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ஏப்ரல் 2019 

 

அன்புள்ள சக ஊழியர்களுக்கு, 

 

Gates Industrial Corporation plc மிக உயர்ந்  அற மற்றும் சட்டத்  ரநிதைகதளப் பரொமொிப்ப ில் 

பற்றுறு ி தகொண்டுள்ளது. நொம் நமது த ொழில்வணிகத் ிற்கொன உைகளொவிய பை சட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுதறகதள எழுத் ளவிலும் தபொருள் அளவிலும் பின்பற்றுவ ிலும், முதற வறிச் 

தசயல்படுவது பபொன்ற தவறும் ப ொற்றத்த க்கூட ஏற்படுத் க்கூடிய நடவடிக்தககதளத் 

 விர்ப்ப ிலும் நொம் பற்றுறு ி தகொண்டிருக்கிபறொம். 

 

நொணயம், தபொறுப்பொ ல் ஆகிய நமது தமய ம ிப்பீடுகள், நமது அன்றொடத் த ொழில்வணிக 

நடவடிக்தககளில் நமக்கு வழிகொட்ட பவண்டும். நமது கடந் கொை முயற்சிகள் மற்றும் 

அர்ப்பணிப்பொல், ஒரு முன்னணி உைகளொவிய நிறுவனமொக ஆகும் அப  சமயத் ில் பநர்தமயொன, 

அறவழியிைொன நடத்த க்கும் நமக்கு நற்தபயதர நிறுவியிருக்கிபறொம். Gates-இன் ஊழியர் என்ற 

முதறயில் நீங்கள் இந் க் பகொட்பொடுகளின்படி த ொழில் நடத்துவீர்கள் என்று 

எ ிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

 

நொம் நமது சக ஊழியர்கதள நடத்தும் வி மும் Gates-இல் நமது கைொச்சொரத் ிற்கு 

அத் ியொவசியமொனது. பன்தம ொன் ஓர் உைகளொவிய நிறுவனமொக நொம் அதடந் ிருக்கும் தவற்றிக்கு 

உந்துசக் ியொகத்  ிகழ்கிறது. நம் அன்றொட நடத்த , நமது தவவ்பவறு கைொச்சொரங்களுக்கும் 

பின்னணிகளுக்கும் முதறயொன மொியொத தயப் பிர ிபலிப்பது அத் ியொவசியமொனது. மற்றவர்கள் 

நம்தம எப்படி நடத்  பவண்டும் என்று நொம் விரும்புகிபறொபமொ அப  வி த் ில் ொன் நொம் எப்பபொதும் 

ஒருவதரதயொருவர் நடத் ப் பொடுபட பவண்டும். 

 

நமது நடத்த  தநறிதயப் பின்பற்றுவ ில் உங்களுக்கு உள்ள பற்றுறு ி, நம் நிறுவனத்த யும் 

உங்கள் ஒவ்தவொருவதரயும் வலுப்படுத்துகிறது. உங்கள் அர்ப்பணிப்புக்கு நன்றி. 

 

 

ஈபவொ யூதரக் (Ivo Jurek) 

 தைதம தசயல் அலுவைர் (Chief Executive Officer) 

Gates Industrial Corporation plc 
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1. த ொழில்வணிக நடத்த  மற்றும் அறத் ின் பகொட்பொடுகள் 

நமது த ொழில்வணிகமொனது பநர்தம, நொணயம், தபொறுப்பொ ல் ஆகியவற்பறொடும் நொம் இயங்கும் 

நொடுகளில் இருக்கும் தபொருந்தும் சட்டங்கள், வி ிகள், ஒழுங்குமுதறகள் (“சட்டங்கள்”) 

ஆகியவற்தறப் பின்பற்றியும் நடத் ப்படுவத  உறு ிப்படுத்  Gates Industrial Corporation plc 

மற்றும் அ ன் துதணநிறுவனங்கள் (“Gates” அல்ைது “நிறுவனம்”) கதடப்பிடிக்க பவண்டிய 

அறவழியிைொன நடத்த யின் நீடித்துநிற்கும் பகொட்பொடுகதள இந் த் த ொழில்வணிக நடத்த  

மற்றும் அறத் ிற்கொன தநறி (“தநறி”) விவொிக்கிறது. இந்  தநறியொனது ஒவ்தவொரு நிறுவன 

இயக்குநருக்கும் அலுவைருக்கும் ஊழியருக்கும் தபொருந்தும். நிறுவன ஊழியர்கள் எல்பைொரும் 

தநறிதயயும் எல்ைொ தபொருந்தும் நிறுவனக் தகொள்தககதளயும் அறிந் ிருந்து கதடப்பிடிக்க 

பவண்டும். இந்  தநறியின் பநொக்கங்களுக்கொக, “இயக்குநர்கள்”, “அலுவைர்கள்” ஆகிபயொதரக் 

குறிப்பிடும் தசொற்கள் அதனத்தும் Gates Industrial Corporation plc-இன் இயக்குநர் குழுதவயும் 

(Board of Directors) (“பபொர்டு”) அலுவைர்கதளயும் குறிக்கின்றன; “ஊழியர்” கதளக் குறிப்பிடும் 

தசொற்கள் அதனத்தும் நிறுவனத் ின் ஊழியர்கதளக் குறிக்கின்றன. நமது கடந் கொை முயற்சிகள் 

மற்றும் அர்ப்பணிப்பொல், ஒரு முன்னணி உைகளொவிய நிறுவனமொகவும் அப  சமயத் ில் 

பநர்தமயொன, அறவழியிைொன நடத்த க்கும் நமக்கு நற்தபயதர நிறுவியிருக்கிபறொம். இந்  

நற்தபயரொல் நொம் தபருதம தகொள்ள பவண்டும், இத ப் பபணிக் கொக்க நொம் ஒன்றொகச் தசயல்பட 

பவண்டும். இந்  தநறியொனது இயக்குநர்கள்,  அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் 

பின்வருபதவ த ொடர்பொன  ங்கள் சட்டபூர்வ மற்றும் அறம் சொர்ந்  கடப்பொடுகதளப் 

புொிந்துதகொள்ள உ வும் வதகயில் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது: 

• சட்டங்கதளப் பின்பற்று ல்; 

• நைன் முரண்பொடுகள்;  

• கூட்டொண்தம வொய்ப்புகள்; 

• ரகசியக்கொப்பு; 

• நியொயமொகக் தகயொளு ல்; 

• நிறுவன தசொத்துக்கதளப் பொதுகொத் ல் மற்றும் பயன்படுத்து ல்; 

• சட்டவிபரொ மொன அல்ைது அறமற்ற நடத்த தயத் த ொிவித் ல்.  

 

இந்  தநறி முழுதமயொன ல்ை. பை சூழல்களில், இன்னும் குறிப்பொன ப தவப்பொடுகள் பல்பவறு 

நிறுவனக் தகொள்தககள், தசயல்முதறகள், வழிகொட்டுதநறிகள் ஆகியவற்றில் அடங்கியுள்ளன. 

ஒழுங்குமுதற FD-ஐப் பின்பற்றுவ ற்கொன நிறுவனத் ின் தகொள்தக மற்றும் தசயல்முதறகள் 

(Company’s Policy and Procedures for Compliance with Regulation FD), பங்கு கடன்பத் ிர 

வர்த் கக் தகொள்தக (Securities Trading Policy), அம்பைப்படுத்துநர் தகொள்தக (Whistleblower 

Policy) ஆகியதவ இவற்றில் சிை. இந் க் தகொள்தககள், த ொழில்வணிக நடத்த  குறித் தவ; 
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இதவ இந்  தநறிக்குக் கூடு ைொக இயங்குபதவ. இயக்குநர்கள் அவர்களது நடத்த  குறித்  

கூடு ல் தகொள்தககளுக்குக் கூட்டொண்தம ஆளுதக வழிகொட்டுதநறிகதளயும் (Corporate 

Governance Guidelines) பொர்க்க பவண்டும். நிறுவனத் ின் ஊழியரல்ைொ  இயக்குநர்கதளப் 

தபொறுத்  வதர, இந்  தநறிதயப் பின்பற்று ல், நிறுவனத் ின் கழக அதமப்பு வி ிகள் மற்றும் 

நிறுவனத்துடனொன எந் ப் பங்கு ொரர் ஒப்பந் த் ின் ஏற்பொடுகளுக்கும் உட்பட்டது. நீங்கள் இந் க் 

தகொள்தககள், தசயல்முதறகள், வழிகொட்டுதநறிகள் ஆகியவற்தற உங்கள் பமைொளொிடமிருந்தும், 

Gates அக பிதணயத் ின் உைகளொவிய தகொள்தககள் பக்கத் ிலிருந்தும்  தசயல்பொட்டுத் துதற 

வதைத் ளங்களிலிருந்தும் (இங்கு கிதடக்கும்: http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx) 

தபறைொம். எப்பபொ ொவது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிதைதய எப்படிக் தகயொள்வது அல்ைது அ ற்கு 

எப்படி ப ில்விதனயொற்றுவது என உங்களுக்கு நிச்சயமொகத் த ொியவில்தை என்றொல் உங்கள் 

பகள்விகளுக்கு ப ிைளிக்கவும் இந்  வளங்கள் இருக்கின்றன. இந்  தநறியின் பகு ி 10.2-இல் 

(“அற மற்றும் பின்பற்றல் உ வி எண்” (Ethics and Compliance Hotline)) எடுத்துதரக்கப்பட்டுள்ள 

 கவல்கதளப் பயன்படுத் ி நிறுவனத் ின் அற மற்றும் பின்பற்றல் உ வி எண்ணின் மூைம் 

நீங்கள் பமை ிகக் பகள்விகதள அல்ைது கவதைகதள அநொமப யமொகத் த ொிவிக்கைொம். இந்  

தநறிதயப் தபொருள் அளவிலும் எழுத் ளவிலும் மீறும் எந்  இயக்குநரும் அலுவைரும் அல்ைது 

ஊழியரும் ஒழுங்கு நடவடிக்தகக்கு உட்படுத் ப்படுவொர். 

