯ�ೕ�ಂದು ��ೕ�ಸುತತ್�. ಈ ಬದಧ್�� ಅನು�ಾರ�ಾ�, ಕಂಪ� ಈ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ-��ೂೕ� �ೕ�ಯನುನ್ (“�ೕ�”) ಅಳವ���ೂಂ��, ಇದು
ಎ�ಾಲ್ ��ೕರ್ಶಕರು, ಅ��ಾ�ಗಳು, ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು, ಏಜಂಟ್ಗಳು, ಪರ್���ಗಳು ಮತುತ್ ಕಂಪ�� ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಇತರ ಜನ�� (ಕನಸ್�ಟ್ಂಟ್ಗಳು,
ಸಲ��ಾರರು, �ಾ�ಾಕ್�ಕ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳನುನ್ ಇದು ಒಳ�ೂಳಳ್ಬಹುದು) (ಒ�ಾಟ್� “ಕಂಪ�ಯ �ಬಬ್ಂ�”) ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�.
ಸಂ�ಪತ್�ಾ� �ೕಳ�ೕ�ಂದ�, ಕಂಪ� �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಾರದ ಲಂಚ, �ಕ್-�ಾಯ್ಕ್ ಅಥ�ಾ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರವನುನ್ �ೕರ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ�ೂೕಕಷ್�ಾ�, ಈ �ೕ��ಂದ
ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಮೂಲಕ �ಷದ�ಾ� ��ೕ�ಸ� ಅಥ�ಾ �ಡ�, ಸ���ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್. ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ��, �ಾಯ್�ಾ� �ಾಭವನುನ್ ಅನು�ತ �ೕ�ಯ�ಲ್
ಪ�ಯಲು ಅಥ�ಾ ಉ���ೂಳಳ್ಲು �ಾ�ೂಬಬ್�ಗೂ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ �ೌಲಯ್ (ಉಡು�ೂ�, ಆ�ಥಯ್, ಮನರಂಜ�ಗಳನುನ್ �ೕ��) ಒದ�ಸಲು ಅಥ�ಾ
�ೕಡಲು ಅನುಮ�ಸುವ��ಲಲ್. ಅ�ೕ �ೕ�, ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ಇಂಥ ಅನು�ತ �ಾವ�ಗಳನುನ್ �ೂೕರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್.
ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ನ�ಯುವ�ದನುನ್ ತ�ಗಟಟ್ಲು, ತಪ�ಪ್ �ರ್�ಗಳ ಅ�ತ್ತವ್ವನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು ಮತುತ್ ಕಂಪ� ತನನ್ ನಡವ�� ಕು��ಾದ �ಾವ��ೕ ��ಾರ��
ಕೂಡ�ೕ ಮತುತ್ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಪರ್��ರ್� �ೕಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುವಂ� �ಾವ� ಇ�ಲ್ �ೕ� ಮತುತ್ �ಯಂತರ್ಣಗಳನುನ್ ರೂ���ದ್ೕ�. ಈ �ೕ�ಯನುನ್
ಉಲಲ್ಂ�ಸುವ ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� �ಲಸ�ಂದ ��ದು�ಾಕುವ�ದನೂನ್ ಒಳ�ೂಂಡ �ಸುತ್ ಕರ್ಮ�ಕ್ ಒಳಪಡು�ಾತ್�. ಅನುಸ�ಸುವ ಪ�ಟಗಳು ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ �ಾಲ��
ಒಂದು �ಾ�ಾನಯ್ �ಾಗರ್ದ�ರ್ಯನುನ್ ಒದ�ಸುತತ್� ಆದ� ಪರ್��ಂದು ಸಂಭವ�ೕಯ ಸ�ನ್�ೕಶ�ಕ್ ಪ��ಾರ ಒದ�ಸುವ��ಲಲ್. ಆದದ್�ಂದ, ಈ �ೕ�ಯ
ಅಗತಯ್�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ಪರ್�ನ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಬಬ್ಂ� ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ��ಂ�� (�ೕಫ್
ಕಂ�ಲ್ೖಯನ್ಸ್ ಆ�ಸರ್) ಸ�ಾ�ೂೕಚ� ನ�ಸ�ೕಕು. 1
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2.

ಲಂಚ ಮತುತ್ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ

ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ತಮಮ್ ಚಟುವ��ಗಳನುನ್ �ಾರ�ೕಯ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ �ಯಂತರ್ಣ �ಾನೂನು 1988, �ದುದ್ಪ��ಾ�ದಂ� (“POCA”), U.S. �ಾ�ನ್
ಕರಪ್ಟ್ �ಾರ್�ಟ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್,1977 �ದುದ್ಪ� �ಾ�ದಂ� (“FCAP”), U.K. ಆಂ� �ರ್ೖಬ� ಆಕ್ಟ್, 2010, �ದುದ್ಪ� �ಾ�ದಂ� (“UKBA”), �ಾಸ್
ಆಫ್ ಯು�ೂೕ�ಯನ್ ಯು�ಯನ್, OECD �ರ್�ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ �ಾ�ಾರ್ಚರ�� ಅನವ್�ಸುವ (ಸಮಗರ್�ಾ� “ABAC �ಾನೂನುಗಳು”)
�ಾವ��ೕ ಇತರ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ಾನೂನುಗಳು ಮತುತ್ �ಯಂತರ್ಣಗ�ೂಂ��ನ ಈ �ೕ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅನುಸ�� �ವರ್�ಸ�ೕಕು.
ಈ �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್, ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� �ೌಲಯ್ಯುತ�ಾದು�ೕನನುನ್ ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗ�� 2 ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ಾಯ್�ಾ� ಪಕಷ್�ಕ್ �ಾಯ್�ಾ�
1

ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ ಅನು�ತ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಪ�ಯಲು ಅಥ�ಾ ಉ���ೂಳಳ್ಲು, �ೕರ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ�ೂೕಕಷ್�ಾ� �ೕಡಲು ಅಥ�ಾ ಅ�ರ್ಸಲು
ಅನುಮ�ಸುವ��ಲಲ್.

“�ೌಲಯ್ಯುತ�ಾದ ಏನನುನ್” ಎಂಬುದನುನ್ ನಗದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯ್�� ಉಡು�ೂ�, ಋಣ, �ಾಲ ಮ�ಾನ್ �ಾಡುವ�ದು,

�ೖಯ�ತ್ಕ �ಾಭಗಳು, ಮನರಂಜ�, ಊಟ ಮತುತ್ ಪರ್�ಾಸ, �ಾಜ�ೕಯ ಮತುತ್ ದ�ತ್ ವಂ��ಗಳು, �ಾಯ್�ಾ� ಅವ�ಾಶಗಳು ಮತುತ್ �ೖದಯ್�ೕಯ ಆ�ೖ�
ಮುಂ�ಾದ ಅ�ೕಕ ಐಟಂಗಳನುನ್ �ೕ�� �ಾಯ್ಪಕ�ಾ� �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾಗುತತ್�. �ಯ�ತ ಸ�ಾರ್ರದ ಕರ್ಮವನುನ್ ಸುಲಭ�ೂ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ತವ್�ತ�ೂ�ಸಲು
ಸಂಬಂ��ದಂ� ತುಲ�ಾತಮ್ಕ�ಾ� ಅ�ಾಸತ್�ಕ��ಸುವ "ಸುಗಮ �ಾವ�ಗಳನುನ್" �ಾಡುವ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯ �ಬಬ್ಂ�ಗಳನುನ್ ��ೕ�ಸ�ಾ��.
ಸುಲಭ�ಾ� �ೕಳ�ೕ�ಂದ�, ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕ��, ಹೂ���ಾರ��, ಪಕಷ್�ಾರ�� ಅಥ�ಾ �ಾಸ� ಪಕಷ್ಗ�� ಲಂಚ, �ಕ್ �ಾಯ್ಕ್ ಅಥ�ಾ
ಅಂತಹು�ೕ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ಎಂ�ಗೂ ಅನುಮ�ಸುವ��ಲಲ್. ಅದರಂ�, ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ಇಂಥ �ಾವ�ಗಳನುನ್ �ೂೕರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್.
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ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ (“CCO”) �ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. CCO �ೕಮಕ�ಾಗುವವ��, ಅಥ�ಾ CCO ಕ�ೕ� �ಾ��ಾ�ದದ್�, ಅ�ಾಯ �ವರ್ಹ�ಾ

