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యూనివెర్్సల్ ప్్రప్ంచవ్యయాప్్త  అనుసర్ణ ప్్ర్ర గ్్యరా ం
మనము చిత్్తశుద్్ధధితో, మన అనుసరణా విధానాలకు అనుగుణంగా ప్్రవర్్త్తసు్త నానామని యూనివెర్సల్ ప్్రప్ంచవాయాప్్త  అనుసరణ 
ప్్ర ్ర గారా ం నిశ్్చయప్రుసు్త ంద్్ధ. యూనివెర్సల్ ప్బ్లి క్ వెబ్ సై�ైట్ లో ఒక అనుసరణ పేజీని సృష్్టటించి, ఆ అనుసరణ పేజీని 17 భాషలలో 
అందుబాత్ులో ఉంచింద్్ధ. అనుసరణ గుర్్తంచి మర్్తంత్ తెలుసుకోవడానికి దయచేసై్ట మా అనుసరణ పేజిని సందర్్తశించండి:

www.universalcorp.com/compliance

యూనివెర్్సల్ అనుసర్ణ హాట్ లై�ైన్
యూనివెర్సల్ అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ ను ప్్రప్ంచంలో ఎక్కడనుండెైనా సంప్్రద్్ధంచవచు్చ. ప్ూర్్త్త ప్్రప్ంచవాయాప్్త  అనుసరణ ఫ్ర న్ లిసుటి  ఈ 
నియమావళి చివర్్తలో ఇవ్వబడినద్్ధ మర్్తయు ద్ానిని యూనివెర్సల్ యొక్క అనుసరణ వెబ్ సై�ైట్ లోను చూడవచు్చ.

ఆన్ -ల�ైన్: www.ethicspoint.com  లేద్ా  www.universalcorp.com/compliance

అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ వారములొ ఏడు (7) ర్ోజులూ మర్్తయు ర్ోజులో ఇరవెై నాలుగు (24) గంటలూ అందుబాటులో ఉంటుంద్్ధ. 
అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ కు నివేద్్ధసు్త ననా ఎవరూ త్మ పేరు గాని లేద్ా వార్్తని గుర్్త్తంచగల ఇత్ర సమాచారం ఏద్్ధ కూడా ఇవ్వవలసై్టన 
అవసరం లేదు మర్్తయు కాలర్ ఐడి లేద్ా ర్్తకార్్తడింగ్ ప్ర్్తకరం ఏద్్ధ కూడా వాడబడదు.

యూనివెర్్సల్ అనుసర్ణ కమిటీ
Harvard B. Smith 
ప్్రధాన అనుసరణా అధ్ధకార్్త 

+1 804 359 9311 (ర్్తచామాండ్, వర్్జజీనియా, యుఎస్ ఏ) కు కాల్ చేయడం ద్ా్వర్ానో లేక ప్్రధాన అనుసరణా అధ్ధకార్్తకి  
compliance@universalleaf.comకి ఇ-మెయిల్ చేయడం ద్ా్వర్ానో మీరు అనుసరణ కమిటీ యొక్క ఏ సభ్ుయాలునెైనా 
సంప్్రద్్ధంచవచు్చ. compliance@universalleaf.comకు చేసైే ఇ-మెయుల్ లు అనామద్ేయం కావు అని దయచేసై్ట గమనించండి.

ప్్రవర్్తనా నియమావళి 
యూనివెర్సల్ అనుసరణ మర్్తయు నిజాయతి సమగరాత్ లకు అత్యాంత్ విలువ ఇసు్త ంద్్ధ. నిజాయతి సమగరాత్ ప్టలి  మనకుననా 
అంకిత్భావం మన విజయంలో ఒక ముఖ్యా ప్ాత్్ర వహిసు్త ంద్్ధ. యూనివెర్సల్ యొక్క ప్్రవర్తనా నియమావళి మన ప్్రధాన అనుసరణ 
మర్్తయు నెైతిక విలువల ప్త్్రముగా ఉంటుంద్్ధ మర్్తయు అనుసరణ ప�ై మన విధానాలలో చాలావాటిని ఈ ప్త్్రం పేరు్కంటుంద్్ధ. మన 
ప్్రవర్తనా నియమావళిని www.universalcorp.com/compliance లో అనుసరణ పేజీని సందర్్తశించడం ద్ా్వర్ాచూడవచు్చ.

Scott J. Bleicher
Theodore G. Broome
Catherine H. Claiborne

Benjamin S. Dessart
Candace C. Formacek
George C. Freeman, III

Airton L. Hentschke
Johan C. Kroner
Patrick J. O’Keefe

Preston D. Wigner



యూనివెర్సల్ కార్పరేషన్ కుటువంబానికి చవెంద్న ఉదయ్ాగులు, 
అధ్కారులు మర్యు డెైరెకటరలికు సవందేశవం

ప్్రయమైెన సహుద్యాగులారా,

యూనివరె్సల్ కార్పరేషన్ సవంస్థలు గత 100 సవంవత్సరాలకు ప�గైా సగర్వంగా వాయాపారవం చసేూ్త  ఉనానాయి. ఆ 
సమయవంలో, ప్రపవంచవాయాప్త వంగా ఉననా మా సబ్్వంద ్ఒక ముఖయామెనై వాయాపార సవంపదను ఏర్పరచడవం కోసవం కృష్ 
చసేూ్త  వసు్త నానారు, అద—ేనిజాయతి సమగరత

అవినీతి అనదే ్మన వాయాపారానికి మర్యు ఉద్యాగులకు ఒక అపాయము మర్యు అద ్మన సవంస్కృతికి 
విరుదధిమైెనద ్కూడా. మన వాయాపారానినా అతుయాత్తమ నెతైిక ప్రమాణాలతో నిర్హివంచడవం మరయ్ు అవినీతిని 
నిరసవ్ంచడవం అనదే ్మనవం మన కసటమరలికు, మన సమాజాలకు, మన వాటాదారులకు మరయ్ు మనకు కటుట బడి 
ఉనానావం. ఒక మాటలో చపెా్పలవంట:ే మమేు లంచాలు ఇవ్వము.

అవినీతికి వయాతిరేకవంగా మనము కవంప�ని విధానాలను రూపొ వంద్వంచి ఆ విధానాలను మనము ఎలలిపు్పడు 
అనుసరవ్ంచలేా నిరాధి రవ్ంచడానికి చరయాలు తీసుకోవలసన్ అవసరవం మునుపు ఎప్పటకిననా ఒపు్పడు చాలా ఎకు్కవగా 
ఉవంద.్ విదశేీ అవినీతి ఆచరణల చటటవంతో సహా ప్రపవంచవాయాప్త వంగా అమలులో ఉననా అవినీతి-నిరోధక చటాట లను 
అనుసర్వంచడవంలో యూనివెర్సల్ యొక్క నిబదధిత యొక్క కీలక భాగమే ఈ మానుయావల్. అవినీతికి వయాతిరేకవంగా 
ప్రపవంచవాయాప్త వంగా జర్గ ేప్ రాటవంలో మనమే మువందువండ ిఇతరలను నడపివ్ంచాలన ేఅవంకతిభావమును మరయ్ు 
మన విలువలను ఈ మానుయావల్ ప్రదర్శసు్త వంద్. అవందర్కి సమానమెైన అవకాశాలు ఉననాపు్పడు, యూనివెర్సల్ 
ఎపు్పడు కూడా ప్ టీతతా్నినాప్రదర్శసు్త వంద ్అవందువలన అవినీతికి వయాతిరకేవంగా ప్ రాడడవం మన మవంచిక.ే 

భవదయీుడు,

జార్జీ స.్ ఫ్్రమాన్, III
ఛెరైమన్, అధయాక్షుడు మరయ్ు ప్రధాన నిరా్హణా అధక్ార్
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ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్, మరయ్ు డెరైకెటరు ఆమె 
గానీ అతను గానీ తాము ఈ మానుయావల్, ఇతర 
యూనివరె్సల్ విధానాలు, మరయ్ు వర్్తవంచు 
సా్థ నిక, రాషట ్ర, మరయ్ు ఫ�డరెల్ చటాట లు 
మర్యు నిబవంధనలను అనుసరవ్ంచి సరగ్ా 
వయావహరవ్ంచునటులి  చూసుకోవడవం వార ్బాధయాత.
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•  ....................................................................... పేజి. 26
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యూనివరె్సల్ లో, మనకు ఒక సరళమెనై నియమవం ఉననాద:్ 
మమేు లంచాలు ఇవ్వము. 

యూనివరె్సల్ తో వాయాపారవం చయేడానినా ప్రభావితవం చసే ేలేదా 
యూనివరె్సల్ కు అనాయాయమెనై అనుకూలత కలిగడవం కొరకు 
ఇవ్బడ ేవిలువ కలిగన్దానిని యూనివరె్సల్ “లవంచవం” అని 
పరగ్ణసిు్త వంద.్ వీటలిో కొత్త  వాయాపారాలను ఏర్పరచడవం, ప్రసు్త తవం 
ఉననా వాయాపారానినా అటిటప�టుట కోవడవం, లేదా ఏదెనైా అవాయాయమెనై 
అనుకూలను పొ వందడవం ఉనానాయి. లవంచాలు యూనివరె్సల్ విధానవం 
ప్రకారవం నిషడేవించబడనిద ేకాకువండా, ప్రభుత్ అధక్ారులకు లవంచాలు 
ఇవ్డవం యు.ఎస్. విదశేీ అవినీతి ఆచరణల చటటవం (“ఎఫ సప్ఏ్”) 
కి్రవంద చటటవిరుదధివం కూడా అలాగే మేము వాణజియావం చసే ేదాదాపు ప్రతి 
దశేవంలోని చటాట ల ప్రకారవం ఇవంత.ే చాలా దశేాలు వాణజియా సవంస్థలలో 
ఉద్యాగులకు లవంచవం ఇవ్డవం నరేవంగా పరగ్ణసిు్త వంద.్ యూనివరె్సల్ ఈ 
అనినాటనిీ అవినీతి-నిరోధక విధానాల దా్రా ఎదురో్కడానికి సధ్ధివంగా 
ఉవంద.్

ఈ మానుయువల్ తో అనుసరణ
యూనివరె్సల్ కార్్పరషేన్ యొక్క బో ర్డ ఆఫ్ డెరైకెటర్్స ఈ మానుయావల్ 
ను నెతైిక ప్రమాణాలు, యూనివరె్సల్ విధవ్ిధానాలు, మరయ్ు 
అవినీతికి సవంబవంధవ్ంచి వర్్తవంచ ేచటటవం కోసవం వినియోగస్ు్త వంద.్ అవందరూ 
చటాట నినా అనుసరవ్ంచాలనదే ్నిజమెనైా కూడా, ఈ మానుయావల్ అవంత 
కవంట ేఎకు్కవ దూరవం సాగ ్మనవం అనుసరవ్ంచడానికి మరవ్ంత ఎతు్త న 
ప్ార మాణానినా నిలుపుతువంద.్ ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్, మరయ్ు డెరైకెటరు 
ఆమె గానీ అతను గానీ తాము ఈ మానుయావల్, ఇతర యూనివరె్సల్ 
విధానాలు, మర్యు వర్్తవంచు సా్థ నిక, రాషట ్ర, మరయ్ు ఫ�డరెల్ చటాట లు 
మర్యు నిబవంధనలను అనుసరవ్ంచి సరగ్ా వయావహరవ్ంచునటులి  
చూసుకోవడవం వార ్బాధయాత. అవంత ేకాకువండా, యూనివరె్సల్ 
తరఫన్ ఇతరుల మువందు ప్ార తినిధయావం వహివంచ ేజాయివంట్ వవెంచర్ 
భాగసా్ములు, విక్రయ యిజేవెంటులు మరయ్ు కొనినా మూడవ 
పక్షాలు కూడా ఈ మానుయావల్ యొక్క సవంబవంధవ్ంచిన విభాగాలను 
అనుసరవ్ంచడానికి ఒప్పవంధవం ప్ార కారవం కటుట బడ ిఉనానారు. ఈ 
మానుయావల్ లో “యూనివరె్సల్” అనగా యూనివరె్సల్ కార్్పరషేన్ 
మర్యు వార ్కుటువంబవం కవంప�నీలని అరధివం. 

విషయాలు
ఈ మానుయావల్ యూనివరె్సల్ యొక్క అవినీతి-నిరోధక అనుసరణ 
విధానాలను మర్యు అవినీతి ప్రమాదవకాశాలను ఎలా 
ఎదురో్కవాలన ేవిషయవం ప� ైమారగీదరశకాలు ఇసా్త యి. మనవం 
వాయాపారవం చసేన్పు్పడు రాగలిగ్న వివిధ సవందరాభాలలో యూనివరె్సల్ 
యొక్క ఉననాతమైెన నెతైిక ివిలువలను మీరు అనుసరవ్ంచాలని ఇద్ 
సూచిసు్త వంద.్ 

ప్రసు్త తవం అమలులో ఉననా ప్రవర్తనా నియమావళి మరయ్ు వయుయాలు 
మరయిు చలె్లంపులను ప్్ర సస్ చయేడం మరియు వ్ట ిఆమోధాలకు 
సంబంధంిచిన డసింెబర్ 2011 ప్రకటన లను మీరు ఇప్పటకేి 

చూశారు. ఈ రెవండు డాకియామవెంటుల ప్రతులు మీకు అవంధవ్ంచబడనిద్ 
మర్యు మీకు అదనపు ప్రతులు కావాలవంటే, మా ప్రధాన అనుసరణ 
అధక్ార్ని compliance@universalleaf.com దా్రా లేదా 
ప్రవర్తనా నియమావళిల్ ఇవ్బడడ  ఇతర మారాగీ ల దా్రా సవంప్రదవ్ంచి 
పొ వందవచు్చ. ఈ ప్రవర్తనా నియమావళి యూనివరె్సల్ యొక్క 
బహిరవంగవంగా అవందుబాతులో ఉననా అనుసరణ వబె్ పజేి,  
www.universalcorp.com/compliance లో ఇవ్బడనిద.్ 
ప్రవర్తనా నియమావళి మరయ్ు వయుయాలు మరియు చలె్లంపులను 
ప్్ర సస్ చయేడం మరయిు వ్ట ిఆమోధాలకు సంబంధంిచిన విధానాల 
ప్రకటన లను పాటవించి అనుసరవ్ంచడవం అనదే ్అవినీతికి వయాతిరకేవంగా 
ప్ రాడడవంలో యూనివరె్సల్ చసే ేకృషల్ో కీలక అవంశవం. 

ఏ ఇతర విధానాలు, ప్రకి్రయలు మర్యు ఈ మానుయావల్ లో పరే్్కననా 
ఇతర పత్ార ల ప్రతులను పొ వందడానిక ిమీ సా్థ నిక యాజమానయావం, మీ 
ప్ార వంటయీ అనుసరణా బౄఉవంధవం లేదా కార్్పరటే్ అనుసరణ కమిటీ 
లేదా ప్రధాన అనుసరణా అధక్ార్ని సవంప్రదవ్ంచవచు్చ. 

గ్్ల సరీ
ఈ మానుయావల్ లో అనకే పదాలు వాడబడాడ యి మరయ్ు అవి మీ 
సహాయారధివం ఇక్కడ వివర్వంచబడాడ యి. ఈ పదాలు ఈ మానుయావల్  
లో ప�ద్ద  అక్షరాలలో ఇవ్బడాడ యి మరయ్ు వాట ినిర్చనాలను  
ఈ మానుయావల్ వనెుక “పదకోశవం” విభాగవంలో చూడవచు్చ. 

మార్పులు
ఈ మానుయావల్ ఏ సమయములోనెనైా సమీక్షకి లోబడ ిఉవంటువంద్ 
మర్యు ఎప్పటకిపు్పడు సవరవ్ంచబడవచు్చ. ఈ మానుయావల్ యొక్క 
తాజా ఇటవీలి వరెషిన్ ఎలలిపు్పడూ  
www.universalcorp.com/compliance లోని యూనివరె్సల్ 
యొక్క అనుసరణ వబె్ పజేి లో లభయామవుతువంద ్మరయ్ు ప్రధాన 
అనుసరణ అధక్ార్, ప్ార వంతీయ అనుసరణ కమిట ీసభుయాడు, లేదా మీ 
సా్థ నిక యజమానయావంను సవంప్రదవ్ంచి ఉచితవంగా ప్్రవంట్ తీసుకోవచు్చ. 

పర్చయవం

ఎఫ సీపీఏ యు.ఎస. వ్దేశ్ అవ్న్త్ ఆచరణల చట్టవం 
ఎస్ఆర్ఓ వ్క్రయ ర్లేషన్  ష్ప్ అధ్కార్ 
డిడిఏ వ్క్రయ ఏజెవంటు తగు జాగ్రత్త న్ర్వాహకుడు 
పిఏఆర్ పెర్ఫార్మన్స్ యాక్ట్వ్ట్ న్వేద్క 
ఆర్ సిటీ ప్రావంత్య అనుసరణ బృవంధవం 
ఎస్  ఓపి అనుసరణ ప్రమాణాల ఆపరేట్వంగ్ పద్ధతులు 
జిటీహెచ్ బహుమతులు, ప్రయాణవం మర్యు ఆత్థ్యవం 
ఎన్ జిఓ ప్రభుత్వేతర సవంస్థ

ఈ మానుయువల్ లోని అకరో నింలుు:
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పరిచయం

ఈ మాన్్యయువల్ తో  అన్్యసరణ తాపనిసరిి
ఈ మాన్్యయువల్ న్్య చదవిి అర్్ధం చసే్యకోవడం మీ భాద్యుత. ఈ 
మాన్్యయువల్ లోని ప్రమాణాలన్్య ఎవర�నైా ఉల్ల ంఘిస్్తతే , వారి పై� ైక్్రమశిక్షా 
చర్యు తీస్యకొబడుతుంద ిమరియు ఇద ియూనివరె్్సల్ తో అతని లేదా 
ఆమె సంబంధం ముస్యిడానికి క్ూడా దారి తీయవచ్యచు. అంతే 
కాక్, అతన్్య లేదా ఆమె పై� ైప్రభుత్వ అధకిార్ులు చట్్టరీతయు చర్యులు 
తీస్యకోవడం క్ూడా జర్గవచ్యచు. 

ఏమి చయేాలి
ఈ మాన్్యయువల్ లోని ప్రమాణాలు ఉల్ల ంఘించబడ ేవిధంగా ఏవెనైా 
చర్యులు లేదా ఘట్న్లు జరిగిన్ట్్ల్ల  మీర్ు న్మ్మిత,ే వాట్నిి 
నివదేంిచడం క్ూడా మీ భాద్యుత.ే ప్రవర్తనా నియమావళి లోని “ఏమ్ 
చయేాలి” విభాగమున్్య అన్్యసరించి క్ూడా మీర్ు ఆ చర్యులన్్య 
నివడేంిచవచ్యచు. 

ఈ మాన్్యయువల్ లో పై్తర్కకోబడని్ ఆశయాలన్్య అమలు చయేడం గురించి 
యూనివరె్్సల్ చితతేశుది్ధతో ఉంద.ి ఈ మాన్్యయువల్ అర్్ధం అవ్వలేడని 
చపె్పడం దాని ఉల్ల ంఘన్క్ు కార్ణంగా భావించబడద్్య. ఈ మాన్్యయువల్ 
గురించి లేదా ఏదెనైా అవినీతి-నిర్కధక్ చట్ా్ట లు గురించి మీక్ు ఏవెనైా 
ప్రశ్నలు ఉంట్,ే మీర్ు తప్పక్ సలహా తీస్యకోవాలి. ఈ మాన్్యయువల్ 
లో, “సలహా తీస్యకోవాలి” అంట్ ేమీక్ు సలహా కొర్క్ు మార్్గద్ర్్శక్ం 
కొర్క్ు యూనివరె్్సల్ నాయుయ విభాగమున్్య గాని లేదా ఈ మాన్్యయువల్ 
యొక్కో ముంద్్య భాగములో లోపలి పై�జీలో పై్తర్కకోన్్నవారిని 
సంప్రదంిచాలని అర్్ధం. నాయుయ విభాగ సభుయులన్్య కి్రంద ిచూపైని్విధంగా 
సంప్రదంిచవచ్యచు:

Preston D. Wigner

+1 804 254 3774
wignerp1@universalleaf.com

Justin Benjamin 

+27 60 613 9246 
Benjamj1@universalleaf.com

Robert Strachan  

+44 7793 07 1198 
strachr1@universalleaf.com

ఈ మాన్్యయువల్ మీ అని్న ప్రశ్నలక్ు సమాధానాలు ఇవ్వక్పో వచ్యచు. 
అంత ేకాక్, ఈ మాన్్యయువల్ లో చపె్పబడని ఒక్ సంద్ర్్భముని మీర్ు 
ఎద్్యర్కకోవచ్యచు. అట్ి్ట  సంద్రా్భలలో సహాయం కొర్క్ు యూనివరె్్సల్ 
నాయుయ విభాగమున్్య గాని లేదా ఈ మాన్్యయువల్ యొక్కో ముంద్్య 
భాగములో లోపలి పై�జీలో పై్తర్కకోన్్నవారిని సంప్రదంిచాలని మ్మమిలి్న 
గట్ి్టగా ప్ర ్ర త్సహసి్యతే నా్నము.

మీరు చయేబో య ేఏదై�నైా చ�లి్లిింపు లేదైా తీస్యకోబో య ేచరయు ఈ 
మాన్్యయువల్ లోని విధానాలకు ప్రక్రరియలకు అన్్యసరణలో ఉిందైా లేదైా 
అని మీకు ఏదై�నైా అన్్యమాన్ిం ఉింటే, సలహా తీస్యకోవడిం మీ భాద్యుత.ే 

నాయుయ సలహాక్ర అవసరిం ఉిండవచ్యచు
ఈ మాన్్యయువల్ లోని విధానాలు మరియు ప్రకి్రయలు ఆచర్ణలో 
ఎలా పనిచసే్ాతే యని చూపడానికి ఈ మాన్్యయువల్ లో “ప్రశ్న మరియు 
జవాబు” విబాగంలో పలు ఉదాహర్ణలు ఇవ్వబడాడా యి. వీట్లిో కొని్న 
ఉదాహర్ణలలో కొని్న సందగి్ద పరిస్ిథితులు ఉంట్ాయి, వీట్లిో ఎలా 
ముంద్్యక్ు వళె్్ళళాలని నిర్్ణయించ్యకోడానికి మరింత సమీక్ష అవసర్ం 
క్న్్యక్ మ్మమిలి్న సలహా తీస్యకోమని సూచించబడం జర్ుగుతుంద.ి 
మీక్ు ఎప్ప్పడెనైా ఒక్ సంద్ర్్భంలో ఏమ్ చయేాలని సంశయం ఉంట్,ే 
మీర్ు ఇలా చయేాలి.

స్ాథా నిక చటాటా లతో పరస్పర విరుదైాధా లు
మీరు చటాటా నిని తప్పక గౌరవిించాలి. ఈ మాన్్యయువల్ న్్య పాట్సి్్తతే  మీ 
దశేప్ప చట్ా్ట లన్్య ఉల్ల ంఘించిన్ట్్ల్ల  అయిత,ే మీర్ు మీ స్ాథి నిక్ చట్ా్ట ని్న 
పాటి్ంచాలి మరియు యూనివరె్్సల్ యొక్కో విభదేాల యొక్కో 
చట్్ట విభాగానికి సమాచార్ం అంద్జయేాలి. స్ాథి నిక్ ఆచార్ం లేదా 
విధాన్ం ఈ మాన్్యయువల్ తో విభదేసిూతే  ఉంట్,ే యూనివరె్్సల్ మీర్ు 
ఈ మాన్్యయువల్ న్్య అన్్యసరించాలని ఆశిస్యతే ంద.ి అద ియూనివరె్్సల్ 
యొక్కో వాయుపారాని్న తగి్గంచినా సరే.

మూడవ పక్షాలు, వికరియ యజేిెంటులు మరియు 
జాయింట్ విెంచరు్లి
మేము విక్్రయ ఏజ�ంట్్లలు, జాయింట్ వంెచర్ భాగస్ా్వములు 
లేదా కొని్న మూడవ పక్షాలతో క్లిపై ిపనిచసే్్తతే , వారికి మేము ఈ 
మాన్్యయువల్ యొక్కో ప్రవర్తేనా నియమావళి న్క్లు ఒక్దానిని 
అంద్జయేాలి మరియు వారికి మా అవినీతి-నిర్కధక్ అన్్యసర్ణ 
విధానాలన్్య వార్ు పాట్ంిచాలని తప్పక్ చపెా్పలి. వారి చర్యులు 
వారివిగాన ేచూడబడతాయి. అంట్ ేమీక్ు మీర్ుగాన ేఆ పనిని 
చసే్ని్ట్్ల్ల గా. మీర్ు లేదా మీ క్ంపై�ని చట్్టం లేదా ఈ మాన్్యయువల్ 
లో నిష్తదంిచబడని్ పన్్యలన్్య చయేడానికి ఎవరినీ ఉద్యయుగంలోకి 
తీస్యకోవడం జర్గక్పో వచ్యచు. విక్్రయ యిజే�ంట్్లలు, జాయింట్ 
వంెచర్ భాగస్ా్వములు లేదా మూడవ పక్షాలక్ు ఈ మాన్్యయువల్ ఎలా 
వరితేస్యంద ిఅనదేాని పై� ైమీక్ు అన్్యమాన్ంగా ఉంట్,ే మీర్ు ఖచిచుతంగా 
సలహా తీస్యకోవాలి. 

డాకుయుమిెంటేషన్
ఈ మాన్్యయువల్ క్ు అవసర్మెనై్ పత్ార ల న్క్ళ్ళాన్్య, ఈ సంధరా్భలలో 
తప్ప, మీర్ు ఐద్్య సింవత్సరాల పాట్్ల ఉంచాలి: (1) మీ క్ంపై�ని లేదా 
స్ాథి నిక్ చట్్టం యొక్కో పత్ార లన్్య నిల్వ చయేు అవసరాల బట్ి్ట  మీర్ు 
అంత ఎక్ుకోవ కాలం పాట్్ల పత్ార లన్్య ఉంచవలస్ ివస్్తతే ; (2) స్ాథి నిక్ 
చట్్టం ప్రకార్ం ఐద్్య సంవత్సరాల లోపలే పారేయడం అవసర్మెతై,ే 
అప్ప్పడు అవసర్మైెన్ట్్లవంట్ ిసమయం వర్క్ు మీర్ు ఆ పత్ార లన్్య 
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పర్చయవం

మర్యు వాట ినకళళాను ఉవంచవలస ్వసు్త వంద;్ లేదా (3) విక్రయ 
ఏజవెంటులు, జాయివంట్ వవెంచర్ భాగసా్ములు లేదా మూడవ 
పక్షాలకు తగు జాగ్రత్త  వహివంచవలస ్వసే్త , అపు్పడు ఆ పత్ార లను 
విక్రయ ఏజవెంటు, జాయివంట్ వవెంచర్ భాగసా్మి లేదా మూడవ 
పక్షవం వారత్ో కలిస ్పనిచసేు్త ననావంత కాలవం ఇవంకా అదనవంగా ఐదు 
సవంవత్సరాల పాటు ఉవంచాలి.

విధానాలు మరియు పదధాతులను స్్థ నికంగ్ ప్టంిచడం
విధానాలు మర్యు ప్రమాణ ప్రకి్రయలు ఈ మానుయావల్ లో 
వయాక్తవంచసేన్టులి గా విధానాలు మర్యు ప్రమాణకి నిర్్వహణా 
పధధాతులను ప్రతి కవంప�ని తనకు అనుకూలమెనై రత్ిలో 
మారు్చకువంటువంద.్ ఇడ ెకాకువండా, మీ కవంప�ని అవినీతి-నిరోధక 
అనుసరణకు సవంబవంధవ్ంచి అదనపు విధానాలను అమలు చయేడానికి 
ఎవంచుకోవచు్చ. ప్రతి కవంప�ని అటువవంట ిఅనినా విధానాలు యొక్క 
నకళలిను అనుసరణ కమిటకిీ పవంపవ్ంచాలి. అనుసరణ కమిట ీయొక్క 
మువందసు్త  అమోదవం లేకువండా ఈ మానుయావల్ లోనీ దనేితో కూడా ఏ 
ఇతర విధానాలు విభద్ేవంచకూడదు.
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యూనివరె్సల్ అనినా రకాల లవంచగ్వండతినానినా నిషధేస్ు్త వంద్ 
మర్యు ప్రపవంచవాయాప్త వంగా మీరు వర్్తవంచ ేఅనినా లవంచడొవండతినవం 
వయాతిరకే చటాట లను మరయ్ు సవంబవంధముననా ఇతర చటాట లను మీరు 
గౌరవివంచాలి్సన అవసరమువంద.్ మీరు అరధివం చసేుకోవడానికి గానూ 
మర్యు అద ్మీకు ఎలా వర్్తసు్త వంద్  తలెుసుకోవడానికి గానూ, 
అతయావంత ప్ార చురయావం పొ వందన్ లవంచడొవండతినవం వయాతిరేక చటటము: విదశేీ 
అవినీతి పధధాతుల యాక్టా, లేదా “ఎఫ్ పఏి” ను అరధివం చసేుకోవడవం 
సహాయకారగ్ా ఉవంటువంద.్ ఎఫ సప్ఏ్ అనునద ్ప్ార ధమిక యు.ఎస్. 
అవినీతి-నిరోధక చటటవం, మరయ్ు అద ్యూనివరె్సల్ కార్్పరషేన్ కు 
వర్్తసు్త వంద.్ అనకే ఇతర దశేాలలోని అవినీతి-నిరోధక చటాట లకు కూడా 
అద ్మారగీదరశకవంగా నిలుసు్త వంద.్ ఈ మానుయావల్ యొక్క అవసరాల 
కొరకు ప్రతి యూనివరె్సల్ కవంప�ని మరయ్ు ఆ కవంప�నీలలోనిఅవందరు 
ఉద్యాగులు తాము యు.ఎస్. అవినీతి-నిరోధక చటటవం పరధ్ల్ో ఉననాటులి  
భావివంచవలస ్ఉవంటువంద.్

ఎఫ సప్ఏ్ రెవండు అవంశాలను కవర్ చసేు్త వంద:్ (1) లవంచగ్వండతినవం 
మర్యు (2) రక్ారుడ లు ఉవంచడవం మరయ్ు ఖాతాలు చూడడవం. 

 � లవంచగ్వండతినవం. ఎఫ్ సప్ఏ్ ప్రకారవం U.S. ప్రభుతే్తర 
అధక్ార్క ివాయాపారానినా తీసుకురావడానికి గానూ లేదా 
నిలబటెుట కోవడానికి గానూ లేదా అక్రమపు లాభవం 
పొ వందడానిక ిగానూ డబు్ ఇవ్డవం లేదా ఇసా్త నని 
వాగాధి నవం చయేడవం లేదా ఏదెనైా విలువెనై దానిని ఇవ్డవం 
చటటరత్ాయా నేరవం అవుతువంద.్ ఇవందులో కవంప�ని మరయ్ు 
వార్ ఉద్యాగులతో పాటు విక్రయ ఏజవెంటులు వవంటమిూడవ 
పక్షాలు చలెిలివంపు చసేన్టువవంట ినగదు మరయ్ు 
బహుమానాలు ఉవంటాయి. ఉదాహరణకి, ఒక ప్రభుత్ 
అధ్కార్క ిఒక కవంప�ని ఏజవెంటు చయేు ఏదెనైా చలెిలివంపు, 
అద్ ఆ అధక్ార్ అతను లేదా ఆమె తమ అధక్ారవం వాడి 
కవంప�నిక ికొ్ర త్త  వాయాపారవం రావడవం, ఉననా వాయాపారవం నడుసూ్త  
ఉవండలేా చయేడవం, లేదా ఏదెనైా అక్రమైెన లాభవం పొ వందడవం 
—కవంప�నిక ిఏజవెంట్ యొక్క చషేటలు తలెియకప్ యినా సరే, 
అద్ ఎఫ సప్ఏ్ని అతిక్రమివంచినటలివుతువంద.్ 

 � రక్ారుడ  చయేడవం మరయ్ు అకౌవంటవింగ్. ఎఫ సప్ఏ్ కి రక్ారుడ  
చయేడవం మరయ్ు ఖాతా నిర్హివంచడవం విషయవంలో చాలా 
అవసరాలు ఉనానాయి. ఎఫ సప్ఏ్ యూనివరె్సల్ వవంట ిపబ్లి క్ 
కవంప�నీలు వాట ిపుస్తకాలలో ఏదెనైా అబధధిపు లేదా దతపు్ప 
దార ్పటిటవంచ ేవిషయాలను ఎవంటర్ చయేడవం తపు్పగా 
పర్గణివంచబడుతువంద్. ఉదాహరణకి, యూనివెర్సల్ వవంటి 
పబ్లి క్ కవంప�ని, ఒకవళే దాని అనుబవంధ సవంస్థలలో ఒకట,ి 
దాని పుస్తకాలలో దేనిలోనెైనా ఒక చెలిలివంపును,ఆ చెలిలివంపు 
వరే్క ఉదే్దశయానికఅిని తలెిస ్కూడా “కమిషన్” గా వర్్ణసే్త , 
అపు్పడు ఎఫ సప్ఏ్ ని అతిక్రమివంచినటులి  అవుతువంద్ 
ఇవందులో లవంచవం ఉవండకప్ వచు్చ—ఎఫ సప్ఏ్ రక్ారుడ  
చయేడవం మరయ్ు అకౌవంటవింగ్ చయేడానికి కావలసన్ 

అవసరాలు అనినా లావాదవేీలకు, అవి ఎవంతవెనైా, 
ఎటువవంటివెనైా సర,ే వర్్తసా్త యి. 

యూనివరె్సల్ మీరు ఈ మానుయావల్ మరయ్ు ప్రవర్తనా నియమావళిని 
అనుసర్వంచాలని భావిసు్త వంద్. ఇద్వరలో గమనివంచినటులి గా, ఈ 
మానుయావల్ లేదా ప్రవర్తనా నియమావళిని అనుసరవ్ంచని వారెవరప్�నై 
అయినా చరయా తీసుకోవడవం జరుగుతువంద్. ఇవంతే కాక, ఎఫ స్ప్ఏ వవంటి 
అవినీతి-నిరోధక చటాట లను అతిక్రమిసే్త  మీరుమరయ్ు యూనివరె్సల్ 
కుటువంబవం ప�ద్ద  మొత్తవంలో జరమ్ానాలు పొ వందడవం మరయ్ు నరేారోపణ 
చయేబడుతువంద.్ ఎఫ సప్ఏ్ జరమ్ానాలు $500 మిలయన్, మరయ్ు 
ఎఫ సప్ఏ్ అతిక్రమివంచిన వయాకు్త లు అదనపు జరమ్ానాలు చలెిలివంచవలస్ 
రావచు్చ మరయ్ు జెలైు వళెళావలస ్రావచు్చ.

ఈ మానుయావల్ లో మిగన్ భాగవం అవినీతి మీద దృష్ట  సారస్ు్త వంద.్ 
యూనివరె్సల్ కు ప్రవర్తనా నియమావళిలో ఉననా విషయాలు, ర్కారుడ  
చయేడవం మరయ్ు ఖాతా నిర్హివంచడవం విషయాలకు సవంబవంధవ్ంచి 
అదనపు విధానాలు ఉనానాయి. ఎఫ సప్ఏ్ కి అనుసవంధానివంచి 
యూనివరె్సల్ యొక్క ర్కారుడ  చయేు మరయ్ు ఖాతా నిర్హివంచు 
విధానాల గురవ్ంచి మరవ్ంత సమాచారవం మీకు కావాలవంట ేదయచసే్ 
ప్రధాన అనుసరణ అధక్ార్ని సవంప్రదవ్ంచవండ.ి

ఎఫ స్ప్ఏ నేపదయావం
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ఈ మానుయావల్ ను సమీక్సిు్త ననాపు్పడు దయచసే ్కొనినా విషయాలు 
మనసులో ఉవంచుకోవండ.ి ప్రపవంచవాయాప్త వంగా ఉవండ ేఅవినీతి-నిరోధక 
చటాట లు అరధివం చసేుకోవడవం మరయ్ు వాటనిి వర్్తవంపజయేడవం కషటవం 
కావచు్చ. యూనివరె్సల్ తన స్వంత అవినీతి-నిరోధక విధానాల కోసవం 
ప్రయతినావంచివంద.్ ఈ మానుయావల్ లోని విధానాలు మరయ్ు ప్రవర్తనా 
నియమావళి అరధివం చసేుకోవడవం సులభవం. ఉదాహరణకి, కొననా 
అవినీతి-నిరోధక చటాట లు ప్రభుత్ అధక్ారులకు లవంచవం ఇవ్డవం 
మాత్రమే చటటవయాతిరకేవం చసేా్త యి. ప్రవర్తనా నియమావళిల ్చెప్పబడని 
యూనివరె్సల్ యొక్క విధానవం చాలా సులభవం: యూనివరె్సల్ లో, 
మమేు ఎవరిక ీలంచం చలె్లంచం. 

అవినీతి-నిరోధక చటాటా లు ప్రతి ఒక్కరిక ్వరి్తసు్త ందిు
ఈ మానుయావల్ ప్రయొజనాల కోసవం, అవినీతి-నిరోధక చటాట లు ప్రతి 
ఒక్కరక్ ీమర్యు యూనివరె్సల్ కుటువంబవంలోని ప్రతికుటువంబానికి 
వర్్తసు్త వందని మనవం అనుకోవాలి. ప్రభుతా్లు వాట ియొక్క అవినీతి-
నిరోధక చటాట లను విస్తరవ్ంపజసేా్త యి. కాబటిట , ఉదాహరణకి, మీరు 
ప్రపవంచవంలో ఎక్కడ ఉనానా సర—ేఎఫ సప్ఏ్ లేదా UK లవంచగ్వండతినవం 
చటటవం మీకు వర్్తసు్త వంద.్ 

ప్రభుత్వ అధకి్ర్లు & ప్రభుత్వ సంస్థలుు
యూనివరె్సల్ యొక్క విధానవం ఎవరక్ ీకూడా లవంచాలు ఇవ్డానినా 
నిషదేస్ు్త వంద ్వారు ప్రభుత్ అధక్ారులు అయినా కాకునానా కూడా. 
అయినా కూడా ఎఫ సప్ఏ్ వవంట ిఅవినీతి-నిరోధక చటాట లు ప్రధానవంగా 
ప్రభుత్ అధక్ారులు చసే ేచలెిలివంపులకు వర్్తసా్త యి కాబటిట  “ప్రభుత్ 
అధ్కారులు” అనగా ఎవరని తలెుసుకోవడవం చాలాముఖయావం. 
ప్రభుత్ అధక్ారుల విషయవంలో ఉవండ ేఅదనపు చటట అవంశాలను 
తలెుసుకోవడానికి మీకు ఇద ్సహాయపడుతువంద.్ 

“ప్రభుత్ అధక్ార్” అను పదవం మామూలుగా అవినీతి-నిరోధక 
అధక్ారులకు వర్్తసు్త వంద ్మరయ్ు మన ప్రభుత్-స్వంతమెనై లేదా 
ప్రభుత్-నియవంతి్రత వాటలిోని ప్రతి ఉద్యాగన్ి వినియోగదారులు 
ఒక “ప్రభుత్ అధక్ార్” అన ేఅవంటారని తలెుసుకోవడవం ముఖయావం. 
“ప్రభుత్ అధక్ార్” అనుదానికి యూనివరె్సల్ ఉపయోగవ్ంచ ేఅరధివం 
ఈ మానుయావల్ చివరలో “ పదకోశవం” విభాగవంలో ఉననాద.్ “ప్రభుత్ 
అధక్ారులు” అనగా ఎవరని మనవం అనుకువంటునానాను అన ేదానికి 
కొనినా ఉదాహరణలు ఈ కి్రవంద ఉనానాయి: 

 � మవంతు్ర లు, స�క్రటర్లు, డెరైకెటరులి , ఆఫస్రులి , ల�జిసేలి టరులి , 
జడ్జీలు మరయ్ు ఏదెనైా జాతీయ, ప్ార వంతీయ,సా్థ నిక, లేదా 
ఇతర ప్రభుత్ సవంస్థ  లోని వారు ఎనినాకయిన అధక్ారులతో 
సహా; 

 � ఏదెనైా ప్రభుత్ సవంస్థ  కొరకు లేదా తరుఫున తాతా్కలిక 
అధక్ార్క హో దాతో వయావహరస్ు్త ననా ఏదెనైా ప�ైవైటేు పార్ట 
( ఒక ప్రభుత్ సవంస్థచ ేకిరాయికి తీసుకోబడని ఒక 
కన్సల�ట వంటు వవంట ివారు); 

 � ఏదెనైా కవంప�నిలోని డెరైకెటరులి , ఆఫస్రులి  మర్యు 
ఉద్యాగసు్త లు లేదా ప్రభుత్వం యొక్క స్వంత ప�టుట బద్ 
ఉననా ఏదెనైా వయావస్థ  (ప్రభుత్-స్వంతమెనైవి లేదా 
ప్రభుత్-నియవంతి్రత సగ్రెట్ కవంప�నీల వవంటవిి); 

 � రాజకయీ పార్టలు, రాజకీయ పార్టల అధక్ారులు, మర్యు 
ఏ సా్థ యిలోనెనైా రాజకీయ అధక్ారవం కలిగన్ అభయారుధి లు; 
మరయ్ు 

 � ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ యొక్క దగగీర బవంధువులు 
(భారయా లేక భర్త, తలిలిదవండు్ర లు, పల్లిలు, మరయ్ు/లేదా 
తోబుటుట వులు).