 

2. சட்டங்கதளப் பின்பற்று ல் 

2.1 தபொதுவொக 

Gates அ ன் த ொழில்வணிகத் ிற்குப் தபொருந்தும் சட்டங்களின் சட்டகத் ிற்குள் 

இயங்குவ ில் பற்றுறு ி தகொண்டுள்ளது. எல்ைொ இயக்குநர்களும் அலுவைர்களும் ஊழியர்களும் 

தபொருந்தும் சட்டங்கதளப் புொிந்துதகொண்டு பின்பற்ற பவண்டும் என எ ிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

சட்டத்த ப் பின்பற்றுவது மட்டுபம நமது ஒட்டுதமொத்  அறப் தபொறுப்பு அல்ை, ஆனொல் 

அது நிறுவனத் ின் தவற்றிக்கு அத் ியொவசியமொன குதறந் பட்ச நிபந் தன. த ொழில்வணிக 

அல்ைது சந்த  நிதைகள் ஒருபபொதும் சட்டத்த  மீறுவ ற்கொன கொரணங்கள் ஆகொது. மீறல்கள் 

Gates மற்றும் சம்பந் ப்பட்ட நபர்கதளக் குற்றவியல் கடப்பொடு, ஒழுங்குமுதற நடவடிக்தக, 

குடிதம சட்ட வழக்குகள் ஆகியவற்றுக்கு உட்படுத் க்கூடும். கூடு ைொக, நிறுவனம் குறிப்பிட்ட 

சிை அரசுக் குத் தககதளப் தபறுவ ற்குத்  கு ிநீக்கம் தசய்யப்படைொம்.  

 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx
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ஒரு தநறி அல்ைது நிறுவனக் தகொள்தக மீறல் உட்பட ஓர் அறம் சொர்ந்  அல்ைது சட்ட 

மீறல் ஏற்பட்டிருக்கும் வொய்ப்தபப் பற்றி உங்களுக்குத் த ொியவந் ொல், அத க் கீபழ பகு ி 

10.2-இல் எடுத்துதரக்கப்பட்டுள்ள தசயல்முதறகளின்படி உடனடியொகத் த ொிவிக்கும் கடதம 

உங்களுக்கு இருக்கிறது. 

2.2 அரசு அ ிகொொிகதளயும் அரசு முகதமகதளயும் தகயொளு ல் – ஊழல் எ ிர்ப்பு 

மற்றும் சர்வப ச வர்த் க ஒழுங்குமுதறகள் (Anti-Corruption and International 

Trade Regulations)  

நொம் நமது த ொழிதை நடத்தும்பபொது சர்வப ச, கூட்டதமப்பு சொர்ந் , மொநிை மற்றும் 

உள்ளூர் அரசுகளுடன் வொடிக்தகயொகப் பொிவர்த் தனகள் நடத்துகிபறொம். ஓர் அரசு அல்ைது 

அரசொங்க முகதமயுடன் நிகழும் எந் ப் பொிவர்த் தனகளிலும், நீங்கள் மிக உயர்ந்  

 ரநிதைகளிைொன பநர்தமதயயும் நொணயத்த யும் பின்பற்ற பவண்டும், தபொருந்தும் எல்ைொச் 

சட்டங்கதளயும் கதடப்பிடிக்க பவண்டும். இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் 

அரசுகதள “தநருங்கொமல்” தகயொள பவண்டும்; அவர்கள் பணம், அன்பளிப்பு, ைஞ்சம், ரகசிய 

கமிஷன் அல்ைது எந்  அரசு ஊழியர், அலுவைர், விண்ணப்ப ொரர் அல்ைது அரசியல் கட்சியின் 

முடிதவயும் அல்ைது தசயதையும் பொ ிக்கும் பநொக்கத்துடன் அளிக்கப்படும் எந்  நன்தமயும் 

உட்பட ம ிப்புள்ள எத யும் அளிக்க முன்வரபவொ தபறபவொ கூடொது. ஊழல் எ ிர்ப்புச் 

சட்டங்களின் கீழ், “அரசு”, “அரசு அ ிகொொி” ஆகியவற்றின் வதரயதறகள் விொிவொனதவ, பை 

சமயங்களில் எ ிர்பொர்க்கப்படுவத விடப் பரந்துபட்டதவ.  

அரசு அல்ைது அரசு அ ிகொொிகள், வொடிக்தகயொளர்கள் அல்ைது சப்தளயர்களுக்கு 

ைஞ்சங்கள் அல்ைது தகயூட்டுகள் அளிப்ப ற்கு அல்ைது அவர்களிடமிருந்து அவற்தறப் 

தபறுவ ற்குச் சிறிதும் அனும ி இல்தை. அரசு அ ிகொொிகளிடம் அளிக்கப்படும் கூற்றுகள், 

சமர்ப்பிக்கப்படும் ப ிவுகள், அளிக்கப்படும்  கவல்கள் ஆகியதவ, அதவ வொய்தமொழியொக 

இருந் ொலும் எழுத்துமூைமொக இருந் ொலும், உண்தமயொகவும் துல்லியமொகவும் இருக்க பவண்டும். 

எல்ைொ ஏைமுயற்சிகளும் நல்ை நம்பிக்தகயுடன் தசய்யப்பட பவண்டும். கூடு ைொக, முன்னொள் 

அரசு ஊழியர்கதளயும்  ருவிப்பு அ ிகொொிகதளயும் பணியில் பசர்ப்பது த ொடர்பொகக் குறிப்பொன 

சட்டங்கள் இருக்கின்றன. பவதையில் பசர்த் ல் பற்றி அரசு ஊழியர்கள் அல்ைது  ருவிப்பு 

அ ிகொொிகளுடன் நடத் ப்படும் எந் க் கைந்துதரயொடல்களுக்கும் Gates சட்டத் துதற முன்கூட்டி 

ஒப்பு ல் அளிக்க பவண்டும். நமது ஊழல் எ ிர்ப்புக் தகொள்தகயும் (“Anti-Corruption Policy”) 

அன்பளிப்புக் தகொள்தகயும் (“Gift Policy”) நிறுவனத் ின் தபொருந்தும் தகொள்தககதளயும் 

தசயல்முதறகதளயும் எடுத்துதரக்கின்றன. இவற்தற எல்ைொ இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், 
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ஊழியர்கள் ஆகிபயொரும் பின்பற்ற பவண்டும். ஊழல் எ ிர்ப்புக் தகொள்தக மற்றும் அன்பளிப்புக் 

தகொள்தகயின் நகல்கள் உைகளொவிய தகொள்தககள் பக்கத் ில் உள்ளன. 

இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் எப்பபொதுபம தபொருந்தும்  ருவிப்பு, 

ஏற்றும ி, இறக்கும ி மற்றும் சர்வப ச வர்த் கச் சட்டங்கதள (புறக்கணிப்பு எ ிர்ப்புச் சட்டங்கள் 

உட்பட) பின்பற்ற பவண்டும். த ொடர்பொன தகொள்தககளின் நகல்கள் உைகளொவிய தகொள்தககள் 

பக்கத் ில் உள்ளன.  

2.3 உள்வர்த் கம் 

நீங்கள் ஒருபபொதும் “உள்வர்த் க”த் ில் ஈடுபடக் கூடொது. முக்கியத்  கவல்கள் தபொதுவில் 

தவளியிடப்படுவ ற்கு முன்பு, தவளியிடப்படும் அப  பநரத் ில் அல்ைது தவளியிடப்பட்ட சிறிது 

பநரத் ில் பங்குகள், பங்குொிதம அல்ைது பிற கடன்பத் ிரங்கதள வொங்குவ ன் மூைம் அல்ைது 

விற்ப ன் மூைம் “முக்கியமொன தபொதுவல்ைொ   கவல்” களின் அடிப்பதடயில் அல்ைது “சந்த தய 

முறியடிக்க” முயன்று பங்குகள், பங்குொிதம அல்ைது பிற கடன்பத் ிரங்கதள வொங்குவது அல்ைது 

விற்பது (நிறுவனத்  ிட்டங்களின் மூைம் வொங்கப்பட்ட பங்குகதள அல்ைது பங்தக விற்பது 

உட்பட) உள்வர்த் கம் எனப்படுகிறது. முக்கியமொன தபொதுவல்ைொ   கவல்கதள 

தவத் ிருக்கும்பபொது பங்குகள், பங்குொிதம அல்ைது கடன்பத் ிரங்கதள வொங்குவது அல்ைது 

விற்பது ஒரு குற்றம் என்பது மட்டுமின்றி, இன்தனொருவதர வொங்குவ ற்கு அல்ைது விற்ப ற்கு 

ஊக்குவிப்பதும் அல்ைது முக்கியமொன தபொதுவல்ைொ   கவல்கதள இன்தனொருவருக்குத்  ருவதும் 

(“ கவல் தகொடுப்பது”) தபொதுவொகக் கடன்பத் ிரச் சட்டங்களின் கீழ் குற்றங்களொகும். இந் க் 

கட்டுப்பொடுகள் Gates-இன் பங்குகள், பங்குொிதம அல்ைது கடன்பத் ிரங்களுக்கு மட்டுமின்றி 

நீங்கள் நிறுவனத் ில் பவதை பொர்ப்ப ன் விதளவொக அல்ைது நிறுவனத்துடன் த ொழில் 

நடவடிக்தகயில் ஈடுபட்ட ன் விதளவொக நீங்கள் எந்  நிறுவனத்த ப் பற்றிக் குறிப்பொன, 

முக்கியமொன தபொதுவற்ற  கவல்கதளப் தபற்றீர்கபளொ அந்  நிறுவனத் ின் பங்குகள், பங்குொிதம 

அல்ைது கடன்பத் ிரங்களுக்கும் தபொருந்தும். 

“முக்கியமொன தபொதுவற்ற  கவல்கள்” என்பவற்றில், பங்குகள், பங்குொிதம அல்ைது பிற 

கடன்பத் ிரங்கதள வொங்குவ ொ விற்ப ொ என்பது பற்றி ஒரு மு லீட்டொளருக்கு 

முக்கியமொனதவயொக இருக்கக்கூடிய, இன்னும் தபொதுமக்களுக்குக் கிதடக்கச் தசய்யப்படொ , 

அல்ைது இத் தகய  கவல்கள் தபொதுவில் கிதடக்கச் தசய்யப்பட்டொல் த ொடர்புள்ள பங்குகள், 

பங்குொிதம அல்ைது கடன்பத் ிரங்களின் விதை மீது கணிசமொன விதளதவ ஏற்படுத் க்கூடிய 

எந் த்  கவல்களும் அடங்கும்.  