ಸ��/�ಸ್ಕ್ �ಾಯ್�ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಕ�ೕ� (ಪರ್ಸುತ್ತ �ರ್ೕ �ೌತುಮ್ ��ಡ್, �ರ್ೕ �ನನ್ ಮತುತ್ ಸತಯ್ ಅಡಮ�ಾ ಅವರನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡ) CCO ಅವರ �ಾತರ್ವನುನ್ �ವರ್�ಸುತತ್�.
2

“ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳು” ಎಂಬ ಪದ ಒಂದು ಸರ�ಾ� ಇ�ಾ�ಯ ಎ�ಾಲ್ ಅ��ಾ�ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ �ೌಕರರನುನ್, ಎಜ�ಸ್ (ಉ�ಾ: �ಾ�ನಯ್ �ಯಂತರ್�ಾ ಮಂಡ�), ಅಥ�ಾ

�ಾಧನತವ್, �ಾವ��ೕ ನಗರ �ಗಮದ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಪರ್���ಗಳು, ಪರ�ಾನ� �ೕಡುವ ಏಜ�ಸ್ಗಳು, ಕಸಟ್ಮ್ಸ್ ಅ��ಾ�ಗಳು, �ಾಜ�ೕಯ ಪಕಷ್ಗಳ ಅಭಯ್�ರ್ಗಳು ಮತುತ್
�ಾವರ್ಜ�ಕ ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸಂ�ಥ್ಗಳ ಅ��ಾ�ಗಳನುನ್ (ಉ�ಾ., �ಡ್ �ಾರ್ಸ್) ಒಳ�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಈ ಪದ, ಸರ�ಾ�-�ಾವ್ಮಯ್ದ ಅಥ�ಾ �ಯಂ�ರ್ತ �ಾ�ಜಯ್ ಸಂ�ಥ್ಗಳನುನ್
ಅಂದ� ಸರ�ಾ� �ಾವ್ಮಯ್ದ ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಣದ �ಶವ್��ಾಯ್ಲಯಗಳು, ಏರ್ �ೖನ್ಸ್ಗಳು, ಆ�ಲ್ ಕಂಪ�ಗಳು, ಆ�ೂೕಗಯ್ ರಕಷ್�ಾ �ೌಲಭಯ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಇತರ
�ಾ�ಾಟ�ಾರರನುನ್ ಸ�ತ ಒಳ�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಪದವ� ಅಂಥ ವಯ್�ತ್ಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸಯ್ರು ಮತುತ್ �ಕಟ ಸಹವ�ರ್ಗಳನೂನ್ ಸಹ ಒಳ�ೂಳುಳ್ತತ್� (ಉ�ಾ., ಈ �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್
ವಯ್�ತ್� ಉಡು�ೂ� �ೕಡುವ�ದನುನ್ ��ೕ��ದ�ಲ್ ಒಬಬ್ ಸರ�ಾ� ಉ�ೂಯ್ೕ�ಯ �ಂಡ�/ಗಂಡ ಅಥ�ಾ ಮಕಕ್�ಗೂ ದು�ಾ� ಉಡು�ೂ� �ೕಡುವ�ದ�ಕ್ ಅನುಮ� ಇರುವ��ಲಲ್).
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�ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂಜ�ೕಯಸ್ರ್ ���ಡ್.
ಲಂಚ-��ೂೕ� ಮತುತ್ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ೕ�
ಈ �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ೕ�ಸ�ಾದ ನಡವ��ಯ ಒಂದು ಮು�ಾತ್ಯ�ಲಲ್ದ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಈ �ಳ� �ೕಡ�ಾ��. ಈ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಉ�ಾಹರ��ಾ�
�ಾತರ್ �ೕಡ�ಾ��; ಇದನುನ್ ಈ �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ೕ�ಸ�ಾದ ನಡವ��ಯ ಸಂಪ�ಣರ್ ��ಾಕ್�ಾರ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗದು:
•

�ೕ� �ೕಡುವ �ಾ�ನಯ್ �ಯಂತರ್�ಾ ಮಂಡ�ಯ ಅ��ಾ�ಗ�� ಅನುಸರ�ಗಳ �ೂರ�ಯನುನ್ ಕ�ಗ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಆಡ��ಾತಮ್ಕ ದಂಡ ಮತುತ್
ಜು�ಾಮ್�ಗಳನುನ್ ಕ���ೂ�ಸಲು ನಗದು, ಉಡು�ೂ�, ಊಟ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾಸ �ಚಚ್ಗಳನುನ್ ಭ�ಸುವ�ದು;

•

�ೕ�ಾ ಒಪಪ್ಂದದಂ� ಸಮಯ�ಕ್ ಸ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು, ಸಥ್�ೕಯ �ಾನೂ�ನ ಅ�ಯ�ಲ್ ಇಂಥ �ಾವ�ಗ�� ಅನುಮ� ಇದದ್ರೂ, ನಗದು ಅಥ�ಾ
ಉಡು�ೂ�ಗಳನುನ್ �ಾರ್ಹಕ�� �ೕಡುವ�ದು;

•

ನಗರ �ಗಮಗಳ ಅ��ಾ�ಗ��, �ಂಡರ್ ಮುಂ�ಾದ ಅಪರ್ಕ�ತ �ಾಂ�ರ್ಕ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಜಯ್ �ಷಯಗ��ಾ�, �ಂಡರ್ ಸ�� ��ಾರ್ರಗ�� ಪರ್�ಾವ
�ೕರಬಹು�ಾದ �ಾವರ್ಜ�ಕವಲಲ್ದ �ಾ�� ಪ�ಯಲು ಉಡು�ೂ� ಮತುತ್ ಮನರಂಜ� ಒದ�ಸುವ�ದು;

•

��� ��ಾಮಗಳು ಮತುತ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹಧನಗಳಂತಹ �ೌಲತುತ್ಗ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಸರ�ಾ� ಗು�ತ್�ಗಳ�ಲ್ ಆದಯ್� ಪ�ಯಲು �ಾಜ�ೕಯ ಅನುಗರ್ಹ�ಾಕ್�
�ಾಜ�ೕಯ ಅಥ�ಾ ದ�ತ್ �ೕ��ಗಳನುನ್ �ೕಡುವ�ದು;

•

ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ ಪ��ಾರ್ನುಮ� ಇಲಲ್� ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗ�� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ �ಾಯ್�ಾ� �ಾಲು�ಾರ�� ಇಂಟನರ್�ಪ್ ಅಥ�ಾ
ಉ�ೂಯ್ೕಗ ಒದ�ಸುವ�ದು;

•

ಇ�ಾವ್�ಸ್ಗಳ �� ಏ�ಸಲು, ಅವ�ಾಶ ಕ�ಪ್ಸಲು, ಹಣ �ಾ��ಸಲು ಅಥ�ಾ ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗ�� ಅನು�ತ �ಾವ��ಾ� �ಾ�ಗಳನುನ್ ರ�ಸಲು
ಮೂರ� ಪಕಷ್�ೂಂ�� ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾ� �ಾಲು�ಾರ�ೂಂ�� ಒಳಸಂಚು ರೂ�ಸುವ�ದು;

•

�ೕರ�ಾ� ಅನುಮ�ಸ�ಾದದ್ನುನ್ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ ಮೂಲಕ ಪರ್�ೕಜನಗಳನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ದು.

2.1

ABAC �ೕ�� ಅಪ�ಾದಗಳು

�ೕವ, ಅವಯವ ಅಥ�ಾ �ಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ ತಕಷ್ಣದ �ಾ�ಯನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು, ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ�� ��ೕ�ತ �ಾವ�ಯನುನ್ �ಾಡ�ೕ �ೕ� ಆ�ಕ್�ೕ ಇಲಲ್�ರುವ
ಅ��ಾಯರ್ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ ABAC �ೕ�� �ರುದಧ್�ಾ� ಅನುಮ� �ೕಡ�ಾಗುತತ್�.
ಅಂಥ ಘಟ�ಗಳನುನ್ ತಕಷ್ಣ ಅಥ�ಾ �ಾಧಯ್�ದದ್ಷುಟ್ �ೕಗ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�� ವರ��ಾಡ�ೕಕು.
3.