“ప్రభుత్ సవంస్థ ” అనదే ్చాలా రకాలుగా అరధివంచసేుకోబడుతువంద.్ 
“ప్రభుత్ సవంస్థ ” యొక్క అరధివం కూడా ఈ మానుయావల్ చివరన ఉననా 
“పదకోశవం” విభాగవంలో ఉవంద.్ “ప్రభుత్ సవంస్థలు” అనగా ఎవరని 
మనవం అనుకువంటునానాను అన ేదానికి కొనినా ఉదాహరణలు ఈ కి్రవంద 
ఉనానాయి: 

 � ఏదెనైా విభాగవం, ఏజనెీ్స, లేదా మినిస్ట ్ర , అద ్ఒక ప్రభుత్వం 
యొక్క ఎకిజీకూయాటవి్, ల�జిసేలి టవి్, లేదా జుయాడష్య్ర్ 
విభాగాలలోనిద ్ఏదెనైా సరే, ఇవంకా అద ్ఫ�డరెల్ (జాతీయ), 
రాష్ట ్రయ, ప్ార వినిషియల్, లేదా మునిసప్ల్ సా్థ యి (లేదా 
వాటకిి సమానమెనైవి) అయినా సరే; 

 � ఏ కవంప�ని అయినా ఒకవళే దాని ఉదే్దశయావం అద ్ఒక ప్రభుత్ 
సవంస్థ  అని సూచిసే్త  (ఉదాహరణకు, ఒక ఎలకిటరికల్ కవంప�ని).

“ప్రభుత్ సవంస్థ ” అను పదవం ప్రభుత్ స్వంత లేదా నియవంతి్రత 
కవంప�నీలను కూడా కలిగ ్ఉవంటువంద,్ ఆ కవంప�నీలు ప�ైవైటేు-స్వంతమెనై 
కార్్పరషేనులి  వల� నిర్హివంచబడుతుననావి అయినా కూడా. ఈ 
మానుయావల్ యొక్క అవసరాల కోసవం ఒక కవంప�నిని ప�నై్ జాబ్తా 
చసేన్ ఏదెనైా సవంస్థ  అయిత ే“ప్రభుత్ సవంస్థ ”గా పరగ్ణసిా్త రు:

 � కవంప�నిలో కనీసవం 25% స్వంత ప�టుట బడ ిఅయి ఉవండాలి;

 � సవంస్థచ ేఇష్యా చయేబడని షరేలిలో కనీసవం 25 శాతానినా 
నియవంత్రవంచగలిగ ్ఉవండాలి;

 � కవంప�నిలో అధక్ారులను లేదా డెరైకెటరలిను నియమివంచే 
అధక్ారవం కలిగ్ ఉవండాలి; లేదా

 � నిర్ధిషట  కార్్పరటే్ చరయాలను అవసరానినా లేదా ఆమోదవ్ంచు 
హకు్కను కలిగయ్ువండునటిటద.్

ప్రభుత్ సవంస్థలుగా యూనివరె్సల్ పరగ్ణవించ ేపొ గాకు ఉత్పతు్త ల 
తయారద్ారుల ప్రసు్త త జాబ్తా కొరకు మీ సా్థ నిక యాజమానయావం, 
ప్ార వంతీయ అనుసరణ బృవందవం,అనుసరణా కమిట ీలేదా ప్రధాన 
అనుసరణ అద్ధికార్ని సవంప్రదవ్ంచవండ.ి 

ముఖయామెైన అవంశాలు
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ముఖయామైెన అవంశాలు

“లంచం” అంటే ఏమిటి?
ఈ ప్రవర్తనా నియమావళిల ్పరే్్కననాటులి గా, “లవంచవం” అనగా 
యూనివరె్సల్ తో వాయాపారవం చయేడవం కొరకు లేదా యూనివరె్సల్ 
కి అక్రమపు లేదా అనాయాయమెనై అనుకూలవం సమకూర్చడానికి 
ఇసా్త నని చెపే్ప లేదా ఇసా్త నని వాగాధి నవం చసే ేలేదా ఇచే్చ ఏదెనైా 
విలువెనై ఏదెనైా. లవంచవం అవంట ేకేవలవం నగదు మాత్రమే కాదు. భార్ 
బహుమతులు, అక్రమమైెన ప్రచార విరాళ్లు, సా్కలర్ షప్ు్పలు, 
విలాసవవంతమెనై వసు్త వులు, కీ్రడా కారాయాక్రమాలాకు టకెిటులి , వాయాపర 
అవకాశాలు మర్యు నగలు లేదా ముతాయాలు ఇవనినా కూడా లవంచవం 
లాగా పరగ్ణవించడాడ యి. “లవంచవం” యొక్క నిర్చనవంలో ముఖయామెనై 
అవంశవం ఏమవంట,ే చలెిలివంపు వనెుక ఉననా ఉదే్దశవం. కొ్ర త్త  వాయాపారవం 
తచెు్చకోవడానికి లేదా ఉననా వయాపారానినా అటిటప�టు్త కోవడానికి 
లేదా అక్రమ అనుకూలవం పొ వందడానికి ఇచే్చ దనేినెనైా అవినీతి-
నిరోధక చటాట లు నిషధేస్ు్త నానాయి. ల�ైస�ను్సలు లేదా నియవంత్రణా 
ఆమోదాలు పొ వందడవం, ప్రభుత్వం నువండ ిప్రతికూల చరయాలను 
అడుడ గోవడవం, పనునాలు తగ్గీవంచడవం, సువంఖాలు లేదా కసటమ్్స ఫజ్ులను 
తప్్పవంచుకోవడవం లేదా ఒక ప్ ట ీకవంప�ని వాయాపరవం కొరకు వలేవంలో 
పాలొగీ నకువండా అడు్ద కోవడవం వీటలిో ఉనానాయి. యూనివరె్సల్ కు 
చటటపరవంగా ఒక ప్రభుత్ చరయాకు హకు్కలు ఉనానాకూడా, దానిని 
పొ వందడానిక ికవంచవం ఇవ్డవం నిషధేవ్ం. ఉదాహరణకు రఫ్వండ్ లేదా 
ల�ైస�న్్స పొ వందడవం. 

ఒక చలె్లంపు తదనంతరం జరిగే చరయులుు
ఎఫ సప్ఏ్ వవంటి అవినీతి-నిరోధక చటాట లు లవంచవం ఇచే్చ వయాకు్త లకు 
మాత్రమే వర్్తవంచదు; అవి ఆ చలెిలివంపుకు సవంబవంధత్ అవందరు 
వయాకు్త లకూ వర్్తసు్త వంద.్ ఉదాహరణకు, అవినీతి-నిరోధక చటాట లు 
కి్రవందవ్ారు అవందరక్ ివర్్తసు్త వంద:్ 

 � లవంచవం ఇవ్డానినా ఆమోదవ్ంచినవారు; 

 � నకలిీ ఇవంవాయిస్ లను సృష్టవంచడవం లేదా అవంగక్రవ్ంచడవం; 

 � లవంచవం ఇవ్మని ఇ-మెయిల్ దా్రా ఆదశేాలు ఇవ్డవం; 

 � లవంచవం చలెిలివంచడానినా దాచడవం; లేదా 

 � లవంచవం చలెిలివంపులో తలెిస ేసహగారవం అవంధవ్ంచడవం. 

ఈ అవంశాలను ధృష్టలో ప�టుట కొని ఈ మానుయావల్ యొక్క మిగతా 
భాగాలను చదవవండ ిమరయ్ు మీకు ఏవెనైా ప్రశనాలు ఉవంట,ే లేదా 
మీకు సలహా కావాలవంట,ే యూనివరె్సల్ యొక్క అనుసరణ 
విభాగమును సవంప్రదవ్ంచవండ.ి

ఈ అవంశాలను ధృష్టలో 
ప�టుట కొని ఈ మానుయావల్ 
యొక్క మిగతా భాగాలను 
చదవవండ ిమరయ్ు మీకు 
ఏవెనైా ప్రశనాలు ఉవంట,ే లేదా 
మీకు సలహా కావాలవంటే, 
యూనివరె్సల్ యొక్క 
అనుసరణ విభాగమును 
సవంప్రదవ్ంచవండ.ి
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ప్రపవంచవంలోని కొనినా భాగాలలో, యూనివరె్సల్ యొక్క అమమకవం 
ప్రకి్రయలో అమమకవం ఎఎజవెంటులు ముఖయా పాత్ర ప్ షస్ా్త రు. 
ప్రభుత్- యాజామానయావంలో ఉననా లేదా ప్రభుత్-ఆధనీవంలో ఉననా 
సవంస్థలకు పొ గాకును అమమడానికి మనకు సహాయవం చయేడానికి 
అమమకవం ఎఎజవెంటులను మనవం వాడడానికిగల ప్రధాన కారణవం. 
ఆ పరస్ు్థ తులలో ప్రభుత్ అధక్ారులతో సవంప్రదవ్ంచడానికి వాళ్ళా 
యూనివెర్సల్ యొక్క ప్రధాన ప్రతినిదులుగా ఉవంటారు. అమమకవం 
ఎఎజనెి్స సవంబవంధము ఏర్పరుచుకోవడానికి ఒప్పవందాలు ఇదవ్రకే 
చసేుకుననావారక్ ిమర్యు ఒప్పవందాలు కొరకు పరగ్ణివంచబడవేారక్,ి 
వర్్తవంచ ేవిక్రయ రెవినూయా ప� ైప�రె్సవంటజే్ కమిషన్ పద్దతిలో చలెిలివంచబడనిా 
గాని లేక ఇతర పార్తోషకవం పదధితిలో చలెిలివంచబడినా గాని ఈ విధానవం 
వర్్తసు్త వంద.్ 

అమమకవం ఎఎజవెంటులను ఉపయోగవ్ంచడవం అనదే ్రస్ు్కతో కూడనిద్ 
ఎవందుకవంట ేయూనివరె్సల్ కు ఎఫ్ పస్ఏ్ కి్రవంద మరయ్ు ఇతర 
యు.ఎస్. లేదా నాన్-యు.ఎస్. చటాట ల కి్రవంద బాధయాత ఉవంటువంద.్ 
అమమకవం ఎఎజవెంటులను ఉపయోగవ్ంచడవంలో ప�ద్ద  ప్రమాదవం ఏమనగా 
యూనివరె్సల్ ప్రయోజనానికి ప్రతిఫలవంగా ఒక కసటమర్ కు వారు 
అక్రమవంగా చలెిలివంపు చయేడవం లేదా ఏదెనైా విలువ కలిగన్ద ్ఇవ్డవం. 
ఇవంకొక సవంభవందత్ రస్ు్క ఏమనుగా ఒక కసటమర్, తమతో ఏద్ 
సవంబవంధాలు ఉననా మరయ్ు వారక్ ివయాకి్తగత లాభవం చకేూరే్చవిధవంగా 
ఒక ఫలాన అమమకవం ఎఎజవెంటులతో పని చయేివంచుకోమని మన 
ప� ైఒతి్తడ ిప�టటడవం. అమమకవం ఎఎజవెంటుల అక్రమ పనుల గురవ్ంచి 
యూనివరె్సల్ కు తలెియకప్ యినా లేదా ఆ పనులను స్యవంగా 
అనుమతివంచకప్ యినా, ఈ పరస్ు్థ తులు మరయ్ు ఇతర పరస్ు్థ తులు 
యూనివరె్సల్ కు చటటపరమెనై రస్ు్కలను సృష్టవంచవచు్చ. ఒక 
అమమకవం ఎఎజవెంటు అక్రమ చలెిలివంపు చయేబో తునానారని లేదా వరేే 
ఇతర అక్రమ పనులు చయేబో తునానారని మనకు తలెిసయ్ువంట ేలేదా 
తలెిస ్ఉవండఉివంటువందని అనుకువంట,ే యూనివరె్సల్ మరయ్ు వార్ 
సబ్్వందక్ ిఎఫ్్సపఏ్ ఉలలి వంఘన చసే ేరస్ు్క ఉవంటువంద.్ అవందువలన, 
మనము మన అమమకవం ఏఎజవెంటుల ప్రవర్తనను “చూడకువండా కళ్ళా 
మూసుకోలేము”. 

ఈ ప్రమాదవకాశాల ధృషాట యా, మనవం మన విక్రయ యిజేవెంటుల గురవ్ంచి 
భాగా తలెుసుకోవాలి మర్యు ప్రవర్తనా నియమావళి మరయ్ు 
యూనివరె్సల్ యొక్క అనుసరణ విధానాలలో నిష్ఢ వంచబడిన చరయాలలో 
ప్రతియొక్క విక్రయ యేిజవెంట్ పాల్పడాడ రా లేక పలబడతారా అని 
తలెుసుకోవడవం ముఖయావం.

విక్రయ యిజేవెంటు ప్రమాదవకాశాలను యూనివరె్సల్ సమరధివవంతవంగా 
మదవ్ంపు చయేడానికి కావలి్సన చరయాలను విక్రయ యిజేవెంటు తగు 
జాగరత్త  స్టా ండర్డ్ ఆపరేటింగ్ పదధాతులు వివరస్ు్త వంద.్ అనినాటకివంటె 
ముకయావంగా యూనివరె్సల్ ఉద్యాగులు కి్రవంద ్వాటనిి తప్పక డాకుయామవెంట్ 
చయేాలి:

 � అమమకవం ఎఎజవెంట్ కు సరచ్ూడబడని నెతైికవిలువ పరపతి 
మర్యు సముచిత అర్హతలు ఉనానాయి. 

 � అమమకవం ఎఎజవెంటుతో సవంబవంధవం ప�టుట కోవడానికి 
సముచితమెనై వాయాపారపరమెనై కారణవం ఉవంద.్

 � చలెిలివంపు ఏరా్పటులి  (కమిషన్ లేక ఇతర పదధితి) కమర్షియల్ 
గా సబబుగా ఉనానాయి మర్యు అవి అమమకవం ఎఎజవెంట్ 
అవందవ్ంచ ేసవేల సా్థ యి మరయ్ు రకానికి సరత్్గుతువంద.్ 

 � అమ్మకం ఎఎజంెటు డ్యు డలిజన్్స స్టా ండర్డ్ ఆపరటిేంగ్ 
పదధాతి అన ేవిధానవంలో పరేు్కననా పదధితుల ప్రకారవం 
సమరధి్వంతమెనై డూయా డలిిజన్్స చపేటిటన తరా్త, 
అక్రమాలను సూచివంచ ేవిధవంగా ఏయొక్క అమమకవం 
ఎఎజవెంటుకు ఏయొక్క ప్రభుత్ అధక్ార్క ిమధయా ఏ 
అనుచిత సవంబవంధాలు లేవు లేదా ఇతర “ఎర్ర గురు్త లు” 
లేవు.

 � అమమకవం ఎఎజవెంటు యొక్క అక్రమ ప్రవర్తన జరగకువండా 
సముచిత షరతులు కలిగ ్వ్ార తపూరత్ ఒప్పవందవం ఉవంద.్.

 � మువందు మువందు, అమమకవం ఎఎజవెంటుకు ఈ సవంబవంధానినా 
నిర్హిసు్త ననా యూనివరె్సల్ సబ్్వందక్ ిసముచిత 
శిక్షణ ఇచు్చకువంటూ ఈ సవంబవంధవం సమరధివవంతవంగా 
పరయావకిే్వంచబడుతువంద ్మరయ్ు అమమకవం ఎఎజవెంటుతో 
ఒప్పవందవం క్రమవంగా పరయావకే్వించబడుతువంద.్ 

స్ధారణ అవసర్లు
ప్రతిపాదత్ అమమకవం ఎఎజవెంటుతో ఏదెనైా వాయాపార ఏరా్పటులి  (ఫారమల్ 
లేదా ఇనాఫారమల్) ప్ార రవంభవంచ ేమువందు, ఈ విధానవం మరయ్ు 
అమ్మకం ఎఎజంెటు డ్యు డలిజన్్స స్టా ండర్డ్ ఆపరటిేంగ్ పదధాతులల ్ 
పరే్్కననా అనినా మారాగీ లను యూనివరె్సల్ సబ్్వంద ్తీసుకోవాలి. 

సవంబవంధత్ ఎఫ్్సపఏ్ రస్ు్కల వలన, అనినా అమమకవం ఎఎజవెంటు 
సవంబవంధాలు ప్ార రవంభవంచడానికి మరయ్ు రెనూయా చయేడానికి 
అనుసరణ కమిట ియొక్క మువందసు్త  వ్ార తపూరత్ ఆమోధవం అవసరవం. 

అమ్మకం ఎఎజంెట్ ఎంపకి మరియ్ కమరిషియల్ 
షరతులు 
(1) ఒక అమమకవం ఎఎజవెంటుతో పని చయేడానికి (2) ప్రతిపాదత్ 
అమమకవం ఎజవెంటును (వార ్అర్హతలు మర్యు వాయాపార పరపతితో 
సహా) ఎవంపక్చయేడవం మరయ్ు (3) అమమకవం ఎజవెంటు యొక్క 
పని పరధ్ ్మర్యు భూగోళిక కవరేజ్ లను స్పషటవం చయేడవం 
యొక్క వాయాపార అవసరాలను మరయ్ు కారణాలను అనుసరణ 
కమిటకిీ రాయవలసన్ద ్సలే్్స రల్ేషన్ షప్్ ఆఫస్ర్ (“ఎస్  ఆర్ ఓ”) 
యొక్క బాధయాత. ఎఫ్ సప్ఏ్ –సవంబవంధత్ రస్ు్కలు లేదా సమసయాలు 
దనేికెనైా సవంభావయాత ఉవంట,ే సా్థ నిక మర్యు ప్ార వంతీయ అనుసరణ 
వనరులనువండ ిసమాచారవం తీసుకుని, వాట ిప్ార ధమిక అవంచనా కూడా 
ఎస్ ఆర్  ఓ వయేాలి. 

విక్రయ యిేజెవంటులు
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సవంభావిత ఎఫ్ సప్ఏ్ రస్ు్కలను ఎదురో్కవడవం కొరకు అమమకవం ఎజని్స 
సవంబవంధవం ఏదెనైా హేతుబద్దమెనై వాయాపార షరతులు ఉవండవలసన్ద్ 
అవసరవం. అవందువలన అమమకవం ఎఎజవెంట్ యొక్క పారత్ోషకవం ఈ 
విధవంగా ఉవండాలి:

 � అద ్అమమకవం ఎఎజవెంట్ యొక్క పని పరద్,్ నెపైుణయావం 
మర్యు కమర్షియల్ ఫలితాల యొక్క నాయాయమెనై 
మారె్కట్ వాలూయా బటిట  ఆధారపడ ిఉవండాలి.

 � వర్్తసే్త , హేతుబద్దమెనై కమిషన్ రేటులను బటిట  ఉవండాలి. 
ఇద ేతరహా పరస్ు్థ తులలో కమిషన్ సా్థ యిలను బటిట  
మర్యు ఒక కసటమర్ లేదా సలే్ కు బహుళ ఎజవెంటులు 
ఉననాచ ,ో బహుళ లేదా అధక్ సా్థ యిలో కమిషనులి  
ఇవ్డానికి నిరోధవ్ంచడానికి కావలసన్ షరతులతో కూడి 
ఉవండాలి. 

 � అమమకవం ఎజవెంట్ యొక్క వాయాపార నిర్ర్తనను బటిట  
ఉవండాలి.

 � సవంబవంధత్ వ్ార తపూరత్ ఒప్పవందవంలో పరే్్కననా సముచిత 
చలెిలివంపు షరతుల ప్రకారవం ఉవండాలి మరయ్ు నగదు 
రూపవంలో ఉవండరాదు మరయ్ు అమమకవం ఎజవెంట్ 
కారయాక్రమాలు నిర్హిసు్త ననా లేదా నివాసమువంటుననా దశేవం 
కాకువండా ఇతర దశేాలలో చలెిలివంపు చయేరాదు.

 � వర్్తవంచ ేఅనినా చటాట ల కి్రవంద చటటబద్దవంగా ఉవండాలి.

ప్రతిపాదత్ అమమకవం ఎజవెంట్ కు ప్రతిపాదవ్ంచిన పారత్ోషకవం ఈ 
పార్తోషక షరతులకు సరప్్ తాయని చూపడానికి అమ్మకం 
ఎఎజంెట్ ప్రతిోషకం చకె్  లస్టా మరయ్ు సనుచిత సమరధిత పత్ార లను 
ఉపయోగవ్ంచాలి. 

సాధారణవంగా, ప�నై పరేు్కననా ఇతర అవసరాలను పూర్్తచయేడవం 
కొరకు, అమ్మకం ఎజంెట్ డ్యు డలిజనె్్స చకె్ లస్టా ను ఎస్ ఆర్ ఓ 
పూర్్త చసే,్ అనినా సమర్్దవంచ ేపత్ార లతో పాటు అనుసరణ కమిటకిీ 
సమర్్పవంచాలి. 

అమమకాల ఎజవెంటుల ఎవంపక్ మరయ్ు పరగ్ణన కొరకు 
సమర్్పవంచబడని అనినా అవంశాలను అనుసరణ కమిట ీసమీక్వించాలి 
మర్యు ఈ విధానవం ప్రకారవం అవసరమెనై అనినా అవంశాలకు తగు 
కారణాలు ఇవ్బడాడ యా అన ేవిషయాల ప� ైవారు తమ స్వంత 
నిర్ణయవం తీసుకోవాలి. 

తగు జాగరత్త  & “ఎరర జంెడాలు”
అవందరు సవంభావిత మరయ్ు ప్రసు్త త అమమకవం ఎజవెంటులు ఈ విధానవం 
మర్యు అమ్మకం ఎజంెటు డ్యు డలిజన్్స స్టా ండర్డ్ ఆపరేటింగ్ 
పదధాతులల ్పరే్్కననా డూయా డలిిజనె్్స అవసరాలకు పాటవించాలి. డూయా 
డలిిజనె్్స ప్రకి్రయ వీట ిమీద దృష్ట  ప�టాట లి. (1) అమమకవం ఎజవెంట్ 

యొక్క అర్హతలను నిరాధి రవ్ంచడవం; (2) ప్రతిపాదత్ అమమకవం ఎజవెంటు 
మర్యు ఎవరెనైా ప్రభుత్ అధక్ారులకు మధయా ఏదెనైా సవంబవంధాలు 
ఉవంట ేవాటనిి కనిప�టటడవం; (3) అమమకవం ఎజవెంటు యొక్క సానుకూల 
నెతైికవిలువ పరపతిని నలెకొల్పడవం; మరయ్ు (4) అమమకవం ఎజనెీ్స 
సవంబవంధము వలలి  తల�త్తగల “ఎర్ర గురు్త లు” కనుకో్కవడవం. 

డూయా డలిిజనె్్స అవసరాలను పూర్్త చయేడవం కొరకు, ఎస్ ఆర్ ఓ (సా్థ నిక 
మర్యు ప్ార వంతీయ అనుసరణ సబ్్వంద ్సహాయవంతో) ఇవి చయేాలి:

 � అమ్మకం ఎజంెటు ప్రశ్నివళిని అమమకవం ఎజవెంటు పూర్్తచసే్ 
తిరగ్చ్ే్చలా చూసుకోవడవం.

 � అమ్మకం ఎజంెటు డ్యు డలిజనె్్స చకె్ లస్టా యొక్క అనినా 
విభాగాలను పూర్్తచసే ్నియమిత బాహాయా డూయా డలిిజనె్్స 
నివదేక్లను జతచయేాలి, వీటలిోతిరస్కరవ్ంచబడిన పార్ట 
స్్రీనివంగ్ ఫలితాలు, ఆర్ధిక మరయ్ు నపేదయావం నివదేక్లు, 
మీడయిా శోధనల మరయ్ు వాయాపార రెఫరను్సలు 
ఉనానాయి. 

 � మూడవ పక్ం ప్రశ్నివళి యొక్క సమాధానాలు దా్రా 
కలిగే “ఎర్ర గురు్త లు” ఏవెనైా ఉవంట,ే వాటనిి గుర్్తవంచి 
వివరవ్ంచడవం. 

సవంభావయా లేదా ప్రసు్త త అమమకవం ఎజవెంటులకు సవంబవంధవ్ంచిన “ఎర్ర 
గురు్త లు” యొక్క కొనినా ఉదాహరణలు:

 � అమమకవం ఎజవెంటు ఓక ప్రభుత్ అధక్ార్ లేదా ఒక ప్రభుత్ 
అధక్ార్తో సమీప బవంధుత్వం లేదా వాయాపార సవంబవంధాలు 
ఉనానాయి.

 � అమమకవం ఎజవెంటును ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ లేదా 
ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ యొక్క సమీప బవంధువు లేదా 
సహచరులు సఫ్ారు్స చసేారు.

 � అమమకవం ఎజవెంటు అతయాధక్ కమిషన్ కోరుతునానారు లేదా 
నగదు రూపములో ఇవ్మని కోరుతునానారు.

 � అమమకవం ఎజవెంటు అసాధారణమెనై చలెిలివంపు షరతులు 
విధస్ు్త నానారు, ఉదాహరణకు మువందసు్త  భార ్మొత్తవం 
చలెిలివంపులు, అమమకవం ఎజవెంటు పరేులో లేని ఖాతాలో 
చలెిలివంపులు, అమమకవం ఎజవెంటు నివాసమువంటుననా దశేవం 
కాకువండా లేదా అమమకవం ఎజవెంటు సవేలు అవందవ్ంచబయిే 
దేశవం కాకువండా ఇతర దశేాలలో చలెిలివంపు.

 � “వాయాపారవం దకి్కవంచుకోవడవం కొరకు” లేదా “అవసరమమెనై 
ఏరా్పటులి  చయేడవం కొరకు” ఫలాన మొత్తవం అవసరమని 
అమమకవం ఎజవెంటు సూచివంచారు.

 � యూనివరె్సల్ మోసపూరత్ ఇన్ వాయ్్స లను లేదా ఇతర 
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మోసపూరత్ డాకుయామవెంటషేన్ లను తయారు చయేాలని 
అమమకవం ఎజవెంటు కోరుతునానారు.

 � ఎఫ్ సప్ఏ్, యూనివరె్సల్ యొక్క ప్రవర్తనా నియమావళి, 
లేదా సమానమైెన ఒప్పవంద షరతులు మరయ్ు ఈ 
విధానవం ప్రకరవం అవసరమెనై ప్రభుత్ అధక్ారులకు అక్రమ 
చలెిలివంపులకు సవంబవంధవ్ంచిన ఇతర ఒప్పవంద నిబవంధనకు 
కటుట బడ ిఉవంటానని వ్ార తపూర్కవంగా ఇవ్డానికి అమమకవం 
ఎజవెంటు తిరస్కరస్ు్త నానారు. 

 � అమమకవం ఎజవెంటుతో సవంబవంధవం, మధయావర్్త పాత్రకు 
సవంభవంచిన చటాట లతో సహా సా్థ నిక చటాట లకు లేదా 
నియమాలకు విరుదధివం, ప్రభుత్ అధక్ారుల బాహాయా 
ఆసకు్త లకు సవంబవంధవ్ంచిన పౌర సవేల నియమాలతో సహా.

 � సాధారణ వాయాపార మారాగీ లను వదల్ేసా్త రని అమమకవం 
ఎజవెంటుకు పరేువంద,్ ముఖయావంగా ప్రభుత్ కారయాకలాపాలలకు 
సవంబవంధవ్ంచి.

 � అమమకవం ఎజవెంటు ఇతర ప్ార తినితయా ఏరా్పటులలో గాని లేదా 
ఇతర సవంస్థలలో ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్క ిఅక్రమ చలెిలివంపు 
చసేారని యూనివరె్సల్ కు తలెిసవ్ంద.్

 � ప్రభుత్ అధక్ారులు లేదా ప్రభుత్ ఆమోదాలకు 
సవంబవంధవ్ంచిన ఏదెనైా సవంప్రదవ్ంపుల ప� ైతన ేఏకెకై 
నియవంత్రణ కలిగ్ ఉవండాలి అని అమమకవం ఎజవెంటు 
పటుట పడుతునానాడు. 

 � అమమకవం ఎజవెంటుకు ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ “స�లైవంట్” 
పారటనర్” గా ఉనానారని అనుమానివంచడానికి యూనివరె్సల్ 
కు కారణవం ఉవంద.్ 

 � ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరపడవం కొరకు సరగ్ాగీ  
వివరణలేని ఒకరు లేదా ఎకు్కవ సబ్-కావంట్ార కటరలిను 
లేదా వవెండారలిను అటిటప�టుట కోవాలని డూయా డలిిజనె్్స 
ప్రతిపాద్సు్త వంద.్

గుర్్తవంచిన ఎర్ర గురు్త లు ఏదెనైా ఉవంట,ే అధనపు ప్రతేయాక డలిిజనె్్స 
(ప్రతిపాద్త అమమకవం ఎజవెంటుతో ఇవంటరూ్యా లేదా మర్వంత 
సమాచారవం కొరకు డూయా డలిిజనె్్స లో విశిషటత పొ వందన్ ఒక వవెండార్ ను 
నియమివంచడవం దా్రా), ఒప్పవంద బధ్రతలు, శిక్షణ, మరయ్ు/లేదా 
ఇతర సముచిత పరష్ా్కరానినా పాటవించి, వాటనిి అనుసరణ కమిటీ 
సవంతృప్్త  చవెందలేాగా పరష్్కరవ్ంచాలి. 

ఒపపుందంలో రక్ణ అంశ్లు మరియు పరయువకే్ణ
సవంభావిత లేదా ప్రసు్త తవం అమమకవం ఎజవెంటు ఎవరక్ెనైా యూనివరె్సల్ 
నిధులని ఇవ్డానికి ఒపు్పకునమేువందు, సవంబవంధత్ యూనివరె్సల్ 
కవంప�ని మరయ్ు అమమకవం ఎజవెంటు సవంబవంధత్ ఎఫ్ సప్ఏ్ రస్ు్కలను 

పరష్్కరవ్ంచ ేనియమనిబవంధనలను చర్్చవంచి ఒక వ్ార తపూరత్ 
అవంగక్ారవం చసేుకొని ఉవండాలి. ఈ ఒప్పవందవం,ఇతర అవంశాలతో పాటు, 
వీటనిి కలిగ్ ఉవండాలి:

 � అమమకవం ఎజవెంటు మరయ్ు వార ్యజమానులు, సబ్్వంద్ 
లేదా ఉప-ఎజవెంటులు నిర్ధిషట  అవినీతి నిరోధక షరతులు 
మరయ్ు వర్్తవంచ ేఅనినాచటాట లకు కటుట బడ ిఉవండాలి 
మర్యు అటువవంట ిఅనుసరణను క్రమవం తప్పకువండా 
ధృవీకర్వంచాలి.

 � అమమకవం ఎజవెంటు యూనివరె్సల్ యొక్క ప్రవర్తనా 
నియమావళిని మరయ్ు యూనివరె్సల్ యొక్క 
అనుసరణ విధానాలను అవందుకుననాటులి  మరయ్ు ఎజవెంటు 
కారయాకలాపాలకు సవంబవంధవ్ంచిన వాట ిఅవసరాలను అరధివం 
చసేుకుననాటులి  మరయ్ు యూనివరె్సల్ కు ప్ార తినిదయావం 
వహిసు్త ననాపు్పడు, అనినా నియమాలను అనుసరవ్ంచటానికి 
అవంగక్రవ్ంచినటులి  ఉవండాలి.

 � యూనివరె్సల్ అవందవ్ంచ ేఏదెనైా శిక్షణను పూర్్త చయేటానికి 
అమమకవం ఎజవెంటు అవంగక్రవ్ంచాలి మరయ్ు ప్రభుత్ 
సవంస్థలతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేయజమానులు, డెరైకెటరులి  
మర్యు సబ్్వంద ్అటువవంట ిశిక్షణను పూర్్త చయేటానికి 
అవంగక్రవ్ంచాలి.

 � యూనివరె్సల్ తరఫున సవంబవంధత్ కారయాకలాపాలు 
చయేటానికి లేదా ఇతర కారయాకలాపాలు చయేటానికి 
సబ్-కావంట్ార కటరులి , ఎజవెంటులు మరయ్ు ప్రతినిదులినా 
నియమివంచుకున ేమువందు డూయా డలిిజనె్్స ను పాటవించి 
యూనివరె్సల్ యొక్క వ్ార తపూరత్ ఆమోదవం పొ వందాలి.

 � ప్రభుత్ అధక్ారులు లేక ప్రభుత్ సవంస్థలతో అమమకవం 
ఎజవెంటుకు గల ప్రసు్త తవం లేదా భవిషయాతు్త  అనుబవంధాలను 
తలెియబరచాలి; మరయ్ు యూనివరె్సల్ కు ప్ార తినిదయావం 
వహిసు్త ననా మొత్తవం కాలవం వరకు డూయా డలిిజనె్్స లో 
తలెియబరచ్ిన సవంబవంధత్ సమాచరవంలో ఏవెనైా మారు్పలు 
ఉవంట,ే వాటనిి యూనివరె్సల్ కు తలెియబరచాలి.

 � యూనివరె్సల్ తరఫున చపేటిటన కారయాకలాపాల 
గురవ్ంచి అమమకవం ఎజవెంటు యూనివరె్సల్ కోరన్పు్పడు 
యూనివరె్సల్ కు సమాచారవం ఇవా్లి.

 � అమమకవం ఎజవెంటు అవినీతి-నిరోధకానికి సవంబవంధవ్ంచిన 
షరతులు దనేినెనైా ఉలలి వంఘవించారని యూనివరె్సల్ 
కు హేతుబద్దమైెన నమమకవం ఏర్పడుత,ే యూనివరె్సల్ 
ఒప్పవందానినా రదు్ద  చయేవచు్చ. 

 � ఎవంపక్ సమయములో గతవంలో అమమకవం ఎజవెంటు 
యూనివరె్సల్ కి అవందవ్ంచిన డూయా డలిిజనె్్స సమాచారవం 
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ఖచి్చతవంగాను సవంపూర్ణవంగాను ఉననాటులి  అమమకవం ఎజవెంటు 
ధృవీకర్సు్త నానారు మరయ్ు గతవంలో అమమకవం ఎజవెంటు 
యూనివరె్సల్ కి అవందవ్ంచిన డూయా డలిిజనె్్స సమాచారవంలో 
ఏవెనైా మారు్పలు ఉవంట ేఅమమకవం ఎజవెంటు వనెువవెంటనే 
వాటనిి యూనివరె్సల్ కు తలెియబరచాలి. 

 � ఒప్పవంద కాలవం మూడు సవంవత్సరాలుగా ఉవంటువంద్ 
మర్యు అప్ డటే్ చయేబడని డూయా డలిిజనె్్స పూర్్త చసేన్ 
ఎడల ఈ ఒప్పవందవం పొ డగివ్ంచబడవచు్చ, మరయ్ు దనీికి 
అమమకవం ఎజవెంటు సహకరవ్ంచాలి.

అమమకవం ఎజవెంటుకు సవంబవంధవ్ంచిన పుస్తకాలు మర్యు అకౌవంటవింగ్ 
రక్ారుడ లు అమమకవం ఎజవెంటు యూనివరె్సల్ కు ప్ార తినిదయావం 
వహసిు్త ననాదానికి సవంబవంధవ్ంచి అవినీతి నిరోధక షరతులను అమమకవం 
ఎజవెంటు సక్రమవంగా పాటసిు్త నానారని నిరాధి రవ్ంచుకోవడానికి వాటనిి 
యూనివరె్సల్ సమీక్వించడానికి వీలుగా యూనివరె్సల్ ఒప్పవందవంలో 
తగు షరతులను విధవ్ంచడానికి ప్రయతానాలు చసేు్త వంద.్ 

అవసరమెనై అనినా షరతులు, నిబవంధనలు మరయ్ు అవంశాలు 
అమమకవం ఎజవెంటు డూయా డలిిజనె్్స స్టా ండర్డ్ ఆపరేటింగ్ పదధాతులల ్ 
చూడవచు్చ. ఈ అవంశాలు లేని ఒప్పవందము దనేికెనైా అనుసరణ 
కమిట ీయొక్క నిర్ధిషట  సమీక్ష మరయ్ు ఆమోధవం తప్పనిసర.్ ఒక సార్ 
అమమకవం ఎజవెంటుతో ఒప్పవందవం అమలులోకి వచి్చన తరా్త దానిలో 
మారు్పలు చరేు్పలు ఏవెనైా చయేాలవంట,ే అవి అనుసరణ కమిటకిీ 
పవంపబడ ివార ్ఆమోధవం పొ వందాలి.

పరయువకే్ణ మరయిు శిక్ణ
ఎఫ్ సప్ఏ్ మర్యు అవినీతి-నిరోధక అవంశాలకు సవంబవంధవ్ంచిన 
షరతులను అనుసరస్ు్త ననాటులి  అవందరు అమమకవం ఎజవెంటులు క్రమవం 
తప్పకువండా ధు్ర వీకర్వంచాలి. అటువవంట ిధు్ర వీకరణనువండ ితల�తే్త  
ఏవెనైా సమసయాలకు సవంబవంధవ్ంచి వివరాలు కోరడానికి మరయ్ు 
వాటనిి సరచ్ూడడానికి ఒక ష�డూయాల్ ను అనుసరణ కమిట ీఏరా్పటు 
చసేు్త వంద.్ 

వర్్తవంచ ేఅవందరు అమమకవం ఎజవెంటుల డూయా డలిిజనె్్స దసా్త ్ర లు మరయ్ు 
ఒప్పవందాలను నిర్హివంచ ేబాధయాత అమమకవం ఎజవెంటు డూయా డలిిజనె్్స 
అడిమనిస్ టే్రటర్ వద్ద  ఉవంటువంద ్మరయ్ు వారు అమమకవం ఎజవెంటు 
యొక్క కారయాకలాపాలు మర్యు సమసయాలను ట్ార క్ చయేడానికి 
మర్యు పరయావకే్వించడానికి వీలుగా అనుసరణ కమిట ీఆమోధవ్ంచిన 
ఒక సాట వండరెడడజ్డ  ఫ�లైివంగ్ సస్టవం ను ఉపయోగవ్ంచాలి.

అవందరు అమమకవం ఎజవెంటులకు అవినీతి-నిరోధక అనుసరణకు 
సవంబవంధవ్ంచిన చటాట లను మరయ్ు ఒప్పవందాలకు సవంబవంధవ్ంచి 
అనుసరణ కమిట ీనియమివంచిన సబ్్వందచ్ ేశిక్షణ ఇవ్బడుతువంద.్ 
అటువవంట ిశిక్షణ ఇవ్డానికి ఒక ష�డూయాల్ ను ఏర్పరచడవం, ప్రవర్తనా 
నియమావళి మరయ్ు వర్్తవంచ ేయూనివరె్సల్ అనుసరణ విధానాల 
ప్రతులు అమమకవం ఎజవెంటులకు ఇవ్బడాడ యని నిరాధి రవ్ంచుకోవడవం 

మర్యు అటువవంట ిశిక్షణ నువండ ితల�తే్త  అనినా సమసయాలను 
పరయావకే్వించడవం అనుసరణ కమిట ీ(సముచిత మెనజే్ మవెంట్ 
సబ్్వందత్ో కలిస,్ ఎస్  ఆర్ ఓ తో సహా) యొక్క బాధయాత. 