முக்கியத்  கவல்களுக்கொன எடுத்துக்கொட்டுகளில் பின்வருவனவும் அடங்கும்:  

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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• கொைொண்டு அல்ைது வருடொந் ர முடிவுகள்; 

• ஈட்டல் ம ிப்பீடுகள் குறித்  வழிகொட்டல், இத் தகய வழிகொட்டதை ஒரு 

பிந்த ய ப  ியில் மொற்று ல் அல்ைது உறு ிப்படுத்து ல் அல்ைது 

எ ிர்கொை நி ிச் தசயல்பொடு குறித்  பிற கணிப்புகள்; 

• இதணவுகள், வொங்கு ல்கள், தடண்டர் அளிப்புறு ிகள், கூட்டு 

முயற்சிகள், அல்ைது தசொத்துக்களில் மொற்றங்கள்; 

•  யொொிப்புகள் மற்றும் த ொழில்நுட்பங்கள் த ொடர்பொகக் குறிப்பிடத் க்க 

நிகழ்வுகள். 

 

உள்வர்த் கம் தபருமொபொைொன நொடுகளில் அறமற்றது, கிொிமினல் குற்றமும்கூட. 

எடுத்துக்கொட்டொக, அதமொிக்கொவில், கிொிமினல்  ண்டதனயொக $50 ைட்சம் வதரயிைொன 

அபரொ ம், இருபது ஆண்டுகள் வதர சிதறத்  ண்டதன, ஈட்டப்பட்ட சட்டவிபரொ  ைொபத்த விட 

அல்ைது சட்டவிபரொ  வர்த் கத் ில்  விர்க்கப்பட்ட நஷ்டத்த விட மூன்று மடங்கு வதர 

குடிதமத்  ண்டதனகள் ஆகியதவயும்  ண்டதனகளில் அடங்கைொம். பிொிட்டனில், இந் க் 

குற்றத் ிற்கு 7 ஆண்டுகள் வதரயிைொன சிதறத்  ண்டதனயும் வரம்பற்ற அபரொ ங்களும் 

வி ிக்கப்படைொம். 

பமற்கூறப்பட்ட இந்  தநறிக்கு கூடு ல் இதணப்பொக ஒரு கடன்பத் ிரங்கள் வர்த் க் 

தகொள்தகதய (Securities Trading Policy) பமற்தகொண்டுள்ளது; இது இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், 

ஊழியர்கள் ஆகிபயொருக்குப் தபொருந்தும். நீங்கள் இந் க் தகொள்தகதய அ ன் முழு வடிவத் ில் 

படிக்க பவண்டும், கூடு ல் வழிகொட்டலுக்கு அத  அவ்வப்பபொது பொர்க்க பவண்டும். 

2.4 வொி த ொிவிப்பு  

தரொக்கத் ில் பணம் தசலுத் ப்படும் பொிவர்த் தனகள் உட்பட Gates எல்ைொ 

பொிவர்த் தனகதளயும் வொி பநொக்கங்களின்படி ப ிவுதசய்து த ொிவிக்கும். இயக்குநர், அலுவைர் 

அல்ைது ஊழியர் என்ற முதறயில் உங்களுக்கு உொித் ொன எல்ைொ வொிப் படிகளும் வொி 

பநொக்கங்களுக்கொகப் பட்டியலிடப்பட்டுப் பிரகடனம் தசய்யப்படும். 

எந்  இயக்குநரும் அலுவைரும் ஊழியரும் அ ன் சொர்பொகப் பணிபுொியும் எந்  தவளித் 

 ரப்பும் வொி ஏய்ப்புக்கு ஏற்பொடு தசய்வ ில் அல்ைது வழிவகுப்ப ில் ஈடுபடுவத  Gates 

அனும ிப்ப ில்தை. 



 

6 

கதடசியொக இற்தறப்படுத் ியது: ஜூதை 2021 

2.5 கடன்கள் 

தபொருந்தும் சட்டங்களின்படி, நிறுவனம் பநரடியொகபவொ மதறமுகமொகபவொ, எந் த் 

துதணநிறுவனத் ின் மூைமொகவும் தசயல்படுவது உட்பட, Gates Industrial Corporation plc-இன் 

எந்  இயக்குநருக்கும் அல்ைது நிர்வொக அலுவைருக்கும் (அல்ைது நிகரொன ப வியில் உள்ளவருக்கு) 

அல்ைது அவர்களுக்கொக தசொந் க் கடன் வடிவத் ில் கடன் அளிக்கொது அல்ைது பபணொது, கடதன 

நீட்டிக்க ஏற்பொடு தசய்யொது, அல்ைது ஒரு நீட்டிக்கப்பட்ட கடதனப் புதுப்பிக்கொது. அத்துடன், 

எல்ைொ இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது தநருங்கிய குடும்ப 

உறுப்பினர்களுக்கும் அளிக்கப்படும் கடன்கள் அல்ைது கடப்பொட்டு உத் ரவொ ங்கள் நைன் 

முரண்பொடுகதள உருவொக்குகின்றன; இதவ குறிப்பொகக் கவதைக்குொியதவ. 

3. நைன் முரண்பொடுகள் 

3.1 தபொதுவொக 

உங்கள் தசொந் , சமூக அல்ைது நி ி ொீ ியொன நைன்கள் நிறுவனத் ின் சிறந்  

நைனுக்பகற்பச் தசயல்படும் உங்கள்  ிறனில் எந்  வி த் ிலும் குறுக்கிடும்பபொது (அல்ைது 

குறுக்கிடுவது பபொன்ற ப ொற்றத்த  அளிக்கும்பபொதுகூட) ஒரு நைன் முரண்பொடு எழுகிறது. 

எல்ைொ ஊழியர்களும் Gates-இடம்  ங்களுக்கு உள்ள தபொறுப்புகதள நிறுவனத் ின் சிறந்  நைன் 

எது என்ப ன் அடிப்பதடயில்,  னிப்பட்ட ஆ ொயத்த  அல்ைது உறவுகதளச் சொர்ந் ிரொமல் 

நிதறபவற்ற பவண்டும். இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொருக்கு நமது 

வொடிக்தகயொளர்கள், சப்தளயர்கள் அல்ைது பபொட்டிநிறுவனங்களிடம் நி ி ொீ ியொன நைன் 

இருக்கக் கூடொது. நீ ி ொீ ியொன நைன் வதககளில் மிகப் தபொதுவொனதவ, பங்குகள், பங்குொிதம, 

பத் ிரங்கள் அல்ைது பநொட்டுகதளச் தசொந் மொக தவத் ிருத் ல், த ொழிற்கூட்டு நைன் அல்ைது ஓர் 

அறக்கட்டதள அல்ைது பிற உறவின் மூைம் ஒரு பநரடி அல்ைது மதறமுக நைதனக் 

தகொண்டிருத் ல். ஒரு நி ி ொீ ியொன நைன், Gates-இல் உங்களுக்கு உள்ள தபொறுப்புகளில் நைன் 

முரண்பொடு எழும் சொத் ியத்த  அல்ைது நைன் முரண்பொடு எழும் சொத் ியம் இருப்ப ற்கொன 

ப ொற்றத்த  உருவொக்கும் என்ப ொல் அது ஒரு பிரச்சிதனயொக இருக்கைொம். தபொதுவொக, 

நியூயொர்க் மற்றும் ைண்டன் பங்குச் சந்த களில் வர்த் கம் தசய்பதவ பபொன்ற பரந்  

உொிதமத்துவம் உள்ள தபொது நிறுவனங்களில் பங்குகள் அல்ைது பங்குொிதம தவத் ிருப்ப ொல் 

நைன் முரண்பொடுகள் எழொது - அத் தகய நிறுவனத் ில் நீங்கள் முடிவுகதள பமற்தகொள்ளொ  

அல்ைது கட்டுப்படுத் ொ  பட்சத் ில். நிறுவனத் ின் இயக்குநர்கள் என்ற முதறயில்  ங்கள் 

தபொறுப்பொண்தம சொர்ந்  கடதமகதள இயக்குநர்கள் நிதறபவற்ற பவண்டும். 
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இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர், ஒரு நைன் முரண்பொடு இருப்ப ொக 

நிறுவனம் நம்புகிற ொ இல்தையொ என்பது பற்றி ஒரு  ீர்மொனத்த ப் தபற, ஏற்பட வொய்ப்புள்ள 

எந்  முரண்பொடுகதளயும் Gates சட்டத் துதறயிடம் தவளிப்படுத்  பவண்டும். இத் தகயத ொரு 

நபர் ஒரு நிறுவனப் பொிவர்த் தனயில் தசல்வொக்கு தசலுத்தும் இடத் ில் இருக்கிறொர் என்றொல், 

அந் ப் பொிவர்த் தனயின் விதளவொக அந்  நபருக்கு, அல்ைது அந்  நபொின் வொழ்க்தகத் 

துதணக்கு அல்ைது உறவொளருக்கு, உடன்பிறந் வருக்கு, தபற்பறொருக்கு, வொழ்க்தகத் துதணயின் 

உறவினருக்கு, குழந்த க்கு, அந்  நபொின் குடும்பத்த ச் பசர்ந் வருக்கு, அல்ைது தநருங்கிய 

நண்பருக்கு (இத் தகய எந்  நபருக்கும், அ ொவது ஒரு “த ொடர்புள்ள  ரப்பு”க்கு)  னிப்பட்ட 

ஆ ொயம் கிதடக்கக்கூடும் என்றொல், இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் அந் ப் 

பொிவர்த் தனதய தவளிப்படுத்  பவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு நிறுவனப் பொிவர்த் தன 

பின்வரும் சூழ்நிதைகளில் தவளிப்படுத் ப்பட பவண்டும்: 

(i)   இத் தகய இயக்குநர், அலுவைர் அல்ைது ஊழியர் அந் ப் பொிவர்த் தனயொல் நி ி 

ொீ ியொகபவொ பவறு வி மொகபவொ நன்தமயதடவொர் என்றொல்; 

(ii)   பொிவர்த் தனயில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு  ரப்பொனது ஒரு த ொடர்புள்ள  ரப்பொக 

இருந் ொல்; அல்ைது 

(iii)  இத் தகய இயக்குநருக்கு, அலுவைருக்கு அல்ைது ஊழியருக்கு, அல்ைது ஒரு 

த ொடர்புள்ள  ரப்புக்கு, அந் ப் பொிவர்த் தனயின் எ ிர்த் ரப்பில் ஒரு நி ி 

ொீ ியொன உொிதமத்துவ நைன் இருந் ொல். 

இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் பின்வரும் சூழ்நிதைகளிலும் 

முரண்பொடுகதள தவளிப்படுத்  பவண்டும்: 

(i)   இத் தகய இயக்குநர், அலுவைர் அல்ைது ஊழியர் ஒரு த ொடர்புள்ள  ரப்பு 

சம்பந் ப்பட்ட ஒரு பவதையளிப்பு முடிதவ பமற்தகொள்ளும் அல்ைது அந்  

முடிவில் தசல்வொக்கு தசலுத்தும் இடத் ில் இருந் ொல்; 

(ii)   இத் தகய இயக்குநர், அலுவைர் அல்ைது ஊழியர் பமைொண்தம தசய்யும் அல்ைது 

பமற்பொர்தவயிடும் த ொழில்வணிகக் குழுமத் ில் உள்ள ஒரு ப விக்கு ஒரு 

த ொடர்புள்ள  ரப்பொல் பொிசீலிக்கப்படுகிறொர் என்றொல்; அல்ைது 

(iii)  இத் தகய இயக்குநர், அலுவைர் அல்ைது ஊழியர்  மது நிதைக்குக் கீழ் 

பணிபுொியும் ஒருவருடன் கொ ல் உறதவ வளர்த்துக்தகொள்கிறொர் என்றொல். 



 

8 

கதடசியொக இற்தறப்படுத் ியது: ஜூதை 2021 

நைன் முரண்பொடுகள் ஏற்படும் வொய்ப்தப தவளிப்படுத் வும் நீக்கவும் பயன்படுத் ப்பட 

பவண்டிய நிகழ்முதற மற்றும் படிவத்த ப் பற்றிக் கூடு ல் விவரங்களுக்கு உைகளொவிய 

தகொள்தககள் பக்கத் ில் இருக்கும் நைன் முரண்பொடு தவளிப்பொட்டுச் தசயல்முதறகதளப் 

பொருங்கள். 

3.2 நிறுவனத் ிற்கு தவளியிைொன நடவடிக்தககள் 

ஊழியர்கள் பணிசொரொ பநரங்களில் சட்டபூர்வ நடவடிக்தககளில் ஈடுபடுவத த்  டுப்ப ில் 

Gates-க்கு ஆர்வம் இல்தை என்றொலும்,  ங்கள் தவளி நடவடிக்தககள் நிறுவனத் ிடம்  ங்களுக்கு 

உள்ள தபொறுப்புகளுடன் முரண்படவில்தை அல்ைது அவற்றில் குறுக்கிடவில்தை அல்ைது பிற 

வதகயில் Gates-ஐ பமொசமொகக் கொட்டவில்தை என்பத  ஊழியர்கள் உறு ிப்படுத்  பவண்டும். 

உ ொரணமொக, நிறுவனத் ின் ஒப்பு ல் இல்ைொமல் ஒரு Gates ஊழியர் பின்வருவனவற்தறச் 

தசய்யக் கூடொது: 

• Gates இயங்குவது பபொன்ற ஒரு துதறயில் அல்ைது அ ற்குப் பபொட்டியொக 

சுயத ொழிலில் அல்ைது ஊ ியப் பணியில் அல்ைது ஊ ியமற்ற பணியில் 

ஈடுபடு ல்; 

• உொிதமத்துவம் உள்ள அல்ைது ரகசியக்கொப்புள்ள நிறுவனத்  கவல்கதள தசொந்  

ஆ ொயத் ிற்பகொ நிறுவனத் ிற்குத்  ீங்கு ஏற்படும் வதகயிபைொ பயன்படுத்து ல்; 

• நிறுவனத் ின் தகொள்தககளின் கீழ் அனும ிக்கப்படும் சிறு அளவுப் பயன்பொடு 

 விர நிறுவன தசொத்துக்கதள அல்ைது உதழப்தப தசொந் ப் பயனுக்கொகப் 

பயன்படுத்துவது; அல்ைது 

• நிறுவனத் ிற்கு விற்கும் அல்ைது குத் தகக்கு விடும் பநொக்கத்துடன் எந்  வி  

தசொத்துக்களிலும் எந்  நைதனயும் வொங்கு ல். 

 

4. நிறுவன த ொழில்வணிக வொய்ப்புகள் 

இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் நிறுவனத் ின் முதறயொன 

த ொழில்வணிக நைன்கதள முன்தனடுத்துச் தசல்ை வொய்ப்பு கிதடக்கும்பபொது அவ்வொறு தசய்ய 

பவண்டும் என்று எ ிர்பொர்க்கப்படுகிறது. இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் 

நிறுவனத் ின் தசொத்துக்கதள,  கவல்கதள அல்ைது நிதைதய தசொந்  ஆ ொயத் ிற்கொக, அல்ைது 

நிறுவனத்துடன் பபொட்டியிடுவ ற்கொகப் பயன்படுத் க் கூடொது. பமலும், இயக்குநர்கள், 

அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் நிறுவனத் ின் தசொத்துகதள அல்ைது  கவல்கதள அல்ைது 

ஒரு நபொின் ப விதயப் பயன்படுத்துவ ன் மூைம் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ற, Gates-க்கு ஆர்வம் 

அளிக்கக்கூடிய ொக அந்  நபர் கொரணத்துடன் நம்புகின்ற ஒரு த ொழில் வொய்ப்தபத்  ங்களுக்கு 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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தசொந் மொக்கிக்தகொள்ளக் கூடொது (அல்ைது ஒரு தவளித்  ரப்புக்குத்  ிருப்பி விடக் கூடொது). 

பின்வரும் சூழ்நிதைகளில் இந்  வொய்ப்புகள் Gates-க்கு உொியதவ: 

• நிறுவனம் அந்  வொய்ப்புக்கொன அளிப்புறு ிதயப் தபற்றுள்ளது அல்ைது அந்  

வொய்ப்தப நொடுகிறது;  

• அந்  வொய்ப்பொனது நிறுவனத் ின் த ொழில்துதறயில் அல்ைது த ொழில்வணிகப் 

பிொிவில் உள்ளது;  

• நிறுவனம் அந்  வொய்ப்தப வளர்த்துக்தகொள்ள ஊழியர்கதள அல்ைது வச ிகதள 

ஒதுக்கியுள்ளது; அல்ைது  

• நிறுவனம் அ ற்கு வளங்கதள அல்ைது நி ிதய அளித் ிருக்கிறது.  

 

5. ரகசியக்கொப்பு 

5.1 ரகசியக்கொப்புள்ள  கவல்கள் 

ரகசியக்கொப்புள்ள  கவல்கள் த ொடர்ந்து ரகசியக்கொப்புடன் இருப்பது முக்கியமொகும். 

தபொதுமக்களுக்குக் கிதடக்கச் தசய்யப்படொ  எந் த்  கவல்களும் ரகசியக்கொப்புள்ள  கவல்களில் 

அடங்கும். இ ில் பின்வருவன உட்பட Gates-இன்  ற்பபொத ய அல்ைது எ ிர்பநொக்கப்படும் 

த ொழில்வணிக நடவடிக்தககள் த ொடர்பொன  கவல்களும் அடங்கைொம்: 

• தசயல்பொடுகள்; 

• விதை நிர்ணயம்; 

• கண்டுபிடிப்புகள்; 

• நிகழ்முதறகள்; 

• நி ி ொீ ியொன தசயல் ிறன் மற்றும்  ரவுகள்; 

• எ ிர்கொை வொய்ப்புகள்; 

• வர்த் க ரகசியங்கள் மற்றும் தசய்முதற அறிவு; 

• வொங்கு ல் மற்றும் உதடதம துறப்பு வொய்ப்புகள்; 

• ஆரொய்ச்சி மற்றும் கமம்பொடு; 

• வொடிக்தகயொளர் மற்றும் சப்தளயர்  கவல்கள்; 

• ஊழியர்கள், வொடிக்தகயொளர்கள், சப்தளயர்கள் அல்ைது பிற தவளித் 

 ரப்புகளிடம் தபற்ற  னிப்பட்ட முதறயில் அதடயொளம் கொட்டத் க்க  கவல்கள்  

•  கவல்கள் ரகசியக்கொப்புடன் தவத் ிருக்கப்படும் என்ற எ ிர்பொர்ப்புடன் எந்  

தவளித்  ரப்பொலும் அளிக்கப்படும் எந் ப் தபொதுவல்ைொ   கவல்களும்;  
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• நமது ஊழியர்களின் அதடயொளம், அவர்களது தபொறுப்புகள், ஊ ியம் அல்ைது 

அனுபவத்த ப் பற்றிய அதமப்பு விவரப்படங்கள் மற்றும்/அல்ைது பவறு எந் த் 

 கவல்களும். 

 

உங்கள் ரகசியக்கொப்புள்ள பணி விஷயங்கதள நண்பர்கபளொடு, உறவினர்கபளொடு 

அல்ைது ஊழியரல்ைொ  மற்றவர்கபளொடு, அல்ைது மின்தூக்கிகள், தவகுமக்கள் பபொக்குவரத்து 

வொகனங்கள் (விமொனங்கள் உட்பட) அல்ைது உணவகங்கள் பபொன்ற எந் ப் தபொது இடங்களிலும் 

பபசக் கூடொது.  

பின்வரும் சூழ்நிதைகளில்  விர எந்  இயக்குநரும், அலுவைரும் அல்ைது ஊழியரும் 

நிறுவனத் ின் ரகசியக்கொப்புள்ள அல்ைது உொிதமத்துவத்  கவல்கதள நிறுவனத் ிற்கு 

உள்பளபயொ தவளியிபைொ யொருக்கும் தவளிப்படுத் க் கூடொது: (i) தபறுநர் நிறுவனத் ின் ஊழியர், 

அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தபொறுப்புகதள நிதறபவற்ற அவருக்கு இந் த்  கவல்கள் 

ப தவப்படுகின்றன, அல்ைது (ii) தபறுநர் இத் தகய  கவல்கதளப் தபற நிறுவனத் ின் 

அ ிகொரமளிக்கப்பட்ட ஒரு பிர ிநி ியொல் முதறயொக அ ிகொரமளிக்கப்பட்ட ஓர் ஊழியரல்ைொ  

தவளித்  ரப்பு. நி ிப் பகுப்பொய்வொளர்கள், வரவுத் த ொிவிப்பு முகதமகள், பத் ிொிதகயொளர்கள், 

எல்ைொ ஊடகங்களும் ஆகிபயொர் பபொன்ற ஊழியரல்ைொ  நபர்களிடமிருந்து Gates த ொடர்பொக 

வரும் எல்ைொக் பகள்விகளும் ஒழுங்குமுதற FD-ஐப் பின்பற்றுவ ற்கொன நிறுவனத் ின் தகொள்தக 

மற்றும் தசயல்முதறகளின்படி தகயொளப்பட பவண்டும். அத்துடன், தபரும்பொைொன ஊழியர்கள் 

பவதையில் பசர்க்கப்படும்பபொது ஒரு  னி ரகசியக்கொப்பு ஒப்பந் த் ில் தகதயொப்பமிட பவண்டும். 