ಉಡು�ೂ�, ಊಟ, ಪರ್�ಾಸ ಮತುತ್ ಮನರಂಜ�ಾ ಖಚುರ್ಗಳು

�ಾ�ಾನಯ್ �ಷಯ�ಂದ�, ಕಂಪ� ತನನ್ �ಬಬ್ಂ�, ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮೂಲಕ ಸಪ್�ರ್ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾರವನುನ್
ಗ�ಸುತತ್��ೕ �ನಃ ಉಡು�ೂ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಳ ಮನರಂಜ��ಂದ ಅಲಲ್. ಉಡು�ೂ�ಗ��, ��ರ್ೕ�ಾಸ್ಹ ಧನಗ�� ಅಥ�ಾ ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗ��
ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ �ಾ�ಜಯ್ ಚಟುವ��ಗ�� ಪರ್�ಾವ �ೕರುವ ಅಥ�ಾ �ಧರ್�ಸುವ ಶ�ತ್�ೂಂ�ರುವ ಘಟಕದ (�ಾವರ್ಜ�ಕ
ಅಥ�ಾ �ಾಸ� ವಲಯದ�ಲ್) �ೌಲಭಯ್ಗ�� ಕಂಪ�ಯ ಹಣ ಅಥ�ಾ ಆ�ತ್ಯ ಬಳಸು��ಯನುನ್, ಇದ�ೂಂ�� ಎ�ಸ್�ಟ್ A ಎಂದು ಲಗ�ತ್ಸ�ಾದ ಕಂಪ�ಯ
ಉಡು�ೂ� ಮತುತ್ ಮನರಂಜ�ಾ �ೕ��ಂ��ಅನುಸರ� �ಾಡು�ತ್ರುವ�ದನುನ್ �ೂರತುಪ��, ಅದನುನ್ ��ೕ�ಸ�ಾ�ರುತತ್�.
ಅದರಂ�, �ಾಯ್�ಾ� ಮನರಂಜ� ಮತುತ್ ಪರ್�ಾಸ �ಾವ� ಮತುತ್ ವಸ� �ಚಚ್�ಕ್ �ಾ�ಾನಯ್ �ಾನ ಮತುತ್ ಸಂಯಮ �ೕಲು�ೖ ಪ�ಯ�ೕಕು. ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ�
�ಾಯ್�ಾರ ಮನರಂಜ�ಯನುನ್ ಕಂಪ��ಂ�� ವಯ್ವಹ�ಸುವ�� �ಾತರ್ ಒದ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆ ಮನರಂಜ� �ಚಚ್ ಅಪರೂಪ�ಾದ್�ರ�ೕಕು,
��ಯ�ಲ್ರ�ೕಕು, �ಾನೂನುಬದಧ್ �ಾಯ್�ಾ� ಗು�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸಲು ಉ�ದ್ೕ�ತ�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ ಉಡು�ೂ�ಗಳು ಮತುತ್ ಮನರಂಜ�ಾ �ೕ�
ಯನುನ್ �ಾ�ಸುವಂ�ರ�ೕಕು.
4.

ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್�ೂಂ�� ಸಂಬಂಧ

ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ಾನೂನುಗಳು ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್ದ ಮೂಲಕ �ಾಡ�ಾಗುವ ಪ�ೂೕಕಷ್ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ��ೕ�ಸುತತ್�, ಇದು ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್�ಕ್, ಅನು�ತ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗ�� �ೕಡ�ಾಗು�ತ್� ಎಂಬ �ಳುವ�� �ೂಂ��ಾದ್ಗಲೂ, ���ಾಳುವ�ದನುನ್ �ೕಡು�ತ್ರುವ�ದನೂನ್ ಒಳ�ೂಳುಳ್ತತ್�.
ಆದದ್�ಂದ, ಇಂಥ �ೕ�ಯ ಉಲಲ್ಂಘ�� �ಾರಣ�ಾಗಬಹು�ಾದ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಗಳ ಒಳ�ೂಳುಳ್�� ಸ�ನ್�ೕಶಗಳನುನ್ ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ತ�ಪ್ಸ�ೕಕು.
ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಗ�ೂಂ�� ವಯ್ವಹ�ಸುವ ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ�, ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ ವಯ್ವ�ಾರವನುನ್ �ೖ�ಕ�ಾ� �ವರ್�ಸು�ತ್ರುವ�ದನುನ್ ಮತುತ್ ಈ �ೕ�ಯನುನ್
ಅನುಸ�ಸು�ತ್ರುವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಮು�ನ್ಚಚ್�� ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಜ�ಾ�ಾದ್� �ೂಂ�ರು�ಾತ್�. ಇಂಥ ಮು�ನ್ಚಚ್��ಗಳು,
ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಯನುನ್ ಒಂದು ಪ�ಶರ್ಮ ಪ�ವರ್ಕ ಪ�ನ�ಾವ�ೂೕಕ� ಮೂಲಕ �ವರ್�ಸುವ�ದನುನ್, ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ ��ತ
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�ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂಜ�ೕಯಸ್ರ್ ���ಡ್.
ಲಂಚ-��ೂೕ� ಮತುತ್ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ೕ�
ಒಪಪ್ಂದದ�ಲ್ ಸೂಕತ್ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ-��ೂೕ� ಅನುಸರ�ಾ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ �ೕ�ಸುವ�ದು, ಕಂಪ�ಯ �ಾಯರ್�ಾಲದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಒದ�ಸುವ �ೕ�ಗಳ �ಾ�ರ್ಕ�
ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯಸಮಮ್ತ�ಯ �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡುವ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್� ಪ��ಾರ �ಾವ�ಸು�ಾಗ, ಮೂರ�ೕ
ವಯ್�ತ್ �ಾನು ಈ �ೕ�ಯನುನ್ ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ಾನೂನುಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್
ಉಲಲ್ಂ��ರುವ��ಲಲ್ ಎಂದು ಪರ್�ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದನೂನ್ �ೕ�ಸಬಹು�ಾ��.
ಅದರಂ�, ಕಂಪ�� �ಾ�ಾಟ�ಾರ�ಂದು ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾ ಪ��ೖ��ಾರ�ಂದು �ೕ� ಸ�ಲ್ಸಬಯಸುವ ಎ�ಾಲ್ ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್�ೂಂ�� �ೂಡ���ೂಳಳ್ಲು
ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಅ�ಾಯ-ಆ�ಾ�ತ ಒಂದು ಯ�ೂೕ�ತ ಕರ್ಯ��ಾನಗಳನುನ್ ರೂ���. �ಾವ��ೕ ಇಂಥ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್�ಂ�� ಒಪಪ್ಂದ
�ಾ��ೂಳುಳ್ವ �ದಲು ಇ�ಲ್ ಎ�ಸ್�ಟ್ B ಎಂದು ಲಗ�ತ್ಸ�ಾದ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ ಅ�ೕ�ತ �ಾಯರ್ತತಪ್ರ� ಪರ್�ಾನ್ವ� ಮತುತ್ ಪರ್�ಾ�ೕಕರಣ ವನುನ್
ಪ��ರ್�ೂ�ಸುವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ�ಸುವ�ದು ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ�ಯ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುತತ್�.
ಅ�ಟ್ೕ ಅಲಲ್, ಸರ�ಾ� ಸಂ�ಥ್ಗಳ ಎದುರು ಕಂಪ� ಪರ್���ಗ�ಂದು �ೕಮಕ �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ ಕು�ತು ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ�, �ಾನು �ೕಮಕ
�ಾ��ೂಳುಳ್ವ �ದಲು, ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ��ಂ�� ಇದರ ಕು�ತು ಚ�ರ್ಸ�ೕಕು.

�ಲವ� ಸ�ನ್�ೕಶಗಳ�ಲ್ ಅಂದ�, ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್�

ಸಂಬಂ��ದಂ� ಒಂದು ��ನ್� ಪ��ೕಲ� ನ�ಸಲು ಪರ್�ಾಯ್ತ ��ಾಠ್ವಂತ �ೕ�ಾ ಪ��ೖ��ಾರರ �ೕಮ�ಾ�, ಎ�ಸ್�ಟ್ B � ಸಂಬಂ��ದಂ�
�ಾ�ಾಟ�ಾರ�ಂದ ಒದ�ಸ�ಾದ ಉ�ಲ್ೕಖಗಳ ಸ�ಾ�ೂೕಚ� ಅಥ�ಾ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�� ಸೂಕತ್���ದ ಇತರ ��ಜ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ�
ಆದ� ಅಷಟ್�ಕ್ �ೕ�ತ�ಾ�ರ�, �ಚುಚ್ವ� ಅ�ಾಯ-ಆ�ಾ�ತ ಯ�ೂೕ�ತ �ಾಯರ್ತತಪ್ರ� ಅಗತಯ್�ಾ�ರುತತ್�.