అవందరు అమమకవం ఎజవెంటుల కారయాకలాపాల గురవ్ంచి రెగుయాలర్ గా 
నివదేక్లను సవంబవంధత్ సబ్్వంద ్నువండి అవందుకోవడవం మరయ్ు 
వాటనిి పరయావకే్వించడవం డడిఏి మరయ్ు అనుసరణ కమిట ీబాధయాత, 
మర్యు దనీికి వారు సా్థ నిక మరయ్ు ప్ార వంతీయ అనుసరణ సబ్్వంద్ 
సహాయవం తీసుకోవల�ను. ఒప్పవంద షరతులకు అనుగుణవంగా అమమకవం 
ఎజవెంటులనువండ ిసమాచారానినా సమీక్వించడవం ఈ ప్రకి్రయలో ఒక 
భాగవం. ఈ కర్తవయావంలో భాగవంగా ఒకొ్కక్క ఎజవెంటుకు ఒక నిర్ర్తనా 
కారయాకలాపాల నివదేక్ (పఏ్ఆర్)ను కనీసవం ఏడాదక్ ిఒక సారైెనా 
ఎస్ ఆర్  ఓ సమీక్వించాలి. పఏ్ఆర్ లో భాగవంగా, ఇతర అవంశాలతో పాటు, 
అమమకవం ఎజవెంటు నిర్ర్్తవంచిన వాయాపార కారయాకలాపాల వివరణ, 
అమమకవం వాలూయావం, అమమకవం ఎజవెంటుతో సవంబవంధముననా ఏదెనైా 
అనుసరణ-సవంబవంధత్ విషయాలు మర్యు ప్రభుత్ కసటమరలికు 
సవంబవంధవ్ంచి అమమకవం ఎజవెంటు యొక్క ఖరు్చలు మొదలగు అవంశాలు 
ఉవండాలి. 

యూనివరె్సల్ యొక్క అనకే అమమకవం ఎజవెంటు ఒప్పవందాలు వర్్తవంచే 
కమిషన్ రేటును నిరా్ద రస్ా్త యి, అయిత ేపరస్పరవం వ్ార తపూర్కవంగా 
ఒపు్పకువంట,ే సరుధి బాటులకు వీలువంటువంద.్ సవంప్రదవ్ంపులు 
జరుపుతుననాపు్పడు, అమమకవం ధర ప్ టతీత్వంతో ఉవండటవం కొరకు 
దానిని తగ్గీవంచవలసన్ అవసరవం వసే్త , అలాగ,ే బె-ైప్ ్ర డకుట లతో పాటు 
అమమకవం చసేన్పు్పడు కమిషన్ రేటును ప�వంచవలసన్ అవసరవం 
వసే్త , వాటకిి ఇద ్వీలు కలి్పసు్త వంద.్ ఆమోదవ్ంచబడని అమమకవం 
ఎజనెీ్స ఒప్పవందములో నిరాధి రవ్ంచిన కమిషన్ రేటును సవరవ్ంచాలవంట,ే 
ఆ సవరణ లేదా అమలు అనుసరణ కమిట ీమువందుసు్త గా 
వ్ార తపూర్కవంగా ఆమోదవ్ంచాలి. 

డూయా డలిిజనె్్స నిర్హివంచిన లేదా కి్రతవం డూయా డలిిజనె్్స పూర్్త 
చసేన్ ఆఖర ్తదే ్నువండ ిప్రతి మూడు సవంవత్సరాలకు ఒక సార్ 
అవందరు అమమకవం ఎజవెంటుల యొక్క అప్ డటే్ చయేబడని డూయా 
డలిిజెన్్స అనుసరణ కమిటకిీ అవసరమవుతువంద ్మరయ్ు దనీికి 
సవంబవంధత్ వాయాపార యూనిట్ ల సహాయవం పొ వందవచు్చ. వర్్తవంచే 
ఒప్పవంద షరతులకు అనుగుణవంగా అటిట  ఒప్పవందాల రెనూయావల్ 
కు జతపరచబడుతువంద.్ ఈ సమీక్ష అనినా సవంబవంధత్ అవంశాలను 
పరగ్ణనలోకి తీసుకువంటువంద,్ కి్రవందవితో సహా: 

 � వాయాపారనిక ిఅమమకవం ఎజవెంటు యొక్క అవసరవం 
కొనసాగుతువందా మరయ్ు వారు వాయాపారానినా నిర్ర్్తవంచడవం 
బటిట  అమమకవం ఎజవెంటుకు ఇచే్చ పార్తోషకవం సక్రమమేనా 
అని మధవ్ంపుచయేడవం. 

 � అమమకవం ఎజవెంటు లేదా సబ్-ఎజవెంటులు ఎవరెనైా లేదా 
ఇతర సవంబవంధత్ వవెండారలి ప� ైడూయా డలిిజనె్్స సమాచారవం 
యొక్క అప్ డటే్. 
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 � అవినీతి నిరోధక కర్తవాయాలు మరయ్ు ఇతర ఒప్పవంద భద్రతా 
షరతులను అనుసరవ్ంచడవం.

 � అమమకవం ఎజవెంటు యొక్క తనిఖీలు/సమీక్షల అవసరము 
మర్యు ఫలితాలు. 

 � ఏదెనైా అనుసరణ విషయాల నపేదయావంలో అమమకవం ఎజనెీ్స 
ఒప్పవందాలకు సవరణల యొక్క అవశయాకత. 

 � అమమకవం ఎజవెంటుకు మరయ్ు ఎజనెీ్స సవంబవంధానినా 
నిర్హిసు్త ననా సవంబవంధత్ యూనివరె్సల్ సబ్్వందక్ి 
అధనపు అనుసరణ శిక్షణ యొక్క అవశయాకత.

 X వికరయ యజేెంటు ప్రశని #1: 
ప్రభుత్-ఆధనీవంలో ఉననా ఒక సగ్రటెుట  ఒక కవంప�ని మేము ఒక 
సా్థ నిక విక్రయ యిజేవెంటుని ఉపయోగ్్సత ేతప్ప, నా కవంప�ని నువండి 
పొ గాకు కొనుగోలు చయేరు. ఆ స్గరటెుట  కవంప�ని అధయాక్షుడు ఒక 
ఫలాన విక్రయ యిజేవెంటుని సఫ్ారు్స చసేు్త నానారు. ననేు తగు జాగ్రత్త  
సమీక్ష చసేన్పు్పడు, విక్రయవం ప� ైకమిషన్ పొ వందబో యి ేఆ యేిజవెంట్, 
అధయాక్షుడు యొక్క మరదలు అని తలెిసవ్ంద.్ ననేు ఏమి చయేాలి?

సమాధానం: 
ప్రభుత్-ఆధనీవంలో ఉననా సగ్రటెుట  కవంప�ని అధయాక్షుడు ఒక 
ప్రభుత్ అధక్ార్. అవందువలన, ఆ విక్రయ యిజేవెంటును 
మీరు పనిలో తీసుకోరాదు ఎవందుకవంట ేబహుశా తన 
బవంధుతా్నినా ఉపయోగవ్ంచి తనకు వయాకి్తగతవంగా లాభవం 
పొ వందాలని ఆ అధయాక్షుడు చూసు్త నానారు. అక్రమవంగా చలెిలివంపులు 
జరుగుతునానాయనదేానికి ఏ రుజువు లేనప్పటకీి, మరద్క్ ిచసేే 
చలెిలివంపులు చివరక్ ిఅధయాక్షుడుకు చరేే ప్రమాదవకాశవం చాలా 
ఎకు్కవ కనుక ఈ విక్రయ యిజేవెంటును తీసుకోకప్ వడమే 
మవంచిద్.

 X వికరయ యజేెంటు ప్రశని #2: 
ననేు ఒక కొ్ర త్త  విక్రయ యేిజవెంటును తీసుకోవాలని 
అనుకువంటునానాను. ఒక ప్రభుత్-ఆధనీవంలో సగ్రటె్ కవంప�ని కి చసేే 
విరయాల ప� ైఈ విక్రయ యేిజవెంటు 15% కమిషన్ అడుగుతునానారు. 
ఈ ప్ార వంతాలలో మామూలు కమిషన్ 2% నువండ ి5% వరకు 
ఉవంటువంద.్ అవంత ేకాక, సగవం కమిషన్ ను మువందుగాన ేఇవ్మని ఈ 
విక్రయ యిజేవెంటు అడుగుతునానాడు. ఇద ్ఫరా్లేదా?

సమాధానం: 
యిజేవెంట్ అడుగుతుననావాటలిో అనకే సమసయాలుఉనానాయి 
మర్యు ఆ సమసయాలు ఆ యిజేవెంట్ తనకు చీలిలివంచబడ ేకమిషన్ 

లో కొవంత భాగమును వాయాపారవం పొ వందడవం కొరకు లవంచముగా 
ఇసు్త నానాడమేో అనదేానికి ఇక సవంకతేవం లేక “ఎర్ర-గురు్త ” 
కావొచు్చ. అసాధరణమెనై ఎకు్కవ కమిషన్ ఇవ్డానికి 
మర్యుయా ముదుగాన ేకమిషన్ చలెిలివంచాలని అడగడానికి 
నిరూపవ్ంచగల నాయాయమెనై తగన్ వాయాపార కారణవం ఉవంట ేతప్ప, 
ఈ లావాదవేి సక్రమవం కాదు. మీరు వవెంటన ేక్క యూనివరె్సల్ 
నాయాయ విభాగానికి తలెియబరచ్ి ఆయిజేవెంట్ అభయారధిన గురవ్ంచి 
వార్ సలహా తీసుకోవ్ల. 

 X వికరయ యజేెంటు ప్రశని #3: 
ఒక విక్రయ యేిజవెంట్ అశ్రదధిగా ఉననా ఒక తరుణవంలో, ప్రభుత్-
యాజమానయావం కలిగన్ ఒక పొ గాకు కవంప�ని టవెండర్ పొ వందాలవంటే 
చలెిలివంపు చయేాలని సూచివంచాడు. ఈవిక్రయ యిజేవెంట్ అదవ్రక ేతగు 
జాగ్రత్త  ప్రకి్రయను పూర్్త చశేాడు. ననేు ఏమి చయేాలి?

సమాధానం: 
మీ విక్రయ యిజేవెంటుల అవినీతి కారయాకలాపాలల పటలి  
మీరు ఎలలిపు్పడూ అప్రమత్తవంగా ఉవండాలి, కవంప�నితో పలు 
సవంవత్సరాలుగా పని చసేతుననా వార్ప�నైా కూడా. ముఖయావంగా, 
ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ యొక్క అనుకూల చరయా ప� ైమీ విక్రయ 
యిజేవెంట్ పని ఆధారపడనిపు్పడు, ఉదాహరణకు ఒక ప్రభుత్-
మొనోపొ లి సవంస్థ  మీ నువండ ికొనిగ్లు చయేాలని నిర్ణయివం 
తీసుకోవడవం. ఎవరెనైా విక్రయ యిజేవెంటు యూనివరె్సల్ 
విధానాలకు వయాతిరమైెేన చరయాలు తీసుకొని ఉవండొచ్చనో 
లేదాతీసుకోబో తునానారనో మీకు అనుమానవం ఉవంట,ే మీరు 
వనెువంెటన ేయూనివరె్సల్ నాయాయవిభాగానికి తలెియబరచ్ి వార్ 
సలహా తీసుకోవ్ల. 

ప్రశని &  సమాధానం
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కొనినాసారులి , వివిధ దశేాలలో మరయ్ు స�టైులలో వివిధ సవేలను 
అవంధవ్ంచడవం కొరకు కావంట్ార కటరులి , సలహాదారులు, సపలియరులి  మరయ్ు 
ఇతర సవంస్థలు లేదా వయాకు్త లను నీయమివంచుకోవడవం యూనీవరె్సల్ 
కు అవసరవం అవుతువంద.్ ఉదాహరణకు, కొనినా సారులి , పొ గాకు 
ష్ప్ మవెంటులను కసటవంస్ లో దాటవించడవం, పొ గాకు సదుపాయవం 
నీరామణవసతులు నీర్మవంచడవం, అధయాయనాలు నీర్హివంచడవం, 
అనుమతులు మర్యు వీసాలు పొ వందటానీకి సహాయవం చయేడవం, 
ఉద్యాగవం కొరకు దరఖాసు్త  చసేన్వారన్ీ స్్రీన్ చయేడవం మరయ్ు 
భవననీరామణ సామగ్్ర వవంట ివసు్త వులను సరఫరా చయేడవం 
మొదలగు పనులలో మూడవ పక్షాలు సహాయవం చసేా్త యి. 

కొనినా సారులి  కవంప�నీ తరఫున ప్రభుత్ సవంస్థలు లేదా ప్రభుత్ 
అధ్కారులతో సవంప్రదవ్ంపులు జరపడానీకి యూనీవరె్సల్ కవంప�నీలు 
మూడవ పక్షాలను నీయమివంచుకువంటువంద.్ ఈ విధానపత్రవంలో, అవి 
“మూడవ పక్షాలు” అనీ పల్వబడతాయి. అటర్నాలు, లాబీయిసుట లు, 
అకౌవంటవంటులు, ఫ్్రట్ ఫార్రడరులి  మరయ్ు కసటవం బో్ర కరులి  వవంట ితమ 
మూడవ పక్షాల దుష్పరీవర్తనకు యూనీవరె్సల్ కవంప�నీలు మర్యు 
స్బ్వంద ్ఎఫ్ సప్ఏ్ కి్రవంద మరయ్ు ఇతర వర్్తవంచ ేయు.ఎస్. మరయ్ు 
యు.ఎస్.-కానీ చటాట ల కి్రవంద బాధయాత వహివంచవలస ్ఉవంటువంద.్ 
ఉదాహరణకు, తమ మూడవ పక్షవం ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్క ి(ప్రభుత్-
యాజమానయావంలో ఉననా కసటమరలితో సహా) అక్రమవంగా చలెిలివంపు 
లేదా విలువైెనద ్ఏదెనైా ఇవ్డవం లేదా ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్తో 
సవంబవంధముననా ఒక ఫలాన మూడవ పక్షానీకి ఒప్పవందవం ఇవా్లనీ 
ఒక ఉద్యాగన్ీ ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ ఒతి్తడ ిచయేడవం జరగ్త్,ే 
యూనీవరె్సల్ మర్యు వార ్సబ్్వందక్ ిబాధయాత వహివంచవలస్ 
ఉవంటువంద.్ 

కవంప�నీ మరయ్ు వార ్సబ్్వంద ్మూడవ పక్షవం యొక్క అక్రమ 
కారయాక్రమాలకు స్యవంగా అనుమతి ఇవ్కప్ యినా లేదా వాటి 
గురవ్ంచి నీజవంగా తలెియకప్ యినా ఇలావంటవిి మరయ్ు ఇతర 
సవందరాభాలు యూనీవరె్సల్ కు చటటపరమెనై రస్ు్కలు సృష్టవంచవచు్చ. 
ఒక మూడవ పక్షవం అక్రమ చలెిలివంపు చయేబో తునానారనీ లేదా ఇతర 
అక్రమ ప్రవర్తనలో పాల్పడబో తునానారనీ యూనీవరె్సల్ సబ్్వందక్ి 
తలెిసన్ా లేదా తలెుకునీ ఉండాల్స ఉనాని, ఎఫ్ సప్ఏ్ మర్యు ఇతర 
చటాట లను ఉలలి వంఘవింనీచారన ేరస్ు్క సబ్్వంద ్మరయ్ు కవంప�నీకి 
ఉవంటువంద.్ మూడవ పక్షవంతో ఒకే “ఒక్క-సార”్ మాత్రమే జరప్న్ 
లావాదవేీ కూడా కవంప�నీక ిచటటపరమైెన రస్ు్కలను సృష్టవంచవచు్చ, 
అవందువలన కి్రవంద వివరవ్ంచిన పదధితుల ప్రకారవం అనినా మూడవ 
పక్షాలను స్్రీన్ చేయవలసన్ద ్చాలా ముఖయావం. 

ఈ విధానవం, ఏదెనైా ఇతర యూనీవరె్సల్ విధానాలు, ప్రవర్తనా 
నీయమావళి (Code of Conduct, „COC”) లేదాఏదైెనా వర్్తవంచే 
చటాట లలో నీషధేవ్ంచబడని కారయాకలాపాలలో మూడవ పక్షవం 
పాల్పడాడ రనో లేక పాల్పడబో తునానారనో కవంప�నీనీ నీరాధి రవ్ంచడానీకి 
వీలుగా స్బ్వంద ్సముచిత అవంచనా మరయ్ు ఆమోద విధానాలను 
పాటవించాలి. ఈ చరయాలలో కొనినా: 

 � మూడవ పక్షవంతో ఏదెనైా సవంబవంధవం లేదా లావాదవేీ చపేటేట  
మువందు సముచిత సా్థ యిలో డూయా డలిిజనె్్స నీర్హివంచడవం.

 � ఏవెనైా ఎర్ర గురు్త లు ఉవంట,ే అవి పరష్ా్కరమయేియాలా 
చూడడవం మరయ్ు సరప్్ ను భద్రతా అవంశాలు 
నలెకొలే్పలాగా చూడడవం.

 � మూడవ పక్షానినా నీయమివంచిన తరా్త, ఇన్ వాయ్్స 
లను సమీక్వించడవం దా్రా, అనుసరణ కొ నసాగుతువందనీ 
ధు్ర వీకర్వంచడవం దా్రా, మరయ్ు మూడవ పక్షవం 
కారయాకలాపాల పటలి  సాధారణ అప్రమత్తముతో ఉవండడవం 
దా్రా ఏవెనైా ఎర్ర గురు్త లకె ైసవంబవంధానినా పరయావకిే్వంచడవం.

మూడవ పక్షవం రస్ు్కలను కవంప�నీ సమరధివవంతవంగా అవంచనా 
వయేడానీకి కావలసన్ మారాగీ లను ఈ విధానవం నీరాధి రస్ు్త వంద.్ 
అనినాటకివంట ేముఖయావంగా, యూనీవరె్సల్ సబ్్వంద ్వీటనిీ డాకుయామవెంట్ 
చయేాలి:

 � మూడవ పక్షానీకి సరచ్ూడగల నెతైికవిలువలు ఉనానాయి. 

 � మూడవ పక్షవంతో సవంబవంధవం ఏర్పరుచుకోవడానీకి తగన్ 
వాయాపార కారణవం ఉవంద.్

 � చలెిలివంపు ఏరా్పటులి  వాయాపారపరవంగా హేతుబద్దమైెనవి 
మర్యు అవంధవ్ంచ ేసవేల రకానీకి సరప్్ తువంద.్ 

 � ఈ వ్ధానవంల్ను మర్యు “మ్డవ పక్షం సర్వీస్ 
ప్రొవైడర్స్ కొరకు అనుసరణ స్ట్ండర్డ్ ఆపరేటింగ్ పద్ధతులు” 
ల్ను  పేర్కున్నపద్ధతుల ప్రకారవం సమర్ధవవంతమైన డ్యూ 
డ్ల్జెన్స్ న్ర్వహ్వంచ్న తరువాత, అక్రమాలను సూచ్వంచే 
వ్ధముగా మూడవ పక్షాన్క్ మర్యు ఎవరైనా ప్రభుత్వ 
అధ్కార్క్ మధ్య అనుచ్తమైన సవంబవంధాలు గాన్ ఇతర 
“ఎర్ర గుర్తులు” గాన్ లేవు.

 � సవంబవంధవం నీరామణాతమకవంగా ఉవంద ్మూడవ పక్షవం 
యొక్క అక్రమ ప్రవర్తనను నీరోదవ్ంచడానీకి తగన్ భద్రతా 
అవంశాలు ఒప్పవందములో ఉననాటులి  సముచిత వ్ార తపూరత్ 
డాకుయామవెంటషేన్ ఉవంద.్ 

 � మువందు మువందు ఈ సవంబవంధవం సమరధివవంతవంగా 
పరయావకే్వించబడుతువంద ్మరయ్ు అవసరమెనైపు్పడు 
మూడవ పక్షానీకి మరయ్ు ఈ సవంబవంధానినా నీర్హిసు్త ననా 
యూనీవరె్సల్ సబ్్వందక్ ిసముచిత శిక్షణ ఇవ్బడుతువంద్ 
మర్యు క్రమవం తప్పకువండా సవంబవంధత్ పత్ార లను 
మర్యు అనుసరణ ధు్ర వీకరణాలను సమీక్వించడవం 
మర్యు రెనూయా చయేడవం. 

వివిధ రకాల మూడవ పక్షాలు వివిధ సా్థ యిలలో రస్ు్కలను 

మూడవ పక్షాలు
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ప్రదర్శసా్త యనీ తలెుసుకునీ, మూడవ పక్షాలను గుర్్తవంచి వాటనిీ 
మూడు రస్ు్క రకాలుగా విభజివంచటానీకి యూనీవరె్సల్ డూయా 
డలిిజనె్్స ప్రకి్రయను రూపొ వందవ్ంచివంద.్ రకవం I (అతయాధక్వం), రకవం II 
(మీడయివం), మరయ్ు రకవం III (తకు్కవ). ఈ విధానవం మరయ్ు 
సవంబవంధత్ అవంశాలు అనినా మూడవ పక్షాలకు ఉపయోగవ్ంచవలసన్ 
ఈ ర్సు్క వర్గీకరణను మరయ్ు దానీకి సవంబవంధవ్ంచిన పదధితులను 
వివరస్ు్త వంద.్ 

మూడవ పక్షాలు - రక్లు 
మీ కవంప�ని ప్రసు్త తవం లేదా భవిషయాతు్త లో ప్రభుత్సవంస్థలతో 
సవంప్రదవ్ంపులు జరపడవం కొరకు ఉపయోగవ్ంచగల మూడవ పక్షాల 
ఉదాహరణల జాబ్తా ఈ మానుయావల్ చివరల్ో పదకోశవం విభాగవంలో 
ఇవ్బడనిద.్

స్ధారణ అవసర్లుు
ఒక ప్రతిబాదత్ మూడవ పక్షవంతో ఏదెనైా వాయాపార ఏరా్పటులి  (ఫారమల్ 
లేదా ఇన్ ఫారమల్) చసేుకున ేమువందు, కనీసవంగా ఈ విధానవంలోను 
మర్యు మూడవ పక్ం సరీ్వస్ ప్్ర వెడైర్్స కొరకు అనుసరణ స్టా ండర్డ్ 
ఆపరటిేంగ్ పదధాతులు (మూడవ పక్షాల ఎస్ఓప ి—Third Parties 
SOP) వవంట ిసవంబవంధత్ డాకుయామవెంటషేన్ లోనూ పరే్్కననా అనినా 
చరయాలను యూనివరె్సల్ సబ్్వంద ్తీసుకోవాలి.

మూడవ పక్ం ప్్ర రంభం
అనినా ప్రతిపాదత్ మూడవ పక్షాలకు, ఈ సవంబవంధానినా ప్రతిపాదస్ు్త ననా 
కవంప�నీ సబ్్వంద ్(రక్్సటర్) కవంప�నీ యొక్క అకౌవంటవింగ్/టె్రషర్ 
విభాగవంతో సమవంవయవంగా పనిచసే ్వంెడార్ అప్రూ వల్ ఫ్రం ను 
పూర్్తచసేలేా చూడాలి. 

ప్రమాదవక్శం అంచనా మరియు వరీగీకరణ
ప్రతిపాదత్ మూడవ పక్షవం కొరకు మూడవ పక్షవం రస్ు్క అవంచనాను 
యూనివరె్సల్ ఉద్యాగ ్పూర్్త చయేాలి మర్యు దానిని మూడవ పక్షవం 
రస్ు్క అవంచనా దరఖాసు్త  దా్రా (“టఆిర్ పఎ్”—Third Party Risk 
Assessment, “TPRA”) డూయా డలిిజనె్్స అడిమనిస్ టే్రటర్ (డడిఎి 
—Due Diligence Administrator, “DDA”) కు సమర్్పవంచాలి. 
రస్ు్క అవంచనా సమర్్పవంచిన తరా్త మరయ్ు దాని ప� ైవిశ్లిషణ 
జరప్న్ తరా్త, DDA ఆ మూడవ పక్షవం రకవం I (అధక్వం), రకవం II 
(మధయాస్థవం), మరయ్ు రకవం III (తకు్కవ) గా వర్గీకరవ్ంచబడుతువంద.్ 

మూడవ పక్షానికి వర్్తవంచ ేడూయా డలిిజనె్్స సా్థ యి మర్యు ఇతర భద్రతా 
అవంశాలు, ఆ మూడవ పక్షవం ఏ రకానికి కేటాయివంచబడవిందనదేానిబటిట  
ఉవంటువంద ్మరయ్ు అవి సవివరవంగా మూడవ పక్షాల ఎస్ఓపి 
(Third Parties SOP) క్షవం లోను ఇతర సవంబవంధత్ పత్ార లలోను 
చర్్చవంచబడాడ యి. నిర్్దషట  మూడవ పక్షాలు లేదా లావాదవేీలు మన 
వద్ద అవందుబాటులో ఉననా నిర్ధిషట  వాస్ల వలన అవినీతి రస్ు్కలను 
సృష్టసా్త యి అని సబ్్వంద ్గురు్త వంచుకోవాలి. అవందువలన, ఒకొ్కక్క 
మూడవ పక్షానినా కేస్-బె-ైకసే్ పదధితిలో అవంచనా వయేడవం ముఖయాము 

మర్యు మూడవ పక్షవం రకవం— I గా వర్గీకరవ్ంచబడకప్ యినా, నిర్ధిషట  
ఎర్ర గురు్త ల కొరకు అప్రమత్తవంగా ఉవండాలి.

డూయా డలిిజనె్్స ప్రకి్రయ సమయములో అధనపు వాస్వాలు 
కనుగ్నపడ,ి వాట ివలన ఆ మూడవ పక్షవం మరవ్ంత ఎకు్కవ రస్ు్క 
గల రకానికి కేటాయివంచబడ ిఉవండాలని భావివంచబడుత,ే ఆ మూడవ 
పక్షవం పునఃవర్గీకరణ చయేబడ ిఆ రస్ు్క రకానికి వర్్తవంచ ేడూయా 
డలిిజెన్్స ను మాత్రమే నిర్హివంచాలి.

తగు జాగరత్త  & “ఎరర జంెడాలు”
ఈ వ్ధానవంల్ను మర్యు మ్డవ పక్ష్ల ఎస్ఓపి (Third Parties 
SOP) ల్ను మర్యు కేటాయ్వంచ్న ర్స్కు స్థాయ్న్ బట్ట్ వర్త్వంచే 
కార్పొరేట్ అనుసరణ కమ్ట్ (“స్స్స్” — Corporate Compliance 
Committee, “CCC”) యొక్క పద్ధతుల్ల్ వ్వర్వంచ్న డ్యూ డ్ల్జెన్స్ 
ప్రక్ర్యను మూడవ పక్షాలు పూర్త్ చేయాల్. డ్యూ డ్ల్జెన్స్ ప్రక్ర్య 
వ్ట్ మ్ద కేవంద్ర్కర్స్తువంద్. (1) మూడవ పక్షవం యొక్క అర్హతలను 
న్ర్ధార్వంచడవం; (2) మూడవ పక్షవం మర్యు ఎవరైనా ప్రభుత్వ 
అధ్కారులకు మధ్య ఏదైనా సవంబవంధాలు ఉవంటే వాట్న్ కన్పెట్టడవం; 
(3) మూడవ పక్షవం యొక్క సానుకూల నైత్కవ్లువ పరపత్న్ 
నెలకొల్పడవం; మర్యు (4) మూడవ పక్షవంత్ సవంబవంధము వల్ల 
తలెత్తగల “ఎర్ర గుర్తులు”ను కనుక్క్వడవం. తగ్న స్థాయ్ల్ డ్యూ 
డ్ల్జెన్స్ సమ్క్ష జరపబడ్తే తప్ప ఏయొక్క మూడవ పక్షాలను 
ఉపయ్గ్వంచరాదు. 

మూడవ పక్ష రకాలు I, II, మరయ్ు III లకు సవంబవంధత్ డూయా 
డలిిజెన్్స ఫారాలు మర్యు పదధితులు CCC లేదా మీ ప్ార వంతీయ 
అనుసరణ బృవందవం (“ఆర్ సట్”ీ—Regional Compliance Team, 
“RCT”) వద్ద  లభసా్త యి. 

డూయా డలిిజనె్్స అపకే్తిాలను పూర్్తచయేడవం కొరకు, రక్్సటర్ (DDA 
మర్యు సా్థ నిక లేదా ప్ార వంతీయ అనుసరణ సబ్్వంద ్సహాయవంతో) 
వీటనిి చయేాలి:

 � రకవం I, II మర్యు III మూడవ పక్షాలకు అవంతరగీత 
స్్రీనివంగ్ మరయ్ు వవెండార్ అపూరూ వల్ అపకే్తిాలను పూర్్త 
చయేడవం కొరకు, కావలసన్ సమాచారవం ఇవ్డవం.

 � రకవం I మర్యు II మూడవ పక్షాలకు, వర్్తవంచ ేమూడవ 
పక్ం డ్యు డలిజనె్్స ప్రశ్నివళిని మూడవ పక్షవం పూర్్తచసే్ 
తిరగ్చ్ే్చలా చూడడవం.

 � రకవం I మర్యు II మూడవ పక్షాలకు, డ్యు డలిజనె్్స 
చెక్ లస్టా యొక్క అనినా విభాగాలను పూర్్త చయేడవం.

 � సవంబవంధత్ మూడవ పక్ం డ్యు డలిజనె్్స ప్రశ్నివళిక్ 
ఇచి్చన సమాధానాలు లేదా ఏదెనైా ఇతర సమాచారవం 
నువండ ిఏవెనైా “ఎర్ర గురు్త లు” ఉత్పననామైెత,ే వాటనిి గుర్్తవంచి 
వివరవ్ంచడవం.
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మూడవ పక్షాలకు సవంబవంధవ్ంచిన సవంభావిత “ఎర్ర గురు్త లు” 
ఉదాహరణలు:

 � తమ యజమానులను లేదా సవంస్థలో లబ్ధిపొ వందవేార్ 
పరేులను వలెలిడవించడానికి మూడవ పక్షవం నిరాకరస్ు్త వంద.్

 � మూడవ పక్షవం యొక్క యజమానులు లేదా సబ్్వందల్ో 
ఓక ప్రభుత్ అధక్ార్ ఉనానారు లేదా ఒక ప్రభుత్ 
అధ్కార్తో సమీప బవంధుత్వం లేదా వాయాపార సవంబవంధాలు 
కలిగన్వారు ఉనానారు.

 � మూడవ పక్షానినా యూనివరె్సల్ ఉపయోగవ్ంచాలనో 
లేదా పనిలో ప�టుట కోవాలనో ఒక ప్రభుత్ అద్ధికార ్లేదా 
వార ్సమీప బవంధువు లేదా సహచరుడు అడగిారు లేదా 
సఫ్ారు్స చశేారు. 

 � ఏదెనైా ప్రభుత్ ఆమోదాలకు లేదా ప్రభుత్ అధక్ార్తో 
ఏదెనైా సవంప్రదవ్ంపుల ప� ైతమకే ఏకెకై నియవంత్రణ కలిగ్ 
ఉవండాలి అని మూడవ పక్షవం పటుట పడుతునానాడు.

 � మూడవ పక్షానికి ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ “స�లైవంట్” 
పారటనర్” గా ఉనానారని కవంప�నీక ితలెిసవ్ంద ్లేదా అలా 
అనుమానివంచడానికి కారణవం ఉవంద.్

 � ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరపడవం కొరకు సరగ్ాగీ  
వివరణలేని ఒకరు లేదా ఎకు్కవ సబ్-కావంట్ార కటరలిను లేదా 
వవెండారలిను మూడవ పక్షవం అటిటప�టుట కునానారని డూయా 
డలిిజనె్్స గమనివంచివంద.్

 � మూడవ పక్షవం అతయాధక్వంగా లేదా నగదు రూపములో 
పార్తోషకవం కోరుతునానారు.

 � మూడవ పక్షవం అసాధారణమెనై చలెిలివంపు షరతులు 
విధస్ు్త నానారు, ఉదాహరణకు మువందసు్త  భార ్మొత్తవం 
చలెిలివంపులు, మూడవ పక్షవం పరేులో లేని ఖాతాలో 
చలెిలివంపులు, మూడవ పక్షవం నివాసమువంటుననా దశేవం 
కాకువండా లేదా మూడవ పక్షవం సవేలు అవందవ్ంచబో యి ేదశేవం 
కాకువండా ఇతర దశేాలలో చలెిలివంపు.

 � “వాయాపారవం దకి్కవంచుకోవడవం కొరకు” లేదా “అవసరమమెనై 
ఏరా్పటులి  చయేడవం కొరకు” ఫలాన మొత్తవం అవసరమని 
మూడవ పక్షవం సూచివంచారు.

 � కవంప�నీ మోసపూరత్ ఇన్ వాయ్్స లను లేదా ఇతర 
మోసపూరత్ డాకుయామవెంటషేన్ లను తయారు చయేులని 
మూడవ పక్షవం కోరుతునానారు.

 � మూడవ పక్షవం గతవంలో ప్రభుత్ అధక్ారులకు అక్రమ 
చలెిలివంపులు చసేారని లేదా ప్రభుత్ సవంస్థలతో అక్రమ 

లావాదవేీలు జర్పారని సూచనలు ఉనానాయి.

 � కవంప�నీ యొక్క COC, లేదా సమానమెనై ఒప్పవంద 
షరతులు మరయ్ు ఈ విధానవం ప్రకారవం అవసరమెనై 
ప్రభుత్ అధక్ారులకు అక్రమ చలెిలివంపులకు 
సవంబవంధవ్ంచిన ఇతర ఒప్పవంద నిబవంధనకు కటుట బడి 
ఉవంటామని వ్ార తపూర్కవంగా ఇవ్డానికి మూడవ పక్షవం 
తిరస్కరస్ు్త నానారు. 

 � మూడవ పక్షవంతో సవంబవంధవం, సా్థ నిక చటాట లకు లేదా 
నియమాలకు విరుదధివం, ప్రభుత్ అధక్ారుల బాహాయా 
ఆసకు్త లకు సవంబవంధవ్ంచిన పౌర సవేల నియమాలతో సహా.

స్చన: మా మూడవ పక్షాలతో మేము చటటపూర్కవంగాను 
నెతైిక పదధితిలో పని చసేు్త తునానామని నిరాధి రవ్ంచుకోవలసన్ 
బాధయాత మాకు ఉవంద.్ మా మూడవ పక్ష సవంబవంధాలు ఏ సా్థ నిక 
చటాట లను ఉలలి వంఘివంచడవం లేదని నిరాధి రవ్ంచుకోవడవం కూడా దనీిలో 
ఉననాద.్ అనకే సవందరాభాలలో, మూడవ పక్ష సవంబవంధాల యొక్క 
చటటబదధిత స్పషటవంగా కనిపస్ా్త యి మరయ్ు వాటకిి చటటపరమెనై 
సలహా పొ వందకూడదు. ఇతర సవందరాభాలలో, అర్హత కలిగన్ బాహయా 
సలహాదారులనువండ ిసా్థ నిక చటట సలహా పొ వందడవం అవసరవం 
ఉవంటువంద.్ దనీిని నిరాధి రవ్ంచడవం కొరకు, సా్థ నిక చటట సలహా 
ఎపు్పడు అవసరవం అవుతువంద ్అని CCC కి్రవంద ్సవందరాభాలను 
గుర్్తవంచివంద.్:

 � ఆ సవంబవంధవం వలన యూనివరె్సల్ కు గణనీయమెనై 
అవినీతి రస్ు్క ఉవంటువంద;్

 � మూడవ పక్షముకు ఇవ్వలసన్ పరహ్ారవం యొక్క 
ఏరా్పటులో, ఇనె్సవంటవి్-ఆధారత్ కమిషన్ లేదా సక్సస్ 
ఫజ్ు ఉననాద;్ మర్యు,

 � సా్థ నిక చటటవం కి్రవంధ ఆ ఏరా్పటు యొక్క చటటబదధిత గురవ్ంచి 
చివంతలు లేదా ప్రశనాలు ఉవంట.ే

ప� ైఅవంశాల గుర్వంచి మరవ్ంత సలహా కావాలవంట,ే మూడవ పక్షాల 
ఎస్ఓప ి(Third Parties SOP) చూడగలరు.

ఒక రకవం II లేదా III మూడవ పక్షవం  ప�నై పరే్్కననా ఎర్ర గురు్త లు 
దనేినెనైా ప్రదర్శసే్త , లేక  మూడవ పక్షవం ఎకు్కవ సా్థ యి రస్ు్క 
ప్రదర్శసు్త వందని సూచివంచ ేవిధముగా డూయా డలిిజనె్్స  ప్రకి్రయలొ ఏదెనైా 
కొ్ర త్త  సమాచారవం వలెలిడెతై,ే మూడవ పక్షానినా రకవం I (అతయాధక్వం) 
రస్ు్కగా పునఃవర్గీకర్వంచబడాలి మరయ్ు రకవం I మూడవ పక్షాలు 
కొరకు కావలసన్ పదధితులను రక్్సటర్ పూర్్త చయేాలి. గుర్్తవంచిన ఎర్ర 
గురు్త లు ఏదెనైా ఉవంట,ే అధనపు ప్రతేయాక డలిిజనె్్స (మూడవ పక్షవంతో 
ఇవంటరూ్యా లేదా మర్వంత సమాచారవం కొరకు డూయా డలిిజనె్్స లో 
విశిషటత పొ వందన్ ఒక వవెండార్ ను నియమివంచడవం దా్రా), ఒప్పవంద 
బధ్రతలు, శిక్షణ, మరయ్ు/లేదా ఇతర సముచిత పరష్ా్కరానినా 
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పాటవించి, వాటనిి సవంబవంధత్ RCT లేదా CCC సవంతృప్్త  చవెందలేాగా 
పర్ష్కరవ్ంచాలి.

అనినా రకవం I II మర్యు III మూడవ పక్షాలు రస్ు్క మూడవ 
పక్షాలను ప్రతి మూడు, వరుసగా నాలుగు మరయ్ు ఐదు 
సవంవత్సరాలకు ఒక్క సార ్లేదా ఏదెనైా ముఖయామెనై ఘటనలు 
జరగ్త్ ేఅవంకవంట ేమువందు డూయా డలిిజనె్్స రెనూయా చయేబడాలి. ఈ 
కాలవయావధల్ో (మరయ్ు ఆ కాలవయావధక్ ిడూయా డలిిజనె్్స పూర్్త 
చయేడానికి CCC ఇచి్చన పొ డగివ్ంపుతో సహా) అటిట  అపేడట్ చయేబడని 
ఎడల, ఒప్పవందవం యొక్క ప్రమాణకి రదు్ద  షరతుల ప్రకారవం, సవంబవంధత్ 
మూడవ పక్ష ఒప్పవందవం రద్ద  అవుతువంద.్

సబ్ క్ంటా్ర కటార్్ల
మూడవ పక్షాల (“పదకోశవం” విభాగములో వివరవ్ంచినటులి గా) సబ్ 
కావంట్ార కటరులి  మూడవ పక్ష డూయా డలిిజనె్్స ప్రకి్రయ సమయములో 
గుర్్తవంచబడాలి మరయ్ు వారన్ి ఉపయోగవ్ంచ ేమువందు కొనినా 
పదధితులు చపేటాట లి. ఈ పదధితుల యొక్క వివరాలు మూడవ పక్షాల 
ఎస్ ఓప ి(Third Parties SOP) లో వివర్వంచబడాడ యి.