இப்படி ஒரு ஒப்பந் த் ில் தகதயொப்பமிட்ட ொக உங்களுக்கு நிதனவில்தை என்றொல், உங்கள் 

த ொழில்வணிகப் பிொிவுக்கொன எந் ப் தபொருந்தும் ஆவணங்கள் அல்ைது தகொள்தககளின் நகல் 

ஒன்தறயும் உங்கள் மனி வளத் துதறயிடம் (Human Resources Department) பகட்டுப் 

தபறுங்கள். 

நிறுவனத் ில் தசய்யும் பவதையிலிருந்து அல்ைது நிறுவனத் ிற்கு அளிக்கும் 

பசதவயிலிருந்து தவளிபயறும்பபொது, நீங்கள் உங்களிடம் உள்ள எல்ைொ ரகசியக்கொப்புள்ள 

 கவல்கதளயும்  ிருப்பித்  ர பவண்டும். நீங்கள் நிறுவனத் ில் பவதை தசய் பபொது அல்ைது 

நிறுவனத் ிற்குச் பசதவ அளித் பபொது த ொிந்துதகொண்ட எந்  ரகசியக்கொப்புள்ள  கவதையும் 

த ொடர்ந்து பொதுகொக்க பவண்டும். நீங்கள் உங்கள் முந்த ய பவதையில் தபற்ற  கவல்களும் 

அப  மொியொத யுடன் தகயொளப்பட பவண்டும். 

பமற்கூறப்பட்டது பபொக,  ற்பபொதுள்ள அல்ைது முந்த ய ஊழியர்களுக்குப் தபொருந்தும் 

பவறு எந்  ரகசியக்கொப்பு அல்ைது தவளிப்படுத் ொதம ஒப்பந் மும் பபொக (அது எழுத்துவடிவத் ில் 
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இருந் ொலும் பிற வடிவத் ில் இருந் ொலும், ஒரு பவதையளிப்பு ஒப்பந் ம், பிொிவு ஒப்பந் ம் 

அல்ைது அப  பபொன்ற பவதையளிப்பு அல்ைது ஊ ிய ஒப்பந் த் ின் ஒரு பகு ியொக இருப்பது 

உட்பட), எந்  அதமொிக்கக் கூட்டதமப்பு சொர்ந் , மொநிை அல்ைது உள்ளூர் சட்டத் ின் அல்ைது 

ஒழுங்குமுதறயின் சொத் ியமொன மீறல்கள் த ொடர்பொகத்  ற்பபொதுள்ள அல்ைது முன்னொள் ஊழியர் 

யொதரயும் எந்  அதமொிக்கக் கூட்டதமப்பு சொர்ந் , மொநிை அல்ைது உள்ளூர் அரசொங்க அல்ைது 

சட்ட அமைொக்கக் கிதள, முகதம அல்ைது அதமப்புடனும் (கூட்டொக, “அரசொங்க அதமப்பு”) 

த ொடர்புறுத்துவத , அதமப்புக்கு ஒத்துதழப்பத , அல்ைது அதமப்பிடம் புகொர்  ொக்கல் 

தசய்வத , அல்ைது இத் தகய எந் ச் சட்டத் ின் அல்ைது ஒழுங்குமுதறயின் அம்பைப்படுத்துநர் 

ஏற்பொடுகளின்படியும் பொதுகொக்கப்படும் எவற்தறயும் எந்  அரசொங்க அதமப்பிடமும் பிற 

வதகயில் தவளிப்படுத்துவத  இந்  தநறி  டுக்கவில்தை; இந்  ஒவ்தவொரு சூழ்நிதையிலும், 

பின்வரும் நிபந் தனகள் தபொருந்தும்: (i) ஒவ்தவொரு சூழ்நிதையிலும் இத் தகய 

த ொடர்புறுத் ல்களும் தவளிப்படுத் ல்களும் தபொருந்தும் சட்டத் ின்படி அதமந் ிருக்க பவண்டும், 

(ii) இத் தகய தவளிப்பொட்டுக்கு உட்படும்  கவல்கள் - அந் த்  கவல்கள் இவ்வொறு 

தவளிப்படுத் ப்படுவது 17 CFR 205.3(d)(2), தபொருந்தும் அரசு வழக்கறிஞர் நடத்த  வி ிகள், 

அல்ைது பிற வதகயில் மற்றபடி ஒரு வழக்கறிஞரொல் அனும ிக்கப்படும் என்றொல்  விர - 

 ற்பபொதுள்ள அல்ைது முன்னொள் ஊழியரொல் வழக்கறிஞர்-கட்சிக்கொரர் சிறப்புொிதமக்கு உட்பட்ட 

ஒரு த ொடர்புறுத் லின் மூைம் தபறப்பட்டிருக்கக் கூடொது. பமற்கூறப்பட்டவற்றுடன் முரண்படும் 

எந்  ஒப்பந் மும் பமற்கூறப்பட்டவற்றுடன் ஒத்துப்பபொவ ற்கொக நிறுவனத் ொல் 

 ிருத் ப்பட்ட ொக இ ன் மூைம் கரு ப்படும். 

5.2  னிப்பட்ட  ரவுகள் 

நொம் நமது த ொழில்வணிகத் ின் பபொக்கில் ஏரொளமொன நபர்களின்  னிப்பட்ட  ரவுகதளப் 

தபறுகிபறொம், தவத் ிருக்கிபறொம். நிறுவன ஊழியர்கதளப் பற்றிய  னிப்பட்ட  கவல்களுக்கொன 

அணுகல், Gates-க்குள் “அறியும் ப தவ” உள்ள நபர்களுக்கு மட்டுபம கிதடக்கும். இதவ 

ஒழுங்கொன மற்றும் ப தவயொன த ொழில்வணிக பநொக்கங்களுக்கொக மட்டும் அல்ைது ஒழுங்கொன 

அல்ைது சட்டபூர்வத் ப தவப்பொடுகதளத்  ிருப் ிப்படுத்துவ ற்கொகப் பிற ஊழியர்களுக்கு 

அல்ைது தவளித்  ரப்புகளுக்கு அனுப்பப்படும்.  னிப்பட்ட  கவல்கதளப் பரொமொிக்கும் 

தபொறுப்புள்ள ஊழியர்கள், அந் த்  கவல்கள் முதறயின்றி தவளிப்படுத் ப்படவில்தை அல்ைது 

 வறொகப் பயன்படுத் ப்படவில்தை என்று உறு ிப்படுத்  பவண்டும். பமலும்  கவல்களுக்கு, 

உைகளொவிய தகொள்தககள் பக்கத் ில் (Global Policies Page) Gates Industrial Europe SARL 

அகவுொிதமக் தகொள்தக (Gates Industrial Europe SARL Privacy Policy) உட்பட Gates-இன் 

உைகளொவிய நிறுவன அகவுொிதமக் பகொட்பொடுகதளயும் (Global Internal Privacy Principles) 

குறிப்பொன பிரொந் ியக் தகொள்தககதளயும் பொருங்கள். 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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நொம் தவத் ிருக்கும் உங்கள்  னிப்பட்ட  ரவுகதள நீங்கள் பொர்க்க விரும்பினொல், அல்ைது 

இத் தகய  ரவுகதளப் பற்றி நீங்கள் ஏப னும் பகள்விகள் பகட்க பவண்டும் என்றொல், 

 யவுதசய்து த ொடர்பு தகொள்ளுங்கள்: privacy@gates.com. 

6.  ரம் 

 ரம் என்பது Gates-இல் ஒரு தமய ம ிப்பீடொகும்.  ரத் ிற்கொன நமது  ரநிதைகதள 

எட்டுவ ில் ஒழுக்கத்துடன் கவனம் தசலுத்தும் கைொச்சொரம் நம்மிடம் உள்ளது. நமது ஊழியர்கள் 

வொடிக்தகயொளர்களின் ப தவகதள முதனப்புடன் எ ிர்பநொக்கி வொடிக்தகயொளர் 

எ ிர்பொர்ப்புகதள விஞ்சுவ ற்கு அ ிகொரம் தபற்றிருக்கிறொர்கள். நமது  யொொிப்புகள், அதமப்புகள், 

பசதவகள் ஆகியவற்றின் சமரசமற்ற  ரம் மற்றும் பொதுகொப்பில் Gates பற்றுறு ி தகொண்டுள்ளது. 

7. நியொயமொகக் தகயொளு ல்  

7.1 நியொயமொகப் பபொட்டியிடு லும் ஏகபபொக எ ிர்ப்பு மற்றும் நியொயமொன 

பபொட்டியிடல் சட்டங்களும் (Antitrust and Fair Competition Laws) 

சு ந் ிரத் த ொழில்நிறுவனத் ிற்கு ஊக்கமளிக்க அ ிமுக்கியமொக உள்ள நியொயமொன 

உைகளவு வர்த் க நதடமுதறகதள நொம் ஆ ொிக்கிபறொம். Gates-இன் உைகளொவிய ஏகபபொக 

எ ிர்ப்பு மற்றும் நியொயமொன பபொட்டியிடல் பகொட்பொடுகளும் (Global Antitrust and Fair 

Competition Principles) த ொடர்பொன பிரொந் ியக் தகொள்தககளும், பபொட்டிதயயும் ஒரு சு ந் ிரத் 

த ொழில்நிறுவன வர்த் க அதமப்தபயும் ஊக்குவிப்ப ில் உள்ள இந் ப் பற்றுறு ிதயப் 

பிர ிபலிக்கின்றன; இவற்தற உைகளொவிய தகொள்தககள் பக்கத் ில் கொணைொம். தபொருந்தும் 

ஏகபபொக எ ிர்ப்பு மற்றும் நியொயமொன பபொட்டியிடல் சட்டங்கள் அதனத்த யும் முழுதமயொகப் 

பின்பற்றுவது நமது தகொள்தகயொகும். 