�ೖ�ೂಳಳ್�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ಚುಚ್ವ�

�ಾಯರ್ತತಪ್ರ� ��ಜ್ಗಳನುನ್�ಾಖ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ��ಂದ �ಾಯುದ್�ೂಳಳ್�ಾದ �ಾಖ�ಗಳ�ಲ್ �ಾಖ�ಸ�ೕಕು. ಸೂಕತ್
ಯ�ೂೕ�ತ �ಾಯರ್ತತಪ್ರ� ಪರ್ಯತನ್ಗ�� ಕು�ತಂ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ಸಂಶಯಗಳನುನ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸುವ ಮೂಲಕ
ಬ�ಹ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
�ಚುಚ್ವ��ಾ�, ಕಂಪ� ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ ಅನುಸರ�ಾ �ಬಂಧ�ಗಳು ಎಂಬ �ಂ�ಲ್ೕಟ್ ಒಂದನುನ್ �ದಧ್ಪ��� ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ ಎ�ಸ್�ಟ್ Cಎಂದು
ಲಗ�ತ್ಸ�ಾ�ದುದ್ ಅದನುನ್ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್�ಂ��ನ ಎ�ಾಲ್ ಒಪಪ್ಂದಗಳ�ಲ್ �ೕ�ಸ�ೕಕು.

ಈ �ಂ�ಲ್ೕಟ್ ಬಳ�ಯ �ಾ�ಯ�ಲ್ನ �ಾವ��ೕ

ಬದ�ಾವ�ಗ�� ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯವ�ಂದ ಅನುಮ� ಪ�ಯ�ೕಕು.
�ಚುಚ್ವ��ಾ�, ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ೕ���ೂಂಡ�ಲ್, ಅದ�ೂಂ�� ವಯ್ವಹ�ಸುವ ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಸಂ�ಾವಯ್ �ಂಪ� ಧವ್ಜಗಳ ಕು�ತು
�ಳುವ�� �ೂಂ�ರ�ೕಕು. �ಂಪ� ಧವ್ಜಗಳು �ಲವ� �ರ್� ಅಥ�ಾ �ಾಸತ್�ಾಂಶಗ�ಾ�ದುದ್ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್�ಂದ ಅನು�ತ ವತರ್�ಯ �ಾಧಯ್�ಯ ಕು�ತು
ಕಂಪ�� ಎಚಚ್�� �ೕಡುತತ್�. �ಂಪ� ಧವ್ಜ�ಂದ� ಏ�ೂೕ ಒಂದು �ಾನೂನು�ಾ�ರ�ಾದುದು ನ��� ಎಂದು ಅಥರ್ವಲಲ್, ಆದ� ಇದರ ಕು�ತು ��ಚ್ನ
ತ�� ಅಗತಯ್. �ಂಪ� ಧವ್ಜಗಳು ��ಚ್ನ �ಾಸತ್�ಾಂಶ-ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುತತ್�, �ಂಪ� ಧವ್ಜಗಳ �ಲವ� ಉ�ಾಹರ�ಗ�ಂದ�:
•

ಅ�ಾ�ಾನಯ್ ಅಥ�ಾ ��ಚ್ನ �ಾವ� �ನಂ�ಗ�ಾ�ರುತತ್�, ಉ�ಾ: ಓವರ್-ಇ�ಾವ್�ಸ್ಂಗ್, ಅಪ್-ಫರ್ಂಟ್ �ಾವ�, ಅಸಪ್ಷಟ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ತ
ಅಥ�ಾ �ೂ�ಯ ��ಷದ �ಾವ�ಗಳು, ಸಫಲ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳು, ಅ�ಾ�ಾನಯ್ ಕ�ಶನ್ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಡ್-��ೕಮ್ ಪ��ಾರ �ಾವ�ಗಳು;

•

ತೃ�ೕಯ ಪಕಷ್�ರುವ ಸಥ್ಳ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ ಪರ�ಾ� �ಲಸ �ಾಡುವ ಸಥ್ಳವನುನ್ �ೂರತುಪ�� ಇ�ೂನ್ಂದು �ೕಶದ�ಲ್ರುವ �ಾ��
�ಾವ�ಸುವ �ನಂ�ಗಳು;

•

ಇ�ೂನ್ಂದು ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್�ಕ್, �ಾವ��ೂೕ ಸಂ�ಯ್ಯ �ಾ�� ಅಥ�ಾ ನಗದು ಅಥ�ಾ ಪ�ತ್ಹಚಚ್�ಾಗದ ಹಣ �ಾವ�� �ನಂ�ಸುವ�ದು;

•

�ಾಜ�ೕಯ ಅಥ�ಾ ದ�ತ್ ವಂ��ಗ�� �ನಂ�ಸುವ�ದು;

•

ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ ಒಂದು ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�� ಸಂಬಂ��ದ ಅಥ�ಾ ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ��ಂ�� �ಕಟ �ಬಬ್ಂ��ಾ�ರುವ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ವ�ಾ�ಕ
ಸಂಬಂಧ �ೂಂ�ದವ�ಾ�ರು�ಾತ್�;

•

ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್�ಂದ ತನನ್ �ಾ�ಕತವ್, �ಾಲು�ಾರರು ಅಥ�ಾ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಬ�ರಂಗ�ೂ�ಸಲು �ಂಜ�ಯುವ�ದು ಅಥ�ಾ ��ಾಕ�ಸುವ�ದು;

•

ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್ ತನನ್ �ಾ�ಕತವ್ವನುನ್ ಮ��ಾಚಲು �ೂೕ�ಡ್ಂಗ್ ಕಂಪ�ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ��ಾನಗಳನುನ್ ಬಳಸುತತ್�;

•

ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್ ತನನ್ ಕಂಪ�ಯ ಪರ್���ತವ್ವನುನ್ ಇ�ಸುವ ಅ�ೕ�ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸುತತ್� ಅಥ�ಾ ತನನ್ ��ನಶ್ನ್ನ �ಾ�ಾವ�ಯನುನ್
�ೌಪಯ್�ಾ� ಇ�ಸಬಯಸುತತ್�; ಅಥ�ಾ

•
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ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್ ಉದಯ್ಮದ�ಲ್ ಕ�� ಅನುಭವ �ೂಂ�ರುತತ್� ಆದ� “ಸ��ಾದ ವಯ್�ತ್ಗಳ �ಳುವ����” ಎಂದು �ಲ್ೕಮ್ �ಾಡುತತ್�.

�ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂಜ�ೕಯಸ್ರ್ ���ಡ್.
ಲಂಚ-��ೂೕ� ಮತುತ್ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ೕ�
�ೕ�ನದರ �ೂ��, ಕಂಪ��ಂದ ಇ���ೂಂಡ ಎ�ಾಲ್ ಮೂರ�ೕ-ವಯ್�ತ್ಗಳು, �ಾ�ರ್ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�, ಇ�ಲ್ ಲಗ�ತ್ಸ�ಾದ ಎ�ಸ್�ಟ್ D ಪರ್�ಾರ,
ತೃ�ೕಯ ಪಕಷ್ದ ಅನುಸರ�ಾ ಪರ್�ಾ�ೕಕರಣವನುನ್ ಪ��ರ್�ೂ�ಸ�ೕಕು. ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ� ಪರ್��ರ್�ಗಳನುನ್ ಅಂತಹ ಪರ್�ಾ�ೕಕರಣ�ಾಕ್�
ಪ��ೕಲ� �ಾಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ��ಚ್ನ ��ಜ್ಗಳ ಅಗತಯ್ದ ಕು�ತು �ಧರ್�ಸು�ಾತ್�. ಈ ಆಚರ�ಯ�ಲ್ ಆಗುವ �ಾವ��ೕ �ಾ�ಾರ್ಂತರ�ಕ್
ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ��ಂದ ಪ��ಾರ್ನುಮ� ಪ�ಯ�ೕಕು ಮತುತ್ ಸೂಕತ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾಖ�ಸ�ೕಕು.
ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ�ಯು ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ ಸಂ�ಾವಯ್ ಅನು�ತ ವತರ್�ಯ�ಲ್ �ೂಡ�ರುವ��ಾ� ಸಂಶಯಪಡಲು �ಾರಣ��ಾದ್ಗ, ತಕಷ್ಣ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ
ಅ��ಾ�� ಪರ್ಕರಣವನುನ್ ವರ��ಾಡ�ೕಕು. ಕಂಪ� ಒಂದು ತ��ಯನುನ್ ನ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ ಅನು�ಾನಗಳು ತ��ಯ ಮೂಲಕ �ದಧ್�ೂಂಡ�ಲ್
ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ ಮುಂ�ನ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ��ಲ್ಸ�ೕಕು.
5.