మధంిపు మరియు ఆమోధం
మూడవ పక్షాల ఎస్ ఒప ్” ప్రకారవం సవంబవంధత్ స్్థ నిక అనుసరణ 
బృందం (ఎల్ సట్ ి— Local Compliance Team, “LCT”) చే 
రకవం III (తకు్కవ) రస్ు్క మూడవ పక్షాలు ఆమోదవ్ంచబడాలి. 
రకవం II (మధయాస్థవం) రస్ు్క మూడవ పక్షాలు సవంబవంధత్ RCT చే 
ఆమోదవ్ంచబడాలి. రకవం I (అధక్వం) రస్ు్క మూడవ పక్షాలు CCC చే 
ఆమోదవ్ంచబడాలి.

ఒపపుందంలో రక్ణ అంశ్లు మరియు పరయువకే్ణ
ఏయొక్క మూడవ పక్షానికి యూనివరె్సల్ నిధులని ఇవ్డానికి 
ఒపు్పకునమేువందు, సవంబవంధత్ యూనివరె్సల్ కవంప�నీ మరయ్ు 
మూడవ పక్షవం సవంబవంధత్ అవినీతి రస్ు్కలను పరష్్కరవ్ంచే 
నియమనిబవంధనలను చర్్చవంచి ఒక వ్ార తపూరత్ ఒప్పవందవం లేదా 
ఇతర డాకుయామవెంటషేన్ చసేుకొని ఉవండాలి. ప్రతి మూడవ పక్షవం 
రకానిక ిసవంబవంధవ్ంచిన పూర్్త నియమ నిబవంధనల జాబ్తాను వికరయ 
యేజంెటులు మరియు మూడవ పక్షాలతో ఒపపుందాలకు అవినీతి-
వయుతిరకే షరతులలో చూడవచు్చ. మూడవ పక్షాల ఎస్ఓప్ (Third 
Parties SOP) లో పరేు్కననాటులి , కావలసన్ నియమ నిబవంధనలను 
మర్యు ఆ ఒప్పవందాలకు కొనినాసవరణలు లేని మూడవ పక్షాలతో 
వ్ార తపూరత్ ఒప్పవందాలు CCC లేదా RCT చ ేఆమోదవ్ంచబడాలి. 

పరయువకే్ణ మరియు శిక్ణ
రకవం I మర్యు II మూడవ పక్షాలు వ్ార తపూరత్ ఒప్పవందాల 
షరతలకు తమ అనుసరణను వార్షిక ప్ార తిపదక్న లేదా CCC 
నిరాధి రవ్ంచిన కాలవయావధల్ో ధృవీకర్వంచాలి. అటువవంట ిధృవీకరణనువండి 
తల�తే్త  ఏవెనైా సమసయాలకు సవంబవంధవ్ంచి వివరాలు కోరడానికి మరయ్ు 
వాటనిి సరచ్ూడడానికి ఒక ష�డూయాల్ ను CCC ఏరా్పటు చసేు్త వంద.్ 

CCC న్ర్ధార్వంచ్న వ్ధముగా మర్యు వారు న్ర్ధార్వంచ్న 
కాలవ్యవధ్ల్ అవ్న్త్ న్ర్ధకాన్క్ సవంబవంధ్వంచ్న వర్త్వంచే ఒప్పవందాలు 
మర్యు చట్టాల క్ర్వంద మూడవ పక్షాల కర్తవ్యాలకు సవంబవంధ్వంచ్ 
మూడవ పక్షాలు శ్క్షణ పొవందుతారు. అటువవంట్ శ్క్షణ ఇవ్వడాన్క్ ఒక 
షెడ్యూల్ ను ఏర్పరచడవం, COC మర్యు అవినీతి వ్యతిరేక 
మ్న్యువల్ (ఎస్ఎవం — Anti-Corruption Manual, “ACM”) 
ప్రతులు మూడవ పక్షాన్క్ ఇవ్వబడ్డాయన్ న్ర్ధార్వంచుక్వడవం 
మర్యు అటువవంట్ శ్క్షణ నువండ్ తలెత్తే అన్న్ సమస్యలను 
పర్యవేక్ష్వంచడవం CCC (సముచ్త మెనేజ్ మెవంట్ స్బ్బవంద్త్ కల్స్) 
యొక్క బాధ్యత.

ఏయొక్క మూడవ పక్షవం యొక్క కార్యకలాపాలను క్రమవం తప్పకువండా 
పర్యవేక్ష్య్వంచడవం ర్క్వస్టర్ లేద  ాCCC లేద  ాRCT న్ర్ధేశ్వంచ్న వ్యక్త్ 
యొక్క బాధ్యత. ద్న్క్ స్థాన్క మర్యు ప్రావంత్య అనుసరణ 
స్బ్బవంద్ సహాయవం తెసుక్వలెను. అట్ట్ కార్యకలపాలల్ వ్ట్త్ సహా 
ఉవంటాయ్: మ్డవ పక్ష్ల ఎస్ ఓపి (Third Parties SOP) లేదా 
CCC పేర్కున్న వ్ధముగా పక్షవం గుర్వంచ్న కార్యకలాపవం పై న్వేద్క 
తయార్వంచడవం, మూడవ పక్షవం న్వండ్ లభ్వంచే ధృవ్కరణాలను 
సమ్క్ష్వంచడవం, మర్యు మూడవ పక్షాన్క్ సవంబవంధ్వంచ్న 
వ్ష్యాలల్తలెత్తే సమస్యలను CCC లేదా RCT న్వేద్వంచడవం 
ఉన్నాయు.

మూడవ పక్ం అడా్వను్సలు
దాదాపు అన్న్ సవందర్భాలల్, సక్రమమైన ఇన్వాయ్స్ మర్యు 
పత్రాలను మూడవ పక్షాలు సమర్ప్వంచ్న తరువాత వార్క్ చెల్ల్వంపు 
చేయబడతువంద్. అయ్తే, కొన్న్ పర్మ్త సవందర్బాలల్, మూడవ 
పక్షవం సేవను అవంద్వంచడాన్క్ వ్లుగా మనవం మువందస్తుగా న్ధులను 
అడ్వాన్సుగా ఇవ్వమన్ వారు అభ్యర్ధ్వంచవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఫ్ర్ట్ 
ఫార్వర్డర్లు ప్ర్టుల్ ఫ్జును చెల్ల్వంచడవం కొరకు, న్ధులు మువందస్తుగా 
ఇవ్వమన్ క్రవచ్చు. అలాగే, ఏడాద్ మొత్తవం సేవలు అవంద్వంచడవం 
కొరకు ఒక న్యాయవాద్ తమ ఫ్జును మువందస్తుగా ఇవ్వమన్ 
క్రవచ్చు. 

మూడవ పక్షాలకు చెల్ల్వంపులను మువందుగా ఇవ్వడాన్న్ ఈ వ్ధానవం 
అనుమత్స్తున్నప్పట్క్, సవంబవంధ్త అనుసరణ ప్రామాదాల వలన, 
అనుగుణమైన అనుసరణ కమ్ట్ లేదా బృవందవం యొక్క మువందస్తు 
ఆమ్దవం అవసరము అవుతువంద్. 

మువందస్తు అవసరాలు క్ర్వంద ఇవ్వబడ్డాయ్:

 � రకవం I మూడవ పక్షాలకు అడా్సులకు CCC యొక్క 
మువందసు్త  ఆమోదవం అవసరము.

 � రకవం II లేదా రకవం III మూడవ పక్షాలకు అడా్సులకు 
RCT యొక్క మువందసు్త  ఆమోదవం అవసరము.

స్చన: అడా్న్్స కొరకు అభయారధినలు ఆ అడా్న్్స యొక్క 
ఉదే్దశయావం మరయ్ు నాయాయమును CCC లేదా RCT అరధివం 
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చసేుకోవడానికి తగన్వంత సమాచారము కలిగ ్ఉవండాలి. CCC 
లేదా RCT తమ మువందసు్త  ఆమోదముతో పాటు వ్ార తపూరత్ 
మారగీదరశకాలను కూడా జార్ చసేు్త వంద,్ దానిలో మూడవ పక్షవం 
ఒప్పవందాలలో పరే్్కననా ఆమోదవ్ంచబడని చలెిలివంపు షరతులకు 
అనుగుణవంగా మాత్రమే అడా్న్్స చలెిలివంపు చయేబడాలి అని 
కూడా ఉవంటువంద ్మరయ్ు మువందసు్త  ఆమోదవం యొక్క 
పత్ార లను ఆమోదవ్ంచబడిన వౌచర్ పకేేజ్ తో పాటు జతపరచి 
అభయార్ధివంచ ేపక్షవం యొక్క అకౌవంటవింగ్ విభాగముగు పవంపాలి.

కొనుగోలుదార్ల యజేంెటులు
మన కస్టమర్లల్ పలువురు తమ కొనుగ్లుక్  సహాయవం చేయుటకు 
ఒక కొనుగ్లుదారుల యేజెవంట్ సేవలను ఉపయ్గ్స్తారు మర్యు 

అలా చేయడముల్ కొనుగ్లుదారుల యేజెవంట్ యొక్క కమ్షన్ ల్ 
ఒక భాగమును మనవం చెల్ల్వంచవలస్ ఉవంటువంద్. కొనుగ్లుదారుల 
యేజెవంటులు కస్టమర్ల తరఫున పన్చేస్తారు — యూవ్వెర్సల్ తరఫున 
కాదు — వారు కూడా యూన్వెర్సల్ కు అనుసరణ ప్రమాదవం కల్గ్ 
ఉవంటువంద్. అవందువలన, కొనుగ్లుదారుల యేజెవంట్ డ్యూ డ్ల్జెన్స్ 
చెక్ ల్స్ట్ ల్ వ్వర్వంచబడ్న డ్యూ డ్ల్జెన్స్ పద్ధతులను ప్రత్ 
కొనుగ్లుదారుల యేజెవంట్ చేపట్టవలస్న అవసరవం ఉవంటువంద్ 
మరుయు CCC యొక్క తదుపర్ ఆమ్దముత్ సహా.

 X మూడవ పక్షాలు ప్రశని #1: 
మా ప్ార జకె్ట కొరకు ఒక భూమి వినియోగవం పాలి న్ తయారు చయేాలి. 
వయావసాయ మవంతృత్శాఖ వార్ సా్థ నిక కారాయాలయవం ఈ భూమి 
వినియోగ పర్మట్ లను ఆమోదస్ు్త వంద.్ ఒక మామూలు సమావశేవంలో 
ఆ మవంతృత్శాఖ వార్ సా్థ నిక కారాయాలయవంలోని మధయా-సా్థ యి 
అధక్ార్ ఒకరు, ఇటువవంట ిభూమి వినియోగవం పాలి న్ తయారు 
చయేడవంలో తనకు అనుభవవం ఉవందని మరయ్ు తనను ప�యిడ్ 
కన్సలటవంట్ గా ప�టుట కువంట,ే ఆ పని తాను చసేా్త నని చపెుతునానారు. 
నాకు అటిట  అవసరవం ఉవంద.్ ఆయిన ఈ పని చయేవచా్చ? 

సమాధానం: 
కూడదు. నియవంత్రణా సవంస్థలో పని చసే ేవయాకి్తని భూమి 
వినియోగ పాలి న్ తయార ్కొరకు పనిలో ప�టు్త కోవడవం వలన 
అతని అధక్ార్క విధులకు మర్యు మీకు విశా్సవం ఈ రెవండటిి 
మధయా అతనికి పరస్పర విరుదధి  అసకి్త కలుగుతువంద ్ఎవందుకవంటే 
వాళళా కరాయాలయవంలోన ేఈ భూమి వినియోగ పాలి న్ సమీక్వించబడి 
ఆమోద్వంచబడాలి అద ేసమయములో మీరు అతనికి జీతవం 
ఇచి్చ పనిలో ప�టుట కునానారు. దనీి వలన ఆయిన మీ పాలి న్ 
ఆమోదవం కొరకు తన పదవిని దుర్్నియోగవం చసే ్అక్రమవంగా 
వయావహరవ్ంచ ేప్రమాదవకాశవం ఉవంద ్(మీరు ఇచే్చ చలెిలివంపుల 
వలన ప్రలోభపడ)ి . అవంత ేకాకువండా, పలు దశేాలలో ఒక 
కవంప�ని మీద తీసుకోవలసన్ అధక్ార్క నిర్ణయాల ప� ైఅధక్ారవం 
ఉననా ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ అద ేకవంప�ని నువండ ిచలెిలివంపులు 
తీసుకోవడవం వర్్తవంచ ేసా్థ నిక చటాట లు మరయ్ు నెతైిక విలువల 
నియమాల ప్రకారవం సక్రమవం కాదు. అవందువలన, అతనిని పనిలో 
ప�టుట కోవడవం మీకు మరయ్ు యూనివరె్సల్ కు ప్రమాదవకాశాలు 
కలుగుతువంద.్ 

 X మూడవ పక్షాలు ప్రశని #2: 
మా పొ గాకు ప్ార ససవ్ంగ్ సదుపాయాలకు రక్షణ కొరకు ఆఫ్-డూయాటి 
ప్ లీస్ అధక్ారులను అవందుబాటులో ఇవంచుతామని అయిత ేదానికి 
మనవం చీలిలివంపులు చయేాలని సా్థ నిక ప్ లీస్ చెబుతునానారు. మనవం 
ఇలా చయేవచా్చ?

సమాధానం: 
కొనినా సవందరాభాలలో, ఇద ్వీలవుతువంద ్కాని మీరు మువందుగా 
యూనివరె్సల్ నాయాయ విభాగవం సమీక్ష మరయ్ు ఆమోదవం 
తప్పక తీసుకోవాలి. ఈ ఆమోదవం పొ వందలవంటే, ఇవి కనీసవంగా 
పాటవించాలి. (1) చలెిలివంపులు ప్ లీస్ శాఖకు చయేాలి, వయాకి్తగతవంగా 
అధక్ారులకు చయేరాదు (2) చలెిలివంపులు సవంబవంధత్ సా్థ నిక 
చటాట లకు నియమాలకు అనుగుణవంగా ఉవండాలి (3) అవంధవ్ంచే 
సవేలకు సమవంజసవంగా ఉవండాలి (4) అధక్ార్ తన అధక్ార్క 
హో దాలో చసేన్ సహయానికి ప్రతిఫలవంగా ఉవండకూడదు 
మర్యు (5) ఈ మానుయావల్ లో పరే్్కననా అనినా ఇతర 
విధానాలకు అనుగుణవంగా ఉవండాలి. 

 X మూడవ పక్షాలు ప్రశని #3: 
మన దగ్ుమతులను చూసుకువంటుననా నా సా్థ నిక కసటమ్్స బో్ర కర్ 
తన ప�ర్ కిలో సర్్స్ చార్జీ ని ఇపు్పడ ేప�వంచాడు. ఎవందుకని 
అడిగ్నపు్పడు, అద్ధికార్క ఖరు్చలు ప�ర్గాయని చెపా్పడు. నా 
లాజిస్టక్్స సబ్్వందత్ో ననేు సరచ్ూసుకుననాపు్పడు, వాళళాకు 
తలెిసన్వంతవరలకు మన ప్ార డకుట ల కసటమ్్స చార్జీలలో మారు్పలు ఏమి 
లేవని మరయ్ు దగ్ుమతులు మర్యు ఫ�టైోసానిటర ్అనుమతులకు 
అయేియా చార్జీలలో ఏ మారు్ప లేదని చపెా్పరు. ఈ మారు్పకు ననేు 
అవంగక్రవ్ంచాలా? 

ప్రశని &  సమాధానం
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సమాధానం: 
బో్ర కర్ చరయాలు మర్యు అతని మాటలు చూసు్త వంట,ే అతను 
కసటమ్్స అధక్ారులకు అక్రమ చలెిలివంపులు చసేు్త ననాటులి  మర్యు 
ఆ ఖరు్చలను మీ నువండ ిరాబటటడానిక ిసర్్స్ చార్జీని ప�వంచినటులి  
సూచివంచ ే“ఎర్ర జవెండాలు” కనిపస్ు్త ననయి. యూనివరె్సల్ 
విధానాలు మర్యు వర్్తవంచ ేచటాట ల ప్రకారవం, మీరు ఈ ప�వంచిన 
చార్జీల గురవ్ంచి మరవ్ంత ఆరా తీయాలి్స ఉవంటువంద—్మర్వంత 
తగు జాగ్రత్త  లేకువండా వీటకిి ఊరక్ ేఒపు్పకోవడవం వలన 
అమలుపరచ్ ేయిజేనెీ్సలు లవంచాలు మరయ్ు ప్రమాదవకాశాల 
గురవ్ంచి తలెుసుకోవడానినా మీరు విసమరవ్ంచినటులి  భావిసా్త రు 
మర్యు దనీి వలన అక్రమ చలెిలివంపులు ఏవెనైా జరగ్త్,ే దానికి 
యూనివరె్సల్ భాదయాత వహివంచవలస ్ఉవంటువంద.్ షరతులలో 
మారు్పలకు అవంగక్రవ్ంచ ేమువందు, మీరు తప్పక సలహా 
తీసుకోవ్ల మరయ్ు మీ తరఫున బో్ర కర్ అక్రమ చలెిలివంపులు 
ఏమి చయేడవం లేదని నిరాధి రవ్ంచడానికి చరయాలుతీసుకోవాలి 
(చటాట లకు అనుగుణవంగా నడుచుకువంటానని ఒప్పవందవంలో 
అవంగర్ెవైంచినదానిని అతనికి గురు్త  చయేడవం వవంటివి). అవంత ేకాక, 
ఖరు్చలు ప�రగ్ాయనదేానికి ఏదెనైా రుజువు చూపమని మీరు 
చపెా్పలి, ఉదాహరణకు ప�రగ్న్ ఫజ్ు యొక్క ప్రచురణ వవంటది.్ 

 X మూడవ పక్షాలు ప్రశని #4: 
నా కవంప�నిలో పరాయావరణ అవంశలు నా భాదయాత. నా దశేవంలో పరాయావరణ 
చటాట లు చాకా కిలిషటమినవి అవందుకని పరాయావరణ చటాట లలో జరగ్ే 
మారు్పల గురవ్ంచి మెయైు అవి నా కవంప�ని ని ఎలా ప్రభావితవం 
చసేా్త యన ేవిషయాల గురవ్ంచి సలహా తీసుకోవడవం కొరకు ననేు ఒక 
సా్థ నిక పరాయావరణ సలహాదారుడ ిసలహా తీసుకువంటాను. ప్రభుత్వంతో 
మాకు ఎలావంట ివివాదాలు లేవు మర్యు ఏ సమసయా లేకువండా మాకు 
ప్రతి ఏడాద ్పరాయావరణ అనుమతులు లభసు్త నానాయి. ఈ నాయాయవాద్ 
మర్యు అతని సవంస్థకు ఈ ఏసఎ్మ్-ఆధారత్ తగ జాగ్రత్త  ప్రకి్రయ 
చబేటాట లా? 

సమాధానం: 
లేదు. ఈ నాయాయవాద ్మీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ వయావస్థతో 
ఎటువవంట ిసవంప్రదవ్ంపులు జరపడవం లేదు. మీ కవంప�ని తరఫుమ 
ఒక ప్రభుత్ వయావస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేఎవరన్ెనైా మీరు 
ప�టుట కుననాపు్పడు, ఆ వయాకి్తక ిమీరు మూడవ పక్షవం తగు జాగ్రత్త  
ప్రకి్రయ చబేటాట లి. భవిషయాతు్త లో మీకు ఏదెనైా పరాయావరణ వివాదవం 
కలిగ్, ఆ వివాదవం పరష్ా్కరానికి సవంప్రదవ్ంపులు జరపడానికి మీ 
నాయాయవాద ్సహాయవం తీసుకువంట,ే అపు్పడు ఆ నాయాయవాద ్కి 
మూడవ పక్షవం తగు జాగ్రత్త  ప్రకి్రయ చబేటాట లి.

ప్రశని &  సమాధానం కొనస్గుతుంది
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ఒక నిర్ధిషట  మారె్కట్ లో ప్రవశేివంచడవం కొరకు లేదా సముచిత 
సవంధరాభాలలో ఒక సదుపాయానినా అభవృద్ధి  పరచడానికి లేదా 
నడపివ్ంచడానికి కొనినాసారులి  యూనివరె్సల్ కవంప�నీలు కొవందరు 
వయాకు్త లతో లేదా సవంస్థలతో భాగసా్మయావం ఏర్పరుచుకువంటాయి. 
అధనవంగా, కొనినా మారె్కట్ లలో సా్థ నిక చటాట ల ప్రకారవం ఒక సా్థ నిక 
సవంస్థతో భాగసా్మయావం ఏర్పరుచుకోవాలని అవసరవం ఉవండవచు్చ. 
ఈ భాగసా్మాయాలు కొనినాసారులి  “జాయివంట్ వవెంచర్్స” అని 
ప్లవబడతాయి. అనకే సవందరాభాలలో, ఈ భాగసా్మి ఒక ఆపరేషన్ 
యొక్క యాజమానాయానినా లేదా లాభాలను పవంచుకున ేఒక వయాకి్త 
లేదా ఒక చటటబద్దమెనై సవంస్థ  అయి ఉవంటువంద.్ వాట ిదా్రా కలగగల 
చటటపరమెనై రస్ు్కలను ఎదురో్కవడవం కొరకు అటిట  భాగసా్ములన 
ఎవంపక్ చయేడవం, వారత్ో ఒప్పవందాలు ఏర్పరుచుకోవడవం మరయ్ు 
వార్ కారయాకలాపాలను పరయావకే్వించడవం వవంట ిఅవసరాలను, ఈ 
విధానవం నిరాధి రస్ు్త వంద.్ 

ఒక యూనివరె్సల్ కవంప�నీక ిమర్యు ముటుట కూడని లేదా 
అవంటరాని ఆసు్త లను లేదా ఇతర వనరులను ద్హదవం చసేే 
మర్యు సవంబవంధానినాఉమమడగిా నిర్ర్్తవంచ ేఒకట ిలేదా ఎకు్కవ 
అనుబవంధ సవంస్థ-కాని పార్టలకు మధయా గల అనినా వాయాపార 
సవంబవంధాలకు ఈ విధానవం వర్్తసు్త వంద.్ జాయివంట్ వవెంచర్ సవంబవంధాలు 
(ఈకి్టీబరత్మెనైవి మరయ్ు ఒప్పవందబరత్మెనై, వవెంచర్ నువండి 
లభవంచ ేలాభాలను విభజివంచుకున ేలేదా పవంచుకున ేకమర్షియల్ 
వవెంచరలితో సహా) ఈ పరద్ల్ోకి వసా్త యి, అలాగే కొనినా ఇతర 
భాగసా్మయా ఏరా్పటులి  కూడా. ఖచి్చతవంగా కవంప�ని యొక్క ఎజవెంటులి గా 
వయావహరవ్ంచటానికి ఒప్పవందవం ఏర్పరుచుకున ేపార్టలు (ఉదాహరణకు 
అమమకవం ఎజవెంటులి , సలహాదారులు లేదా ఇతర వవెండారులి ) ఈ 
మానుయావల్ లోని ఇతర విభాగాలలో ఇవ్బడనిటులి  వారక్ ిప్రతేయాకవంగా 
వర్్తవంచ ేవిధానాలు వర్్తసా్త యి. 

భాగసా్ములను ఎవంపక్ చయేడవం మరయ్ు వార ్కారయాకలాపాలను 
పరయావకే్వించడవంలో మీరు అతయావంత జాగ్రత్త  తీసుకోవాలి ఎవందుకవంటే 
ఎఫ్ సప్ఏ్ మరయ్ు వర్్తవంచ ేఇతర యు.ఎస్. లేదా యు.ఎస్.
యేితర చటాట ల కి్రవంద తమ భాగసా్ముల దుష్పరీవర్తనకు కవంప�నీయిే 
బాధయాత వహివంచాలి్స ఉవంటువంద.్ యూనివరె్సల్ మెజారట్ ీకవంటో్ర ల్ 
కలిగ్యుననా జాయివంట్ వవెంచరలికు, ఆయా వవెంచరలి అవంతరగీత 
నియవంత్రణల ఉలలి వంఘనలకు బాధయాత ఖచి్చతవంగా యూనివరె్సల్ దే 
ఉవంటువంద.్ యూనివరె్సల్ మెనైార్ట ీకవంటో్ర ల్ కలిగయ్ుననా జాయివంట్ 
వవెంచరలికు, ఆయా వవెంచరులి  ప్రభావవంతమెనై అవంతరగీత నియవంత్రణలు 
కలిగన్ ఒక సస్టవంను పాటవించలేా చిత్తశుద్ధితో కూడని ప్రయతానాలు 
చయేాలి. అవందువలన, జాయివంట్ వవెంచర్ సవంబవంధాలు ఎఫ్ సప్ఏ్ 
అనుసరణకు సవంబవంధవ్ంచి ప్రతేయాక రస్ు్కలు మరయ్ు బాధయాతలు 
కలిగ ్ఉవంటాయి. ఒక జాయివంట్ వవెంచర్ సవంస్థ  లేదా యూనివరె్సల్ 
యొక్క ఒక భాగసా్మి, తాను ఒక సా్థ నిక వయాకి్త లేదా సా్థ నిక సవంస్థ  
కాబటిట  “సా్థ నిక చటాట ల ప్రకారవం ప్రవర్్తవంచటానికి” తమకు ఎకు్కవసే్చ్ఛ 
ఉవందని భావివంచి యూనివరె్సల్ విధానాల ప్రకారవం నిషధేవ్ంచబడని 
ప్రవర్తనకు పాల్పడవచు్చ అనదే ేఒక ప్రధానమెనై రస్ు్క. కాని 

అటిట  కారయాకలాపాలు యూనివరె్సల్ కు చటటపరమైెన రస్ు్కలను 
సృష్టవంచవచు్చ, అద ్భాగసా్మి యొక్క అక్రమ కారయాకలాపాలను 
యూనివరె్సల్ స్యవంగా ఆమోదవ్ంచకప్ యినా సరే, అలాగే వాటి 
గురవ్ంచి వాస్తవవంగా తలెియకప్ యినా సరే. మర్క రస్ు్క ఏమనగా, 
ఒక సవంభావిత భాగసా్మి లవంచవం ఇవ్డవం దా్రా పొ వందన్ ఆసు్త లు, 
సా్థ నిక అనుమతులు/పర్మటులి , లేదా ఒప్పవందానికి అవసరమయిేయా 
ఇతర ఆసు్త లను తీసుకురావడవం. కొనినా సవందరాభాలలో, సవంభావిత 
భాగసా్మితో గతవంలో యూనివరె్సల్ కి ఎటువవంట ిసవంబవంధవం 
లేకప్ యినా కూడా యూనివరె్సల్ కు రస్ు్కను కలిగ్వంచగలదు.

అవందువలన, తమ సవంభావిత భాగసా్ముల గురవ్ంచి తలెుసుకోవడవం 
యూనివరె్సల్ కు చాలా ముఖయావం, అలాగే సవంభావిత భాగసా్మి 
యూనివరె్సల్ యొక్క అనుసరణ విధానాలలో లేదా ప్రవర్తన 
నియమావళిలో నిషధేవ్ంచబడిన కారయాక్రమాలలో పాల్పడ్దరా లేక 
భవిషయాతు్త లో పాల్పడవచా్చ అని నిరాధి రవ్ంచుకోవడవం చాలా ముఖయావం. 
భాగసా్మి రస్ు్కలను సమరధివవంతవంగా అవంచనా వయేడానికి 
అవసరమైెన చరయాలను ఈ విధానవం నిరాధి రస్ు్త వంద.్ ముఖయావంగా 
చపెా్పలవంట,ే యూనివరె్సల్ సబ్్వంద ్ఈ దగ్ువ వాటనిి డాకుయామెవంట్ 
చయేాలి:

 � భాగసా్మికి సర్చూడగల నెతైికవిలువలు ఉనానాయి. 

 � భాగసా్మితో సవంబవంధవం ఏర్పరుచుకోవడానికి తగన్ 
వాయాపార కారణవం ఉవంద.్

 � ఈ విధానవంలో మరయ్ు జాయంట్ వంెచర్ డ్యు డలిజనె్్స 
స్టా ండర్డ్ ఆపరటిేంగ్ పదధాతులు లో పరేు్కననాపదధితుల 
ప్రకారవం, సమరధివవంతమెనై డూయా డలిిజనె్్స నిర్హివంచిన 
తరువాత, అక్రమాలను సూచివంచ ేవిధముగా భాగసా్మికి 
మర్యు ఎవరెనైా ప్రభుత్ అధక్ార్క ిమధయా అనుచితమెనై 
సవంబవంధాలు గాని ఇతర “ఎర్ర గురు్త లు” గాని లేవు.

 � భాగసా్మికి సవంబవంధవ్ంచి అక్రమ ప్రవర్తనకు వయాతిరకేవంగా 
సముచిత భద్రతలు ఒప్పవందాలు కలిగయ్ుననా వ్ార తపూరత్ 
ఒప్పవందవం ఉవంద.్ 

 � మువందు మువందు ఈ సవంబవంధవం సమరధివవంతవంగా 
పరయావకిే్వంచబడుతువంద ్మరయ్ు అవసరమెనైపు్పడు 
భాగసా్మికి మర్యు ఈ సవంబవంధానినా నిర్హిసు్త ననా 
యూనివరె్సల్ సబ్్వందక్ ిసముచిత శిక్షణ ఇవ్బడుతువంద.్

స్ధారణ అవశయుకతలు
ఒక ప్రతిబాదత్ భాగసా్మితో ఏదెనైా వాయాపార ఏరా్పటులి  (ఫారమల్ లేదా 
ఇన్ ఫారమల్) చసేుకున ేమువందు, కనీసవంగా ఈ విధానవంలోను మరయ్ు 
జాయంట్ వంెచర్ డ్యు డలిజనె్్స స్టా ండర్డ్ ఆపరటిేంగ్ పదధాతుల లోనూ 
పరేు్కననా అనినా చరయాలను యూనివరె్సల్ సబ్్వంద ్తీసుకోవాలి. 

వీటితో ముడపిడయిునని ఎఫ్ సపీీఏ రిసు్కల వలన, ఏయొక్క 



22

భాగసా్ములు

ప్రతిప్దతి జాయంట్ వంెచర్ భాగస్్వమి ఎంపకిను వరి్తంచ ేప్్ర ంతీయ 
అనుసరణ బృందం మరియు క్ర్పురటే్ అనుసరణ కమిటీ రెండ్ 
కూడా ఆమోదంిచాల. అంత ేక్కుండా, ఎఫ్ సపీీఏ క్రంద యూనివరె్సలు్క 
ఉనని బాధయుత ప్రక్రం, జాయంట్ వంెచర్ యొక్క ప్రతిప్దతి 
మనేజె్ మ�ంట్ యంతా్ర ంగం, క్ర్పురటే్ పరిప్లన, అనుసరణ కరయుకరమం, 
అకౌంటింగ్ విధానాలు మరియు అంతరగీత కంట్్ర ల్్స అనినింటనిి వరి్తంచే 
ప్్ర ంతీయ అనుసరణ బృందం మరియు క్ర్పురటే్ అనుసరణ కమిటీ 
రెండ్ కూడా ఆమోదంిచాల.

భాగస్్వమి ఎంపిక మరియు వ్ణజియు షరతులు
(1) ఒక భాగస్వామ్త్ సాధారణవంగా వర్త్వంచే వ్యాపార అవంశాల క్ర్వంద 
పన్ చేయడాన్క్ (2) ప్రత్పాద్త భాగస్వామ్న్ (వార్ అర్హతలు 
మర్యు వ్యాపార పరపత్త్ సహా) ఎవంప్కచేయడన్క్ గల వ్యాపార 
అవసరాలను మర్యు కారణాలను ప్రావంత్య అనుసరణ బృవందాన్క్ 
మర్యు కార్పొరేట్ అనుసరణ కమ్ట్క్ వ్రాతపూర్వకవంగా డాక్యుమెవంట్ 
చేయవలస్న సవంబవంధాన్న్ ప్రత్పాద్వంచడవం ఉద్యగ్్ యొక్క బాధ్యత. 
ఎఫ్ స్ప్ఏ –సవంబవంధ్త ర్స్కులు లేదా సమస్యలు దేన్కైనా సవంభావ్యత 
ఉవంటే, స్థాన్క మర్యు ప్రావంత్య అనుసరణ వనరులనువండ్ 
సమాచారవం త్సుకున్, వాట్ ప్రాధమ్క అవంచనా కూడా ఉద్య్గ్ 
వేయాల్. వర్త్వంచే ప్రావంత్య అనుసరణ బృవందవం ద్న్న్ సమ్క్ష చేస్ 
అభ్యర్ధనను మధ్పు చేస్తువంద్ మర్యు, సముచ్తవం అనుకువంటే, వారు 
ఆ అభ్యర్ధనను సమ్క్ష మర్యు ఆమ్దవం కొరకు కార్పొరేట్ అనుసరణ 
కమ్ట్క్ పవంపమన్ స్ఫార్సు చేస్తువంద్. 

సవంభావిత ఎఫ్ సప్ఏ్ రస్ు్కలను ఎదురో్కవడవం కొరకు భాగసా్మయావం 
ఏదెనైా హేతుబద్దమెనై వాయాపార షరతులు ఉవండవలసన్ద ్అవసరవం. 
అవందువలన అమమకవం భాగసా్మి యొక్క పార్తోషకవం ఈ విధవంగా 
ఉవండాలి:

 � భాగసా్మి అవంధవ్ంచ ేసహకారవం లేదా అవి దశేములోనే 
గాని లేదా ఇద ేపరస్్్థతులలో గాని ఇద ేతరహా వాయాపార 
ఏరా్పటుల యొక్క రేట్్స ఆఫ్ రట్ర్నా తో ప్ ల్చగలిగలేా 
ఉవండాలి. 

 � భాగసా్మయా ఏరా్పటు యొక్క వాయాపార నిర్ర్తనను బటిట  
ఉవండాలి.

 � సవంబవంధత్ వ్ార తపూరత్ ఒప్పవందవంలో పరేు్కననా సముచిత 
చలెిలివంపు షరతుల ప్రకారవం ఉవండాలి మరయ్ు నగదు 
రూపవంలో ఉవండరాదు మరయ్ు భాగసా్మయావం కారయాక్రమాలు 
నిర్హిసు్త ననా లేదా నివాసమువంటుననా దశేవం కాకువండా 
ఇతర దశేాలలో చలెిలివంపు చయేరాదు.

 � వర్్తవంచ ేఅనినా చటాట ల కి్రవంద చటటబదధివం గా ఉవండాలి.

ప�నై వివరవ్ంచిన అపకే్షతలను పూర్్తచయేడవం కొరకు, ప్రతిపాదవ్ంచే 
ఉదయ్ాగ ్భాగస్్వమి డ్యు డలిజనె్్స చకె్ లస్టా ను పూర్్త చేస ్సనుచిత 

సమరధిత పత్ార లతోపాటు అనుసరణ కమిటకిీ సమర్్పవంచాలి. 
భాగసా్మి ఎవంపక్ మరయ్ు పరగ్ణ కొరకు సమర్్పవంచబడని అనినా 
అవంశాలను అనుసరణ కమిట ీసమీక్వించాలి మరయ్ు ఈ మానుయావల్ 
ప్రకారవం అవసరమెనై అనినా అవంశాలకు తగు కారణాలు ప్రతిపాదన 
చసే ేఉద్యాగ ్ఇచా్చరా అన ేవిషయాల ప� ైవారు తమ స్వంత నిర్ణయవం 
తీసుకోవాలి. ప్ార వంతీయ అనుసరణ బృవందవం ఈ అభయారధినను ఆమోదస్ే్త , 
అనినా పత్ార లను మరయ్ు వార ్ఆమోదానినాకార్్పరేట్ అనుసరణ 
కమిట ీయొక్క సమీక్ష మర్యు ఆమోదవం కొరకు వారకి్ పవంపాలి. 
ఈ సమీక్షలు మరయ్ు ఆమోదాలు, కవంప�ని యొక్క కాయాపట్ల్ 
ఎక్్స ప�వండచిర్ విధానాలతో సహా ఇతర కవంప�నీ విధానాల ప్రకారవం 
అవసరమయేియా ఏవెనైా అధనపు సమీక్షలు మరయ్ు ఆమోదాలకు 
అధనవంగా ఉవంటాయి. 

తగు జాగరత్త  & “ఎరర జంెడాలు”
అవందరు సవంభావిత మర్యు ప్రసు్త త భాగసా్ములు ఈ విధానవం 
మర్యు జాయంట్ వెంచర్ డ్యు డిలజన్్స స్టా ండర్డ్ ఆపరేటింగ్ 
పదధాతులల ్పరేు్కననా డూయా డలిిజనె్్స అవసరాలను పాటవించాలి, ఇద్ 
ఆ భాగసా్మి ప్రభుత్ అధక్ారులతో సవంప్రదవ్ంపులు జరుపుతారా 
లేదా అనేదానితో సవంబవంధవం లేకువండా చేయాలి. డూయా డిలిజెన్్స 
ప్రకి్రయ వీటి మీద ధృష్ట  ప�టాట లి. (1) ప్రతిపాద్త భాగసా్మి యొక్క 
అర్హతలను మరయ్ు వాయాపార “వాలూయా-అడషిన్” ను నిరాధి రవ్ంచడవం; 
(2) ప్రతిపాదత్ భాగసా్మి మరయ్ు ఎవరెనైా ప్రభుత్ అధక్ారులకు 
మధయా ఏదెనైా సవంబవంధాలు ఉవంట ేవాటనిి కనిప�టటడవం; (3) భాగసా్మి 
యొక్క సానుకూల నైెతికవిలువ పరపతిని నలెకొల్పడవం; మరయ్ు 
(4) భాగసా్మయా సవంబవంధము వలలి  తల�త్తగల “ఎర్ర గురు్త లు” 
కనుకో్కవడవం. 

డూయా డలిిజనె్్స అవసరాలను పూర్్త చయేడవం కొరకు, ప్రతిపాదన చసేే 
ఉద్యాగ ్(సా్థ నిక మర్యు ప్ార వంతీయ అనుసరణ సబ్్వంద ్సహాయవంతో) 
ఇవి తప్పక చయేాలి:

 � భాగస్్వమి ప్రశ్నివళిని ప్రతిపాదత్ భాగసా్మి పూర్్తచసే్ 
తిరగ్చ్ే్చలా చూసుకోవడవం.

 � భాగస్్వమి డ్యు డలిజనె్్స చకె్ లస్టా యొక్క అనినా 
విభాగాలను పూర్్తచసే ్నియమిత బాహాయా డూయా డలిిజనె్్స 
నివదేక్లను జతచయేాలి, వీటలిోతిరస్కరవ్ంచబడని పార్ట 
స్్రీనివంగ్ ఫలితాలుఆర్ధిక మరయ్ు నపేదయావం నివదేక్లు, 
మీడయిా శోధనల మరయ్ు వాయాపార రెఫరెసు్సలు 
ఉనానాయి. 

 � భాగస్్వమి ప్రశ్నివళి యొక్క సమాధానాలు దా్రా లేదా 
ఇతర సమాచారాల దా్రా కలిగే “ఎర్ర గురు్త లు” ఏవెనైా 
ఉవంట,ే వాటనిి గుర్్తవంచి వివరవ్ంచడవం. 

సవంభావయా లేదా ప్రసు్త త భాగసా్మాయాలకు సవంబవంధవ్ంచిన “ఎర్ర గురు్త లు” 
యొక్క కొనినా ఉదాహరణలు:
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 � భాగస్వామ్ ఓక ప్రభుత్వ అధ్కార్ లేదా ఒక ప్రభుత్వ 
అధ్కార్త్ సమ్ప బవంధుత్వవం లేదా వ్యాపార సవంబవంధాలు 
ఉన్నాయ్.

 � భాగస్వామ్ ఒక షెల్ కవంపెన్ అన్ లేదా కార్పొరేట్ 
న్ర్మాణవంల్ లేదా ఆపరేషన్స్ ల్ ఇతర అక్రమాలు 
ఉన్నాయన్ డ్యూ డ్ల్జెన్స్ సూచ్స్తువంద్. 