பை நொடுகளில், வி ிக்கப்பட பவண்டிய விதைகள், பபொட்டி ொீ ியொன ஏைமுயற்சி, 

அணுகப்பட பவண்டிய வொடிக்தகயொளர்கள் அல்ைது பசதவயளிக்கப்பட பவண்டிய புவியியல் 

பகு ிகள் ஆகியதவ த ொடர்பொகப் பபொட்டியொளர்கள்  ங்களுக்கிதடபய ஒப்பந் ங்கள் 

தசய்துதகொள்வது அனும ிக்கப்படுவ ில்தை. சட்டவிபரொ மொன, பபொட்டி எ ிர்ப்பு 

நடத்த க்கொன எடுத்துக்கொட்டுகளில் பின்வருவனவும் அடங்கும்: 

• ஏைமுயற்சிகதளப் பபொட்டியொளர்களுடன் ஒருங்கிதணத் ல்; 

• வொடிக்தகயொளர்கதள அல்ைது சந்த கதள ஒதுக்கித் ரு ல்; 

• ஒரு விதை வரம்தப அல்ைது ஒரு குதறந் பட்ச அல்ைது அ ிகபட்ச விதைதய 

நிர்ணயித் ல்; 

mailto:privacy@gates.com
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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• தவளியீட்தடக் குதறத் ல் அல்ைது தடலிவொி பநரத் ிட்டங்கதளக் 

கட்டுப்படுத்து ல்; 

•  ள்ளுபடிகள், விதைக் குதறப்புகள், அல்ைது கடன் வி ிமுதறகதள நிர்ணயித் ல்; 

• குறிப்பிட்ட சப்தளயர்கள் அல்ைது வொடிக்தகயொளர்கதளப் புறக்கணிக்க 

ஒப்புக்தகொள்ளு ல்; 

• ைொபங்கள், தசைவுகள், விதைகள் அல்ைது விற்பதனயின் பிற வி ிமுதறகள் 

அல்ைது நிபந் தனகள் த ொடர்பொன  கவல்கதளப் பொிமொறிக்தகொள்ளு ல். 

 

இந் ச் சட்டங்கதள மீறுவது நிறுவனத் ின் மீதும் அ ன் ஊழியர்கள் மீதும் கடுதமயொன 

கிொிமினல் மற்றும் குடிதமத்  ண்டதனகள் வி ிக்கப்பட வழிவகுக்கக்கூடும்.  

Gates த ொழில் நடத்தும் பல்பவறு அ ிகொரவரம்புகளில் இருக்கும் ஏகபபொக எ ிர்ப்பு 

மற்றும் நியொயமொன பபொட்டியிடல் சட்டங்களின் ப தவப்பொடுகதளப் புொிந்துதகொள்வது 

கடினமொக இருக்கைொம். ஒரு பபொட்டியொளருடனொன எந் த் த ொடர்பும் அபொயகரமொக 

இருக்கக்கூடும். பபொட்டியொளர்கள் இதடயிைொன ஓர் ஒப்பந் மொனது சட்ட ொீ ியொகக் பகள்விக்கு 

உட்படுத் ப்பட எழுத்துமூைமொகபவொ துல்லியமொகபவொ இருக்கத் ப தவயில்தை. சட்டவிபரொ  

ஒப்பந் ங்கள் பை சமயங்களில் “சிறு உதரயொடல்கள்”, “இயல்பொன கைந்துதரயொடல்கள்”, 

த ொழில்வணிகத்  கவல்களின் “ ீங்கற்ற” பொிமொற்றங்கள் ஆகியவற்றின் சந் ர்ப்ப சொட்சியத் ின் 

மூைம் நடத் ப்படுகின்றன. கைந்துதரயொடல்கள் ஒரு தபொிய, முதறசொர்ந்  குழுவில் நடந் ொலும் 

சொி, ஒரு வர்த் கச் சங்க சந் ிப்புக்குப் பின்பு நிகழும் கூட்டங்கள் பபொன்ற சமூக அதமவில் 

நடந் ொலும் சொி, அவற்தற நீங்கள்  விர்க்க பவண்டும். பபொட்டியொளர்கள் சம்பந் ப்பட்ட வர்த் கக் 

குழு நடவடிக்தககளில் அல்ைது கூட்டுதழப்புச் தசயல் ிட்டங்களில் பங்பகற்கும்பபொது - அதவ 

தபொது நைனுக்கொக நடத் ப்படுபதவ பபொல் த ொிந் ொல்கூட - நீங்கள் விழிப்புடன் இருக்க 

பவண்டும். 

ஒரு பபொட்டியொளர் பபொட்டி ொீ ியொக முக்கியத்துவம் உள்ள ஒரு  தைப்பு பற்றி அல்ைது 

ஏகபபொக எ ிர்ப்பு அல்ைது நியொயமொகப் பபொட்டியிடல் சட்டங்கதள அல்ைது நமது நிறுவனக் 

தகொள்தகதய மீறக்கூடியதவ என்று நீங்கள் நம்பும் பவறு எந்  விஷயத்த ப் பற்றியும் பபசத் 

த ொடங்கினொல், நீங்கள் உடனடியொகவும் உறு ியொகவும் அது பற்றிக் கைந்துதரயொட மறுக்க 

பவண்டும்; கூடுமொன விதரவில் உங்கள் த ொழில்வணிகப் பிொிவுக்குள் இருக்கும்  குந்  நபருக்குத் 

த ொியப்படுத்  பவண்டும், அல்ைது அற மற்றும் பின்பற்றல் உ வி எண்தண (Ethics and 

Compliance Hotline) அதழக்க பவண்டும்.  
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7.2 ஊழியர் உடல்நைம் மற்றும் பொதுகொப்பு 

பூஜ்யப் பணியிட பொ ிப்புகள் என்ற இைக்குடன் ஒரு பொதுகொப்பொன பணிச் சூழதை 

வங்குவ ில் நொம் பற்றுறு ி தகொண்டிருக்கிபறொம். ஆபரொக்கியமொன மற்றும் பொதுகொப்பொன பணி 

நிதைகளும் சம்பவங்கதளத்  டுப்பதும் நமது த ொழில்வணிகத்த  இயக்குவ ன் மிக முக்கியமொன 

பகு ிகள். தபொருந்தும் உடல்நை மற்றும் பொதுகொப்புச் சட்டங்கள் அதனத்த யும் நொம் 

முழுதமயொகப் பின்பற்ற பவண்டும். நீங்கள் பணிபுொியும் சூழல் எந் க் கொரணத் ிற்கொவது 

பொதுகொப்பற்ற ொக அல்ைது அச்சுறுத்துவ ொக ஆனொல், நீங்கள் தசய்துதகொண்டிருப்பத  உடபன 

நிறுத் ிவிட்டு, அந் ப் பிரச்சதனதய உங்கள் த ொழில்வணிகப் பிொிவுக்குள் இருக்கும்  குந்  

நபருக்குத் த ொியப்படுத்  பவண்டும், அல்ைது அற மற்றும் பின்பற்றல் உ வி எண்தணப் 

பயன்படுத்  பவண்டும். 

பின்வருபதவ உங்கள் தபொறுப்புகளொகும்: 

• பணிச் சூழதைப் பொதுகொப்பொக தவத் ிருப்ப ன் மூைம் சம்பவங்கதளயும் 

பொ ிப்புகதளயும்  விர்த் ல்; 

• பொதுகொப்பொன பணிச் தசயல்முதறகதளயும் நதடமுதறகதளயும் பின்பற்று ல்; 

• மற்றவர்களுக்கு முன்னு ொரணமொகத்  ிகழ் ல்; 

• பொதுகொப்பற்ற சூழ்நிதைகதள எப்படி அதடயொளம் கொண்பது என்று 

கற்றுக்தகொள்ளு ல்;  

• சம்பவங்கள், பொ ிப்புகள் அல்ைது பொதுகொப்பற்ற பணி நிதைகள் அல்ைது உடல் 

ொீ ியொன அல்ைது உணர்ச்சி ொீ ியொன தகொடுதமப்படுத்து ல் சூழ்நிதைகதளத் 

த ொிவித் ல். 

 

மது பபொத யில் அல்ைது பபொத ப் தபொருட்களின் பபொத யில் பவதை தசய்யும் 

ஊழியர்கள்,  ங்களுக்கும் பிற ஊழியர்களுக்கும் தபொது மக்களுக்கும் அபொயம் விதளவிக்கிறொர்கள். 

பணியிடத் ில் அல்ைது நிறுவன பவதையின்பபொது பமொட்டொர் வொகனங்கதள அல்ைது பிற 

இயந் ிரங்கதள இயக்குதகயில் மதுதவயும் பபொத ப் தபொருட்கதளயும் தவத் ிருக்கவும் 

பயன்படுத் வும் நிறுவனம் எந்  ஊழியதரயும் அனும ிக்கொது. இருந் ொலும், 

அ ிகொரமளிக்கப்பட்ட நிறுவன விழொக்களில் அல்ைது வொடிக்தகயொளர் பகளிக்தக பபொன்ற 

குறிப்பிட்ட சிை ஒழுங்கொன த ொழில்வணிக அதமவுகளில் ஊழியர்கள் மது அருந் ைொம். ஆனொல் 

ஊழியர்கள் எல்ைொ சமயங்களிலும் தபொறுப்பொக நடந்துதகொண்டு மி மொகக் குடிக்க பவண்டும் 

என்று எ ிர்பொர்க்கப்படுகிறொர்கள். 
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பணியிடத்த  வன்முதற அல்ைது வன்முதறக்கொன அச்சுறுத் ல் இல்ைொமல் 

தவத் ிருப்ப ில் நிறுவனம் பற்றுறு ி தகொண்டுள்ளது. Gates-க்கு அ ன் பவதை இடங்களில் 

எ ிலும் வன்முதறச் தசயல்கள் மற்றும்/அல்ைது வன்முதறக்கொன அச்சுறுத் ல்கள் மீது பூஜ்ய 

சகிப்புத் ன்தம தகொண்டிருக்கிறது. எந்  வன்முதறயொன நடத்த யும் அல்ைதுவன்முதற, 

விபரொ ம், அல்ைது அச்சுறுத் ல் நிைவும் ஒரு சூழதை உருவொக்கும் எந்  நடத்த யும் எங்கிருந்து 

வந் ொலும் சகித்துக்தகொள்ளப்படொது. ஊழியர்கள் நிறுவன வளொகத் ில் இருக்கும்பபொது எந்  

சமயத் ிலும் ஒரு ஆயு த்த  தவத் ிருக்கக் கூடொது. வன்முதறச் தசயல்களுக்கொன வொய்ப்தபக் 

குதறக்க தசயலூக்கமுள்ள நடவடிக்தககள் பமற்தகொள்ளப்படும். ஒவ்தவொரு வன்முதறச் தசயலும் 

அல்ைது அச்சுறுத் லும் உடனடியொன மற்றும் உறு ியொன ப ில்விதனதய விதளவிக்கும். 