ಉ�ೂಯ್ೕಗ/ ಇಂಟನರ್�ಪ್ಗಳು

�ಲ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ �ಾಯ್�ಾ� �ಾಲು�ಾರರು ಕಂಪ� ಇಂಟನರ್�ಪ್ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ ಉ�ೂಯ್ೕಗಗಳನುನ್ �ಲ
ವಯ್�ತ್ಗ�� ಒದ�ಸಲು �ನಂ�ಸಬಹುದು. ಇಂಟನರ್�ಪ್ಸ್ ಅಥ�ಾ ಉ�ೂಯ್ೕಗವನುನ್ ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗ�� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ �ಾಯ್�ಾ� �ಾಲು�ಾರ��
ಒದ�ಸುವ�ದು ಒಂದು ���ಾಳುವ ಐಟಂ ಅನುನ್ ಒದ��ದಂ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು.
ಈ �ೕ�ಯು ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್�ಾ� �ಾಲು�ಾರ�ಂದ ಬರುವ ಇಂಥ �ನಂ�ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು �ಾಗರ್ಸೂ�ಯನುನ್ ಈ ಮುಂ�
ಇ�ಸು�ತ್�. �ಾ�ಾನಯ್ ಕರ್ಮದ ಒಳ� �ಾಥ್ನಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಇಂಟನರ್�ಪ್ ಅಥ�ಾ ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾಕ್� ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಸಂದಶರ್ನ �ಾ�ದ�ಲ್, ಮುಖಯ್
ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ� ಅಭಯ್�ರ್ಯ ಮತುತ್ ಒಬಬ್ ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಯ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ �ಾಯ್�ಾ� �ಾಲು�ಾರ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನುನ್
ಸೂ�ತ�ೂ�ಸ�ೕಕು. ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ �ಾಯ್�ಾ� �ಾಲು�ಾರ�� ಸಂಬಂ��ದ ಅಭಯ್�ರ್ಯ ಸಂದಶರ್ನವನುನ್ �ಾಥ್ನ ಭ�ರ್�ಾಡುವ
�ಾ�ಾನಯ್ ಪರ್�ರ್�ಯ �ೂರ� ನ��ದ�ಲ್, �ಾವ��ೕ ಇಂಟನರ್�ಪ್ ಅಥ�ಾ ಉ�ೂಯ್ೕಗ �ೂಡು�� ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ��ಂದ ಪ��ಾರ್ನುಮ�
ಪ�ಯ�ೕಕು.
6.

�ಾಜ�ೕಯ ವಂ��ಗಳು ಮತುತ್ ದ�ತ್ �ೕ��ಗಳು

ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ�, �ಾಯ್�ಾರ ಪ�ಯಲು ಅಥ�ಾ ಉ���ೂಳಳ್ಲು ಅಥ�ಾ ಅನು�ತ �ಾಯ್�ಾ� �ಾಭಗಳನುನ್ ಪ�ಯಲು ತನನ್ �ಸ��ಂ�ಾಗ�ೕ ಅಥ�ಾ
ಕಂಪ�ಯ �ಸ��ಂ�ಾಗ�ೕ �ಾಜ�ೕಯ ಅಥ�ಾ ದ�ತ್ �ೕ��ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾರದು. ಕಂಪ��ಂದ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾಜ�ೕಯ ಅಥ�ಾ ದ�ತ್ ವಂ��ಗಳು
�ಾನೂ�ನ ಅ�ಯ�ಲ್ ಅನುಮ�ಸ�ೕಕು, ಈ �ೕ�ಯ �ಬಂಧ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ �ೂೕ�ಾ �ೖಯ್ಡ್ ದ�ತ್ ಸಂ�ಥ್�ಾ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್
�ಾವ��ೕ ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಸರ�ಾ� ಘಟಕ�ಕ್ �ೕ�ದ �ಾಜ�ೕಯ ಅಥ�ಾ ದ�ತ್ ಸಂ�ಥ್ಗಳ ವಂ��ಗಳ ಪರ್ಕರಣದ�ಲ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ
ಪ��ಾರ್ನುಮ��ಂ�� �ಾಡ�ೕಕು. ಅತಯ್ಂತ ��ಚ್ನ ಲಂಚದ ಅ�ಾಯ�ರುವ �ಲ ಸ�ನ್�ೕಶಗಳ�ಲ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ� �ಾಯರ್ತತಪ್ರ�
�ವರ್�ಸುವ ಅಗತಯ್�ರುತತ್�. ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಅಂಗಸಂ�ಥ್ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ಸರ�ತ್ ಕರ್ಮ�ಕ್ ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ� ಒಂದು �ಾಜ�ೕಯ ಅಥ�ಾ ದ�ತ್
�ೂಡು�ಯನುನ್ �ೂೕ�ದ�, ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ� ಸೂ�ಸ�ೕಕು. ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂ�ಥ್ಗಳ ಪರ�ಾ� �ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ� ಉ�ೂಯ್� ಅಥ�ಾ
ಏಜಂಟರುಗಳು �ಾಜ�ೕಯ ವಂ��ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾಗದು.
7.

�ಾಖ� ಇ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಆಂತ�ಕ �ಯಂತರ್ಣ

ಕಂಪ��ಂದ �ಾಡ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ ಖಚುರ್�ಚಚ್ಗಳನುನ್ �ಖರ�ಾ� ಕಂಪ�ಯ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ಗಳ�ಲ್ �ೂೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಕಂಪ��ಂದ ಅಥ�ಾ
ಕಂಪ�ಯ ಪರ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾವ�ಗಳು ಸೂಕತ್�ೕ�ಯ�ಲ್ ಅ�ಕೃತ�ೂಂ�ರ�ೕಕು. ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ��ಾಕ್�ಾರ ಮತುತ್ ಹಣ�ಾಸು ವರ��
ಎ�ಾಲ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನದಂಡಗಳನುನ್, ತತವ್ಗಳನುನ್, �ಾನೂನು ಮತುತ್ ಆಚರ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು. ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ�, ಆಡ�ತ�ಕ್ �ೕ�ಾಗುವ
ಎ�ಾಲ್ ವರ�ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಸಮಯ�ಕ್ ಸ��ಾ� ಪ��ರ್�ೂ�ಸ�ೕಕು.

��ೕಷ�ಾ�, ಕಂಪ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾಖ�ಗಳ�ಲ್

�ಖರ�ಾ� �ವ��ರುವ�ದನುನ್ �ೂರತುಪ�� �ೕ� �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ಕ್ �ಾವ��ೕ �ಾವ�ಯನುನ್ �ಾಡ�ರುವ�ದನುನ್ ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ಖ�ತಪ�ಸ�ೕಕು.
ಕಂಪ�ಯ ಹಣ ಅಥ�ಾ ಆ�ತ್ಯನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳನುನ್, ಏ�ಾರ್ಟುಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ಸ��ಾ� ಮತುತ್ �ಖರ�ಾ�
ಕಂಪ�ಯ ಹಣ�ಾ�ನ �ಾಖ�ಗಳ�ಲ್ �ಾಖ�ಸುವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ�ಸಲು ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ಉತತ್ಮ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು. �ಾವ��ೕ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್�
�ಾವ��ೕ ಬ�ರಂಗ�ೂ�ಸದ ಅಥ�ಾ �ಾಖ�ಸದ �ಾ�ಗಳನುನ್ �ಾಥ್�ಸ�ಾರದು.
ಕಂಪ�ಯ ಪ�ಸತ್ಕಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾಖ�ಗಳ�ಲ್ �ಾಡ�ಾರದು.