 � భాగస్వామ్ లేదా ప్రధాన వాటాదారులు ప్రభుత్వ 
అనుబవంధవం కల్గ్ ఉన్నారు (స్వయవంగా లేదా సమ్ప 
బవంధువుల ద్వారా).

 � ప్రభుత్వ సవంస్థలను లేదా ప్రభుత్వ అధ్కారులను ప్రల్భ 
పెట్టడవం తప్ప భాగస్వామ్ వలన ఈ వెవంచర్ కు మరేమ్ 
ప్రయ్జనవం ఉవండదు. 

 � జాయ్వంట్ వెవంచర్ ల్ హేతుపద్దమైన ఆర్ధ్క మర్యు ఇతర 
న్యవంత్రణలను మర్యు ఇతర ప్రమాణ్క యూన్వెర్సల్ 
వ్ధానాలను అవంగ్కర్వంచడాన్క్ భాగస్వామ్ 
న్రాకర్స్తున్నారు. 

 � భాగస్వామ్త్ సవంబవంధవం, స్థాన్క చట్టాలకు లేదా 
న్యమాలకు వ్రుద్ధవం, ప్రభుత్వ అధ్కారుల బాహ్యా 
ఆసక్తులకు సవంబవంధ్వంచ్న పౌర సేవల వ్యమాలత్ సహా.

 � సాధారణ వ్యాపార మార్గాలను వద్లేస్తారన్ భాగస్వామ్క్ 
పేరువంద్, ముఖ్యవంగ  ాప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు సవంబవంధ్వంచ్.

 � గణన్యమైన అత్యధ్క స్థాయ్ల్ ఆపరేట్వంగ్ బడ్జెట్ లేదా 
అసాధరణమైన ఖర్చులను ఆమ్ద్వంచాలన్ భాగస్వామ్ 
క్రుతున్నారు. 

 � కవంపెన్ వెవంచర్ ల్ చేరే మువందు, భాగస్వామ్ ప్రభుత్వ 
అధ్కారులకు అక్రమ చెల్ల్వంపు చేసారన్ కవంపెన్క్ తెల్స్వంద్.

 � వెవంచర్ ల్ వార్ వలన ప్రయ్జనాలను పర్గణనల్క్ 
త్సుకువంటే, చాలా ఎక్కువ ఆర్ధ్క చెల్ల్వంపు క్రుతున్నారు. 

 � •ఆత్థ్య దేశముల్ ఏదైనా ప్రభుత్వ ఆమ్దాలకు 
సవంబవంధ్వంచ్న ఏదైనా సవంప్రద్వంపుల పై తనే ఏకైక 
న్యవంత్రణ కల్గ్ ఉవండాల్ అన్ భాగస్వామ్ 
పట్టుపడుతున్నాడు.

 � వెవంచర్ ల్ ఒక ప్రభుత్వ అధ్కార్ “సైలవంట్” పార్టనర్” గా 
ఉన్నారన్ కవంపెన్క్ తెల్స్వంద్ లేదా అలా 
అనుమాన్వంచడాన్క్ కారణవం ఉవంద్.

 � తమ యాజమానులను లేదా సవంస్థల్ లబ్ధ్పొవందేవార్ 
పేరులను వెల్లడ్వంచడాన్క్ భాగస్వామ్ న్రాకర్స్తున్నారు. 

గుర్్తవంచిన ఎర్ర గురు్త లు ఏదెనైా ఉవంటే, అధనపు ప్రతేయాక డలిిజనె్్స 
(ప్రతిపాద్త భాగసా్మితో ఇవంటరూ్యా లేదా మర్వంత సమాచారవం 
కొరకు డూయా డలిిజనె్్స లో విశిషటత పొ వందన్ ఒక వవెండార్ ను 
నియమివంచడవం దా్రా), ఒప్పవంద బధ్రతలు, శిక్షణ, మరయ్ు/లేదా 
ఇతర సముచిత పరష్ా్కరానినా పాటవించి, వాటనిి కార్్పరటే్ అనుసరణ 
కమిట ీసవంతృప్్త  చవెందలేాగా పరష్్కరవ్ంచాలి. 

ఒపపుందంలో రక్ణ అంశ్లు మరియు పరయువకే్ణ
వవెంచర్ కు యూనివరె్సల్ నిధులని ఇవ్డానికి ఒపు్పకునమేువందు, 
సవంబవంధత్ యూనివరె్సల్ కవంప�ని మరయ్ు భాగసా్మి సవంబవంధత్ 
ఎఫ్ సప్ఏ్ రస్ు్కలను పరష్్కర్వంచ ేనియమనిబవంధనలను చర్్చవంచి 
ఒక వ్ార తపూరత్ అవంగక్ారవం చసేుకొని ఉవండాలి. ఈ ఒప్పవందవం,ఇతర 
అవంశాలతో పాటు, వీటనిి కలిగ్ ఉవండాలి:

 � భాగసా్మి (మర్యు భాగసా్మయావం సా్థ పవ్ంచ ేసవంబవంధత్ 
చటటపరమైెన సవంస్థ  ఏదెనైా) నిర్ధిషట  అవినీతి నిరోధక 
షరతులు మరయ్ు వర్్తవంచ ేఅనినాచటాట లకు కటుట బడి 
ఉవండాలి మరయ్ు అటువవంట ిఅనుసరణను క్రమవం 
తప్పకువండా ధు్ర వీకర్వంచాలి.

 � లవంచవం దా్రా దకి్కవంచుకుననా ఆసు్త లు, సా్థ నిక 
అనుమతులు/పర్మటులి  లేదా ఇతర అసు్త లను ఈ వాయాపార 
సవంబవంధవంలోకి భాగసా్మి తీసుకురాలేదు. 

 � వవెంచర్ తరఫున ప్రభుత్వంతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేసబ్-
కావంట్ార కటరులి , ఎయేిజవెంటులు, మరయ్ు ప్రతినిదులను 
నియమివంచుకున ేమువందు, డూయా డలిిజన్్స పాటవించి 
భాగసా్మి కవంప�నీ యొక్క వ్ార తపూరత్ ఆమోదవం 
తీసుకోవాలి. 

 � ఈ వాయాపార వవెంచర్ కు సవంబవంధవ్ంచిన పుస్తకాలు, అకౌవంటవింగ్ 
రక్ారుడ లను సమీక్ష కొరకు కవంప�నీక ిలేదా కవంప�నీ యొక్క 
నియమిత ప్రతినిధక్ ిఅవందుబాటులో ఉవంచుతారని మరయ్ు 
భాగసా్మయావం సా్థ పవ్ంచిన చటటపరమెనై సవంస్థ  దనేినెనైా తనిఖీ 
చయేటానికి సహకర్వంచాలి.

 � వవెంచర్ ఏదెనైా నూతన సవంస్థను సా్థ పస్ే్త , వవెంచర్ యొక్క 
ర్సు్కకు తగన్ విధవంగా రూపొ వందవ్ంచిన అవినీతి నిరోధక 
అవంసరణ కారయాక్రమానినా ఆ సవంస్థ  అమలు చయేాలి.

 � యూనివరె్సల్ అవందవ్ంచ ేఏదెనైా శిక్షణను పూర్్త చయేటానికి 
భాగసా్మి అవంగక్రవ్ంచాలి మరయ్ు జాయివంట్ వవెంచర్ 
తరఫున ప్రభుత్ సవంస్థలతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ే 
యజమానులు, డెరైకెటరులి  మరయ్ు సబ్్వంద ్అటువవంటి 
శిక్షణను పూర్్త చయేటానికి అవంగ్కర్వంచాలి.

 � భాగసా్మి అవినీతి-నిరోధకనాకి సవంబవంధవ్ంచిన షరతులు 
దనేినెనైా ఉలలి వంఘవించారని యూనివరె్సల్ కు హేతుబద్దమెనై 
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నమమకవం ఏర్ప డ ిత,ే యూనివరె్సల్ ఒప్పవందానినా రదు్ద  
చయేవచు్చ. 

 � ఎవంపక్ సమయములో గతవంలో భాగసా్మి యూనివరె్సల్ 
కి అవందవ్ంచిన డూయా డలిిజనె్్స సమాచారవం ఖచి్చతవంగాను 
సవంపూర్ణవంగాను ఉననాటులి  భాగసా్మి ధృవీకరస్ు్త నానారు 
మర్యు గతవంలో భాగసా్మి యూనివరె్సల్ కి అవందవ్ంచిన 
డూయా డలిిజనె్్స సమాచారవంలో ఏవెనైా మారు్పలు ఉవంటే 
భాగసా్మి వనెువవెంటనే వాటనిి యూనివరె్సల్ కు 
తలెియబరచాలి. 

అవసరమెనై అనినా షరతులు, నిబవంధనలు మరయ్ు అవంశాలు 
జాయంట్ వెంచర్ డ్యు డలిజనె్్స స్టా ండర్డ్ ఆపరేటింగ్ పదధాతులలో 
చూడవచు్చ. ఈ అవంశాలు లేని ఒప్పవందము దనేికెనైా జనెరెల్ కౌనె్సల్ 
మర్యు కార్్పరటే్ అనుసరణ కమిట ీయొక్క నిర్ధిషట  సమీక్ష మరయ్ు 
ఆమోధవం తప్పనిసర.్ ఒక సార ్భాగసా్మితో ఒప్పవందవం అమలులోకి 
వచి్చన తరా్త దానిలో మారు్పలు చరేు్పలు ఏవెనైా చయేాలవంట,ే అవి 
కార్్పరటే్ అనుసరణ కమిట ీపవంపబడి వార ్ఆమోధవం పొ వందాలి.

ఒక నిర్ధిషట  చటటపరమెనై సవంస్థ  ఏరా్పటు భాగసా్మయావంలో భాగవంగా 
ఉవంట,ే యూనివరె్సల్ వవంట ిపబ్లి క్ కవంప�నీలకు ఎఫ్ సప్ఏ్ అధనవంగా 
కొనినా అపకే్షతలను నిరాధి రస్ు్త వంద.్ ఒకసార ్గురు్త చసేు్త నానావం, ఒక 
చటటపరమెనై సవంస్థలో ప�టుట బడ ిప�టాట లవంటలేేదా ప�టుట బడలిో మారు్ప 
చయేాలనానా, యూనివరె్సల్ లీఫ్ టుబాకో కవంప�నీ ఇవంకార్పరేటడ్ 
యొక్క నిరా్హణా కమిట ేయొక్క ఆమోదవం తప్పనిసర.్ 
భాగసా్మయావంలో లేదా సవంస్థలో కవంప�నీ ఒక్క మెజారట్ ీభాగసా్మి 
(అనగా 50% కవంట ేఎకు్కవ) అయిన ఎడల లేదా మరో విధవంగా 
“ఎఫ�కిటవ్ కవంటో్ర ల్” కలిగయ్ుననా ఎడల, ఆ సవంస్థ  లేదా వవెంచర్ యొక్క 
నిరామణవం లోపల కవంప�నీ యొక్క ప్రవర్తనా నియమావళిని మరయ్ు 
ఇతర సవంబవంధత్ ఎఫ్ సప్ఏ్-సవంబవంధత్ విధానాలను యూనివరె్సల్ 
నలెకొలి్ప అవి అమలయేియాలా చూసు్త వంద.్ ఆ సవంస్థ  ఎఫ్ సప్ఏ్ యొక్క 
అకౌవంటవింగ్ మరయ్ు రక్ారుడ  ప�టుట కున ేఅపకే్షతలను అనుసరవ్ంచాలి, 
అనగా వవెంచరు్క సవంబధవ్ంచిన లావాదవేీలలోఆ సవంస్థ  మరయ్ు 
దాని భాగసా్మి ఆ అపకే్షతలను అనుసరస్ు్త వందని యూనివరె్సల్ 
సబ్్వంద ్పరయావకే్వించాలి. “ఎఫ�కిటవ్ కవంటో్ర ల్” అనగా వవెంచర్ యొక్క 
రోజువార్ కారయాకలాపాలను నియవంతి్రవంచ ేసామరధియావం యూనివరె్సల్ కు 
ఉవందని అరధివం మరయ్ు కి్రవందవి ఉననాటలియిత ేఅలా కవంటో్ర ల్ ఉననాటులి  
పరగ్ణవించబడుతువంద:్

 � వవెంచర్ యొక్క వోటవింగ్ స�కూయారట్లీో యూనివరె్సల్ వాటా 
25 శాతవం లేదా ఎకు్కవగా ఉవంట ేమరయ్ు మరే వయాకి్త 
కూడా సమానమెనై లేదా దానికవంట ేఎకు్కవ శాతవం కలిగ్ 
ఉవండలేదు లేదా శాసవ్ంచటవం లేదు;

 � ఒక ప్రతేయాక మేనజే్ మవెంట్ ఒప్పవందవం ప్రకారవం యూనివరె్సల్ 
వవెంచర్ ను నడపిస్ు్త వంద;్

 � పాలక మవండలి సభుయాలలో అతయాధక్ మవంద ్లేదా 
సమానమెనై సవంఖయాలో యూనివరె్సల్ ఉద్యాగులు లేదా 
డెరైకెటరులి  ఉననా వవెంచర్;

 � వవెంచర్ యొక్క పరప్ాలక మవండలి సభుయాలలో అతయాధక్ 
మవందన్ి నియమివంచ ేఅధక్ారవం యూనివరె్సల్ కు ఉవంద;్ 
లేదా,

 � వవెంచర్ యొక్క చీఫ్ ఆపరేటవింగ్ ఆఫస్ర్ ను నియమివంచే 
అధక్ారవం యూనివరె్సల్ కు ఉవంద.్

యూనివరె్సల్ మెనైారట్గీా (50 శాతానికవంట ేతకు్కవ) ఉననా 
సవంస్థలలో మరయ్ు “ఎఫ�కిటవ్ కవంటో్ర ల్” లేని సవంస్థలలో కూడా 
యూనివరె్సల్ కు బాధయాతలు ఉనానాయి. అటిట  సవందరాభాలలో, ఆ 
సవంస్థ  కారయాకలాపాలను పరయావకే్వించటానికి మవంచి విశా్సవంతో 
ప్రయతానాలు చయేాలి మరయ్ు ఎఫ్ సప్ఏ్ యొక్క అకౌవంటవింగ్ 
మర్యు రక్ారుడ కపీవ్ంగ్ అపకే్షతలకు అనుగుణవంగా ఉవండ ేఅవంతరగీత 
విధానాలు మరయ్ు పదధితులను ఆ సవంస్థ  అమలుచసేలేా చూడాలి. 
మర్వంత ముఖయావంగా, భాగసా్మాయానిక ిసవంబవంధవ్ంచి యాజమానయా 
పాత్రలను ప్ షవ్ంచ ేసవంబవంధత్ యూనివరె్సల్ సబ్్వంద ్సవంస్థ  లేదా 
భాగసా్మి ప్రభుత్ అధక్ారులకు అక్రమవంగా చలెిలివంపులు చయేకువండా 
పరయావకే్వించి దానినా అడుడ కోవటానికి తగన్ చరయాలు తీసుకోవాలి 
మర్యు సవంస్థ  మరయ్ు భాగసా్మి వర్్తవంచ ేఅనినా అవినీతి నిరోధక 
చటాట లను పాటవించలేాగా క్రమవం తప్పకువండా ప్రయతినాసూ్త  ఉవండాలి 
(బో ర్డ వోటవింగ్ దా్రా లేదా ఇతర యాజమానయా ప్రకి్రయల దా్రా). 
అటిట  మైెనారట్ ీభాగసా్మాయాలను పరయావకే్వించడవం మరయ్ు అవి 
అనుసరణను పాటవించలేా తగు చరయాలు తీసుకోవడవం కార్్పరటే్ 
అనుసరణ కమిట ీబాధయాత.ే 

పరయువకే్ణ మరయిు శిక్ణ 
ఎఫ్ స్ప్ఏ మర్యు అవ్న్త్-న్ర్ధక అవంశాలకు సవంబవంధ్వంచ్న 
షరతులను అనుసర్స్తున్నట్లు అవందరు భాగస్వాములు క్రమవం 
తప్పకువండా ధ్రువ్కర్వంచాల్. అటువవంట్ ధ్రువ్కరణనువండ్ తలెత్తే ఏవైనా 
సమస్యలకు సవంబవంధ్వంచ్ వ్వరాలు క్రడాన్క్ మర్యు వాట్న్ 
సర్చూడడాన్క్ ఒక షెడ్యూల్ ను కార్పొరేట్ అనుసరణ కమ్ట్ 
ఏర్పాటు చేస్తువంద్. 

వర్్తవంచ ేఅవందరు భాగసా్ముల మరయ్ు జాయివంట్ వవెంచరులి  డూయా 
డలిిజెన్్స దసా్త ్ర లు మర్యు ఒప్పవందాలను నిర్హివంచ ేబాధయాత 
కార్్పరటే్ అనుసరణ కమిట ీవద్ద  ఉవంటువంద ్మరయ్ు వారు 
భాగసా్మి యొక్క కారయాకలాపాలు మర్యు సమసయాలను ట్ార క్ 
చయేడానికి మరయ్ు పరయావకే్వించడానికి వీలుగా ఒక సాట వండరెడడజ్డ  ఫ�లైివంగ్ 
సస్టవం ను ఉపయోగవ్ంచాలి. 

కవంప�నీక ిమెజార్ట ీఉననా భాగసా్మయావం చ ేసా్థ పవ్ంచబడని ఏదెనైా 
సవంస్థ  యొక్క సబ్్వందక్ ిమర్యు భాగసా్మి యొక్క సబ్్వందక్ి 
అవినీతి-నిరోధక అనుసరణకు సవంబవంధవ్ంచిన చటాట లను మరయ్ు 
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ఒప్పవందాలకు సవంబవంధవ్ంచి కార్్పరటే్ అనుసరణ కమిట ీనియమివంచిన 
స్బ్వందచ్ ేశిక్షణ ఇవ్బడుతువంద.్ అటువవంట ిశిక్షణ ఇవ్డానికి ఒక 
ష�డూయాల్ ను ఏర్పరచడవం, ప్రవర్తనా నియమావళి మరయ్ు వర్్తవంచే 
యూనివరె్సల్ అనుసరణ విధానాల ప్రతులు అవందరక్ ీఇవ్బడాడ యని 
నిరాధి రవ్ంచుకోవడవం మరయ్ు అటువవంట ిశిక్షణ నువండ ితల�తే్త  అనినా 
సమసయాలను పరయావకే్వించడవం కార్్పరటే్ అనుసరణ కమిట ీ(సముచిత 
మెనజే్ మవెంట్ సబ్్వందత్ో కలిస)్ యొక్క బాధయాత. 

ఏయొక్క భాగసా్మి యొక్క కారయాకలాపాలను క్రమవం తప్పకువండా 
పరయావకే్ియావంచడవం సా్పనా్సర్ చసేు్త ననా ఉద్యాగ ్యొక్క బాధయాత. 
దనీికి సా్థ నిక మరయ్ు ప్ార వంతీయ అనుసరణ సబ్్వంద ్సహాయవం 
తసెుకోవల�ను. జాయివంట్ వవెంచరలి కారయాకలాపాలకు సవంబవంధవ్ంచిన 
కవంప�నీ సబ్్వంద ్నువండ ిఅవంద ేసమాచారవం దనేినెనైా సమీక్వించడవం 
ఈ ప్రకి్రయలో ఒక భాగవం. అధనవంగా, కార్్పరటే్ అనుసరణ కమిటీ 
సవంబవంధత్ భాగసా్మయా ఒప్పవందాలను మూడు సవంవత్సరాలకు 
ఒక సార ్సమీక్సిు్త వంద,్ దనీికి సవంబవంధత్ వాయాపార యూనిటలి  
సహాయవం తీసుకోవల�ను. ఈ సమీక్ష కి్రవంద ్అవంశాలను పరశ్ీలినకు 
తీసుకువంటువంద:్ 

 � వాయాపారానికి భాగసా్మి యొక్క అవసరవం కొనసాగుతువందా 
మర్యు వారు వాయాపారానినా నిర్ర్్తవంచడవం బటిట  

భాగసా్మిక ిఇచే్చ పార్తోషకవం సక్రమమేనా అని 
మధవ్ంపుచయేడవం. 

 � భాగసా్మి మరయ్ు ఏ నిర్ధిషట  సవంస్థ  యొక్క కీలక 
డెరైకెటరులి /సబ్్వంద ్ప� ైడూయా డలిిజనె్్స సమాచారవం యొక్క 
అప్ డటే్. 

 � భాగసా్మి మరయ్ు ఏ సవంస్థ  అయినా అవినీతి నిరోధక 
కర్తవాయాలు మరయ్ు ఇతర ఒప్పవంద భద్రతా షరతులను 
అనుసరవ్ంచడవం.

 � భాగసా్మి/సవంస్థ  యొక్క తనిఖీలు/సమీక్షల అవసరము 
మర్యు ఫలితాలు. 

 � ఏదెనైా అనుసరణ విషయాల నపేదయావంలో ఫే్రమ్ వర్్క 
ఒప్పవందాలకు సవరణల యొక్క ఆవశయాకత. 

 � భాగసా్మిక ిమర్యు భాగసా్మాయానినా నిర్హిసు్త ననా 
సవంబవంధత్ యూనివరె్సల్ సబ్్వందక్ ిఅధనపు అనుసరణ 
శిక్షణ యొక్క ఆవశయాకత.

 X భాగస్్వములు ప్రశని #1: 
గత అనకే సవంవత్సరలుగా నా కవంప�ని ఒక విదశేీ పొ గాకు ప్ార ససవ్ంగ్ 
సదుపాయవంలో అద ేదశేానికి చవెందన్ ఒక కవంప�నితో భాగసా్మయావం 
ప�టుట కువంటూ ఉవంద.్ ఈ భాగసా్మి ప� ైతగు జాగ్రత్త  చసేన్టులి  మా వద్ద  
రక్ారుడ లు ఏమి లేవు. మేము ఏమి చయేాలి?

సమాధానం: 
ఈ విధానవం మరయ్ు జాయంట్ వంెచర్ తగు జాగరత్త  
స్టా ండర్డ్ ఆపరటిేంగ్ పదధాతులు లో పరే్్కననాటులి గా అవందరు 
భాగసా్ములకు తగు జాక్రత్త  ప్రకి్రయ చయేాలి, అద్ 

యూనివరె్సల్ తో సుధరీ్ఘ కాలవం సవంబవంధవం ఉననావారుతో కలిప,్ 
ఆ భాగసా్మి ప్రభుత్ అధక్ారులతో సవంప్రదవ్ంపులు చసేా్త రా 
లేదా అనదేానితో నిమిత్తవం లేదు. గతవంలో తగు జాగ్రత్త  చసే్ 
ఉవండకప్ త,ే మీరు వవెంటన ేఆ భాగసా్మి ప� ైతగు జాగ్రత్త  ప్రకి్రయ 
చబేటాట లి. సవందరాభాలను బటిట  ఏ సా్థ యి తగ జాగ్రత్త  అవసరమని 
మీరు సలహా తీసుకోవ్ల.

ప్రశని &  సమాధానం
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ప్రశని &  సమాధానం

 X ఉపకరించ ేచలె్లంపు ప్రశని #1: 
ఒక టుహాను తరువాత, మా సదుపాయవం యొక్క విదుయాత్ సరఫరా 
నిలిచి పొ యివంద.్ మా ప్ార వంతవంలో విదుయాత్ పునరుదీధికరణకు రెవండు 
– మూడు (2–3) వారాలు పట్ట చు్చ. US$15 చలెిలిసే్త , 4 రోజులలో 
విదుయాత్ ని పునరుదీధికరస్ా్త మని ప్రభుత్-యజామనయావం కలిగ్ 
ఉననా సా్థ నిక విదుయాత్ సవంస్థ  అధప్తి చబెుతునానారు. ఈ చలెిలివంపు 
చయేవచా్చ?

సమాధానం: 
మీరు ఈ చలెిలివంపులు చయేకూడదు. ఇద ్ఉపకరవ్ంచ ేచలెిలివంపు 
మర్యు ఇటువవంట ిచలెిలివంపులు నిషధేవం అనదే ్యూనివరె్సల్ 
యొక్క విధానవం. మీరు ఈ చలెిలివంపుకు “లేదు” అని చపెా్పలి. 

 X ఉపకరించ ేచలె్లంపు ప్రశని #2: 
ననేు ఒక కసటమ్్స డకిలిరషేన్ లో ఒక పొ రపాటు చశేాను. కసటమ్్స 
అధక్ార్ దానిని కనిప�టిట , నా కవంప�నిక ిజరమ్ానా విధస్ా్త మని 
బదెర్స్ు్త నానారు. అయిత,ే కొవంత డబు్ ఇసే్త , ఆ పొ రపాటుని 
పటిటవంచుకోకువండా వదల్ేసా్త నని చబెుతునానారు. ననేు ఏమి చయేాలి?

సమాధానం: 
మీరు ఈ చలెిలివంపులు చయేకూడదు. ప� ైప్రశనా #1 మాధర్గ్ా 
కాకువండా, ఈ చలెిలివంపు ఒక అధక్ార్క నిర్ణయానినా (జర్మానాను 
తప్్పవంచుకోవడవం) మార్చడనికో లేదా దానిని ప్రభావితవం 
చయేడానికో చసే ేచలెిలివంపు. ఇద ్ఉపకరవ్ంచ ేచలెిలివంపు క్దు, ఇద్ 
లవంచవం కి్రవంద వసు్త వంద ్మరయ్ు ఇద ్ఎఫ సప్ఏ్ అమిరియు సా్థ నిక 
చటటవం కి్రవంద చటటవిరుదధివం.

ఉపకర్వంచే చెలిలి వంపులు

“పని సదుప్యల కోసం చలె్లంపులు” అనకే చటటాపరమ�నై మరియు 
వ్యుప్ర సమసయులను కలగి ఉండడం వల్ల  పని సదుప్యల కోసం 
చలె్లంపులు నిషధేంిచబడాలనదే ియూనివర్సల్ (Universal) విధానం. 

ప్రభుత్ చరయాలు సాధారణవంగా జరగ్లేా చూడటానికి, ప్రభుత్ 
అధ్కార్క ి(Government Official) చసే ేచలెిలివంపులుకి FCPA 
చాలా నాజూకైెన మినహాయివంపు అవందవ్ంసు్త వంద.్ “పని సదుపాయల 
కోసవం చలెిలివంపులు” అనబడ ేఈ చలెిలివంపు సాధారణవంగా పని వగేవవంతవంగా 
జరగ్లేా చయేటానికి లేదా పని సులభతరవంగా జరగే్లా చూస ేప్రభుత్ 
అధ్కార్క ిచలెిలివంచ ేచిననా మొతా్త నినా కలిగ ్ఉవంటాయి: 

 � కొనినా విచక్షణ కాని వాయాపార అనుమతులను 
సవంపాదవీంచవేందుకు; 

 � వీసా వవంట ివిచక్షణ కాని ప్రభుత్ పత్ార ల ప్రకి్రయకు; 

 � కావంట్ార కుట  పనితీరు లేదా సరుకుల ఎగుమతికి సవంబవంధవ్ంచి 
పొ లీస్ రక్షణ, మెయిల్ డలెివర,్ తనిఖీల ష�డూయాల్ 
అవందవ్ంచటానికి; 

 � టలెిఫ్ న్, విదుయాత్ లేదా నీరు సరఫరా అవందవ్ంచడవం, సరుకు 
ఎకి్కవంచటవం మరయ్ు దవ్ంచటవం; లేదా 

 � ప్రభుత్ అధక్ార్ సామానయావంగా మర్యు సాధారణవంగా 
నిర్హివంచ ేఇలావంట ిఇతర కారయాకలాపాలు. 

ప్రభుత్ అధక్ార్, ఎలావంట ిసవందరాభాలోలి  అయినా చసే ్తీరాలి్సన 
పనులు వగేవవంతవంగా జరగ్లేా చూడటవం కోసవం ఈ పని సదుపాయల 
కోసవం చలెిలివంపులు అవందజయేబడతాయి అన ేవిషయానినా ఈ 
ఉదాహరణలు తలెుపుతాయి. ప్రభుత్ అధక్ార్ యొక్క తీరు్ప 
అవసరముననా చరయాలు విటకిివంద రావు. (ఉదాహరణకు, పొ గాకు 
ఒక నిర్్దషట  గే్రడ్ కలిగ్నదా లేదా నాణయాత పరక్్షకు ఏదెనైా తనిఖీ 
అవసరమువందా). వార ్తీరు్ప అవసరమయేియా కారయాకలాపాల ప�ై 
ప్రభావవం చూపడానికోసవం ప్రభుత్ అధక్ారులకు డబు్ చలెిలివంచటానికి 
FCPA అనుమతివంచదు. అలాగే, యూనివర్సల్ విధానాలు కూడా 
వీటకిి అనుమతివంచదు. 

FCPA కివంద, పని సదుపాయల కోసవం చలెిలివంపులు అన ేపదానినా 
నిర్చివంచటవం చాలా కషటవం అలాగే ఈ చలెిలివంపు ఉదే్దశాయానినా ఎపు్పడు 
నరెవరేుసు్త వందనదే ్నిరా్థ రవ్ంచడవం కూడా కషటమ.ే అవంతకేాక, 
సదుపాయల చలెిలివంపులు FCPA ను ఉలలి వంఘవించకప్ యినా, మేము 
వాయాపారవం చసే ేదశేాలతో సహా ఇతర దశేాలోలి ని చటాట లను ఇవి 
ఉలలి వంఘవించవచు్చ. ఈ విషయాలు, పని సదుపాయల కోసవం చసేే 
చలెిలివంపులినా నిషధేవ్ంచాలన ేయూనివర్సల్ విధానానినా వివరస్ు్త వంద.్
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ఉద్యా గుల ఆరోగయావం మర్యు భద్రత కొరకు చెలిలి వంపులకు మినహాయివంపు 

కొనినా అరుదెనై పరస్్్థతులోలి , వయాకి్తగత ఆరోగయావం, భద్రత, లేదా సే్చ్ఛకు 
ఆసననామయేియా ముపు్పలను నివారవ్ంచవేందుకు, ప్రభుత్ అధక్ార్కి 
డబు్ చెలిలివంచడవం అవసరవం అన ేవిషయానినా, యూనివర్సల్ సబ్్వంద్ 
సమర్్థవంచవచు్చ. వయాకి్త ప్ార ణానిక ిముపు్ప ఎదురయేియా, లేదా శార్రకవంగా 
హాని కలిగే సవందరభావం ఎదురయి�నైపు్పడు, ప్రభుత్ అధక్ార్ చసేే 
చలెిలివంపు డమిావండ్ లకు శార్రక హాని ఆధారవంగా నిరూపణ వర్్తసు్త వంద్ 
మర్యు వీట ివలలి  FCPA లేదా ఇతర లవంచ వయాతిరకే చటాట లను 
ఉలలి వంఘవించటవం జరగదు. ఇలావంట ిఅరుదెనై మరయ్ు సరయ్ి�నై 
సవందరాభాలలో, ప్రభుత్ అధక్ారులకు చసే ేచలెిలివంపుల ప� ైఉననా 

యూనివర్సల్ యొక్క సాధారణ నిషధేానికి, ఇలావంట ిచలెిలివంపులకు 
మినహాయివంపు ఉవండ ేఅవకాశమువంటువంద.్ 

అలావంట ిపరస్్్థతి ఎదురెనైటెటటత,ే చలెిలివంపు చసే ేయూనివర్సల్ ఉద్యాగ్ 
చలె్లంపు మినహాయంపు అభయుర్థన/నివదేకి పతా్ర నిని తప్పక పూర్్త 
చసే ్దానినా సక్రమమెనై సమీక్ష కోసవం చలెిలివంపు చసేన్ తరువాత 
కావంప్లియి�న్్స కమిటకిీ (Compliance Committee) సమర్్పవంచాలి. 
ఈ విధానవం వర్్తవంచ ేచలెిలివంపులనినావంటనిీ సక్రమవంగా అకౌవంటవింగ్ 
పుస్తకాలు మర్యు రక్ారుడ లోలి  నమోదు చసే ్వివరవ్ంచాలి.
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చాలా అరుదెనై సవందరాభాలలో, యూనివర్సల్ ఆసు్త లను సా్ధనీవం 
చేసా్త మని, నషటవం కలిగ్సా్త మని, లేదా చాలా హాని కలిగ్సా్త మని 
ప్రభుత్ అధ్కార్ బెదర్వంచినపు్పడు, దానికి బదలుగా డబు్ 
చలెిలివంచవచ్చని యూనివర్సల్ సబ్్వంద ్అనుకోవచు్చ. ఆస్్త  సా్ధనీవం, 
నషటవం లేదా ప�ద్ద  ప్రమాణవం లో హాని జరగేటువవంటి సవందరాభాలలో 
ఇలావంటి హాని తప్్పవంచటానికి ప్రభుత్ అధ్కార్ చెలిలివంపు కోసవం 
డిమావండ్ చయేటమనదే ్FCPA లేదా ఇతర లవంచ వయాతిరకే చటాట లను 
అతిక్రమివంచినటుట  కాదు అనే సమర్థన ఉవంద్. ఇలావంటి అరుదైెన 
మర్యు తగన్ సవందరాభాలలో ఇలావంట ిచలెిలివంపులకి (మానుయావల్ లోని 
ఈ విభాగవం లో దీనినా “ద్ప్డి చెలిలివంపులు” అని ప్లుసా్త రు) ప్రభుత్ 
అధ్కారులకి ఇవ్బడే చెలిలివంపు ప�ై యూనివర్సల్ యొక్క సాధారణ 
నిషేధవం మినహాయివంపు అని పర్గణివంచి అనుమతివంచవచు్చ. అదే 
ప్రభుత్ అధక్ార్ కాలక్రమేణా ద్పడ్ ిచలెిలివంపులకి అభయార్థనలను మళ్ళా 
మళ్ళా చయేటవం, ఇలావంట ిచలెిలివంపులకి అవకాశవం కలిగవ్ంచ ేచటటపరమైెన 

రక్షణను తగ్గీవంచవచు్చ. అవందువలన, ఈ విధానవం కివంద ఆమోదానికి 
అవకాశవం తకు్కవ. 

చలెిలివంపు అభయార్్థసు్త ననా ప్రభుత్ అధక్ార్నువంచి బదెరవ్ంపు, వవెంటనే 
ప్రతికూల ప్రభావవం చూప్తే తప్ప, చెల్లంపు మినాయంపు అభయుర్థన/
నివదేకి పతా్ర నిని వాడుత్, ఇలావంట ిచలెిలివంపు చసే ేమువందు, 
యూనివర్సల్ ఉద్యాగులు కావంప్లియి�న్్స కమిటనీువంచి ముందసు్త  
ఆమోదం తప్పక కోరాలి. వవెంటనే ప్రతికూల ప్రభావవం కలిగేటువవంటి 
సవందరాభాలలో, ద్ప్డి చెలిలివంపు చేసు్త ననా యూనివర్సల్ ఉద్యాగ్ 
చెల్లంపు మినాయంపు అభయుర్థన/నివదేకి పతా్ర నిని తప్పక పూర్్త చసే,్ 
సమీక్షకోసవం కావంప్లియి�న్్స కమిటకిీ సమర్్పవంచాలి. ఈ విధానవం వర్్తవంచే 
అనినా చెలిలివంపులను సక్రమవంగా అకౌవంటివంగ్ పుస్తకాలు మర్యు 
ర్కారుడ లోలి  నమోదు చేస్ వివర్వంచాలి.

బలవవంతపు చెలిలి వంపులకు మినహాయివంపు

ప్రశని &  సమాధానం

 X బలవంతపు చలె్లంపులు ప్రశని #1: 
అన్-ఫూయామిగటేడ్ పొ గాకు ను ఓడరేవు నువండ ిఫూయామిగషేగీ న్ 
కొరకు ఒక స్ట రజే్ సదుపాయానికి తరలివంచడానికి మా కసటమర్ 
కసటమ్్స బో్ర కరలి ప� ైఆధారపడతారు. ఓడరేవు కసటమ్్స ఇనుస�్పకటరలికు 
ప్రతిషప్్ మవెంట్ కు సుమారు US$15 చలెిలిసే్త  తప్ప, పొ గాకు ఓడరేవు 
నువండ ితరలివంచడానికి కొనినా వారాలు పట్ట చ్చని తలెిసవ్ంద.్ పొ గాకు 
ఫూయామిగషేన్ లేకువండా ఓడరేవులోన ేఅవంత కాలవం ఉవంటే, పుఫుగులు 
పడతాయి. ప్రతి షప్్ మవెంట్ కు లిలివంచ ేమువందు కసటమ్్స బో్ర కరులి  
మమమలినా సవంప్రదవ్ంచడవం అనదే ్ఆచరణాతమకవం కాదు. ఈ దశేవంలో 
ఇటువవంటి చలెిలివంపులు చయేడవం మామూలే అని మా తగు జాగ్రత్త  
ప్రకి్రయ దా్రా తలెుసుకునానావం. ఈ చలెిలివంపులు మేము చయేవచా్చ? 

సమాధానం: 
మీరు ఈ చలెిలివంపులు చయేకూడదు మరయ్ు మీ తరఫున 
ఈ చలెిలివంపులు చయేవద్దని మీరు బో్ర కర్ ను ఆదశేివంచాలి. 
చలెిలివంపులు చయేకప్ త,ే యూనివరె్సల్ ఆస్్త క ిగణనీయమైెన, 
నిరూపవ్ంచగల నషటవం వాటలిులి తువందని మీరు నిరూపవ్ంచగలరని 

మీకు నమమకవం ఉవంట,ే మీరు అనుసరణ కమిటకిీ ఇటువవంటి 
ఉపకర్వంచ ేచలెిలివంపులను నిషధేస్ు్త ననా ఈ విధానవం నువండి 
“బలవవంతపు చలెిలివంపు” మినాహివంపు కొరకు అభయారధిన 
ప�టుట కోవాలి. ఈ పరస్్్థతులోలి  ఇటువవంట ిఆమోదవం సముచితవం 
కాదని మీరు తలెుసుకోవాలి ఎవందుకవంటే, ఈ లావాదవేీలు 
పద ేపద ేజరుగుతాయి కనుక. ఇటువవంట ిచలెిలివంపులు 
చయేకువండా ఓడరేవులో జాపాయానిక ిపరష్ా్కరవం కనుగ్నమని 
మీకు ఆదశేాలు ఇవ్వచు్చ, ఇనుస�్పకటరలి ప� ైచరయా తీసుకోవడవం 
వవంటవిి. అధక్ారులకు ఈ విషయనినా తలెియచయేడవం లేదా 
సా్థ నిక మీ కవంప�ని, అనుసరణ కమిట,ీ మరయ్ు యూనివరె్సల్ 
నాయాయ విభాగవం అవందరు కలిస ్ఈ తరహా అభయారధినలకు 
మువందుసు్త  మారగీదరశకాలు రూపొ వందవ్ంచి, మినహాయివంపులు 
అనుమతివంచబడతాయా, అలగెతై ేఎవరక్,ి ఎవంత, చలెిలివంచే 
విధానవం, మరయ్ు అటిట  చలెిలివంపును ఎలా నమోదు చయేాలి అనే 
అవంశాలను నిరాధి రవ్ంచవలసన్ పరస్్్థతి ఇద.్
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బహుమతులు, ప్రయాణవం మర్యు ఆతిథయావం

మేము వాయాపారవం చసే ేకసటమరులి , సప�టలియరులి , మర్యు ఇతరులకు 
కొనినా కానుకులు, ప్రయాణవం మరయ్ు ఆతిథయావం (ఉదా. భోజనవం 
మర్యు వినోదవం) అవందజయేడానికి ప్రవర్తనా నియమావళి మరయ్ు 
ఈ విధానవం, యూనివర్సల్ (Universal) సబ్్వందక్ ిఅనుమతిస్్త వంద.్ 
అయిత,ే ఇవందకు అయిేయా ఖరు్చలు కొనినా అర్హతలను నరెవరేా్చలి. అనినా 
సవందరాభాలోలి , ఈ ఖరు్చలు విలువలో తగన్ విధవంగా ఉవండ,ి వాయాపార 
సవంబవంధానికి సక్రమవంగా ఉవండ,ి అసవంబదధివంగా కనిపవ్ంచలేా ఉవండక 
ప్ తనే ేయూనివర్సల్ ఈ ఖరు్చలకు డబు్ చలెిలిసు్త వంద.్ 

ఈ కారయాకలాపాలను నియవంతి్రవంచ ేఅమెరక్ా మర్యు ఇతర 
చటాట లను అనుసరవ్ంచి, యూనివర్సల్ సబ్్వంద ్ప్రతి విషయానికి 
సవంబవంధవ్ంచిన వాస్తవాలు, మరయ్ు పరస్్్థతులను మూలాయావంకనవం 
చయేాలి. కానుకులు, ప్రయాణవం లేదా ఆతిథయావం అవందవ్ంచటేపు్పడు, 
లేదా ప్రభుత్ అధక్ారులతో సహా గ్రహీత యొక్క ఏ ప్రయోజనాలకెనైా 
యూనివర్సల్ ఉద్యాగులు ఈ కివంద ్వాటనిి మూలాయావంకనవం చయేాలి: 

 � ప్రతిపాదన కివంద ఒక ప్రతేయాకమెనై, చటటబదధిమెనై మరయ్ు 
సక్రమమెనై వాయాపార లక్షయావం ఉవందా. 