Gates-இலிருந்து பவதைநீக்கம் தசய்யப்படுவதும் இ ில் அடங்கைொம். எந்  அச்சுறுத்தும் 

நடத்த தயயும் உடனடியொக பமைொண்தமக்குத் த ொிவிப்பது ஒவ்தவொரு ஊழியருக்கும் உள்ள 

தபொறுப்பொகும்.  

 

7.3 சமமொக நடத்து ல் 

நம் எல்ைொ ஊழியர்கதளயும் பவதைக்கொன  கு ிதபற்ற விண்ணப்ப ொரர்கதளயும் சமமொக 

நடத்துவ ில் நொம் உறு ியொகப் பற்றுறு ி தகொண்டிருக்கிபறொம். பவதையின் எல்ைொ 

அம்சங்களிலும் சம வொய்ப்பு என்பது நமது மிக உறு ியொன மற்றும் மிக அடிப்பதடயொன 

நம்பிக்தககளில் ஒன்றொகும். எந் ச் சட்டவிபரொ ப் பொகுபொட்தடயும் துன்புறுத் தையும் அல்ைது 

ப ிைடிதயயும் நொம் சகித்துக்தகொள்ள மொட்படொம்.  

சட்டவிபரொ ப் பொகுபொடு, துன்புறுத் ல், ப ிைடி, தகொடுதமப்படுத்து ல் (உடல் ொீ ியொக 

அல்ைது பிற வதகயில்), அவமொியொத , ரகதள, கதைத் ல் அல்ைது த ொழில்முதறயல்ைொ  பிற 

நடத்த கள் இல்ைொ  ஒரு பணிச் சூழதை Gates  தட அளிக்க உ வுவது நம் ஒவ்தவொருவருக்கும் 

உள்ள தபொறுப்பொகும். ஊழியர்கள், வொடிக்தகயொளர்கள், சப்தளயர்கள் அல்ைது பவறு எந்  

த ொழில்வணிகத் த ொடர்புகதளயும் வயது, இனம், நிறம், பொலினம், பொலீர்ப்பு நிதை, பொலின 

அதடயொளம் அல்ைது தவளிப்பொடு,  ிருநர் நிதை, ம ம், பிறந்  நொடு, மூ ொத யர், குடியுொிதம, 

உடலூனம், ரொணுவப் பணி ஓய்வு அல்ைது  ிருமண நிதை, மரபணுவியல்  கவல்கள், கர்ப்பம், 

குழந்த ப் பிறப்பு அல்ைது த ொடர்பொன மருத்துவ நிதைகள், அல்ைது கூட்டதமப்பு சொர்ந் , 

மொநிை அல்ைது உள்ளூர்ச் சட்டத் ொல் பொதுகொக்கப்படுகின்ற தபொருந்தும் நிதையின் (கூட்டொக, 

“பொதுகொக்கப்பட்ட வதகப்பொடுகள்”) அடிப்பதடயில் பொகுபொடு கொட்டுவத  அல்ைது 

துன்புறுத்துவத  நிறுவனம் சகித்துக்தகொள்ளொது. சக ஊழியர்கள், பமற்பொர்தவயொளர்கள், 

வொடிக்தகயொளர்கள், விற்பதனயொளர்கள் அல்ைது நிறுவனத்துடன் த ொழில் நடத்தும் பிற 

நபர்களின் பொலியல் துன்புறுத் தை நிறுவனம் சகித்துக்தகொள்ளொது, அைட்சியப்படுத் ொது, 
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அனும ிக்கொது. இந் க் தகொள்தகயின் எந்  மீறலும், பவதைநீக்கம் வதரயிலும் பவதைநீக்கத்த  

உள்ளிட்டதுமொன  குந்  ஒழுங்கு நடவடிக்தகக்கு உட்பட்டது. இந் க் தகொள்தகயின் எந்  

மீறதையொவது நீங்கள் கவனித் ொல், நீங்கள் உங்கள் த ொழில்வணிகப் பிொிவுக்குள் இருக்கும் 

 குந்  நபருக்குத் த ொியப்படுத்  பவண்டும் அல்ைது அற மற்றும் பின்பற்றல் உ வி எண்தண 

அதழக்க பவண்டும். 

7.4 பன்தமயும் அரவதணப்பும் 

Gates-இல் ஊழியர் பன்தம நமது த ொழில்வணிகக் குறிக்பகொள்கதள எட்டுவ ில் ஒரு 

முக்கியக் கூறொகும். நமது பை ரப்பட்ட ஊழியர்  ளமொனது நொம் உைதகங்கும் உள்ள நமது 

வொடிக்தகயொளர்களுக்கு பசதவயளிப்ப ில் பமலும் புதுதமயொகவும் தசயல் ிறத்ப ொடும் 

தசயல்பட உ வுகிறது. நொம் ஒரு தவளிப்பதடயொன, அரவதணக்கின்ற, மொியொத  நிதறந்  

பணிச்சூழலில் பற்றுறு ி தகொண்டிருக்கிபறொம். 

7.5 சுற்றுச்சூழல் 

நொம் நமது உைகம்  ழுவிய தசயல்பொடுகதள இயற்தகச் சூழலுக்கொன மொியொத யுடன் 

நடத்துவ ில் பற்றுறு ி தகொண்டிருக்கிபறொம். தபொருந்தும் சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள் மற்றும் 

 ரநிதைகதளப் பின்பற்றும் தபொறுப்பு ஊழியர்களுக்கு உள்ளது.  ிட மற்றும் அபொயகரமொன 

கழிவுகள் எப்பபொதுபம தபொறுப்பொகவும் தபொருந்தும் சட்டத் ின்படியும் தகயொளப்பட பவண்டும். 

எப்பபொத ல்ைொம் சொத் ியபமொ அப்பபொது சுற்றுச்சூழல் சொர்ந்  விழிப்புணர்வு தகொண்ட, 

நிதைநிறுத் த் க்க நதடமுதறகளில் ஈடுபடும்படி ஊழியர்கதள ஊக்குவிக்கிபறொம். 

தபொருந்தும் எந்  சுற்றுச்சூழல் சட்டத் ின் எந்  மீறதைப் பற்றியொவது உங்களுக்குத் 

த ொியவந் ொல், நீங்கள் உடபன உங்கள் த ொழில்வணிகப் பிொிவுக்குள் இருக்கும்  குந்  நபருக்குத் 

த ொியப்படுத்  பவண்டும் அல்ைது அற மற்றும் பின்பற்றல் உ வி எண்தண அதழக்க பவண்டும். 

7.6 சப்தளயர் மற்றும் வொடிக்தகயொளர் உறவுகள் 

நொம் நமது சப்தளயர் மற்றும் வொடிக்தகயொளர் உறவுகளுக்குச் சட்டபூர்வமொன, 

தசயல் ிறமுள்ள, நியொயமொன நதடமுதறகதள அடிப்பதடயொகக் தகொண்டிருக்கிபறொம். நமது 

சப்தளயர் உறவுகளின்  ரம், பை சமயங்களில் நமது வொடிக்தகயொளர் உறவுகளின்  ரத் ின் மீது 

பநரடித்  ொக்கத்த  ஏற்படுத்துகிறது. சப்தளயர் உறவுகதள நிறுவு ல் மற்றும் பரொமொித் ல் 

த ொடர்பொக நீங்கள் அறிய பவண்டிய வழிகொட்டுதநறிகதள Gates சப்தளயர் நடத்த  தநறி 

(Gates Supplier Code of Conduct) எடுத்துதரக்கிறது. இந் க் தகொள்தகதய இங்கு கொணைொம்: 

https://www.gates.com/us/en/about-us/policies. 

https://www.gates.com/us/en/about-us/policies
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இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் சப்தளயர்கதளயும் 

வொடிக்தகயொளர்கதளயும் நியொயமொகவும் பநர்தமயொகவும் தகயொள பவண்டும். நமது 

 யொொிப்புகதளயும் பசதவகதளயும் அவற்றின் நிதறகளின் அடிப்பதடயில் விற்பதும் 

பபொட்டியொளர்களின்  யொொிப்புகதளயும் பசதவகதளயும் பற்றி இழிவொகப் பபசுவத த்  விர்ப்பதும் 

Gates-இன் தகொள்தகயொகும். பபொட்டியொளர்களின் இயல்பு, நி ி நிதை, அல்ைது அவர்களுக்கு 

இருக்கக்கூடிய சட்ட அல்ைது ஒழுங்குமுதறப் பிரச்சிதனகதளப் பற்றிப் பபசு ல் என்று வரும்பபொது 

இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிபயொர் கவனமொக இருக்க பவண்டும்.  

வொங்குவதும் விற்பதும் தநருங்கொமல், எந் க் தகயூட்டுகள், ைஞ்சங்கள், ரகசிய கமிஷன்கள், 

அன்பளிப்புகள் அல்ைது உ விகளும் இல்ைொமல் தசய்யப்பட பவண்டும். சட்ட ொீ ியொக 

அனும ிக்கப்படும் சூழலிலும் நிறுவனக் தகொள்தககள் மற்றும் உள்ளூர் த ொழில்வணிக 

நதடமுதறகளின்படியும், நிறுவனத்ப ொடு த ொழில் நடத்துகின்ற அல்ைது த ொழில் நடத்  

விரும்புகின்ற நபர்களுக்கும் நபர்களிடமிருந்தும் சிறு அன்பளிப்புகளும் நியொயமொன அளவு 

பகளிக்தகயும்  ரப்படைொம், தபறப்படைொம். அனும ிக்கப்பட்ட அன்பளிப்பு அல்ைது பகளிக்தக 

எதுவும் தபறுநருக்கு நிஜமொன  னிப்பட்ட வளத்த  அளிக்கும்படியொன அல்ைது தபறுநருக்கு ஒரு 

கடப்பொட்தட (கரு ப்பட்டொலும் உண்தமயொக இருந் ொலும்) ஏற்படுத்தும்படியொன, அல்ைது 

தபொதுப் பொர்தவக்கு உட்படுத் ப்பட்டொல் நிறுவனத்த  அல்ைது தகொதடயொளதர அல்ைது 

தபறுநதரத்  வறொகக் கொட்டும்படியொன  ன்தமதய அல்ைது ம ிப்தபக் தகொண்டிருக்கக் கூடொது. 