�ಾವ��ೕ �ಾರಣಕೂಕ್ ಸುಳುಳ್ ಅಥ�ಾ ಕೃ�ರ್ಮ ನಮೂದುಗಳನುನ್

ಅಂ�ಮ�ಾ�, ಈ �ೕ�ಯ ಮೂಲಕ ಅನಯ್�ಾ ��ೕ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ�ದನುನ್ �ಾ�ಸಲು

�ೖಯ�ತ್ಕ ಹಣವನುನ್ ಬಳಸ�ಾರದು. ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ� ಅ��ಾ� ಈ �ೕ�ಯ �ೕ�ವ್�ಾರ� ಮತುತ್ �ಾ��ೂ�ಸು��� ಮುಖಯ್�ಾ�
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�ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂಜ�ೕಯಸ್ರ್ ���ಡ್.
ಲಂಚ-��ೂೕ� ಮತುತ್ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ೕ�
ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಈ �ೕ�ಯ ಅನುಸರ�ಯ �ೕ�ವ್�ಾರ� ನ�ಸಲು ಕಂ�� ತನನ್ ಪ�ಸತ್ಕಗಳು ಮತುತ್ �ಾಖ�ಗಳ ಆವತರ್ಕ ಪ��ೂೕಧ�ಗಳನುನ್
ನ�ಸುತತ್�.
8.

�ಾಲ�ಯ�ಲ್ರುವ ಅನುಸರ� �ೕ�ವ್�ಾರ� ಮತುತ್ ತರ�ೕ�

ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ-��ೂೕ� ಅನುಸರ�� ಕಂ��ಯ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ ಬದಧ್�ಯ �ಾಗ�ಾ�, ಎ�ಾಲ್ ಕಂಪ� �ೌಕರರು �ೕ�ಯ ಪರ್�ಯನುನ್ (ಉಡು�ೂ�ಗಳು
ಮತುತ್ ಮನರಂಜ�ಾ �ೕ� ಮತುತ್ �ಶಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್/�ಾ���ಾರ �ೕ��ಂ��) ಪ�ಯ�ೕಕು ಮತುತ್ ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು.

ಕಂಪ�ಯ ಎ�ಾಲ್

ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು �ಾವ�- (1) �ೕ�ಯನುನ್ ಪ��ೕ��ರುವ��ಾ�; (2) �ೕ�� ಬದಧ್�ರುವ��ಾ�; ಮತುತ್ (3) �ೕ�ಯ ಸಂ�ಾವಯ್ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯನುನ್ ��ತ
ರೂಪದ�ಲ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�� ವರ��ಾಡುವ��ಾ� ವಷರ್�ೂಕ್�ಮ್ ಪರ್�ಾ�ೕಕ�ಸ�ೕಕು. ಅಂಥ ಪರ್�ಾ�ೕಕರಣದ ಪರ್��ಂದನುನ್ ಇ�ಲ್
ಎ�ಸ್�ಟ್ E ಎಂದು ಲಗ�ತ್�ದಂ� ಕಂಪ�ಯ ಎ�ಾಲ್ �ಬಬ್ಂ�ಗಳು �ಾ�ರ್ಕ�ಾ� ಪ��ರ್�ೂ�ಸ�ೕಕು.
�ಚುಚ್ವ��ಾ�, ABAC �ಾನೂನುಗಳು ಮತುತ್ ಈ �ೕ�ಯ ಅಗತಯ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಕಟುಟ್�ಾಡುಗಳ ಕು�ತು ಕಂಪ�ಯ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗ�� �ಳುವ�� �ೕಡಲು
ಕಂಪ� ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� ಅನುಸರ�ಾ ತರ�ೕ� �ಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ಒದ�ಸುತತ್�. ಕಂಪ�ಯ ಎ�ಾಲ್ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು ಇಂಥ ತರ�ೕ�ಯ�ಲ್
�ಾಗವ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ� ಈ ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಅನುಸ��ದದ್ನುನ್ ಖ�ತಪ�ಸಲು �ಾಜ� �ಾಖ�ಯನುನ್ �ಾ�ದ್�ಸ�ೕಕು.
9.

ದುನರ್ಡ�ಯ ಘಟ�ಗಳನುನ್ ವರ��ಾಡುವ�ದು

ಕಂಪ�ಯು ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ-��ೂೕ� ಅನುಸರ�� ತನನ್ ಬದಧ್�ಯನುನ್ ಗಂ�ೕರ�ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್ ಕಂಪ� ಎ�ಾಲ್ �ಬಬ್ಂ� ಈ ಬದಧ್�ಯನುನ್
ಹಂ��ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸುತತ್�.

ಆದದ್�ಂದ, ಈ �ೕ�ಯನುನ್ ಉಲಲ್ಂ��ರುವ �ಳುವ�� �ೂಂ�ದ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಯ ಉಲಲ್ಂಘ��ಾ�� ಎಂಬ

ಅನು�ಾನ�ದದ್ �ಾವ��ೕ �ಬಬ್ಂ� ತಕಷ್ಣ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಲು ಕಂಪ� ಬಯಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅ�ೕ�ಸುತತ್�.
ಅ�ಾಮ�ೕಯ�ಾ�ಯೂ ವರ� ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು.

ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಬಬ್ಂ� ತನ� ��ದ ಅಥ�ಾ �ಾನು ಅನು�ಾ��ದ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯನುನ್

ವರ��ಾಡಲು �ಫಲ�ಾದ�ಲ್, ಆ ಸಂಬಂ�ತ �ಬಬ್ಂ�ಯನುನ್ �ಸುತ್ಕರ್ಮ�ಕ್ ಒಳಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�, ಅದು ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಂದ ��ದು�ಾಕುವ�ದನೂನ್
ಒಳ�ೂಳುಳ್ತತ್�.
ಕಂಪ� ಈ �ೕ�ಯ ಸಂ�ಾವಯ್ ಉಲಲ್ಂಘ� ಕು�ತು ದೂರು ಸ�ಲ್ಸಲು �ಳ�ನ ಇ�ೕಲ್ ��ಾಸವನುನ್ ಮತುತ್ �ಾಟ್ �ೖನ್ ಅನುನ್ ��ೕ���:
ethics.reel@ramky.com. �ಾಟ್ �ೖನ್ ನಂ: +91- 8096875557. ಸಮ�ಯ್ಯನುನ್ ವರ��ಾಡುವ ಕು�ತು ��ಚ್ನ �ಾ�� ಎ�ಸ್�ಟ್ F ರ�ಲ್
ಲಗ�ತ್�ದ ಕಂಪ�ಯ �ಶಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್�ೕ� ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�.
ಕಂಪ�ಯ �ೕ� ಏ�ಂದ�, ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� ಅಥ�ಾ ಈ �ೕ�ಯ ಕು�ತು �ಾತ ಅಥ�ಾ ಶಂ�ತ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯನುನ್ �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ
ನಂ��ಯ�ಲ್ ವರ� �ಾ�ದ�ಲ್, ವರ� �ಾ�ದ ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಬಬ್ಂ�ಯ �ರುದಧ್ ಪರ್�ಕೂಲ ಉ�ೂಯ್ೕಗ-ಸಂಬಂ�ತ ಕರ್ಮವನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್�ಾಗುವ��ಲಲ್.
ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ��ಂದ ವರ� �ಾಡಲಪ್ಟಟ್ ಎ�ಾಲ್ ದೂರುಗಳನುನ್ ಕಟುಟ್��ಾಟ್� �ೌಪಯ್�ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ವರ��ಾಡುವ ಅಥ�ಾ ಈ
�ೕ�ಯ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯನುನ್ ವರ� �ಾಡಬಯಸುವವರನುನ್ �ದ�ಸುವ, ಅಥ�ಾ �ೕಡು �ೕ���ೂಳಳ್ಬಯಸುವ, ಪರ್��ಾಅ ಅಥ�ಾ �ರುಕುಳ �ೕಡುವವರ
�ೕ� ಕಂಪ� �ಸುತ್ಕರ್ಮ �ೖ�ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್ ಅದು ಅವರನುನ್ ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಂದ ��ದು�ಾಕುವ ಹಂತದವ�ಗೂ �ೂೕಗಬಹುದು.
ಈ �ೕ�� ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾಲ್ ಪರ್�ನ್ಗಳನುನ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�� ರ�ಾ�ಸ�ೕಕು.
ದಯ�ಟುಟ್ ಗಮ��:

ಅನವ್�ಸುವ �ಾನೂನುಗಳನುನ್ ಪ�ಷಕ್�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೖ�ಕ ಪ�ಸರದ�ಲ್ ವಯ್ವ�ಾರ ನ�ಸುವ ತನನ್ ಉ�ದ್ೕ�ತ ದೃ�ಟ್�ೂೕನವನುನ್ ಅನು�ಾಠ್ನ�ೂ�ಸಲು
ಸೂಕತ್���ದ ಇತರ �ೕ�ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ �ರ್�ಾ��ಾನಗಳನುನ್ �ಾ��ೂ�ಸುವ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಮತುತ್ POCA, FCPA,UKBA, OECD ತತವ್ಗಳನುನ್
ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ��ೕ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ-��ೂೕ�, ಲಂಚ-��ೂೕ� �ಾನೂನುಗಳು ಅಥ�ಾ �ಬಂಧ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು ಕಂಪ� ತನನ್ ಈ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ
��ೂೕ� ಮತುತ್ ಲಂಚ ��ೂೕ� �ೕ�ಗಳ�ಲ್ ಬದ�ಾವ� �ಾಡಬಹುದು.
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಗ�ಾದ�ಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ �ಾಲು�ಾರ�� �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ಅದನುನ್ ಸೂಕತ್���ದ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ��ಸ�ಾಗುತತ್�.