 � చయేబో యి ేఖరు్చక,ి దానికి తగగీ విలువని కవంప�నీ 
అవందుకున ేఒక వినిమయ విషయవంలో ఆ ఖరు్చ ఒక 
భాగవంగా (లేదా ఆ సమయానికి అర్థవం కావచు్చ లేదా 
భాగవంగా ఉవందని అనుకోవచు్చ) ఉవందా. 

 � వసు్త వులు లేదా కారయాకలాపాల స్భావవం మరయ్ు/లేదా 
విలువ కోసవం చసేన్ ఖరు్చ సక్రమవంగా లేదని, లేదా తగని 
విధవంగా కనిపవ్ంచివందా (ఉదా. ఆ వసు్త వుని అవందుకున ేవయాకి్త 
యజమానికి లేదా ప�్రస్ కవరేజ్ దా్రా ప్రజలకి దాని విలువ 
తలెిసన్పు్పడు). 

 � గ్రహీత జీతానికి సవంబవంధవ్ంచి తలెిసన్టుట గా, ముఖయావంగా 
అతడు ఏ ప్రభుత్ ఉద్యాగ ్(Government Official) 
అయినటెటటత,ే అవంచనా వయేబడడ  ఖరు్చ కేటాయివంచబడని 
ప్రదశేానికి తగని విధవంగా ఉవందా. 

 � యూనివర్సల్ ఉద్యాగుల అవగాహనకు, సా్థ నిక చటటవం, 
నిబవంధనలు, సా్థ నిక ఆచరణలు, గ్రహీతలినా కవర్ చసే ేనెతైిక 
విధానాలకు చయేబో యి ేఖరు్చని సమర్్థసు్త నానాయా. 

 � కసటమర్ తో ఏదెనైా కావంట్ార కుట  దా్రా ఖరు్చ 
అవసరమవుతువందా లేదా నిషధేవ్ంచ బడుతువందా. 

 � చయేబో యి ేఖరు్చ, చసేన్ సమయవం లేదా ప్రదశేవం 
అసాధారణవంగా లేదా అనుచితవంగా ఉవందా. (ఉదా. 
యూనివర్సల్ కి ప్రభావానినా కలిగవ్ంచ ేవిధవంగా గ్రహీత ఒక 
ముఖయామెనై వాయాపార నిర్ణయానినా తీసుకోవటానికి మువందు 
లేదా తరువాత తక్షణమే కానుకను ఆఫర్ చయేడవం). 

 � ఖరు్చలు బహిరవంగాన ేఅవందజయేబడుతునానాయా; గ్రహీత 
సవంస్థ  మరయ్ు ఉననాతాధక్ారుల నువంచి దాచి ప�టటటవం లేదా 
అని. 

 � చయేబో యేి ఖరు్చ ఒక ప్రభుత్ సవంస్థ  (Government 
Entity) లేదా గ్రహీత పని చసే ేఇవంకదేెనైా సవంస్థ  దా్రా 
సాధారణవంగా చలెిలివంచ బడుతువందా అని. 

ప�నై పరే్్కననా మారగీదరశక సూత్ార లక ిఅదనవంగా, కానుకలు, 
ప్రయాణవం, ఆతిథాయాలను అవందచేసటేపు్పడు ఈ కి్రవంద ్సూత్ార లు 
వర్్తసా్త యి. ఏ సవందరభావంలోను యూనివర్సల్ ఉద్యాగ ్లేదా 
యూనివర్సల్ కి ప్ార తినిధయావం వహివంచ ేఎవరూ కూడా ఈ కివంద ్వాటనిి 
చయేరాదు: 

 � కసటమర్, వికే్రత, లేదా, ఇతర పార్టతో సహా ఏ మూడవ 
పార్టక ిలవంచవం ఆఫర్ చయేరాదు; 

 � కసటమర్ లేదా వికే్రతకి ఇవ్బో యి ేకానుక లేదా ఇతర 
ప్రయోజనవం, కవంప�నీక ిలేదా ఉద్యాగ ్వాయాపార ప్రయోజన 
ఏరా్పటలి కు ప్రతయాక్షవంగా ముడపిడ ిఉవండటవం లేదా 
ఊహివంచనదగ్ా ఉవండరాదు; లేదా 

 � ఇతర వయాకు్త లకు ఆఫర్ చసే ేలేదా అవందవ్ంచ ేప్రయోజనాలు, 
గ్రహీత సవంస్థ  విధానాలు లేదా ప్రవర్తనా నియమావళిని 
ఉలలి వంఘవించవేిగా లేదా ఏదెనైా వర్్తవంచ ేచటటవం లేదా 
నిబవంధనను ఉలలి వంఘవించేదగ్ా ఉవండరాదు. 

చలె్లంపు చసే ేవిధం
కానుక, భోజనవం, ప్రయాణవం, వినోదవం, మర్యు సవంబవంధ్త ఖరు్చలు 
యూనివర్సల్ యొక్క ఖర్చులు మరియు చలె్లంపుల కొరకు ఆమోద 
విధానాలు మర్యు వర్్తవంచ ేసాట వండర్డ ఆపరటేవింగ్ పొ్ర సజ్ర్్స [Standard 
Operating Procedures (SOP)] తో సహా యూనివర్సల్ విధానవం 
మర్యు ప్రకి్రయలను అనుసరవ్ంచ ేవిధవంగా ఉవండాలి. 

ఖర్చులను డాకుయుమ�ంట్ చయేడం
ఖరు్చలకు అయిేయా అనినా చలెిలివంపులు లేదా మువందుగా చసేన్ 
ఖరు్చకు ఆ తరువాత చసే ేచలెిలివంపులనీనా కవంప�నీ పుస్తకాలు మర్యు 
ర్కారుడ లోలి  సక్రమవంగా నమోదు చయేబడ ిఉవండాలని గురు్త వంచుకోవటవం 
చాలా ముఖయావం. అనినా ఖరు్చలు మరయ్ు చలెిలివంపులను కవర్ చసేే 
సక్రమమెనై డాకుయామవెంటలిను పొ వందన్ తరువాత ఇద ్ఒక ప్్రమియవంని 
ఇసు్త వంద.్ చసేన్ ఖరు్చ ఖరద్ు మరయ్ు ధేయాయవం, పాలొగీ ననావార్ 
పరేులి  మరయ్ు టెటైలి్్స తో సహా ఉద్యాగులు సక్రమవంగా చలెిలివంపులు 
లేదా ఖరు్చలకు తిరగ్ ్చలెిలివంపు చసేలేా అకౌవంటవింగ్ సబ్్వంద ్బాధయాత 
వహివంచాలి. 
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బహుమతులు, ప్రయాణవం మర్యు ఆతిథయావం

ప్రభుత్వ అధకి్ర్లకు బహుమతులు, ప్రయాణం 
మరియు ఆతిథయుం 
ప్రభుత్ అధక్ారులకు కానుకలు, ప్రయాణవం మరయ్ు ఆతిథయావం 
అవందచయేడవం వలలి  కలగబో యి ేప్రమాదాలు ప్రభుత్ ఉద్యాగులు కాని 
వార్క ివీటనిి అవందవ్ంచడవంలో గల ప్రతేయాక కావంప్లియి�న్్స ప్రమాదాల కవంటే 
ఎకు్కవగా ఉవంటాయి. ఈ అతయాధక్ ప్రమాదాల కారణవంగా, ప్రభుత్ 
అధ్కారులకు ఇచే్చ ప్రయోజనాలు ఈ కి్రవంద వివరవ్ంచబడని అదనపు 
ప్రకి్రయలు మర్యు నిబవంధనలకు లోబడ ిఉవంటాయి: 

ఎ. స్ధారణంగ్ అవసర్లు. ప్రభుత్ అధక్ారులకు అవందచేసే 
కానుకలు, ప్రయాణవం మరయ్ు ఆతిథాయానిక ివర్్తవంచే 
కార్్పరటే్ కావంప్లియన్్స కమిట ీ(Corporate Compliance 
Committee) చ ేఆమోదవ్ంచ బడని లిఖిత పూర్క SOP ని 
ప్రతి కవంప�నీ నిర్హివంచాలి. ప్రభుత్ అధక్ారులకు లేదా వార్ 
ప్రయోజనానికి ఇచే్చ అనినా కానుకలు, ప్రయాణవం మరయ్ు 
ఆతిథయావం ఇలా ఉవండ ితీరాలి: 

1. ఒక చటటబదధిమెనై వాయాపార లక్షయావం ప� ైఆధారపడ ిఉవండాలి. 

2. తగన్ విధవంగా మరయ్ు సక్రమమెనై విలువ కలిగ ్ఉవండాలి.

3.  SOP అవసరమెనైపు్పడు సవంబవంధత్ కావంప్లియి�న్్స 
స్బ్వంద ్చ ేమువందసు్త -ఆమోదవం పొ వంద ్ఉవండాలి. 

4. అవి లవంచవంగా ఉననాటులి  కనబడతి ేలేదా అనుచితవంగా 
ఉననాటులి  కనిపస్ే్త  నిషధేవ్ంచబడాలి. 

5. వర్్తవంచ ేఅనినా చటాట లు మరయ్ు నిబవంధనలకు 
అనుగుణవంగా ఉవండాలి.

బ్. క్నుకలు. ప్రభుత్ అధక్ార్క ిఇవ్బడ ేఏ కానుకల�ైనా ఒక 
పరమ్ితమెనై విలువని కలిగ ్ఉవండాలి. కానుకలు నగదు 
రూపవంలో లేదా నగదుకి సమానమెనైవిగా (లోన్ లేదా గఫ్్ట  కార్డ) 
ఉవండరాదు. ప్రభుత్ అధక్ారులకు ఇచే్చ కొనినా కానుకలు లేదా 
సవంబవంధత్ ప్రయోజనాలకు మువందసు్త -ఆమోదవం కావాలని SOP 
కోరుకువంటువంద.్ మువందుగా ఆమోదవం పొ వందటానిక,ి SOP కి 
అనుగుణవంగా ఒక యూనివర్సల్ అభయార్థనదారు పూర్్తగా నివంపన్ 
ఒక జిటిహెచ్ అభయుర్థన పతా్ర నిని (GTH Request Form) 
సమర్్పవంచాలి. ఆమోదవం కొసవం వర్్తవంచ ేవాటనిి SOP పరశ్ీలివంచి, 
ఆమోదవం కోసవం అభయార్థనని ఎవరు మూలాయావంకనవం చసేా్త రో 
గుర్్తసు్త వంద.్ 

స.్ ప్రయాణ-సంబంధ ఖర్చులు. యూనివర్సల్ కవంప�నీ స�టై్ ని 
సవందర్శవంచటానికి లేదా యూనివర్సల్ వాయాపారవం గురవ్ంచి 
చర్్చవంచటవం కోసవం కలుసుకోవటానికి లేదా యూనివర్సల్ 
ఉత్పతు్త లు లేదా సవేలను ప్ ్ర త్సహివంచటానికి ఒక ప్రభుత్ 
అధక్ార్ వళె్్త ననాపు్పడు, వారక్ ిప్రయాణవం మరయ్ు 
వసతి సదుపాయాలను అవందవ్ంచటానికి కొనినా పరస్్్థతులోలి  

యూనివర్సల్ అవంగక్రస్ు్త వంద.్ కొనినా ప్రయాణ సవంబవంధ 
ఖరు్చలకు మువందసు్త -ఆమోదవం తీసుకోవాలని SOP 
కోరుతువంద.్ మువందుగా ఆమోదవం పొ వందటానిక,ి SOP కి 
అనుగుణవంగా ఒక యూనివర్సల్ అభయార్థనదారు పూర్్తగా నివంపన్ 
ఒక జిటిహెచ్ అభయుర్థన పతా్ర నిని (GTH Request Form) 
సమర్్పవంచాలి. ఆమోదవం కొసవం వర్్తవంచ ేవాటనిి SOP పరశ్ీలివంచి, 
ఆమోదవం కోసవం అభయార్థనని ఎవరు మూలాయావంకనవం చసేా్త రో 
గుర్్తసు్త వంద.్ 

డ.ి ఆతిథయుం. యూనివర్సల్ ఉద్యాగులు కొనినా పరమ్ితమెనై 
మర్యు సక్రమమెనై పరస్్్థతులోలి  భోజనాలు మరయ్ు 
వినోదాలను ప్రభుత్ అధక్ారులకు అవందజయేవచు్చ. 
ఉదాహరణకు, ఆన్ స�టై్ లో ఇన్్స ప�క్షన్ చసేు్త ననా అధక్ార్కి 
మధాయాహనా భోజనవం ఇప్్పవంచడవం, లేదా ప్రభుతా్నికి 
చవెందన్ కసటమరలిను వాయాపార సమావశేాల తరువాత వివందుకి 
తీసుకెళళాటవం. ప్రభుత్ ఉద్యాగులకు ఇచే్చ కొనినా భోజనాలు 
మర్యు వినోదాలకి మువందసు్త  ఆమోదవం అవసరమని లేదా 
సక్రమమెనై యూనివర్సల్ కావంప్లియన్్స వనరులకి నోటసీుని 
SOP కోరుతువంద.్ మువందుగా ఆమోదవం పొ వందటానికి, SOP కి 
అనుగుణవంగా ఒక యూనివర్సల్ అభయార్థనదారు పూర్్తగా నివంపన్ 
ఒక జిటిహెచ్ అభయుర్థన పతా్ర నిని (GTH Request Form) 
సమర్్పవంచాలి. ఆమోదవం కొసవం వర్్తవంచ ేవాటనిి SOP పరశ్ీలివంచి, 
ఆమోదవం కోసవం అభయార్థనని ఎవరు మూలాయావంకనవం చసేా్త రో 
గుర్్తసు్త వంద.్ ప్రభుత్ అధక్ారులకు ఇచే్చ భోజనాలు లేదా ఇతర 
వినోదాల సమయవం లో కనీసవం ఒక యూనివర్సల్ ఉద్యాగ ్అక్కడ 
హాజరువండటవం అవసరవం. 

ప�నై చపె్్పనటువవంట ిసాధారణ అవసరాలకు అదనవంగా, ప్రభుత్ 
అధక్ారుల తరఫున చలెిలివంచ ేప్రయాణ సవంబవంధ-ఖరు్చలు: 

1. ఒక చటటబదధిమెనై వాయాపార ప్రదశేానికి ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ 
వళెిళా వచి్చనపు్పడు, ప్రయాణ ఖరు్చలినా భరవ్ంచాలి. 
సమావశేాలోలి  ప్రభుత్ అధక్ార్ పాలొగీ నటానిక ిసవంబవంధవ్ంచిన 
రవాణా ఖరు్చలు లేదా యూనివర్సల్ ఉద్యాగులతో ఇతర 
వాయాపార సవంబవంధత్ కారయాకలాపాలు కూడా ఇవందులో 
భాగవంగా ఉనానాయి. 

2. ప్రభుత్ అధక్ార్ యొక్క సన్ియారట్,ీ మరయ్ు టి్రప్ 
తో సవంబవంధానినా కలిగ ్ఉననా పర్స్్థతులు తగన్ విధవంగా 
ఉవండాలి. 

3. ప్రభుత్ అధక్ార్ యొక్క సేనాహతిులు, భారయా లేదా 
భర్త, లేదా ఇతర కుటువంబ సభుయాలను ఇవందులో ఎటుట  
పర్స్్థతులోలి నూ చరే్చరాదు. ఇలావంట ివారక్ ిసవంబవంధవ్ంచిన 
ప్రయాణ ఖరు్చలను ప్రభుత్ అధక్ారే చలెిలివంచాలి. 

4. ఎటువవంట ిస�డై్ టి్రప్ లను ఇవందులో చరే్చరాదు. ఒక 
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యూనివర్సల్ ఉద్యాగ ్ప్రభుత్ ఉద్యాగ ్తో ప్రయాణవం 
చయేనపు్పడు, మా వాయాపారానికి ప్రతయాక్షవంగా సవంబవంధవం 
లేని ఏదెనైా ప్రదశేానికి ప్రభుత్ ఉద్యాగ ్వళెిళానటెటటత ేదానినా 
“స�డై్ టి్రప్” అవంటారు. 

5. సాధ్యమైనప్పుడు వ్క్రేతలక్ (అవంటే, ఎయర్ లైన్స్, 
హ్టల్స్, కార్ రెవంటల్ కవంపెన్లు) నేరుగా చెల్ల్వంపులు 
చెయ్యాల్. నేరుగా చెల్ల్వంపులు చేయటాన్క్ వ్లు కాన్ 
పర్స్థ్తుల్ల్, ప్రభుత్వ అధ్కార్ రస్దులు అవందజేస్నప్పుడు 
మాత్రమే యూన్వర్సల్ మువందుగా ఖర్చు పెట్ట్న ఆ 
చెల్ల్వంపులకు త్ర్గ్ డబ్బు ఇస్తువంద్. త్ర్గ్ ఇచ్చే డబ్బును 
ప్రభుత్వ అధ్కార్యొక్క యజమాన్క్ చెల్ల్వంచడవం 
జరుగుతువంద్ కాన్, కార్పొరేట్ కావంప్ల్యెన్స్ కమ్ట్ ఆమ్దవం 
లేకువండా నగదు రూపవంల్ చెల్ల్వంచడవం జరుగదు. కార్పొరేట్ 
కావంప్ల్యెన్స్ కమ్ట్ (Corporate Compliance 
Committee) ఆమ్దవం లేకువండా ప్రభుత్వ అధ్కార్క్ ఏ 
రూపవంల్నూ నేరుగా ర్ఎవంబెర్స్ మెవంట్ చెయ్యటవం జరుగదు. 

6. కార్్పరటే్ కావంప్లియి�న్్స కమిట ీమువందుగా 
ఆమోదవ్ంచినపు్పడు మినహా ఎటువవంట ి“పర్ డమ్్్స” 
దనీిలో భాగవంగా లేవు. 

ఇ. ఇతర ప్రయోజనాలు. కొనినా పరస్్్థతులోలి , బవంధువులకు ఉద్యాగవం 
ఇప్్పవంచటవం, అమెరక్ా లేదా ఇతర దశేాలకు వళెళాటానికి 
వీసాల కోసవం దరఖాసు్త  ప�టుట కోవడవం లో సహాయ పడటవం 

వవంట ిఇతర రకాల ప్రయోజనాలినా అవందవ్ంచవలసవ్ందవ్ంగా 
అభయార్్థసూ్త , ప్రభుతా్నిక ిసవంబవంధవ్ంచిన సవంస్థల ఉద్యాగుల 
నువండ ిలేదా ప్రభుత్ అధక్ారుల నువంచి యూనివర్సల్ 
సబ్్వంద ్అభయార్థనలను అవందుకోవచు్చ. ఈ ప్రయోజనాలు, 
కానుకలు, ప్రయాణవం, ఆతిథాయాల కవంట ెవరేుగా కనిపవ్ంచినప్పటకీి, 
యూనివర్సల్ సబ్్వంద ్అటువవంట ిఅభయార్థనలినా 
పరగ్ణివంచటేపు్పడు ఇవ ేమారగీదరశకాలు మర్యు సూత్ార లు 
వాటకిి వర్్తసా్త యి. దావంతో పాటు, యూనివర్సల్ కావంప్లియి�న్్స 
వనరుల చ ేజార ్చయేబడని ఇతర నిరే్దశిత మారగీదరశకాలు లేదా 
ఇతర యూనివర్సల్ కావంప్లియి�న్్స విధానాలను యూనివర్సల్ 
సబ్్వంద ్రెఫర్ చయేాలి. 

ఎఫ్. అవసరమ�నై ముందసు్త -ఆమోదం ప్ ందటం లో వెఫైలయుం.  
ఏ యూనివర్సల్ ఉద్యాగ ్అయినా, అవసరమెనై మువందసు్త -
ఆమోదవం తీసుకోకువండా ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్క ిఏదెనైా కానుక, 
భోజనవం, ప్రయాణవం లేదా వినోదాలకి ఖరు్చలినా ఇచి్చనా లేదా 
అవి ఆ అధక్ార్ తీసుకోవటానికి అధక్ారవం ఇచి్చనా, లేదా 
మువందసు్త  ఆమోదవం అవసరవం లేని ఆ ఖరు్చలకు అవసరమెనై 
నోటసీును సమర్్పవంచటవంలో విఫలమెనైా యూనివర్సల్ 
అటువవంట ిచరయాలను డమ్్డ  గాన ేపరగ్ణసిు్త వంద ్మరయ్ు 
ఉద్యాగక్ ిచలెిలివంపు లేదా ప్రయోజనవం ఖరు్చలకు రఎ్వంబర్్స మెవంట్ 
చయేని చరయాలినా కూడా డమ్్డ  గాన ేపర్గణసిు్త వంద.్ ఈ పాలస్ 
మర్యు ప్రవర్తనా నియమావళి ఉలలి వంఘనక ితీసుకుననా చరయా 
సక్రమమెనైదగ్ా ప్రతిస్పవందస్్్త వందా అని నిరా్థ రవ్ంచటానికి ఉద్యాగ్ 
కారయాకలాపాలినా సమీక్సిు్త వంద.్

ప్రశని &  సమాధానం

 X ప్రయాణం/బహుమతి ప్రశని #1: 
పరాయావరణ మవంతృత్ శాఖకు చవెందన్ నియవంత్రణా అధక్ారులు 
సవంవత్సరానికి ఒక సార ్రాజదాని నువండ ిమన సదుపాయానికి తనిఖీ 
నిమిత్తవం సవందర్శసూ్త  ఉవంటారు. తనిఖీ అధక్ారుల ప్రయాణ ఖరు్చ, 
వసతి మరయ్ు భోజన సదుపాయాలను తనిఖీ చయేబడ ేకవంపనీలే 
భరవ్ంచాలని ప్రభుత్వం సూచిసు్త వంద.్ ఇలా చసేే్త  ఏదెనైా సమసయా 
ఉవంటువందా?

సమాధానం: 
చలెిలివంపులు సమవంజసవంగా ఉననావంతవరకు (ఇద ్ఆమోద 
ప్రకి్రయలో నిర్ణయివంచబడుతువంద)్ మరయ్ు సా్థ నిక 
చటాట ల అవశయాకతలకు అనుగుణవంగా ఉననావంతవరకు ఇద్ 
అనుమతివంచబడుతువంద.్ వీల�ైత,ే ఈ ఖరు్చలను చలెిలివంచాలనే 
ప్రభుత్ నియమాలను చూప ేపత్ార లను మీరు పొ వందాలి. అవంతే 
కాక, ఇటువవంట ిచలెిలివంపులను వయాకు్త లకు కాకువండా నరేుగా 

మవంతృత్ శాఖకే చలెిలివంచాలి మరయ్ు వీల�ైత,ే ఈ ఖరు్చలకు 
రశీధులను తీసుకోవాలి మరయ్ు మీ కవంప�ని రక్ారు్ద లలో 
వీటనిి సక్రమవంగా ర్కార్డ చయేాలి. ప్రభుత్ అధక్ారుల తరఫున 
చలెిలివంచ ేఅనినా ప్రయాణవం మరయ్ు తిథయావం సవంబవంధవ్ంచిన ఖరు్చల 
మాధర్గ్ాన,ే దనీికి కూడా ఈ మానుయావల్ లో మరయ్ు వర్్తవంచే 
ఎస్ ఓప ిలో పరే్్కననా విధవంగా మువందసు్త  ఆమోధవం అవసరవం 
అవుతువంద.్

 X ప్రయాణం/బహుమతి ప్రశని #2: 
ప్రతి సవంవత్సరవం ఒక ప్రభుత్-యాజమానయావం లో 
నిర్హివంచబడుతుననా ఒక సగ్రటెుట  కవంప�నిక ిచవెందన్ ఒక ప్రతినిధ్ 
బృవందవం యు.ఎస్. పొ గాకు పవంట గురవ్ంచి చర్చలకు రచ్్ మావండ్ లోని 
మన కవంప�ని ఆఫస్ుకు ప్రయాణసిు్త వంద.్ ఈ బృవందవం యొక్క ప్రయాణ 
ఖరు్చలను మనలినా ప�టుట కోమని అడుగుతునానారు. మనవం ఇలా 
చయేవచా్చ? 
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సమాధానం: 
ఖరు్చలు సమవంజసవంగా ఉననావంతవరకు (ఇద ్ఆమోద ప్రకి్రయలో 
నిర్ణయివంచబడుతువంద)్ మరయ్ు సా్థ నిక చటాట ల అవశయాకతలకు 
మర్యు కాసటమర్ ఆరగీనెజైషేన్ నెతైికవిలువలకు అనుగుణవంగా 
ఉననావంతవరకు ఈ ప్రయాణ ఖరు్చలు అనుమతివంచబడుతువంద.్ 
ఈ ఖరు్చలు అధక్ారుల నరేుగా వాయాపార స్థలాల మధయా 
నాయాయమెనై వాయాపార-ఉదే్దశవం సవంబవంధవ్ంచిన కారయాకలాపాలల 
నిమిత్తవం చసేన్విగా ఉవండాలి మరయ్ు దనీిలో అధక్ారుల 
యొక్క మితు్ర లు, బారయా/బర్తలు, లేదా ఇతర కుటువంబ సభుయాలు 
ఉవండరాదు మరయ్ు దనీిలో ఎటువవంట ివాయాపారానికి సవంబవంధవం 
లేని ఎటువవంట ి“స�డై్-టి్రప్్స” ఉవండరాదు. ప్రభుత్ అధక్ారుల 
తరఫున చలెిలివంచ ేఅనినా ప్రయాణవం మరయ్ు తిథయావం సవంబవంధవ్ంచిన 
ఖరు్చల మాధర్గ్ాన,ే దనీికి కూడా ఈ మానుయావల్ లో మరయ్ు 
వర్్తవంచ ేఎస్ ఓప ిలో పరే్్కననా విధవంగా మువందసు్త  ఆమోధవం 
అవసరవం అవుతువంద.్

 X ప్రయాణం/బహుమతి ప్రశని #3: 
ప� ైప్రశనా #2 లో పరే్్కననా అద ేవిషయాలు కాని బృవందవం జూదమాడుట 
కొరకు 24 గవంటలు లాస్ వగెాస్ లో ఆపాలని కోరుతునానారు. 
జూదమాడటవం మరయ్ు ఇతర ఆతిథయా ఖరు్చల కోసవం ఒక ప్రతెయాక 
“పర్ డయవం” ఖరు్చలను మరయ్ు ప్రయాణ మరయ్ు ఇతర వినోదవం 
కొరకెనై ఖరు్చలను మనలినా చలెిలివంచమని కోరుతునానారు. మన ప్ ట ీ
కవంప�ని ఒకట ిఇలా చసేవ్ందని బృవందవం వారు చబెుతుననరు. మనవం 
ఇలా చయేవచా్చ? 

సమాధానం: 
లాస్ వగెాస్ టి్రప్ కు సవంబవంధవ్ంచి అనినా అదనపు ఖరు్చలు 
కూడా అనుమతించబడవు, దనీికి కనీసవం రెవండు కారణాలు 
ఉనానాయి. మొదటది,్ లాస్ వగెాస్ లో అగడానికి నాయాయమెనై 
వాయాపార కారణాలు ఏమి లేవు; అధక్ారులు అలా చయేాలని 

అనుకువంట,ే ఈ స�డై్ టి్రప్ కు సవంబవంధవ్ంచిన అనినా ఖరు్హ చులను 
వారే భరవ్ంచాలి. రెవండవద,్ జూదమాడటవం కొరకు “పర్ డయవం” 
మర్యు ఇతర వినోదవం ఖరు్చలు నాయాయమెఉైన వాయాపార 
ఉదే్దశానిక ికాదు. మన ప్ ట ీకవంప�ని అటువవంట ిచలెిలివంపులు 
చసేవ్ంద్  లేద్  మనకు అనావసరవం.

 X ప్రయాణం/బహుమతి ప్రశని #4: 
నా కసటమరలిలో ఒకరెనై ప్రభుత్ ఉద్యాగ ్పదవి విరమణ 
అవ్బో తుననరు. నా కవంప�నిక ిఅయిన అనకే సవంవత్సరాలుగా మవంచి 
మితు్ర లుగా ఉనానారు. ఆయిన పదవి విరమణ సవందరభావంగా ననేు 
ఆయినకు విలువెనై గోల్ఫా కలిబ్ బహుమతిగా ఇవ్వచా్చ? 

సమాధానం: 
కూడదు. ప్రభుత్ అధక్ారులకు విలువెనై బహుమతులు 
ఇవ్డవం ఏపు్పడూ కూడా సక్రమవం కాదు, ఆ అధక్ార్ పదవి 
విరమణ చయేబో తునానా కూడా సరె. అధ్కార్క ిఇచే్చ 
ఏ బహుమతి అయినా సరె, అద ్నామమాత్రవం విలువ 
కలిగ్నద ్అయి ఉవండాలి మరయ్ు వాళళా కవంప�నిలో వార్ 
సా్థ యిని బటిట  ఉవండాలి. లీఫ్ విభాగవం అధప్తి అనదే ్సన్ియర్ 
సా్థ యి అయినప్పటకిి, ఖరధ్ెనై గ్్పల్ఫ్ కలిబ్్స యొక్క విలువ 
సమవంజసవంగాను సముచితమెనైద ్గాను పరగ్ణవించబడదేావంకవంటే 
మివంచి ఉవంటువంద.్ మరయ్ు, అటువవంట ిబహుమతులు 
చయేడానికి మీరు ఈ మానుయువల్ మరయ్ు వర్్తవంచ ేఎస్ ఓపి 
లగు అనుగుణవంగా పూర్్త చసేని జిటీహెచ్ రక్వస్టా ఫ్రంను 
సమర్్పవంచి మువందసు్త  ఆమోదవం తీసుకోవాలి. ఆమోదాలకు 
వర్్తవంచ ేపరమ్ితులను మరయ్ు ఆమోదవం కొరకు వచే్చ 
అభయారధిలను ఎవరు మదవ్ంపు చయేవలస ్ఉవంటువందన ేఅవంశాలను 
ఎస్ ఓప ిసూచిసు్త వంద.్

ప్రశని &  సమాధానం కొనస్గుతుంది
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ప్రపవంచవాయాప్తవంగా మేము నిర్హిసు్త ననా వరాగీ లకు యూనివర్సల్ 
(Universal) కటుట బడ ిఉవందని చపెే్ప ఒక ముఖయామెనై విషయమే 
చార్టబుల్ సహాయాలు మరయ్ు సామాజిక బాధయాతా ప్ార జకెుట లు. 
యూనివర్సల్ గూ్ర పు పాఠశాలల నువంచి సాకర్ రవంగవం వరకు, పదేలకు 
ఆహారానినా అవందవ్ంచే కారయాక్రమాలకు విరాళ్లకు సవంబవంధవ్ంచిన 
కొనినా విషయాలు, ప్ార జకెుట ల శ్్రణకిి మద్దతునిసు్త వంద.్ మా సా్థ నిక 
వరాగీ లోలి  మేము చసేన్ ప�టుట బడులు స్్థరమైెన అభవృద్ధిని ప�వంచటానికి 
సహాయపడుతువంద.్ 

చారిటబుల్ సహాయాలని ఒకో్క సార్ జాతీయ సమసయాలకి 
సవంబవంధవ్ంచిన విషయాలకు చయేబడతాయి కానీ తరచు అవి 
సా్థ నిక సా్థ యిలో అవసరమెనై వారక్ ిసహాయవం చయేటానికి సా్థ నిక 
లేదా ప్ార వంతీయ విరాళ్లుగా సహాయవం చయేబడతాయి. అటువవంటి 
సహాయాలకు ఉదాహరణలు సా్థ నిక చారట్లీకు దానాలు, జాతీయ 
విపతు్త  సహాయక ప్రయతానాలు లేదా రెడ్ కా్ర స్ (Red Cross) వవంటి 
అవంతరాజీ తీయ నిర్హణలు. 

వీటకిి విరుదధివంగా స్మాజిక బాధయుత ప్్ర జకెుటా లు, అవంట ేచారట్బుల్ 
సవంస్థలకు విరాళ్లు ఇవ్టవం కాదు. మేము ప్ార జకెుట ల మీద ఖరు్చ 
చసేన్ద ్సరాసర ్ఆ ప్ార జకెుట లక ేవళె్్త వంద ్(ఉదాహరణకు, ఒక 
సా్థ నిక సూ్కలు కోసవం మేము సామగ్్రని కొనుగోలు చసేన్పు్పడు) 
లేదా ప్ార జకెుట  కోసవం నిధులను నిర్హివంచ ేప్రభుత్ సవంస్థతో లేదా 
ప్రభుతే్తర సవంస్థలచ ే(“NGO”) అవి సమన్యవం చయేబడతాయి. 
సామాజిక బాధయాతా ప్ార జకెుట లవంట ేఒక వరాగీ నినా, ముఖయావంగా రెతైావంగ 
వరాగీ లినా మెరుగుపరచటానికి లేదా మా పరశ్్రమ లేదా నిర్హణకు 
సవంబవంధవ్ంచిన విషయాలను పరష్్కరవ్ంచటానికి ఉదే్దశియావంచబడిన 
ప్ార జకెుట లు. సామాజిక బాధయాత ప్ార జకెుట లోలి  భాగవంగా ఉదాహరణకు 
సా్థ నిక రోడులి , సూ్కళళాను మెరుగుపరచటవం, మొక్కలు నాటటానినా 
ప్ ్ర త్సహవించటవం, లేదా బాల కార్మకుల వయావస్థని నిరూమలివంచటవంవవంటవిి 
భాగవంగా ఉనానాయి. అటువవంట ిప్ార జకెుట లినా ప్రభుత్ సవంస్థ  లేదా 
(NGO), అభయార్థన ప� ైమీ కవంప�నీ ఆరవంభవంచి ఉవండవచు్చ లేదా 
మీ కవంప�నీ ఒక కసటమర్ తో లేదా వరే్క మూడవ పార్టతో ఒక 
ప్ార జకెుట లో పాలొగీ ని ఉవండవచు్చ. అదనవంగా ఈ పాలస ్ధేయాయాల కోసవం 
ప్రభుతా్నిక ిసవంబవంధవ్ంచిన సా్పన్సర్ షప్్ లను కవంప�నీలు సామాజిక 
బాధయాతలుగా పరగ్ణిసా్త యి. కమూయానిట ీపవండగలు లేదా ఉత్సవాలకు 
సహాయాలు అవందచయేటవం, లేదా ప్రభుత్ సవంస్థల కోసవం లేదా 
ప్రభుత్ అధక్ారుల కోసవం సమావశేాలు లేదా నిర్హివంచబడని ఇతర 
కారయాక్రమాలు సా్పన్సర్ షప్్ లో భాగవంగా ఉవండవచు్చ. 

చార్టబుల్ మరయ్ు సామాజిక బాధయాతా కారయాకలాపాలినా 
యూనివర్సల్ ప్ ్ర త్సహసిు్త వంద,్ కానీ సహాయాలు లేదా ప్ార జకెుట  
అభయార్థనలినా జాగ్రత్తగా పరక్్వించాలి. సహాయాలు, ప్ార జకెుట లకి 
సవంబవంధవ్ంచి ప్రమాదాలు వివిధ రకాలుగా జరగవచు్చ;ఉదాహరణకు: 

 � చారట్బుల్ సవంస్థలో సహాయానినా అవందుకన ేవయాకి్త ఒక 
ముఖయామెనై ప్రభుత్ అధక్ార్ లేదా ప్రభుత్ అధక్ార్కి 
బవంధువు అయినపు్పడు; 

 � ప్రభుత్ సవంస్థకు సహాయపడాలన ేఅభయార్థన చసేన్పు్పడు; 

 � సహాయానినా అవందుకున ేసవంస్థ కి ఆర్్థకపరమైెన పారదరశకత 
లోపవ్ంచినపు్పడు; లేదా 

 � సక్రమవంగా లేని లబ్్దదారుకి సహాయవం మళిలివంచబడుతువందని 
లేదా సహాయానినా కోరన్ దాత వాయాపార ప్రయోజనానికి 
సవంబవంధవ్ంచి ఇటువవంట ివాస్తవాలను కలగచసే ేఅవకాశవం 
ఉననాపు్పడు. 

ప్రతిపాదత్ సహాయవం లేదా ప్ార జకెుట  ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్కి 
వయాకి్తగతమైెన ప్రయోజనవం చయేటానికి మారు రూపవంలో ఉననాటులి గా 
అసలు ఉవండకూడదు. అదనవంగా, ఒక సహాయవం సమయానినా 
పరగ్ణివంచటవం చాలా ముఖయావం. ఒక ఆమోదవ్ంచబడిన సహాయవం 
అక్రమవంగా ఎపు్పడు మారుతువందవంట ేఉదాహరణకు మీరు 
లేదా మీ కవంప�నీ వాయాపారానినా కోరుతునానా, లేదా అభయార్థనతో 
సవంబవంధముననా ప్రభుత్ సవంస్థనువంచి వాయాపారానినా లేదా నియవంత్రణా 
ఆమోదలినా కోరుతుననా సమయవంలో దానినా ఇచి్చనపు్పడు లేదా 
ఆమోదవ్ంచినపు్పడు. 

వయాకి్తగత ఉద్యాగులు, అధక్ారులు, లేదా డెరైకెటరులి  తమ సొ వంత 
హకు్కగా చారట్బుల్ సహాయాలు చసేుకోనీయకువండా చయేటానికి 
యూనివర్సల్ విధానవం ఉదే్దశియావంచబడలేదు. యూనివర్సల్ కవంప�నీ 
తరఫునువంచి మీరు చారట్బుల్ సహాయాలు చయేకువండా జాగ్రత్త  
వహివంచాలి మరయ్ు యూనివర్సల్ కవంప�నీ తరపునువంచి కూడా అవి 
ఒక ఒప్పవందవం ప� ైషరతుపూర్కవంగా ఉవండరాదు లేదా యూనివర్సల్ 
కవంప�నీ తరఫునువంచి ఒక ప్రతేయాకమెనై ప్రభుత్ చరయా తీసుకునటేులి గా 
లేదా తీసుకోనటులి గా ఒక అవగాహన కివంద ఉవండరాదు. 

ఎవరైెనా ఒక ప్రభుత్వ అధకి్రతిో, ఆ అందుకున ేవయుక్్త తగని, నిజాయతీ 
గల వయుక్్త అయనపుపుటకి ీయూనివర్సల్ కంపనెీలు ప్రయోజనాలను 
పరసపురం మార్చుకున ేవిధానం లో భాగంగ్ సహాయానిని చయేవు. 
ఏ ప్రభుత్వ అధకి్రకైెినా ఒక అభయుర్థనకు సంబంధంిచి ఏదెనైా ఒక 
ప్రయోజనానిని వ్గ్దా నం చసేే్త , లేదా ఏదైెనా బదెరింపు చసేే్త , అటువంటి 
సహాయానిని తిరస్కరంిచాల మరయిు క్ర్పురేట్ క్ంపి్ల యెన్్స 
కమిటకీ ్(Corporate Compliance Committee) దనీి గురించి 
తలెయచయేాల. 