ಪ�ಟ | 6

ಎ�ಸ್�ಟ್ F
�ಶಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್ �ೕ�

ಆವೃ�ತ್ 01, REEL ಮತುತ್ ಅಂಗಸಂ�ಥ್ಗ�ಂದ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಂದು �ಾ��ೂ�ಸ�ಾ��

�ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂಜ�ೕಯಸ್ರ್ ���ಡ್
�ಶಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್ �ೕ�
A. ಪ�ಚಯ

�ಾ�ಕ್ ಎ�ವ್�ೂ ಇಂ��ಯಸ್ರ್ ���ಡ್ (“ಕಂಪ�”) ತನನ್ �ನ �ತಯ್ದ ಚಟುವ��ಗ�� �ಾನೂನುಬದಧ್ ಮತುತ್ �ೖ�ಕ ನಡವ��� ಬದಧ್�ಾ�ರುತತ್�. ಈ �ೕ� ಕಂಪ�ಯ
ಎ�ಾಲ್ ��ೕರ್ಶಕರು, ಅ��ಾ�ಗಳು, �ೌಕರರು, ಏ�ಂಟ್ಗಳು, ಪರ್���ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ವಯ್�ತ್ಗ�� ಅನವ್�ಸುತತ್� (ಕನಸ್ಲಟ್ಂಟ್ಗಳು, ಸಲ��ಾರರು, �ಾ�ಾಕ್�ಕ
ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳನುನ್ ಇದು ಒಳ�ೂಳಳ್ಬಹುದು) (ಒ�ಾಟ್� "ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ�").
ಕಂಪ� ತ�ನ್�ಾಲ್ �ಬಬ್ಂ�, ಅನವ್�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾನೂನುಗ�� ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ �ೕ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಯರ್ �ವರ್�ಸಲು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್
ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸು�ಾಗ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ವಯ್ವ�ಾರ ಮತುತ್ �ೖಯ�ತ್ಕ �ೕ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸಲು ಬಯಸುತತ್�. ಆದದ್�ಂದ ಕಂಪ� ಈ �ಾನೂನನುನ್ ಅಥ�ಾ
ಕಂಪ�ಯ �ಾಲ�ಯನುನ್ ಉಲಲ್ಂ��ದ ಅಥ�ಾ ಉಲಲ್ಂಘ� ಆಗು�ತ್� ಎಂಬ ಸಂಶಯ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾಗಬಹು�ಾದ ದೂರುಗಳನುನ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�� ತಕಷ್ಣ
ವರ��ಾಡುವ�ದನುನ್ ಅ�ೕ�ಸುತತ್�. 1
0

ಅ�ಾಮ�ೕಯ�ಾ�ಯೂ ವರ� ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು.

ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಬಬ್ಂ� ತನ� ��ದ ಅಥ�ಾ �ಾನು ಅನು�ಾ��ದ

ಉಲಲ್ಂಘ�ಯನುನ್ ವರ��ಾಡಲು �ಫಲ�ಾದ�ಲ್, ಆ ಸಂಬಂ�ತ �ಬಬ್ಂ�ಯನುನ್ �ಸುತ್ಕರ್ಮ�ಕ್ ಒಳಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�, ಅದು ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಂದ ��ದು�ಾಕುವ�ದನೂನ್
ಒಳ�ೂಳುಳ್ತತ್�.
ಕಂಪ�ಯ �ೕ� ಏ�ಂದ�, ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� ಅಥ�ಾ ಈ �ೕ�ಯ ಕು�ತು �ಾತ ಅಥ�ಾ ಶಂ�ತ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯನುನ್ �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ ನಂ��ಯ�ಲ್
ವರ� �ಾ�ದ�ಲ್, ವರ� �ಾ�ದ ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಬಬ್ಂ�ಯ �ರುದಧ್ ಪರ್�ಕೂಲ ಉ�ೂಯ್ೕಗ-ಸಂಬಂ�ತ ಕರ್ಮವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾಗುವ��ಲಲ್.
ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ��ಂದ ವರ� �ಾಡಲಪ್ಟಟ್ ಎ�ಾಲ್ ದೂರುಗಳನುನ್ ಕಟುಟ್��ಾಟ್� �ೌಪಯ್�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಈ �ೕ�ಯ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯನುನ್ ವರ��ಾಡುವ
ಅಥ�ಾ ವರ� �ಾಡಬಯಸುವ ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್ �ದ�ಸುವ, ಅಥ�ಾ �ೕಡು �ೕ���ೂಳಳ್ಬಯಸುವ, ಪರ್��ಾರ ಅಥ�ಾ �ರುಕುಳ �ೕಡುವವರ �ೕ� ಕಂಪ� �ಸುತ್ಕರ್ಮ
�ೖ�ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್ ಅದು ಅವರನುನ್ ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಂದ ��ದು�ಾಕುವ ಹಂತದವ�ಗೂ �ೂೕಗಬಹುದು.

B.

ವರ� �ಾಡುವ ದೂ�ನ ವಗರ್ಗಳು

ಕಂಪ�ಯ �ಬಬ್ಂ�, �ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕ�ಾರದ ಭಯ�ಲಲ್�, �ಾವ��ೕ ದೂರು ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಸೂಕತ್ವಲಲ್ದ �ರ್� ಅಥ�ಾ ನಡ�, ಅದು
�ೖಜ�ಾ�ರ�, ಸಂಭವ�ೕಯ�ಾ�ರ� ಅಥ�ಾ ಸಂಶಯ�ಾದ್�ರ� ವರ��ಾಡಲು ಮುಕತ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಈ ಪ�ಟ್� �ೂ��ಲಲ್. ಆದರೂ, �ಳ�ನ ಪ�ಟ್ಯು ಈ �ೕ�ಯ
ಅ�ಯ�ಲ್ ವರ� �ಾಡ�ೕ�ಾದ ದುರುಪ�ೕಗದ �ಧಗಳ �ಾದ�ಯನುನ್ ಒದ�ಸಲು ಉ�ದ್ೕ�ಸ�ಾ��:
•

ಕಂ��ಯ ಲಂಚ ��ೂೕ� ಮತುತ್ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ೕ� ಉಲಲ್ಂಘ�;

•

ಕಂಪ�ಯ �ಬಬ್ಂ� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ �ಾಯ್�ಾ� �ಾಲು�ಾರ�ಂದ �ಕ್ �ಾಯ್ಕ್ ಅಥ�ಾ ಲಂಚ �ೕಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ವ್ೕಕ�ಸುವ�ದು;

•

ಕಂ��ಯ ಏ�ಂಟ್ಗಳು, �ಾ�ಾಟ�ಾರರು, ಮತುತ್ ವಯ್ವ�ಾರ �ಾಲು�ಾರ�ಂದ ಕಂಪ� �ಯಮಗಳ ಉಲಲ್ಂಘ�;

•

ಹಣದ ದುರುಪ�ೕಗ;

•

ವಯ್ವ�ಾರಗಳ �ೕಸದ �ಕಕ್ಪತರ್ �ವರ್ಹ�;

•

ಹಣ ಅಥ�ಾ ಬಂಡ�ಾಳದ ಅನ�ಕೃತ ಬಳ�;

•

�ರ್�ನಲ್ ಅಪ�ಾಧ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು�ಾ�ರ �ರ್�;

•

�ಾಥ್ನ ದುರುಪ�ೕಗ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಅನ�ಕೃತ ಬಳ�� ಅಥ�ಾ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾಭ�ಾಕ್� ��ಾಸ�ತ್ಯ ಘಷರ್�ಗಳು, ಉ�ಾ. ಒಪಪ್ಂದ�ಕ್ ಸಂಬಂ�ತ ಪಕಷ್ವನುನ್
�ಂಬ�ಸುವ�ದು;

1

•

�ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ;

•

�ದ�ಸು��.

ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ (“CCO”) �ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. CCO �ೕಮಕ�ಾಗುವವ��, ಅಥ�ಾ CCO ಕ�ೕ� �ಾ��ಾ�ದದ್�, ಅ�ಾಯ �ವರ್ಹ�ಾ

ಸ��/�ಸ್ಕ್ �ಾಯ್�ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಕ�ೕ�ಯು (ಪರ್ಸುತ್ತ �ರ್ೕ �ೌತಮ್ ��ಡ್, �ರ್ೕ �ನನ್ ಮತುತ್ ಸತಯ್ ಅಡ�ಾಲ ಅವರನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡ) CCO ಅವರ �ಾತರ್ವನುನ್
�ವರ್�ಸುತತ್�.
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D. �ಾತರ್ ಮತುತ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳು
ಕಂಪ� �ೕ�ಯ ಸಂ�ಾವಯ್ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯನುನ್ ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ವರ��ಾಡುವ�ದನುನ್ ಅ�ೕ�ಸ�ಾಗು�ತ್ದದ್ರೂ, �ಶಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್ಗಳು ತಮಮ್ಷಟ್�ಕ್ �ಾ�ೕ �ಾವ��ೕ
ತ�� ನ�ಸ�ಾರದು.

ಕಂ��ಯು ಎ�ಾಲ್ ದೂರುಗಳನುನ್ ಗಂ�ೕರ�ಾ� ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್ ಈ �ೕ�� ಸೂಕತ್�ಂದು ಪ�ಗ�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ ವರ�ಗಳನುನ್ ತ��

�ಾಡುತತ್�. ಅವರು �ೕ� �ಾಡಲು ಆ�ಕ್ �ಾ�ದ� �ಶಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್ಗಳು �ಾವ� ಬಯ�ದ�ಲ್ ಅ�ಾಮ�ೕಯ�ಾ� ಉ�ಯಬಹುದು. ಆದರೂ, ಕಂ�� �ಲವ�
ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಈ �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ನ�ಸ�ಾಗುವ �ಾವ��ೕ ತ���ಂ��, ಸಂ�ಾವಯ್ ಉಲಲ್ಂಘ�ಗಳ �ಾವ��ೕ ವರ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಚುಚ್ವ� �ಾ��ಯನುನ್
ಒದ�ಸುವ�ದು �ೕ�ದಂ�, �ಶಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್ಗಳು ಸಹಕ�ಸುವಂ� �ೕ��ೂಳಳ್ಬಹುದು. ಈ ಸ�ನ್�ೕಶಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�, ಈ �ೕ�ಯ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾವ��ೕ ತ��ಯ
ಫ��ಾಂಶಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಅದ�ಾಕ್� ��ದು�ೂಳಳ್�ಾಗುವ ಪ��ಾರ ಕರ್ಮಗಳ ಕು�ತು �ಶಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್ಗ�� �ಾ�� �ೕಡಬಹುದು.
E. ವರ��ಾಡುವ�ದು ಮತುತ್ ತ���ಾಡುವ�ದು
ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೕ �ಬಬ್ಂ��ೕ� �ಾ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ಸಮ�ಯ್ ಅಥ�ಾ ದುನರ್ಡ�ಯ ಕು�ತು �ಳುವ�� �ೂಂ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಶಂ�
ಪಟಟ್�ಲ್ ಅವನು/ಅವಳು ತಕಷ್ಣ ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳ�ಲ್ ಒಂದನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು: (i) ದೂರುಗಳನುನ್ ಇ�ೕಲ್ �ಾ� ethics.reel@ramky.com +91
8096875557 � ಸಮ�ಯ್ಯನುನ್ �ವ�� ಒಂದು ಧವ್� ಸಂ�ೕಶ ಕಳು��, ಅಥ�ಾ (iii) ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್�.
G. �ಾರತಮಯ್, ಪರ್�ೕ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ರುಕುಳ
ಈ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ವರ� ಸ�ಲ್ಸುವ �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್ಯ �ರುದಧ್ �ಾವ��ೕ �ಾರತಮಯ್, ಪರ್�ೕ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ರುಕುಳವನುನ್ ಕಂಪ� ಕಟುಟ್��ಾಟ್� ��ೕ�ಸುತತ್�.
�ೂಂದವರು ಇಂಥ �ಾರತಮಯ್, ಪರ್�ೕ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ರುಕುಳದ ಸಂಗ�ಯನುನ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ ಗಮನ�ಕ್ ತರುವ�ದು ಅಗತಯ್�ಾ�ರುತತ್�, ಆಗ �ಾತರ್ ಇಂಥ
ಸಂಗ�ಯನುನ್ ಕೂಡ�ೕ ತ���ಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಸೂಕತ್�ಾ� ಪ�ಹ�ಸಬಹುದು.
H.

ಸುಳುಳ್ ದು�ನ �ರುದಧ್ ಕರ್ಮ

ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಸುಳುಳ್ ದೂರು ಸ�ಲ್ಸುವ ಅಥ�ಾ ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ �ಾಡುವ �ಶಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್ಗಳು �ಸುತ್ ಕರ್ಮ�ಕ್ ಒಳ�ಾಗು�ಾತ್�.
I.

ಸುಪ�ರ್

ಈ �ೕ�� ಸಂಬಂ��ದ ವರ�, ತ�� ಮತುತ್ �ಾ��ೂ�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ ಸುಪ�ರ್ಯ�ಲ್ ಇ�ಸ�ೕಕು.
J. �ಾ��ೂ�ಸುವ �ಚುಚ್ವ� �ಾ��
ಕಂಪ�ಯ ಆಂತ�ಕ ದೂರು ��ಾನದ �ೂರ�ಾ�, �ಲವ� �ಾನೂನು �ಾ��ೂ�ಸುವ ಏಜ�ಸ್ಗಳು ಪರ್�ಾನ್ಹರ್ �ಕಕ್ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಟ್ �ಷಯಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ
ಹಣ�ಾಸು �ಾ��ಯ ಸಂ�ಾವಯ್ ವಂಚ�ಾ ವರ�ಗಳನುನ್ ಪ��ೕ�ಸುವ ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರುತತ್� ಎಂಬುದನುನ್ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಉ�ೂಯ್ೕ� �ಾನೂನು
ಉಲಲ್ಂಘ� ಉಂ�ಾ�� ಎಂದು ನಂಬಲು ಸೂಕತ್ �ಾರಣವನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾಗ ಸೂಕತ್ ಏಜ�ಸ್� �ಾ��ಯನುನ್ ವರ��ಾಡುವ�ದನುನ್ ತ�ಗಟುಟ್ವ �ಾವ��ೕ ಉ�ದ್ೕಶ ಈ
�ೕ� �ೂಂ�ರುವ��ಲಲ್.
K. ಸಥ್�ೕಯ �ಾನೂ�ನ ಅನವ್�ಸು��
ಸಥ್�ೕಯ �ಾನೂನು ಈ �ೕ�ಯನುನ್ ��ೂೕ�ಸುವ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, ಸಥ್�ೕಯ �ಾನೂನು �ೕಲು�ೖ ಪ�ಯುತತ್�. ಈ �ೕ�ಯನುನ್ ಕಂ��ಯ ಲಂಚ ��ೂೕ� ಮತುತ್
ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ ��ೂೕ� �ೕ� ಮತುತ್ ಉಡು�ೂ� ಮತುತ್ ಮನರಂಜ�ಾ �ೕ�ಗ�ೂಂ�� �ೂ�ಗೂ�� ಓದ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅನವ್�ಸ�ೕಕು. ಈ �ೕ�ಯು ಅನವ್�ಸುವ ಷರತುತ್
ಮತುತ್ �ಯಮಗಳು �ಚುಚ್ �ಬರ್ಂ�ತ�ಾ�ರುವ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ಈ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾ�ಸ�ೕಕು.
ಈ �ಾ��ಯ ಬ�ಗ್ �ಾವ��ೕ ಪರ್�ನ್ಗ�ದದ್�ಲ್ ಕಂಪ� �ಬಬ್ಂ� ಮುಖಯ್ ಅನುಸರ� ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸ�ೕಕು.
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