విర్ళం ఇచేచు పదధాతి
అమెర్కాకి చవెందని సవంస్థ కి మీ కవంప�నీ చారట్బుల్ లేదా సామాజిక 
బాధయాతా సహాయానినా చయేదలు్చకువంటే లేదా అమెరక్ా బయట 
చార్టబుల్ మరయ్ు సామాజిక బాధయాతా ప్ార జకెుట లకు నిధ్ 
అవందజయేాలనుకువంట ేఈ కి్రవంద ్ప్రకి్రయలు వర్్తసా్త యి:

ఎ. డ్యు డలిజనె్్స: ఒక యూనివర్సల్ అభయార్థనదారు చారిటబుల్ 
మరియు స్మాజిక బాధయుతా సహాయక పరిశీలనా పటిటా కని పూర్్త 
చయేాలి. అదనవంగా, చారిటబుల్ మరియు స్మాజిక బాధయుతా 

దాతృత్వ సంస్థ లకు విర్ళాలు మరియు స్మాజిక భాదయుత పథక్లు 
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సహాయాల కోసం డ్యు డలిజనె్్స ప్రశ్నివళిని చారట్బుల్ సవంస్థ  
లేదా సామాజిక బాధయాత కోసవం ఖరు్చ చసేు్త వంట,ే ప్ార జకెుట తో 
సమన్యపడ ేఎవరెనైా మూడవ పార్ట (ఉదాహరణకు ఒక 
NGO) పూర్్త చయేాలి. ఈ కివంద పరే్్కననాటువవంట ిదానవం 
లేదా నిధుల సక్రమతా్నినా అవంచనా వయేటానికి సవంబవంధత్ 
సమాచారవం యూనివర్సల్ కి అవందుబాటులో ఉవండలేా పత్ార లను 
రూపొ వందస్ా్త రు. అవి:

1. అవందుకున ేవయాకి్త గుర్్తవంపు;

2. దానవం లేదా నిధ ్కోసవం వచి్చన అభయార్థన సహాయానినా ఒక 
ప్రభుత్ అధక్ార్ అభయార్్థవంచారా అన ేమూలాధారవంతో సహా; 

3. గ్రహీతతో సహా ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ లేదా ప్రభుత్ అధక్ార్ 
బవంధువు నిమగనామయాయారా, మరయ్ు ఒక ప్రభుత్ 
అధ్కార్ ప్రయోజనవం కోసవం సహాయవం మళిళావంచబడవిందా; 

4. గ్రహీత తగన్వారా అని (ఉదా.గ్రహీత మిషన్ యూనివర్సల్ 
విలువల ప్రకారవం ఉవందా, గ్రహీత సా్థ నిక దశేవంలో 
ర్జిసటర్ అయిన చారట్బుల్ సవంస్థగా ఉనానారా) (అనగా 
అమెర్కాలో 501(c)(3) సా్థ యిక ిసమానవంగా ఉవండదే)్, 
గ్రహీత పారదరశకత, గ్రహీతకు మోసవం, అవినీతి లేదా 
యూనివర్సల్ నెతైిక ప్రమాణలతో సరద్ూగని ఇతర 
ప్రవర్తనా సవంబవంధమెనై విషయాలు, గ్రహీత ప్రభుత్వం బాలి క్ 
లిసుట లో చపె్పబడాడ డా); 

5. సా్థ నిక చటటవం కివంద సహాయవం తగన్ విధవంగా ఉవండటవం; 
మర్యు

6. సహాయవం రకవం (ఆర్్థక పరమెనై లేదా వసు్త  రూపవంలో), 
సహాయానినా అవందచసే ేప్రకి్రయ (ఉదా. చకెు్క, వెరై్), 
మర్యు సహాయవం చసే ేఉదే్దశయావం. 

బ్. సమీక్ మరయిు ఆమోదం: సమీక్ష మరయ్ు ఆమోదవం కోసవం 
పూర్్త చేసన్ పరిశీలనా పటిటా కని మర్యు ప్రశ్నివళిని సక్రమమెనై 
యూనివర్సల్ కమిటకిీ అభయార్థనదారు సమర్్పవంచాలి. ఏ 
యూనివర్సల్ కమిట ీఏ అభయార్థనలినా సమీక్వించి, ఆమోదస్ు్త వంద్ 
ద ిస్టా ండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్్ర సజీర్్స ఫర్ చారిటబుల్ క్ంటి్రబూయుషన్్స 
అండ్ స్ షల్ రసె్పుని్సబిలట ిప్్ర జకె్టా వివరస్ు్త వంద.్ 

1. సహాయాలన్న్వంట్న్ (1) ఒక ప్రభుత్వ అధ్కార్ చే క్రబడ్న, 
లేదా (2) గ్రహ్త ఒక ప్రభుత్వ సవంస్థ అయ్నప్పుడు,  
లేదా (3) గ్రహ్త ప్రభుత్వ అధ్కార్త్ లేదా ప్రభుత్వ 
అధ్కార్ బవంధువుకు అనుబవంధవంగా ఉన్నప్పుడు కార్పొరేట్ 
కావంప్ల్యెన్స్ కమ్ట్క్ సమర్ప్వంచాల్. 

2. తక్క్న వ్రాళాలన్న్వంట్క్ ది స్ట్ండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ 
ఫర్ చ్రిటబుల్ క్ంట్రిబ్య్షన్స్ అండ్ స్షల్ 

రెస్ప్న్సిబిలిటి ప్ర్జెక్ట్స్ కు అనుగుణవంగా వ్రాళవం వ్లువ పై 
సమ్క్ష మర్యు ఆమ్దవం ఆధారపడ్ ఉవంటాయ్.

స.్ భద్రత: అభయార్థన వలలి  ఎదురయిేయా అవకాశాలుననా ప్రమాదాలను 
పరష్్కరవ్ంచ ేసరెనై భద్రతలను గుర్్తవంచ ేబాధయాత, అభయార్థనను 
సమీక్వించ ేకమిటదీ ేఅయి ఉవంటువంద.్ అటువవంట ిఅభయార్థనల 
కోసవం, ఈ కివంద చపె్్పనటువవంటి భద్రతలినా పరగ్ణవించాలి్సన 
అవసరవం కమిటకిీ ఉవంద.్ అవి: 

1. గ్రహీత ప� ైఅదనపు డూయా డలిిజనె్్స ని నిర్హివంచటవం (ఉదా. 
గ్రహీత ఆర్్థక విషయాలను సమీకి్వంచటవం, రఫ్రనెు్సలను 
సవంప్రదవ్ంచటవం, మొ.);

2. ఒక ఒప్పవందవంలో లేదా ధృవీకరణ పత్రవం లో 
మెరుగుపరచబడని అవినీతి వయాతిరకే నియమాలను గ్రహీత 
అవంగక్ర్వంచలేా చయేటవం; మరయ్ు 

3. సహాయవం సక్రమవంగా ఉపయోగవ్ంచబడవిందని 
నిరా్థ రవ్ంచుకోవటానికి సక్రమమెనై పరయావకే్షణ 
యవంత్ార వంగాలను భద్రపరచటవం. 

డ.ి ఫెలై్ నిర్వహణ మరయిు టా్ర కం్గ్: అభయార్థనని సమీకి్వంచే 
సవంబవంధత్ కమిట ీఅభయార్్థవంచిన ఏ సహాయవం కోసమెనైా డూయా 
డలిిజనె్్స ఫ�లై్ ని నిర్హివంచాలి (ఆమోదవ్ంచబడవిందా లేదా 
అని). అదనవంగా, రజ్నల్ కావంప్లియి�న్్స బృవందాలు తమకు 
సవంబవంధవ్ంచిన ప్ార వంతాలోలి  చారట్బుల్ మరయ్ు సామాజిక 
బాధయాతా సహాయాలినా అనుసరవ్ంచటవంలో బాధయాత వహివంచాలి. 
ప్ార వంతీయ కమిటలీు ఈ డటేాని కార్్పరటే్ కావంప్లియి�న్్స కమిటకిీ 
మూడు నలెలకు ఒక సార ్అవందజయేాలి. 

ఇ. చలె్లంపు విధానం: చారట్బుల్ మరయ్ు సామాజిక బాధయాతా 
సహాయాలు అనీనా అనుసర్వంచాలి్సన అవసరవం ఉననా 
చలెిలివంపుల కోసవం యూనివర్సల్ యొక్క అప్రూ వల్ ప్లససీ్ ఫర్ 
ఎకె్సపండచీర్్స అండ్ పమే�ంట్్స మరయ్ు వర్్తవంచ ేకావంప్లియి�న్్స 
సాట వండర్డ ఆపరటేవింగ్ పొ ్ర సజ్ర్్స [Standard Operating 
Procedures (SOP)] కు వర్్తవంచ ేవిధవంగా ఉవండాలి. నగదు 
సహాయాలినా నివారవ్ంచాలి, మరయ్ు సాధయామెనైపు్పడలాలి , 
యూనివర్సల్ కవంప�నీలు తమ చారట్బుల్ మరయ్ు సామాజిక 
బాధయాతా సహాయాలను వసు్త  రూపవంగా చయేాలి. ఉదాహరణకు 
ఒక కొత్త  సూ్కలు కోసవం సహాయవం చయేటానికి చలెిలివంచమని 
మీ కవంప�నీని అడగిత్,ే సూ్కలును కటేట  కావంట్ార కటరుక ిచకెు్కని 
ఇవ్టానికి బదులుగా రూఫవ్ంగ్ టెలై్్స ని మీ కవంప�నీ ఇవ్వచు్చ. 

ఎఫ్. డాకుయామవెంటవింగ్ సహాయాలు: సహాయానినా కేటాయివంచే 
యూనివర్సల్ కవంప�నీ తాను చసే ేప్రతి చారట్బుల్ మరయ్ు 
సామాజిక బాధయాతా సహాయాలకు రసద్ు నిరూపణని 
తీసుకోవాలి మర్యు కవంప�నీ పుస్తకాలు మర్యు రక్ారుడ లోలి  
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ప్రశని &  సమాధానం

సక్రమమెనై అనుసరణయీ స్భావవం కలిగన్ ఖాతాలో ఆ 
సహాయానినా ఖచి్చతవంగా నమోదు కావాలి. అనుసరణయీ 
స్భావవం కల చలెిలివంపులకు వర్్తవంచ ేఇతర ప్రకి్రయలు అనినావంటతిో 
సహాయవం అనుసరవ్ంచబడ ిఉవండాలి. 

క్వలసని ముందసు్త  ఆమోధం ప్ ందకప్ వడం
యూనివర్సల్ కవంప�నీ ఉద్యాగ ్SOP కోరే మువందసు్త  ఆమోదానినా 
పొ వందకువండా ఒక చారట్బుల్ లేదా సామాజిక బాధయాతా సహాయానికి 
నిర్ణయాధక్ారవం తీసుకువంట,ే యూనివర్సల్ అటువవంట ిచరయాల ప� ైతగన్ 

శిక్ష విధస్ు్త వంద,్ మర్యు తీసుకున ేతగన్ చరయా ఉద్యాగ ్ప్రవర్తనను 
పునర్్చారణ చసే ్వారు తీసుకుబో యి ేచరయా ఈ పాలస ్మరయ్ు 
ప్రవర్తన నియమావళిని ఉలలి వంఘవించ ేవిధవంగా ఉవంట ేవాటకిి స్పవందవ్ంచే 
విధవంగా ఉవంటువంద.్

 X విర్ళం ప్రశని #1: 
ఒక అనాదశరణాలయానికి కొ్ర త్త  ప�కైపు్ప వయేడవం కొరకు సామగ్్ర 
కొనడానికి సహాయవం చయేడానికి ఆర్ధిక విరాళవం ఇవ్మని మేయర్ 
మా కవంప�నిని అడగిారు. మన కవంప�ని వయావహారాల మీద మేయర్ 
కి నరేుగా ప్రభావవం ఏమి లేదు కాని నా కవంప�ని అయినతో మవంచి 
సత్సవంబవంధాలు ప�టుట కోవాలని అనుకువంటువంద ్ఎవందుకవంట ేసమాజవంలో 
ఆయిన ఒక ప్రముఖ ప్రభావవంగల వయాకి్త. ఈ అభయారధిన ఎటువవంటి 
భవిషయాత్ ప్రయోజనానికి లేదా బదెర్వ్ంపుకి ముడపిద ్ఉవండలేదు. 
మేము ఈ విరాళవం ఇవ్వచా్చ? 

సమాధానం: 
ఈ విరాళవం తగు జాగ్రత్త  ప్రకి్రయకు అనుగుణవంగా ఉననా పక్షవంలో 
మర్యు విరళ్లు ఇచే్చ అవంశవం ప� ైఅనుసరణ కమిట ీయొక్క 
నిబవంధనలు అనినా సక్రమవంగా ఉననా పక్షవంలో ఈ విరాళము 
ఇవ్వచు్చ. ఈ విరాళవం ఒక సామాజిక భాదయాత ప్ార జకె్ట గా 
పరగ్ణివంచబడుతువంద ్మరయ్ు ఎస్ ఓప ిలో వివరవ్ంచిన 
నియమాలు మర్యు పరమ్ితులకు లోబడ ిఉవండాలి. 
విరాళవం అనుకుననా ఉదె్దశానిక ేవినియోగ్వంచబడుతువందని 
నిరాధి రవ్ంచడవం కొరకు, నగరవం యొక్క బాయావంక్ ఖాతాలో నిధులు 
జమచయేకువండా, కొ్ర త్త  ప�కైపు్పకు కాలవసన్ సామగ్్రని కవంప�నినే 
కొనుగోలు చసే ్ఇచే్చ అవకాశానినా కవంప�ని పరశ్ీలివంచాలి. 
తదుపర ్మేయర్ లేదా ఇతర అధక్ార్ నువండ ిఅదనపు నిధుల 
తమ పర్సనల్ ఖాతాలో వయేమని లేదా నగదు రూపములో 
ఇవ్మని అడగిత్,ే దాని మూలానా అదనపు “ఎర్ర జవెండాలు” 
ఏర్పడతాయి మరయ్ు అనుసరణ ప్రమాదవకాశాలు ప�రగ్న్ 
ధృషాట యా, నిర్ణయానినా పునఃపరశ్ీయలన చయేవలసన్ అవసరవం 
ఉవంటువంద.్

 X విర్ళం ప్రశని #2: 
మా నూతన పొ గాకు ప్ార ససవ్ంగ్ సదుపాయవం సమీపవంలో ఉననా 

ప్ ర్ట నువండ ివవంద మెలైు (100) దూరవంలో నిర్మవంచబడనిద.్ ఈ 
సదుపాయానికి వళెళాడానికి ఒకే ఓక ప్రధాన రహధార ్మాత్రమే 
ఉవంద.్ మన సదుపాయవం నువండ ివచి్చ ప్ యి ేట్ార ఫక్్ వలన రోడు 
దబె్తిని ప్ యివంద.్ సా్థ నికవంగా ఇవంటరీయ్ర్ ఆఫస్్ లో రోడు 
మెయివంటనెన్్స చయేడానికి తగన్ నిధులు లేవు కనుక వారు రోడుని 
బాగుచయేడానికి మన కవంప�నిని విరాళ్లు అడగిారు. మన పొ గాకు 
ప్ార సస్వ్ంగ్ కారయాకలాపాలలకు ప�ర్మటులి  తీసుకున ేవిషయవంలో నా 
కవంప�ని తరచు ఇవంటరీయ్ర్ ఆఫస్్ తో సవంప్రదస్ు్త న ేఉవంటువంద ్కాని 
ఈ అభయార్థనకు దనీికి సవంబవంధవం లేదు. ఈ అభయారధినను మవంజూరు 
చయేాలా? 

సమాధానం: 
సక్రమవంగా పదధితులు పాటవించబడ ిఉవంట ేమరయ్ు కావలసన్ 
మువందసు్త  ఆమోధాలు తీసుకొని ఉవంట,ే ఈ విరాళవం చయేవచు్చ. 
ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్క ిప�ర్సనల్ గా (దనీికి అనుమతి లేదు) 
చసే ేవిరాళ్నిక ిమర్యు ఒక ప్రభుత్ యిజేనెీ్సక ిదాని 
అధక్ార్క పనులను చపేటేట  సామరాధి యానినా మెరుగుపరచ ేఉదే్దశవంతో 
చసే ేవిరాళ్నిక ిమధయా గల వయాతా్సయానినా ఈ ఉదాహరణ 
చూపుతువంద.్ విరాళవం వయాకి్తగత ప్రయోజనవం కొరకు లేదా 
ఎవరెనైా ప్రభుత్ అధక్ార్ ఉపయోగానికి మళిలివంచబడుతువందనో 
“ఎర్ర జవెండాలు” లేనిచ ,ో ప్రభుత్ యేిజనెీ్సలకు చసే ేవిరాళ్లు 
సాధారణవంగా అనుమతివంచబడతాయి. విరాళవం అనుకుననా 
ఉదె్దశానిక ేవినియోగ్వంచబడుతువందని నిరాధి రవ్ంచడవం కొరకు, వీల�ైతే 
రోడు అభవృద్ధి కి కాలవసన్ సామగ్్రని కవంప�నిన ేకొనుగోలు చసే్ 
ఇచే్చ అవకాశానినా కవంప�ని పరశ్ీలివంచాలి. 

 X విర్ళం ప్రశని #3: 
ప్రశనా #2 లో వివర్వంచిన మా కొ్ర త్త  పొ గాకు ప్ార ససవ్ంగ్ సదుపాయానినా 
రక్షణ కొరకు ప్ లీస్ వారు మామూలుగా ప�టో్ర లివంగ్ చసేూ్త  ఉవంటారు. 
బడజీట్ కోతల వలన మన సదుపాయానినా ప�టో్ర లివంగ్ కొనసాహివంచాలవంటే 



36

దాతృత్ సవంస్థలకు విరాళ్లు మర్యు సామాజిక భాదయాత పథకాలు 

ప్రశని &  సమాధానం కొనస్గుతుంది

నలెనలె చలెిలివంపులు చయేాలని ఒక సన్ియర్ ప్ లీస్ అధక్ార్ మా 
మేనేజర్ ఒకర్కి తెలియచేశారు. ఆ అధ్కార్ తనకు నెలకు ఒకసార్ 
నగదు ఇవ్మని తాన ేఇవంధనవం కొవంటానని చబెుతునానారు. ఇతర 
సా్థ నిక కవంపనీలను కూడా ఈ విధవంగా ఇటువవంట ిచలెిలివంపులు 
చేయమని అడుగుతునానామని మర్యు సా్థ నిక వాయాపార సవంస్థలు 
తమ సదుపాయాలను ప�టో్ర లివంగ్ చేయడానికి ఇటువవంటి చెలిలివంపులు 
చేయడవం మామూలేనని చెబుతునానారు. ఈ అభయారధినను మవంజూరు 
చేయాలా? 

సమాధానం: 
ఇలా అడగ్ినా విరాళవం అనుమతివంచబడదు. ఈ అభయారధిన యొక్క 
పర్స్్థతి –ఒక ప్రభుత్ ఉద్యాగ ్తనకు నరేుగా నగదు ఇవ్మని 
అడగడవం, పారదరశకవం లేకప్ వడవం, ఇచే్చ నిధుల మీద 
పూర్్త అధ్కారవం ఆఅధ్కార్కి ఉవండడవం మర్యు ఆ నిధులను 
తనకు లేదా ఇతర అధక్ారులకు అటిటప�టుట కున ేఅవకశవం 
—కొవంత నిధులు అధ్కార్ యొక్క వయాకి్తగత ఉపయోగానికి 
మళిలివంచబడవచ్చన ేగణనీయమెనై ప్రమాదవకాశవం ఉవంద.్ 
అవంతే కాక, అనుసరణ కమిటీ ఆమోధవం లేకువండా అనుసరణ-
సునినాతమెనై లావాదవేీకి ఎటువవంట ినగదు చలెిలివంపులు 
చయేకూడదు. 

అయిత,ే ఏ అనుమానాలా లేకువండా ప్ లీస్ శాఖకు ఇవంధనవం 
కొరకు నిధులు సమకూర్చడానికి కవంప�నీ ఏదెనైా మారగీవం 
కనిప�టటడానిక ిఅవకాశవం ఉవంద.్ వర్్తవంచ ేసా్థ నిక చటటవం ప్రకారవం 
ఏయి ేచలెిలివంపులు అనుమతివంచబడతాయని మీరు యూనివరె్సల్ 
నాయాయ విభాగవం సలహా తీసుకోవ్ల. సా్థ నిక చటటవం గురవ్ంచి 
అరధివం చసేుకుననా తరువాత, అనుసరణ కమిట ీసహాయవంతో 
మీరు మీకుననా ప్రతాయామానాయాలను మదవ్ంపు చయేవచు్చ. 
ఉదాహరణకు, నగదు ప్ లీస్ అధక్ార్క ిఇవ్కువండా, మీ కవంప�ని 
నరేుగా ఇవంధనవం కొనుగోలు చసే ్ఇవ్వచు్చ లేదా నిధులని 
చకె్ దా్రా లేదా ఇతర నిధుల బదల్ి పదధితి దా్రా ప్ లీస్ 
శాఖకు ఇవ్వచు్చ. సా్థ నిక చటాట లు అనుమతిసే్త , సక్రమమైెన 
జాగ్రత్తలు తీసుకోబడ ిఉవంట,ే మరయ్ు అనుసరణ కమిటీ 
యొక్క మువందసు్త  ఆమోధవం పొ వంద ్ఉవంట,ే ఇటువవంట ిఅభయారధిన 
అనుమతివంచబడవచు్చ.
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రాజకీయ కారాయాలయవం కోసవం ఏదెైనా ఎనినాకలకు సవంబవంధ్వంచి 
కవంప�నీలు సహాయాలు లేదా ఖరు్చలు చయేటానికి అమెరక్ా మర్యు 
వద్ేశి చటాట లు సాధారణవంగా కవంప�నీలినా నిషేధ్సా్త యి. రాజకీయ 
అభయారు్థ లినా ఆర్్థకవంగా మద్దతు చేయటవం ప�ై కూడా ఈ చటాట లు 
కవంప�నీలినా నిషేధ్సా్త యి. రాజకీయ సహాయాలవంటే ప్రతయాక్ష లేదా పరోక్ష 
చెలిలివంపులు, అడా్ను్సలు, వసు్త వులు లేదా సేవల కానుకలు, సబ్ 
స్్రీపషిన్, సభయాతా్లు, ప్రకటనా స్థలానినా కొనుగోలు చేయటవం, నిధులు 
సమకూరే్చ వార్కి టికె్కటులి  కొనుగోలు చేయటవం. ఏదెైనా ర్జకీయ 
సంస్థకు లేదా ర్జకీయ క్ర్యులయానిక్ చెందిన అభయురి్థక్ మీ కంపెనీ 
తరఫు నుంచి లేదా మీ కంపనెీ ప్రయోజనం కోసం ఎటువంటి సహాయం 
లేదా ఇతర ఖర్చులు చేయర్దు అనేది యూనివర్సల్ ప్లసీ. మీ 
సా్థ నిక రాజకీయ నాయకులకి మీరు మద్దతు ఇవ్వచా్చ అని మీకు 

సవందేహాలు ఉవండవచు్చ. స్తవంత్ర ఉద్యాగులు, అధ్కారులు లేదా 
డెైరెకటరులి  తమ సొ వంత హకు్క కివంద రాజకీయ ప్రకి్రయలో పాలొగీ నకువండా 
నిరుతా్సహ పరచటానికి యూనివర్సల్ పాలస్ ఉదే్దశియావంచబడలేదు. 
వారు తాము ఎవంప్క చేసుకుననా అభయారు్థ లు లేదా పార్టలకు 
వయాకి్తగతవంగా సహాయాలు చేసుకోవటానినా కూడా కాదనటవం లేదు. 
అయితే యూనివర్సల్ కవంప�నీ తరఫునువంచి రాజకీయ పరవంగా 
సహాయవం చేయటవం లేదని మీరు హామీ ఇవా్లి మర్యు వారు 
ఎపు్పడు కూడా ఎటువవంటి ఒడవంబడిక లేదా అవగాహన ప�ై ఏ 
యూనివర్సల్ కవంప�నీ తరఫునువంచెైనా ఏదెైనా నిర్్దషటమెైన ప్రభుత్  
చరయా తీసుకోవటానికి లేదా తీసుకోకప్ వటానికి బదుధి లు కారు.

రాజకీయ విరాళ్లు
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అతిధయే దశేవం తో పరస్పర చరయా జరప్ ేఅవసరముననాటువవంట ివివిధ 
కారయాకలాపాలు యూనివర్సల్ (Universal) కు సవంభావయా అవినీతి 
ప్రమాదాలను సృష్టవంచవచు్చ. ఉదాహరణకు, నిబవంధనలు మరయ్ు 
అనుమతి అవసరాలను అనుసరస్ూ్త , ప్రభుత్ అధక్ారులతో లాబీ 
మర్యు ఇతర ఇవంటరాక్షనులి  చసేు్త ననావారు (ప్రతయాక్షవంగా లేదా 
లాబీస్ట లేదా వాణజియా సవంఘాలవవంట ిమూడవ పక్షాల దా్రా) తాము 
చసేు్త ననా సహాయానికి బదులుగా అక్రమ ప్రయోజనాలను కోరడానికి 
ప్రభుత్ అధక్ారులకు (Government Officials), అవకాశాలను 
కలి్పవంచవచు్చ. యూనివర్సల్ ఉద్యాగులు అటువవంట ిఅభయార్థనలను 
నిరోధవ్ంచాలి మరయ్ు దనీితో ముడపిడఉిననా ప్రమాదాలను గుర్్తవంచి, 
ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స బృవందాలకి సమాచారవం తలెిసలేా చయేాలి. 

ప్రభుత్వ వయువహార్లు
ఏదెనైా ప్రభుత్ సవంస్థతో, యూనివర్సల్ కవంప�నీ (లేదా దాని 
తరఫున పని చసే ేఒక మూడవ పార్ట) జరప్ ేచర్చలు మరయ్ు 
ఇతర ఇవంటరాక్షనలిను “ప్రభుత్ వయావహారాలు” కలిగ ్ఉవంటాయి. 
ప్రభుత్ వయావహారాలలో “లాబీ కారయాకలాపాలు” (చటటవం లేదా ఇతర 
ప్రభుత్ నియవంత్రణానినా గురవ్ంచి, ప్రజాధక్ారులు మర్యు శాసన 
సభ సదసుయాల ప� ైప్రభావవం చూప ేఉదే్దశయావం కలిగన్ కారయాకలాపాలు) 
విధానాలు, నియవంత్రణవం లేదా చటటవం గురవ్ంచి మేము అథదే్య దశేవం 
ప్రభుతా్నినా ఇనా్ల్్ చసేటేువవంట ికారయాకలాపాలను కలిగ ్ఉవంటువంద.్ 
ఉదాహరణకు, డబు్ల్ హెచ్ ఓ యొక్క పొ గాకు నియవంత్రణ ప� ైఫే్రమ్ వర్్క 
సమావశేవం (Framework Convention on Tobacco Control) 
గురవ్ంచి ఒక నిర్్దషట  పొ జిషన్ తీసుకోవడానికి సా్థ నిక ప్రభుతా్లను 
నిమగనావం చసేటేువవంట ిప్రయతనావం, అలాగే, సా్థ నిక పనునా చటాట లకు 
మారు్ప తచెే్చ ప్రయతనావం, ఎగుమతి లేదా దగ్ుమతి పరమ్ితులు లేదా 
యూనివర్సల్ వయావహారానికి ప్రయోజనవం సమగూరే్చ ప్రయతానాలు. 
యూనివర్సల్ ఉద్యాగులు ఈ కారయాకలాపాలలో నిమగునాల�ైనపు్పడు, 
మర్యు మా తరఫున మూడవ పార్టలు ఇలావంట ికారయాకలాపాలలో 
నిమగునాల�ైనపు్పడు ఇద ్నిజమౌతువంద.్ (ఉదాహరణకు, ఒక వాణజియా 
సవంఘానికి మనవం నిధ ్ఇచి్చనపు్పడు లేదా పాలొగీ ననాపు్పడు). 
ప్రభుత్ వయావహారాల ఎవంగజేెమవంట్ అభయార్థన పత్ార నినా వాడుత్, 
ప్రభుత్ వయావహారాల కారయాకలాపాలినా పరగ్ణవించినపు్పడు, మీ కవంప�నీ 
మీ ప్ార వంతీయ కావంప్లియన్్స బృవందానికి తలెియజయేాలి. ఆ ప్రకటనలో 
ఇవి ఉవంటాయి: 

 � దానిలో ఉననా సమసయా(లు) 

 � సమసయాకు సవంబవంధవ్ంచి వయావహరవ్ంచ ేప్రతియొక్క ప్రభుత్ 
సవంస్థ  

 � ప్రభుత్ వయావహారాల కారయాకలాపాల సమయ పరమ్ితి 

 � ప్రభుత్ వయావహారాల ప్రయతనావంలో ఏదెనైా సమసయా 
పరష్్కరణకు ఉమమడ ిప్రయతనావం, లాబీదారు, కన్సల�ట వంట్ 
లేదా వాణజియా సవంఘవం తో పాటు ఇతర మూడవ పార్టల 
సవేలను మీ కవంప�నీ వాడుకువంటువందా 

 � ప్ార ధమిక బాధయాత కలిగ ్ఉననా యూనివర్సల్ కవంప�నీ 
ఉదయ్ాగ.్ 

ప్రభుత్ వయావహారాల కారయాకలాపాలలో నిమగనామయేియా ఏ మూడవ 
పార్టనెనైా పూర్్తగా పరక్్వించి, ఈ విధానవం మరయ్ు ఇతర యూనివర్సల్ 
విధానాలు మర్యు మారగీదరశకవం వర్్తవంచ ేప్రకి్రయ కివంద ఆమోదవ్ంచాలి. 

ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స కమిట,ీ ప్రతిపాద్త ప్రభుత్ వయావహారాల 
కారయాకలాపాలను సమీక్సిు్త వంద ్మర్యు సవంబవంధత్ సా్థ నిక చటాట ల 
కవింద సలహా అవసరముననా ఏదెనైా అదనపు చటటపరమైెన లేదా 
పాటవింపు సమసయాలు ఉనానాయా అని తలెుసుకువంటువంద.్ ప్రభుత్ 
వయావహారాల కారయాకలాపాలకు బాధయాత కలిగన్ యూనివర్సల్ కవంప�నీ 
ఉద్యాగత్ో సహా పాలొగీ వంటుననా ఇతర సబ్్వందల్ో ఎవరక్ెనైా (ఏదెనైా 
మూడవ పార్టలతో సహా) అదనపు, ప్రతేయాక అవినీతి వయాతిరేకత 
గురవ్ంచిన శిక్షణ అవసరమువందా అన ేవిషయానినా కూడా ప్ార వంతీయ 
కావంప్లియి�న్్స బృవందవం నిరా్థ రస్ు్త వంద.్ 

ప్రభుత్ వయావహారాల కారయాకలాపాలలో నిమగనావం అయినటువవంటి 
ప్రతి యూనివర్సల్ కవంప�నీ, ఆ కారయాకలాపాలను, వాట ిగురవ్ంచిన 
ఎప్పటకిపు్పడు విషయాలను కనీసవం ప్రతి మూడు నలెలకు ఒక్క 
సార్ ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స బృవందానికి (Regional Compliance 
Team) తలెియచసేూ్త  ఉవండాలి. 

ప్రభుత్ వయావహారాల కారయాకలాపాలకి సవంబవంధవ్ంచిన అనినా 
యూనివర్సల్ కవంప�నీ ఖరు్చలను (ఏవెనైా మూడవ పార్ట 
లాబీదారులు, కన్సల�ట వంటులి , లేదా సవేనవందవ్ంచ ేవారకి్ చలెిలివంచిన డబు్, 
లేదా ప్రభుత్ వయావహారాల కారయాకలాపాలతో ముడపిడ ిఉననా వాణజియా 
సవంఘాల కారయాకలాపాలకి చసేన్ చలెిలివంపులతో సహా) యూనివర్సల్ 
కవంప�నీ తో నియమివంచబడని కావంప్లియి�న్్స స�ని్సటవి్ అకౌవంటులో 
తప్పక ర్కారుడ  చయేాలి. ప్రభుత్ వయావహారాల కారయాకలాపాలకు 
సవంబవంధవ్ంచిన అనినా చలెిలివంపులు లేదా ఖరు్చలు కావంప్లియి�న్్స 
స�ని్సటవి్ చలెిలివంపులకు సవంబవంధవ్ంచిన ప్రకి్రయలతో సహా వర్్తవంచే 
అనినా యూనివర్సల్ విధానాలు మరయ్ు ప్రకి్రయలకు అనుగుణవంగా 
ఉవండాలి. ప్రభుత్వ వయువహార క్రయుకలాప్లకు సంబంధంిచిన 
చలె్లంపులను ఏ ఒక్క వయుక్్తక ్లేదా ప్రభుత్వ అధకి్రక్ి చెల్లంచటానిక్ 
అనుమతి లేదు. 

ప్రభుత్వ నిబంధన; అకరమ చలె్లంపులకు అభయురధానలుు
వాయాపార నిర్హణకు ప్రతి యూనివర్సల్ కవంప�నీక ివివిధ ప్రభుత్ 
సవంస్థల ప్రమాణకీరణల అవసరవం ఉవంటువంద.్ ల�ైస�ను్సలు, 
అనుమతులు, ర్జిసేట ్రషనులి , మినహాయివంపులు, లేదా వాయాపారవం 
చయేటానికి పొ వంద ేఇవంకేదెనైా ప్రమాణకీరణలు, కారాయాలయవం లేదా 
సదుపాయాల నిర్హణ, సరుకుల ఎగుమతి మరయ్ు దగ్ుమతి, 
ఆరోగయావం మరయ్ు భద్రతా సమీక్షల జార,్ లేదా మన వాయాపారానికి 
అవసరమయేియా ఇతర పనుల నిర్హణ (ప్రతి “ప్రమాణకీరణ”) వీటలిో 
కలిగ ్ఉవంటువంద.్ ప్రతి యూనివర్సల్ ఆపరేషన్, తమ ప్రమాణకీరణల 
ఒక జాబ్తా నిర్హివంచాలి్స ఉవంటువంద.్ 
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చాలా సవందరాభాలోలి , సవంఘటన లేకువండాన ేమేము ప్రభుత్ మద్దతుతో 
నడచి ేసవంస్థలనువంచి అలావంట ిప్రమాణకీరణలను అవందుకువంటాము. 
ఏదెనైా ప్రమాణకీరణకు సవంబవంధవ్ంచి, ఏదెనైా ప్రభుత్ సవంస్థతో 
యూనివర్సల్ కవంప�నీక ిఏదెనైా వివాదవం ఉననాటువవంట ిసవందరాభాలోలి , 
ఆ విషయానినా యూనివర్సల్ కవంప�నీ ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స 
బృవందానికి తప్పక తలెియజయేాలి. అలావంట ివివాదాల 
ఉదాహరణలలో యూనివర్సల్ కవంప�నీ అభయార్థన చసేన్ ప్రమాణకీరణను 
ఆమోదవ్ంచటానికి నిరాకరణ, ఏదెనైా తనిఖీ లేదా సరకు రవాణకు 
సవంబవంధవ్ంచి ప్రతికూల నిర్ణయానినా జార ్చయేడవం, లేదా ప్రసు్త తవం 
ఉననా చటాట లు, నిబవంధనలు లేదా అనుమతులకు అనుగుణవంగా 
లేదని చపె్పటవం వవంటవిి ఉవంటాయి. 

దనీితో పాటు, ప్రభుత్ సవంస్థతో మీ కవంప�నీక ిఏవెనైా ఇతర వివాదవం 
ఉననాటలియిత,ే ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స బృవందానికి మీ కవంప�నీ వవెంటనే 
నోటసీు తప్పక అవందజయేాలి. ఉదాహరణకు, ఒక ప్రభుత్ నియవంతి్రత 
వినియోగదారు, యూనివర్సల్ కవంప�నీ దా్రా అమమబడని పొ గాకు 
ప� ైకెడలిమ్ చసేన్టెటటత,ే ఆ కెడలిమ్ గురవ్ంచి ఆ సవంస్థ  ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స 
బృవందానికి తలెియజయేాలి. మరో ఉదాహరణగా, సా్థ నిక పనునా 
అథారట్ ీఒక పనునా వివాదవం లేదా ఇతర పనునా కెడలిమ్ గురవ్ంచి 
మీ కవంప�నీకు సూచిసే్త , ఆ సవంఘటన గురవ్ంచి వవెంటన ేప్ార వంతీయ 
కావంప్లియి�న్్స బృవందానికి నివదేవ్ంచ బడాలి. 

ఒక ప్రభుత్ అధక్ార్ ఒక అధకీృత, ఒక వివాదవం, లేద మన ప్రభుత్ 
వయావహారాల కారయాకలాపాలకు సవంబవంధవ్ంచి, ఒక అసవంబదధి చలెిలివంపు 
కోసవం అభయార్థన చసే ేఅవకాశవం ఉవంద.్ ఒకవళే అలావంట ిపరస్్్థతి 
ఎదురెతై,ే మీరు దాని గురవ్ంచి వవెంటనే ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స 
బృవందానికి తలెియజయేడవం చాలా ముఖయావం. కానీ, ఆ అభయార్థనను 
మేము గౌరవివంచము కానీ, ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స బృవందవం ఆ 
అభయార్థన గురవ్ంచి మరయ్ు దాని వలలి  ఎదురయేియా ప్రమాదాల గురవ్ంచి 
తలెుసుకోవడవం చాలా ముఖయావం. “పని సదుపాయల కోసవం చలెిలివంపులు”, 
ద్పడ్ ిచలెిలివంపులకు సవంబవంధవ్ంచిన యూనివర్సల్ విధానాలను, 
మర్యు ఉద్యాగ ్ఆరోగయావం మరయ్ు భద్రతకు సవంబవంధవ్ంచిన 
చలెిలివంపులు మరయ్ు ప్రభుత్ అధక్ారులు వాట ికోసవం చసే ేఆ ప్రతేయాక 
అభయార్థనలను కూడా చూడవండ.ి 

ఏదెనైా ప్రభుత్ సవంస్థతో వివాదవం తల�తి్తత,ే లేదా ఎవరెనైా ప్రభుత్ 
అధ్కార్ ప్రభుత్ వివాద పత్ార నినా ఉపయోగస్ూ్త , ఒక అసవంబదధి  
చలెిలివంపు కోసవం కోరన్టెటటత ేమీ కవంప�నీ ఆ విషయవం గురవ్ంచి వర్్తవంచే 
ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స బృవందానికి తలెియపరచాలి. ఆ ప్రకటనలో ఇవి 
వువండాలి:

 � ఉననాటువవంట ిసమసయా(లు)

 � వివాదవం లో చికు్కకుని ఉననా ప్రతియొక్క ప్రభుత్ సవంస్థ , 
ప్రమాణకీరణ, లేదా సమసయా

 � వివాదవం యొక్క సవంభావయా వాయాపార మర్యు చటటపరమైెన 
ప్రభావాలు లేదా అవసరమైెన ప్రమాణకీరణ (ఉదాహరణకు, 
ప్రమాణకీరణ లోపవ్ంచినటెటటత,ే సా్థ నిక చటాట లకు అనుగుణవంగా 
లేని సా్థ నవంలో మీ కవంప�నీ ఉవంచబడుతువందా మరయ్ు 
జరమ్ానా చలెిలివంచవలసన్ ప్రమాదాలు ఉవండవచా్చ?) 

 � వివాద పరష్్కరణకు మీ సవంస్థ  ఏదెనైా ఉమమడ ివవెంచర్, 
లాబీదారు, కన్సల�ట వంట్స లేదా వాణజియా సవంఘవంతో పాటు 
ఏదెనైా మూడవ పార్ట సవేలను వాడుకువంటువందా 

 � యూనివర్సల్ కవంప�నీ ఉద్యాగ ్యొక్క ప్ార ధమిక బాధయాత

 � వివాద పరష్ా్కరానికి డబు్ చలెిలివంపు లేదా విలువగల 
వసు్త వు కోసవం ప్రభుత్ అధక్ార్ చసేన్టువవంట ిఅభయార్థన. 

ప్రమాణకీరణలను అవందుకున ేకారయాకలాపాలకు సవంబవంధవ్ంచిన లేదా 
ప్రభుత్ సవంస్థలతో ఉననా వివాదాలకు సవంబవంధవ్ంచిన కారయాకలాపాలలో 
నిమగనామయేియా ఏ మూడవ పార్టనెనైా పూర్్తగా పరక్్వించి, ఈ విధానవం 
మర్యు ఇతర యూనివర్సల్ విధానాలు మరయ్ు మారగీదరశకవం 
వర్్తవంచ ేప్రకి్రయ కివంద ఆమోదవ్ంచాలి. 

ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స బృoదవం, సవంబవంధత్ సమసయాలను సమీక్సిు్త వంద్ 
మర్యు సవంబవంధత్ సా్థ నిక చటాట ల కవింద సలహా అవసరముననా 
ఏదెనైా అదనపు చటటపరమెనై లేదా పాటవింపు సమసయాలు ఉనానాయా 
అని మర్యు ప్ార ధమిక బాధయాత కలిగన్ యూనివర్సల్ కవంప�నీ 
ఉద్యాగ ్మరయ్ు పాలొగీ వంటుననా ఏ ఇతర సబ్్వందక్ ి(ఏదెనైా మూడవ 
పార్టలతో సహా) అదనపు, ప్రతేయాక అవినీతి వయాతిరకే గురవ్ంచిన శిక్షణ 
అవసరమువందా అన ేవిషయానినా నిరా్థ రస్ు్త వంద.్ అవసరముననా అనినా 
ప్రమాణకీరణలను మర్య ప్రభుత్ సవంస్థతో ప్రసు్త తవం ఉననాటువవంటి 
అనినా వివాదాలను ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స బృవందవం పరయావకే్సిు్త వంద్ 
మర్యు పరశ్ీలిసు్త వంద.్ 

ప్రమాణకీరణవం, ప్రభుత్ సవంస్థలతో ఉననాటువవంట ివివాదాలు, మరయ్ు 
అసవంబదధి చలెిలివంపు కోసవం ప్రభుత్ అధక్ారులు చసేటేువవంట ిఅభయార్థనల 
గురవ్ంచి యూనివర్సల్ కవంప�నీ ప్ార వంతీయ కావంప్లియి�న్్స బృవందానికి 
క్రమబదధిమెనై అప్ డటేలిను తప్పక అవందవ్ంచాలి. 

ప్రమాణీకరణల గుర్వంచిన కారయాకలాపాలకు సవంబవంధ్వంచిన లేదా 
ప్రభుత్ సవంస్థతో ఉననాటువవంటి ఏదైెనా వివాదానికి సవంబవంధ్వంచిన 
అనినా చెలిలివంపులు లేదా ఖరు్చలు వర్్తవంచే అనినా యూనివర్సల్ 
విధానాలు మర్యు ప్రకి్రయలతో సహా కావంప్లియి�న్్స స�ని్సటివ్ 
చెలిలివంపులకు సవంబవంధవ్ంచిన ప్రకి్రయలకు అనుగుణవంగా ఉవండాలి. వివ్ద 
పరిష్కరణక ్ఒక వయుక్్తక ్లేదా ఒక ప్రభుత్వ అధకి్రిక్ చలె్లంపు చయేటం 
అనదే ిఎపపుటకి ీఆమోదం క్దు. 
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ప్రశని &  సమాధానం

 X ప్రభుత్వనిబంధనప్రశని #1: 
ప్ార సస్ చయేబడని పొ గాకు ఎగుమతికి సవంబవంధవ్ంచిన పనునా 
వివాదవం ఒకట ిగురవ్ంచి మాకు ఇటవీల తలెియచయేబడవింద.్ ఆ 
పనునా చలెిలివంచడవం గురవ్ంచి అధక్ారులు చసే ేకెలియివంను మేము 
అవంగక్రవ్ంచడవం లేదు మరయ్ు ఎగుమతులను ప్ ్ర త్సహవించడవం 
కొరకు పొ గాకు ప� ైపనునాలను తగ్గీవంచాలని కేవంద్ర ప్రభుతా్నికి 
ప�టషిన్ ప�టుట కోవాలని అనుకువంటునానాము. అనుసరణ కి్రవంద 
మేము ఏమి చయేవలస ్ఉవంటువంద?్ 

సమాధానం: 
మువందుగా, మీరు ప్రభుత్వ వివ్దం ఫ్రము ను పూర్్త చసే,్ 
దానిని మీ ప్ార వంతీయ అనుసరణ బృవందవం వారక్ ిసమాచారవం 
ఇవ్డవం కొరకు వారక్ ిసమర్్పవంచాలి. ఆ తరా్త, పనునాల 
గురవ్ంచిన చటాట లను మార్చడవం కొరకు ప్రభుత్వంతో చర్చలు 
ప్ార రవంభవంచ ేమువందు మీరు ప్రభుత్వ వయువహార్లు ఎంగేజ్ మ�ంట్ 
రిక్వస్టా ఫ్రం పూర్్త చసే,్ దానిని మీ ప్ార వంతీయ అనుసరణ 
బృవందవం ఆమోధవం కొరకు పవంపాలి. అవంత ేకాక, ఆ ప్రభుత్ 
చర్చలకు మీకు సహాయవం చయేడానికి యూనివరె్సల్ వలెుపల 
ఎవరెనైా వయాకి్త లేదా కవంప�నిని మీరు వాడతి,ే మరయ్ు ఆ 
వయాకి్త లేదా కవంప�ని మీ తరఫున ప్రభుత్వంతో సవంప్రదవ్ంపులు 
జరుపుత,ే ఈ మానుయావల్ లో మువందు పరే్్కననావిధవంగా 
ఆ వయాకి్త లేదా కవంప�నిక ిమూడవ పక్షవం తగు జాగ్రత్త  ప్ ్ర గా్ర వం 
జరపబడాలి. చివరగ్ా, ఆ పనునా వివాదవం పరష్్కరవ్ంచబడని 
తరువాత, మీరు ప్రభుత్వ వివ్దం ఫ్రమును అపేడట్ చసే ్ఆ 
వివాధవం ఎలా ముగస్వ్ందని ప్ార వంతీయ అనుసరణ బృవందవం వారక్ి 
తలెియబరచాలి. 

 X ప్రభుత్వ వయువహార్లు/నిబంధనప్రశని # 2: 
నా కవంప�నిప్రతయాక్షవంగా లాబీయివంగ్ కారయాకలాపాలల (అనగా, 
ప్రభుత్ అధక్ారులు లేదా శాసన సభ సభుయాలను ఏదెనైా చటటవం 

కొరకు లేదా ప్రభుత్ నిబవంధన కొరకు ప్రభావితవం చయేుట) 
కొరకు ఏ మూడవ పక్షమును నియమివంచుకోలేదు.కాని మేము 
ఒక పొ గాకు డల్రలి వర్తక సవంఘవంలో సభుయాలుగా ఉనానాము. ఈ 
సవంఘవం అపు్పడపు్పదు మనపరశ్్రమ గుర్వంచిన చటటవం లేదా 
నిబవంధన గురవ్ంచి మాకు తలెియపరుసూ్త  ఉవంటువంద ్మరయ్ు 
ఆ విషయాలలో మన పరశ్్రమ యొక్క అభప్ార యాల గురవ్ంచి 
తలెియబరచడానికి ఈ సవంఘవంప్రభుత్అధక్ారులను కలుసూ్త  
ఉవంటువందని మాకు తలెుసు. ఈ వర్తక సవంఘవంలో మేము 
పాలొగీ నడానిక ిమాకు అనుమతి ఉవందా?

సమాధానం: 
లాబీయివంగ్ కారయాకలాపాలలో పాల్పడుతుననా వర్తక సవంఘవంలొ 
పాలొగీ నడానిక ిమిమమలినాఅనుమతివంచవచు్చ. అయిత,ే పొ వంచి 
ఉననాప్రమాదవకాశాల ధృషాట యా, ఈ మానుయావల్  మరయ్ు 
సవంబవంధత్ ఎస్ ఓపలి యొక్క వివిధ భాగాలలో వివరవ్ంచబడని 
సర్యి�నై ప్రకి్రయలను పాతివంచడవం ముఖయావం అవుతువంద.్ 
మువందుగా, వర్తక సవంఘవం మన తరఫున ప్రభుత్ అధక్ారులతో 
సవంప్రదవ్ంపులు జరుపుతునానారు కనుక, వర్తక సవంఘానినా ఒక 
మూడవ పక్షముగా పరగ్ణవింబడుతువంద,్ కావలసన్ సా్థ యిలో 
తగు జాగ్రత్త  తీసుకువంటూ ఉవండాలి (మానుయావల్ యొక్క 
“మూడవ పక్షాలు” చూడవండ)ి. రెవండవద,్ సవంఘవం లాబీయివంగ్ 
కారయాకలాపాలలో పాల్పడుతువంద ్కనుక, ప్రభుత్వ వయువహార్లు 
ఎంగేజ్ మ�ంట్ రిక్వస్టా ఫ్రం దా్రా మీ కవంప�ని ప్ార వంతీయ 
అనుసరణ బృవందవం వారక్ ితలెియబరచాలి. ఈ ప్రకి్రయలు 
పూర్్త అయి కావలసన్ ఆమోధాలు తీసుకుననా తరువాత, 
మీరు వర్తక సవంఘవంలో పాలొగీ నడానిక ిఅనుమతివంచబడతారు, 
అయిత ేయూనివరె్సల్ తరఫున ఆ వర్తక సవంఘవం చపేటుతుననా 
కారయాకలాపాలను పరయావకే్సిూ్త  ఉవండాలి.
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ముగ్వంపు 

ఈ నియమావళి యొక్క సవంభావిత ఉలలి వంగ్హనలను నివదేవ్ంచవలసన్ 
కర్తవయావం ప్రతి ఉద్యాగ,్ అధక్ార్ మరయ్ు డెరైకెటర్ కు ఉవంటువంద,్ 
అవందుమూలానా ప్రవర్తనను పరశ్ీలివంచడానికి మరయ్ు తగు చరయా 
తీసుకోవడానికి యూనివరె్సల్ కి వీలు కలుగుఉవంద.్ 

చట్టవం లేదా యూన్వెర్సల్ వ్ధానాల ఉల్లవంఘనకు సవంబవంధ్వంచ్ వాస్తవ 
సమాచారవం ఇచ్చే ఏ ఒకర్ మ్దా కూడా యూన్వెర్సల్ కుటువంబవంల్ 
ఎవరూ ఎటువవంట్ ప్రత్కూల చర్యను త్సుక్రు. ఈ న్యమావళ్ 

యొక్క సవంభావ్త ఉల్లవంఘనల గుర్వంచ్ సదుద్ధేశవంత్ న్వేద్వంచేవార్  
పై లేదా ప్రశనలు అడ్గే వార్ పై ఏ విధమైన ప్రత్కార చర్యలను 
యూన్వెర్సల్ భర్వంచదు. ఎవరైన్ ప్రత్కారవం త్సుకున్నా లేదా 
త్సుక్వడాన్క్ ప్రయత్న్వంచ్నా వార్ పై క్రమశ్క్షణ చర్య 
త్సుక్బడుతువంద్. తమ పై ప్రత్కారవం త్సుకున్నారన్ ఎవరైనా 
భావ్స్తే, వారు వెనువెవంటనే ఈ న్యమావళ్ యొక్క “ ఏమ్ చేయాల్” 
అనే వ్భాగవంల్ ఇచ్చ్న సూచనలను పాట్వంచాల్.

యూనివర్సల్ వయావస్థలో, మనమవందరము మనకుననా తయావంత 
ప్రధానమెనై వాయాపార ఆస్్త  “నిజాయతీ సమగరత” ను కాపాడుటకు 
కృష ్చసేు్త నానాము. మీరు ఈ మహత్తర కృషల్ో ఒక ప్రధాన 
భూమిక ప్ షవ్ంచవల�ను. ఈ మానుయావల్ ని మీరు అవందరూ 
చదవ్ి, అవగతము చసేుకొనవల�ను. యూనివర్సల్ లో లవంచము 
మన వాయాపారమునకు ఒక బదెర్వ్ంపు మరయ్ు మన సవంస్కృతికి 

వయాతిరకేమైెనద.్ మన ఖాతాదారులకు, మన సమాజమునకు, మన 
వాటాదారలికు మర్యు మనకు మన వాయాపారమును ఉననాతమైెన 
నెతైికమైెన సా్థ యిలలో నడపివ్ంచుటకు బాహాటముగా లవంచము తపు్ప 
అని చపెు్పటకు ఇద ్ఎవంతో సాధయా పడనిద.్ ఇద ్విజయవవంతము 
చయేుటకు మన అవందరూ అవసరము మరయ్ు మేము మీ మీద 
ఆధారపడుతునానాము.
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ఈమానుయావలోలి ని వివిధ విభాగాలలో కొనినా ప్రమాణకి పదాలు 
వాడబదన్ాయి. ఈ పదాల నిర్చనాలు కి్రవంద ఇవ్బడనిద్ 
మర్యు ఈ పదాలు ఈ మానుయావలోలి  వచే్చ ప్రతి సవందరభావంలో కి్రవంద్ 
నిర్చనము వర్్తసా్త యి.

“సబ్ క్ంటా్ర కటార్” అనగా ఒప్పవందము మేరకు యొనివరె్సల్ కు మీరు 
సవేలు అవందవ్ంచడములో మీకు సహాయవం చసే ేఏయొక్క బాహయా 
పక్షము మరయ్ు 1) ఈ వయావహారములో ప్రభుత్ ఉద్యాగత్ో లేదా 
ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపు జరప్వేారు; 2) ప్రభుత్ ఉద్యాగ ్లేదా 
ప్రభుత్ సవంస్థ ; 3) ఒక ప్రభుత్ ఉద్యాగక్ ిలేదా ప్రభుత్ సవంస్థకు 
స్వంతమెనైద ్లేదా నియవంతి్రవంచబడుతుననాద;్ లేదా 4) ఒక ప్రభుత్ 
ఉద్యాగ ్లేదా ప్రభుత్ సవంస్థచ ేసఫ్ారసు చయేబడనిద.్ ఉప-
ఒప్పవందకారులకు ఉదాహరణగా ఒక ట్రక్ సవంస్థ , కసటవంస్ కిలియరన్్స 
యిజేవెంట్, నాయాయవాద ్లేదా సలహాదారులు కావచు్చ.

“ప్రవర్తనా నియమావళి” లేదా “నియమావళి”: 
యూనివరె్సలా్కర్్పరషేన్పరీవర్తనా నియమావళి. యూనివరె్సల్ 
యొక్కబహిరవంగవంగా అవంధుబాతులోఉననా అనుసరణ వబె్ ప�జిని 
సవందర్శవంచడవం దా్రా ఈ నియమవళిని చూడవచు్చ:  
www.universalcorp.com/compliance. 

“ఎఫ సపీఏీ”: యు.ఎస్.విదశేీ అవినీతి ఆచరణల చటటవం.

“ప్రభుత్వఅధకి్రి”: అనగాద్గువ ఇవ్బడనివాటలిో ఎవరెనైా;
 � ఏదెనైాప్రభుత్ సవంస్థ  యొక్కమినిస్ట ్రలు, స�క్రటర్లు, 

డెరైకెటరులి , శాసన సభ సభుయాలు, నాయాయమూరు్త లు, 
అధక్ారులు మర్యు సబ్్వంద,్ ఎనునాకోబడడ  అధక్ారులతో 
కలిప;్ 

 � ఏదెనైాప్రభుత్ సవంస్థ  తరఫున లేదా దానికి తాతా్కలికవంగా 
అధక్ార హో దాలో పనిచసేు్త ననా ప�ైవైటే్ వయాకి్త ఎవరెనైా 
(ఉదాహరణకుప్రభుత్ సవంస్థతరఫున పని చయేుటకు ఆ 
సవంస్థ  నియమివంచిన సలహాదారులు);

 � రాజవవంశీకుల కుటువంబాలు;

 � అనినా సా్థ యుల రాజకీయు సా్థ నాలకు అభయారు్థ లు లేదా 
రాజకీయు పక్షాల యొక్క అధక్ారులు; మర్యు

 � ప్రపవంచ ఆరోగయా సవంస్థ , ప్రపవంచ బాయావంక్, ఐకయా రాజయా సమితి 
లేదా ఐఎమెఫ్ వవంట ిఅవంతరాజీ తీయ పబ్లి క్ (కా్జి-
గవరనామవెంటల్) సవంస్థల యొక్క అధక్ారులు,ఉద్యాగులు 
లేదా అధ్కార్క ప్రతినుదులు;

 � ఈనిర్చనవంలో ప�అైవంశాలలో జాబ్తాపరచ్ిన వార్ 
సమీపబవంధువులు (బారయా, బర్త, పల్లిలు, తోబుటుట వులు).

“ప్రభుత్వ సంస్థ”: దగ్ువ ఇవ్బడనివాటలిో ఏదెనైా:

 � ఏదెనైాప్రభుత్ శాఖ. యిజేనెీ్స, లేదా మినిస్ట ్ర,కమిట,ీ 
లేదా నాయాయసా్థ నవం, అద ్ఎకిజీకూయాటవి్, ల�జిసేలి టవి్ లేదా 
నాయాయశాఖ అయినా సరె, అద ్దశేీయ, రాష్ట ్రయ లేదా 
పొ్ర వినిషియల్, లేదా మునిసప్ల్ సా్థ యిలో అయినా సరె 
(లేదా వాటకి సమానమెనైవి); 

 � ఏదెనైాప్రభుత్ సవంస్థ  తరఫున లేదా దానికి తాతా్కలికవంగా 
అధక్ార హో దాలో పనిచసేు్త ననా ప�ైవైటే్ వయాకి్త ఎవరెనైా 
(అనగాప్రభుత్ సవంస్థతరఫున పని చయేుటకు ఆ సవంస్థ  
నియమివంచిన సలహాదారులు) మరయ్ు రాజవవంశీకుల 
కుటువంబాలు;

 � ఏదెనైా రాజకీయు పక్షాలు మరయ్ు రాజకీయ ప్రచారాలు;

 � ప్రపవంచ ఆరోగయా సవంస్థ , ప్రపవంచ బాయావంక్, ఐకయా రాజయా సమితి 
లేదా ఐఎమెఫ్ వవంట ిఅవంతరాజీ తీయ పబ్లి క్ సవంస్థలు;

 � ప్రభుత్ సవంస్థగా ఉదే్దశవం కలిగ్న ఏదెనైా కవంప�ని 
(ఉదాహరణకు, విదుయాత్ కవంప�ని); మరయ్ు 

 � ప్రభుత్ ఉద్యాగఏ్వరెనైా. 

“ప్రభుత్ సవంస్థ ” అన ేపదవం ప్రభుత్ యాజమానయావంలో ఉననా లేదా 
ప్రభుత్ ఆద్రయావంలో ఉననా కవంప�నీలను కూడా కలిప ్సూచిసు్త వంద,్ 
అవి ఒక ప�ైవైటే్ యాజమమనయావం కలిగన్ కార్పరేషన్ ల మాధర్గ్ా 
నడపబడనిా కూడా.ఈ మానుయావల్ ఉదే్దశవం కొరకు, ఈ నిర్చనవం 
ప్రకారవం ప�నై జాబ్తాపరచబడని సవంస్థ  ఈ దగ్ువ ఉననా దనేినెనైా 
కలిగ్యువంట ేఆ కవంప�ని ఒక “ప్రభుత్ సవంస్థ ” గా భావివంచబడుతువంద:్ 

 � కవంప�నిలో కనీసవం 25% వాటా కలిగ్ ఉవండడవం;

 � సవంస్థ  విడుదల చసేన్ షరే్ లలో కనీసవం 25% 
కలిగయ్ువంట(ే“గోలడన్ షరే్”తో కపల్ి, అనగా కవంప�ని యొక్క 
ఇతర షరేలి యజామానుయాలకవంట ేఎకు్కవ వోటవింగ్ హకు్కలు 
కలిగయ్ుననా ఒక విశ్ష షరే్);

 � కవంప�ని అధక్ారులను లేదా డెరైకెటరలిను నియమివంచగలగడవం; 
లేదా,

 � ముఖయామెనై కార్పరేట్ చరయాలను ఆమోదవ్ంచే 
హకు్క కలిగయ్ువండడవం లేదా అటువవంట ిచరయాలను 
ఆమోదవ్ంచవలసయ్ువండడవం. 

(యూనివరె్సల్పరీభుత్సవంస్థలుగా పరగ్ణవించ ేపొ గాకు కవంప�నీల తాజా 
జాబ్తా కొరకు మీ సా్థ నిక యజమానయావం,ప్ార వంతీయ అనుసరణ బృవందవం, 
అనుసరణ కమిటలీేదాప్రధానఅనుసరణఅధక్ార్ని సవంప్రదవ్ంచవండ.ి)

“లంచం”: ప్రవర్తనా నియమావళిలో పరే్్కననావిధవంగా, యూని
వరె్సలో్త వాయాపారవంచయేడానినాప్రభావితవంచసేలేేదాయూనివరె్సల్
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కుఅనాయాయమెనైఅనుకూలతకలిగడవంకొరకుఇసా్త మనిచపెే్ప, ఇస్
తామనివాగాధి నవంచసేలేేదాఇవ్బడవేిలువకలిగన్దానిని “లవంచవం” 
అనిపర్గణవించబడుతువంద.్ లవంచాలుఅనగాకేవలవంనగదుచలెిలివంపులు
మాత్రమేకావు. దుబారైెనబహుమతులు, ప్రచారానికిఅక్రమవిరాళ్లు, 
విలాసవవంతమెనైవసు్త వులు, కీ్రడాప్ టలీకుటకెిటులి , 
మర్యునగలులేదారతానాలు, ఇవనినాకూడాలవంచాలుగానపేరగ్ణవిం
చబడా్ద యి. “లవంచవం”యొక్కనొర్చనవంలోముఖయామెనైభాగవంఎమవం
ట,ే చలెిలివంపు యొక్క ఉదేధిశయావం. కొత్త  వాయాపారాలను పొ వందడవం, ప్రసు్త తవం 
ఉననా వాయాపారానినా అటిటప�టుట కోవడవం, లేదా ఏదెనైా అనాయాయమెనై 
అనుకూలతను పొ వందడవం కొరకు విలువనెదై ్దనేినెనైా చలెిలివంచడానినా 
అవినీతి-నిరోధకచటాట లు నిషధేస్ు్త నానాయి. వీటలిో ల�ైస�ను్సలు 
లేదా నియవంత్రణ ఆమోధాలు పొ వందడవం, ప్రభుత్వం తీసుకోదలిచే 

వయాతిరకే చరయాలను అడుడ కోవడవం, పనునాలులేదా కసటవంస్ ఫజ్ులను 
చలెిలివంచకువండా తప్్పవంచుకోవడవం, లేదా ప్ ట ీకవంప�నీలు వాయాపారవం 
కొరకు వలెములో పాలొగీ నడానినా అడుడ కోవడవం కూడా ఉనానాయి. 
చటటపరవంగా యూనివరె్సల్ కు ఏదెనైా రఫ్వండ్ లేదా ల�ైననె్్స వవంటి 
ప్రభుత్ చరయాకు అర్ర్హత ఉనానాకూడా, ఆ హకు్కను పొ వందడవం కొరకు 
లవంచవం ఇవ్డవంనిశఢ్వించబడనిద.్  

“మూడవ పక్ం”: “మూడవ పక్షవం” అనగామీ కవంప�నితరఫునప్ర
భుత్సవంస్థలులేదాప్రభుత్అధక్ారులతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ే 
యూనివరె్సలు్క వలెుపల ఉననా వయాకి్త లేదా సవంస్థ .మీ కవంప�ని ప్రసు్త తవం 
వినియోగస్ు్త ననా లేదా భవిషయాతు్త లో వినియోగవ్ంచగల మూడవ 
పక్షాలకు కొనినా ఉదాహరణలు కి్రవంద ఇవ్బడాడ యి:

రక్లు నీర్వచనం 

అమమకవం మధయావరు్త లు

ఫైెండర్్ల  “ఫ�వైండర్ ” అనగా మీ కవంప�నీనీక ిఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో వాయాపార అవకాశాలు తీసుకువచి్చ ఆ లావాదవేీకి 
మీ కవంప�నీనీ నువండ ిలేదా ప్రభుత్ సవంస్థ  నువండ ిఫజ్ు లేదా చలెిలివంపు తీసుకువంటుననా ఒక వయాకి్త లేదా 
ఒక సవంస్థ .

అమ్మకం ఏజంెటులు “విక్రయ యేిజవెంట్” అనగా ఒక కసటమరుకు  మీ కవంప�ని యొక్క పొ గాకు లేదా ఇతర వసు్త వుల 
విక్రయానికి తోడ్పడ ేవయాకి్త లేదా సవంస్థ . [వికరయ యేజంెటులకుఈమానుయువలో్ల  ఇవ్వబడని “వికరయ 
యేజంెటువిధానం” వరి్తస్్త య.]

బో్ర కర్్ల  “బో్ర కర్” అనగా మీ కవంప�ని నువండ ిపొ గాకు లేదా వరేే ఏదెనైా కొని ప్రధానవంగా ఒక ప్రభుత్ సవంస్థ(ల)కు 
విక్రయివంచ ేవయాకి్త లేదా సవంస్థ .

కొనుగోలుదార్ ఏజెంటులు “కొనుగోలుదారు యిేజెవంటు” అనగా ఒక కసటమర్ చే నియమివంచబడి కసటమర్ మీ కవంప�ని నువండి 
పొ గాకు లేదా ఇతర వసు్త వులు కొనడానికి తోడ్పడి అనవంతరవం మీ కవంప�ని నువండి చెలిలివంపు పొ వందే వయాకి్త 
లేదా సవంస్థ . [కొనుగోలుదార్ యేజెంటు కసటామర్ రఫున పనిచేస్్త ర్ మరియు యూనివెర్సల్ తరఫున 
క్దు. వ్రిని ఆమోదించే ముందు యూనివెర్సల్ డ్యు డిలజెన్్స  చేపటుతుంది.  దయచేసి క్రంద 
కొనుగోలుదార్ యేజెంటులకు సంబంధిత విభాగమును చ్డండి.]

జాయంట్ వంెచర్ భాగస్్వములు “జాయ్వంట్ వెవంచర్భాగస్వామ్” అనగామ్ కవంపెన్ క్ స్వవంతమైన మరొక కవంపెన్ యొక్క ఒక  
భాగమును ఉమ్మడ్గా స్వవంతవం చేసుకున్న ఒక వ్యక్త్ లేదా వ్యవస్థ మర్యు ఈ ఉమ్మడ్ స్వవంతదారుల 
కల్గ్ ఉన్న ఈ కవంపెన్ ఒక ప్రభుత్వవ్యవస్థత్ సవంప్రద్వంపులు జరుపుతువంద్. [జ్యింట్ 
వెంచర్భ్గస్వ్ములకుఈమ్న్యువల్ల్ ఇవ్వబడిన “జ్యింట్ వెంచర్భ్గస్వ్ములువిధ్నం” వర్తిస్త్యి.]

వృతి్తపూర్త సేవ అవంద్వంచేవారు

నాయుయవ్దులు ఈ రకవంలో, మీ కవంప�నీనీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో (నాయాయవయావస్థ , నీయవంత్రణ అధక్ారులు 
మర్యు చటట అమలు అధక్ారులతో కలిప)్ సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేనాయాయవాదులను సూచిసు్త వంద.్
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పనుని సలహాదార్లు మరియు 
అకౌంటంటులు 

ఈ రకవంలో, మీ కవంప�నీనీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో (పనునా అధక్ారులతో సహా) పనునా కెలియివం 
లేదా వివాదానీకి సవంబవంధవ్ంచి సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేపనునా సలహాదారులు మరయ్ు అకౌవంటవంటులను 
లేదా మీ కవంప�నీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో (పనునా అధక్ారులతో సహా) పనునాలు సవంబవంధవ్ంచి 
ఇతర మారాగీ లలొ సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేవారన్ీ సూచిసు్త వంద.్

లాబీయసుటా లు “లాబ్యిస్ట” అనగా ఒకచటటవం లేదా నిబవంధనను మార్చడవం, రదు్ద  చయేడవం లేదా సృష్టవంచడవం కొరకు 
ఒక ప్రభుత్వయావస్థతో మీ తరఫున సవంప్రదవ్ంపు జరప్ ేవయాకి్త లేదా వయావస్థ . [స్చన:  దీనిలో మీ కంపనెి 
సభయుత్వం గల వర్తక సంఘం కూడా ఉండవచుచు, ఆ వర్తక సంఘం అటిటా  ఉదేదాశ్లకు ఒక ప్రభుత్వవయువస్థతో 
సంప్రదంిపులు జరిపతి.ే]

నియంత్రణ/.ప్రభుత్వ 
సలహాదార్లు

“నియవంత్రణ/ప్రభుత్ వయావహారాల సలహాదారుడు” అనగా నియవంత్రణ లేదా ప్రభుత్ వాయాహారాలను మీ 
కవంప�నీ పరష్్కరవ్ంచడానికి మీ కవంప�నీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేవయాకి్త లేదా 
సవంస్థ .

పటేంట్ ఏజంెటులు “పటేవంట్ ఏజటెు” అనగా పటేవంటు లేదా ఇతర ఇనెటల�కు్చవల్ ప్ార పర్ట రెటై్్స కు సవంబవంధవ్ంచి మీ కవంప�నీ 
తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేవయాకి్త లేదా సవంస్థ . 

సి్థర్సి్త  బో్ర కర్్ల “స్్థరాస్్త  బో్ర కర్ ” అనగా మీ కవంప�నీక ిస్వంతమెనై లేదా లీజు తీసుకుననా లేదా కొనాలని, లీజు 
తీసుకోవాలని లేదా అమామలని అనుకున ేఏదెనైా స్్థరాస్్త క ిసవంబవంధవ్ంచి మీ కవంప�నినీ తరఫున ఒక 
ప్రభుత్ సవంస్థతో (ఏదెనైా జోనివంగ్ లేదా స్్థరాస్్త  యి�జనెీ్స లేదా అధక్ర్ తో సహా) సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ే 
వయాకి్త లేదా సవంస్థ .

లేదాలేదాల�ైసనె్్స/అనుమతుల  
సలహాదార్లు

“లేదాలేదాల�ైస�న్్స/అనుమతుల  సలహాదారులుు” అనగా మీ కవంప�నీ అనుమతులు, ల�ైస�ను్సలు 
లేదా ఇతర ఆథరెజైషేనులి  పొ వందడానిక ిలేదా పరాయావరణ కెలియివంలతో సహా అనినా ఇతర కెలియివంకు 
సవంబవంధవ్ంచి మీ కవంప�నీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేవయాకి్త లేదా సవంస్థ . 

ప్ార సస్వంగ్ సర్్స్ పొ ్ర వెైడర్్స

ఫీ్రట్ ఫ్ర్వరడ్ర్్స “ఫ్్రట్ ఫార్రడర్ ” అనగా మీ కవంప�నీ కోరకు పొ గాకు లేదా ఇతర వసు్త వులను రవాణా చయేు మరయ్ు 
కసటవంస్ కిలియరవ్ంగ్ లేదా దశే సరహ్దు్ద లను దాటటానికి సవంబవంధవ్ంచి మీ కవంప�నీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ 
సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేవయాకి్త లేదా సవంస్థ . వీర్లో కసటవంస్ కిలియరన్్స విషయవంలో తమకు 
సహాయపడడానికి సబ్ కావంట్ార కటరలిను నియమివంచుకున ేఫ్్రట్ ఫార్రడర్్స కూడా వసా్త రు.

కసటాంస్ బో్ర కర్్ల “కసటవంస్ బో్ర కర్ ” అనగా కసటవంస్ కిలియరవ్ంగ్ లేదా దశే సరహ్దు్ద లను దాటటానికి సవంబవంధవ్ంచి మీ కవంప�నీ 
తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేవయాకి్త లేదా సవంస్థ  (ఫ్్రట్ ఫార్రడర్్స కాని వారు).

రవ్ణా మరియు లాజిసిటాక్్స 
సలహాదార్లు 

“రవాణా మర్యు లాజిస్టక్్స సలహాదారులు ” అనగా రవాణా, షప్్్పవంగ్, ఫూమిగేషన్, లేదా మీ సవంప�నీ 
యొక్క పొ గాకుకు ఏఒక్క రవాణా లేదా నిల్చయేడానికి సవంబవంధవ్ంచిన ఇతర కారయాక్రకా్ర మామలకు 
సవంబవంధవ్ంచి మీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేవయాకి్త లేదా సవంస్థ  (ఫ్్రట్ ఫార్రడర్్స 
లేదా కసటవంస్ బో్ర కరులి  కానివారు).

వీస్ ప్్ర ససర్్ల /ఇమిగేరషన్ 
సలహదార్లు

“వీసా ప్ార ససరులి ” లేదా “ఇమిగే్రషన్ సలహదారులు” అనగా మీ కవంప�నీ స్బ్వంద్ మర్యు ప్రతినిధులకు 
వీసాలు, పని పర్మటులి  లేదా ఇతర అనుమతులు లేదా ధు్ర వీకరణాలు పొ వందడవం కొరకు మీ కవంప�నీ 
తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో (ఇమిగే్రషన్ అధ్కారులతో సహా) సవంప్రద్వంపులు జర్పే వయాకి్త లేదా సవంస్థ .



45

పదకోశవం

లేబర్ ప్్ర వెడైర్్ల  “లేబర్ పొ ్ర వెడైరులి ” అనగా మీ కవంప�నీక ికార్మకులను సరఫరా చసే ేమర్యు మీ కవంప�నీ తరఫున ఒక 
ప్రభుత్ సవంస్థతో (కార్మక మినిస్్ఱి మరయ్ు ఇమిగే్రషన్ అధక్ారులతో సహా) సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేవయాకి్త 
లేదా సవంస్థ . 

ఇతరులు

భవన నిర్్మణ క్ంటా్ర కటార్్ల “భవన నిరామణ కావంట్ార కటరులి ” అనగా భవననిరామణ ప్ార జకుట లకు సవంబవంధవ్ంచిన అనుమతులు, ల�ైస�ను్సలు 
లేదా ఇతర ఆమోదాలను పొ వందడవం కొరకు మీ కవంప�నీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు 
జరప్ ేవయాకి్త లేదా సవంస్థ .

సలహాదార్లు/ఇతర్లు మీ కవంప�నీ తరఫున ఒక ప్రభుత్ సవంస్థతో సవంప్రదవ్ంపులు జరప్ ేప�నై జాబ్తాపరచ్బడని వయాకి్త లేదా 
సవంస్థ  ఈ రకానికి చవెందుతారు.
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Introduction

అనుబవంధవం: టోల్-ఫ్్ర నెవంబర్ జాబ్తా 

AT&T Direct Dial Access®
1. From an outside line dial the AT&T Direct Dial 

Access® for your location:

Brazil ................................................. 0-800-888-8288
Brazil ................................................. 0-800-890-0288
Bulgaria ..................................................00-800-0010
China (GIS) ............................................ 4006612656
Dominican Republic ....................... 1-800-225-5288
Dominican Republic (Spanish Operator) ........ 11-22
Dominican Republic ....................... 1-800-872-2881
Germany........................................... 0-800-225-5288
Greece .....................................................00-800-1311
Guatemala ................................................... 999-9190
Hungary ............................................. 06-800-011-11
India ............................................................... 000-117
Indonesia ..................................................001-801-10
Italy .........................................................800-172-444
Macedonia (F.Y.R).................................. 0800-94288
Mexico .......................................... 001-800-462-4240
Mexico (Spanish Operator) .......... 001-800-658-5454
Mexico ............................................ 01-800-288-2872
Mexico (Por Cobrar) ....................... 01-800-112-2020
Netherlands .......................................0800-022-9111
Nicaragua (Spanish Operator) ................1-800-0164
Nicaragua .................................................1-800-0174
Paraguay (Asuncion City only) ...............008-11-800
Philippines (PLDT) .............................1010-5511-00
Philippines (Globe, Philcom, Digitel, Smart) . 105-11
Philippines (Tagalog Operator) ...................... 105-12
Poland ............................................ 0-0-800-111-1111
Russia (St. Petersburg) ................................ 363-2400
Russia (Moscow) ......................................... 363-2400

Russia.......................................... 8^10-800-110-1011
Russia................................................8^495-363-2400
Russia................................................8^812-363-2400
Singapore (StarHub)............................800-001-0001
Singapore (SingTel) .............................800-011-1111
South Africa ....................................... 0-800-99-0123
Spain .......................................................900-99-0011
Switzerland ..........................................0-800-890011
Turkey .................................................0811-288-0001

2. At the prompt dial 866-292-5224.
3. The call will be answered in English. To 

continue your call in another language:

1. Please state your language to request an 
interpreter.

2. It may take 1–3 minutes to arrange for an 
interpreter.

3. During this time please do not hang up.

ఫ్ న్ దా్రా మీ దేశవం యొక్క టోల్-ఫ్్ర స�ర్్స్ నెవంబర్ ను డయల్ 
చేయవండి. అడిగ్నపు్పడు (866) 292 5224 డయల్ చేయవండి.  
ఈ నెవంబరుకు మువందు “1” ని డయల్ చేయాలి.

మీ దేశానికి టోల్-ఫ్్ర నెవంబర్ ఇవ్కప్ తే, దయచేస్ నేరుగా 
యునెైటేడ్ సేటట్్స ఆఫ్ అమెర్కా లోని అనుసరణ హాట్ ల�ైన్ కు 
డయల్ చేయవండి +1 866 292 5224.

కి్రవంద ఇవ్బడిన అనినా ఫ్ న్ నెవంబరులి  జూల�ై 26, 2012 నాటికి అమలులో ఉననావి. తాజా జాబ్తా కొరకు దయచేస్ ఈ లివంక్ ని సవందర్శవంచవండి: 
https://www.universalcorp.com/compliance.
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మీ దశేవం ఈ జాబ్తాలో లేకప్ త,ే అదనపు టలెిఫ్ న్ యాక్సస్ కోడ్్స 
కొరకు దయచస్ే, www.universalcorp.com/compliance  
ని సవందర్శవంచవండ.ి

Direct Dial
From an outside line dial direct for your location:

United States .................................... 1-866-292-5224
Bangladesh ...........................................503-748-0657
Malawi ..................................................503-748-0657
Mozambique ........................................503-748-0657
Tanzania ...............................................503-748-0657
United Arab Emirates ........................503-748-0657
Zimbabwe ............................................503-748-0657
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ప్్య్ర ంతీయ అనుసర్ణా బృందాలైు 

ఆఫ్్ర్రక్య ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Justin Benjamin 
Fabio Fedetto

Wayne Kluckow
Johan Knoester
Doug Meisel

Rory Micklem

అశియా ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Paul Beevor
Andrew Cuthbertson

Silvi Friestiani
Tonny Gharata

Rodney Miriyoga
Randy Nijkamp

Michee San Pascual
Bradley Peall

Arif Soemardjo 
Winston Uy

Richard Wood

డార్క్ ఎయిర్ క్యయార్డ్ 
ప్్య్ర ంతీయ అనుసర్ణ 

బృందం

Jens Böhning
Fritz Bossert

Matthias Glissmann
Raul Perez

Arturo Villareal

ఐరోప్్య ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Enrique del Campo
Domenico Cardinali
Giorgio Marchetti

Donatella Pontarollo

స్ర కోటాబ్ ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Maria Angelova-Maillard
Richard Lopez
Nicolas Métais
Sandra Preston

Christian Rasmussen
Jonathan Wertheimer

దక్షిణ అమెరిక్య ప్్య్ర ంతీయ 
అనుసర్ణ బృందం

Fernando Brandt 
Cesar A. Bünecker

Aline Butzge
Aldemir Faqui 
Adam Fraser 

Julio Mantovani
Miqueline Maske
Valmor Thesing
Eduardo Trebien
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Lindsay Efird
Clay Frazier
Brian Pope

John Sabatini
George Scott
Andrew Torry 
Ricardo Yudi
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