தரொக்கம் அல்ைது தரொக்கத் ிற்கு நிகரொனதவ (அன்பளிப்பு அட்தடகள் உட்பட)  ரப்படபவொ 

ஏற்கப்படபவொ கூடொது. இருந் ொலும், ஊழியர்களுக்கு நிறுவனத் ிற்கு தவளிபய  னிப்பட்ட 

உறவுகள் இருக்கும் என்பத யும் பை சூழ்நிதைகளில்  னிப்பட்ட உறவுகளும் த ொழில் 

உறவுகளும் சந் ிக்கக்கூடும் என்பத யும் Gates அங்கீகொிக்கிறது. அந்  உறவுகளின் 

பின்னணியில்  ரப்படும் மற்றும் ஏற்கப்படும் அன்பளிப்புகள் சட்டபூர்வமொனதவயொகவும் 

முதறயொனதவயொகவும் இந் ச் சூழ்நிதைகளில் நியொயமொக முதறயொனதவயொகப் பொர்க்கப்படும் 

என்றும் உறு ிப்படுத் , ஊழியர்கள் அந்  அன்பளிப்புகள் விஷயத் ில் சிந் ித்துச் தசயல்படும்படி 

ஊக்குவிக்கப்படுகிறொர்கள். அன்பளிப்புகள், பகளிக்தக, விருந்ப ொம்பல் ஆகியதவ குறித்  

நிறுவனத் ின் தகொள்தகதளப் பற்றிய பமலும் விொிவொன வழிகொட்டுதநறிகளுக்கு, உைகளொவிய 

தகொள்தககள் பக்கங்களில் இருக்கும் Gates-இன் அன்பளிப்புக் தகொள்தகதயயும் (Gift Policy) 

ஊழல் எ ிர்ப்புக் தகொள்தகயின் (Anti-Corruption Policy) பகு ி 4-ஐயும் பொருங்கள்.  

பின் ங்கியவர்கள், சிறுபொன்தமயினர், தபண்கள் ஆகிபயொருக்கு தசொந் மொன எந்  

சப்தளயர் நிறுவனங்களும் உட்பட எப்பபொதுபம சப்தளயர்கள் நமது தகொள்மு ல் அளவில் ஒரு 

பங்தக ஈட்டுவ ற்குப் பபொட்டி ொீ ியொன ஒரு வொய்ப்தப இயக்குநர்கள், அலுவைர்கள், ஊழியர்கள் 

ஆகிபயொர் அளிக்க பவண்டும்;  ரம், தசைவு, தடலிவொி ஆகியதவ குறித்  வொடிக்தகயொளர் 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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எ ிர்பொர்ப்புகதளத் த ொடர்ந்து பூர்த் ிதசய்து விஞ்சுவத  உறு ிப்படுத்துவ ில் சப்தளயொின் 

ஆ ரதவ நொடிப் தபற பவண்டும். 

நிறுவனத்த ப் பிதணக்கும் பநொக்கத்துடன் தசய்யப்படும் எந்  ஒப்பந் த்த யும் நீங்கள் 

அனும ியின்றி ஏற்படுத் ிக்தகொள்ளக் கூடொது. Gates-ஐப் பிதணக்கும் குறிப்பிட்ட சிை 

ஒப்பந் ங்களுக்கு ஒப்பு ல் அளித்துக் தகதயொப்பமிடும் அ ிகொரம் உள்ள நபர்கதள அதடயொளம் 

கொட்டும் ஒப்பந்  மற்றும் தகதயொப்ப ஒப்பு ல் தகொள்தககதள நிறுவனம் நிறுவியிருக்கிறது 

(“அ ிகொர ஒதுக்கீடு”); அந் க் தகொள்தககள் Gates அக பிதணயத் ின் ஊழியர் கருவிப்தபட்டி 

(Employee Toolbox) பகு ியில் பரொமொிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட ஒரு ஒப்பந் த் ிற்கு எந்  

ஊழியர்களிடம் அ ிகொரமளிப்பு அ ிகொரம் உள்ளது என்பது பற்றி ஏப னும் பகள்விகள் பகட்க 

பவண்டும் என்றொல், Gates கூட்டொண்தம நி ித் துதறதயத் (Corporate Finance Department) 

த ொடர்பு தகொள்ளுங்கள். குறிப்பிட்ட ஒரு ஒப்பந் த் ிற்கு எந்  ஊழியர்களிடம் தகதயொப்ப 

அ ிகொரம் உள்ளது என்பது பற்றி ஏப னும் பகள்விகள் பகட்க பவண்டும் என்றொல், Gates சட்டத் 

துதறதயத் (Law Department) த ொடர்பு தகொள்ளுங்கள்.  

7.7 மனி  உொிதமகள் 

மனி  உொிதமகளுக்கொன சர்வப சத்  ரநிதைகளின்படி மனி  உொிதமகதள ம ிப்ப ில் 

நொம் பற்றுறு ி தகொண்டிருக்கிபறொம். நமது  யொொிப்புகள் அவற்தற உருவொக்கும் மனி ர்களிடமும் 

அதவ உருவொக்கப்படும் சமூகங்களிடமும் உள்ள மொியொத தயக் கொட்டும் சூழல்களில் உற்பத் ி 

தசய்யப்படுவத  Gates உறு ிப்படுத்தும். Gates நிறுவனம் மனி  உொிதமகள் தகொள்தகதய 

(Human Rights Policy) பமற்தகொண்டுள்ளது. மனி  உொிதமகள் தகொள்தகயின் ஒரு நகல், 

உைகளொவிய தகொள்தககள் பக்கத் ில் உள்ளது. 

8. நிறுவன தசொத்துக்கதளப் பொதுகொத் ல் மற்றும் பயன்படுத்து ல் 

8.1 நிறுவன தசொத்துக்கதளப் பயன்படுத்து ல் 

நொம் அளிக்கும் பசதவகளின்  ரத்த யும் தசயல் ிறத்த யும் பமம்படுத்  நொம் கணினிகள், 

த ொதைநகல் இயந் ிரங்கள், புதகப்பட நகல் இயந் ிரங்கள் மற்றும் பிற த ொழில்வணிக 

அதமப்புகதளயும் உபகரணங்கதளயும் பயன்படுத்துகிபறொம். நீங்கள் இந்  அதமப்புகதளயும் 

உபகரணங்கதளயும் Gates-இன் த ொழில் த ொடர்பொன பநொக்கங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கப் 

பயன்படுத்  பவண்டும். ஊழியர்கள் தபொதுவொக இத் தகய வளங்கதளயும் அதமப்புகதளயும் 

சிறு  னிப்பட்ட பநொக்கங்களுக்கொக பயன்படுத்  அனும ிக்கப்படுகிறொர்கள் என்றொலும், அவர்கள் 

அவற்தறப் தபொறுப்பொன முதறயிலும் அவர்கதளபயொ நிறுவனத்த பயொ இழப்பு, தபொறுப்பொ ல் 

அல்ைது பச த் ிற்கு உட்படுத்தும் என நியொயமொக எ ிர்பொர்க்கப்படொ  வதகயிலும் பயன்படுத்  

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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பவண்டும். இந்  அதமப்புகள் மற்றும் உபகரணங்களின் எல்ைொப் பயன்பொடும் நிறுவனத் ின் 

தசொந்  முடிவுக்குட்பட்டது; அந் ப் பயன்பொடொநது தபொருந்தும் சட்டம், Gates-இன் ஏற்கத் க்க 

பயன்பொடு தகொள்தக (Acceptable Use Policy), இருபயன்பொட்டு சொ னக் தகொள்தக (Dual-Use 

Device Policy), மற்றும் உைகளொவிய தகொள்தககள் பக்கத் ில் உள்ள பிற த ொழில்நுட்பக் 

தகொள்தககளின்படி அதமய பவண்டும். தபொதுவொக, ஊழியர்களுக்கு நிறுவனத் ின் பல்பவறு 

த ொழில்நுட்பங்களுக்கொன அணுகல் அவர்களது பவதைக்பகற்ப அளிக்கப்படுகிறது. இத் தகய 

அணுகதை தமொத் மொக ரத்துதசய்வது உட்படத்  ன்னிடம் உள்ள எந்  வழிமுதறயின் மூைமும் 

அணுகதைக் குதறக்க நிறுவனத் ிற்கு உொிதம உள்ளது. நீங்கள் இந் க் தகொள்தகதய மீறினொல் 

பவதைநீக்கம் வதரயிலும் மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்தகக்கும் உட்படுத் ப்படைொம்.  

நமது அதமப்புகளில் அல்ைது உபகரணங்களொல் உருவொக்கப்படுகின்ற, அவற்றில் 

உள்ளிடப்படுகின்ற, அல்ைது அவற்றில் பசமித்துதவக்கப்படுகின்ற எல்ைொச் தசய் ிகள், 

ஆவணங்கள்,  ரவுகள் மற்றும் பிற தபொருட்களும் நிறுவனத் ிற்குச் தசொந் மொனதவ. தபொருந்தும் 

சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு, நொங்கள் எந்  சமயத் ிலும், உங்களுக்குத் த ொிவித்ப ொ 

த ொிவிக்கொமபைொ, இத் தகய தபொருட்கதள அணுகக்கூடும், பமற்பொர்தவயிடக்கூடும், 

கண்கொணிக்கக்கூடும் மற்றும்/அல்ைது தவளிப்படுத் க்கூடும். இ ில் எல்ைொ மின்னஞ்சல் 

தசய் ிளும் இதணயப் பயன்பொடும் அடங்கும். 

8.2 அரசியல் மற்றும் ஈதக நடவடிக்தககள்  

நிறுவன நி ிகதள அல்ைது தசொத்துக்கதளப் பயன்படுத் ி அதமொிக்கொவிபைொ எந்  

தவளிநொட்டிலுபமொ உள்ள எந்  அரசியல் கட்சிக்கும், அரசியல் பிரச்சொரத் ிற்கும், அரசியல் 

பவட்பொளருக்கும் அல்ைது அரசு அ ிகொொிக்கும், அல்ைது எந்  ஈதக அதமப்புக்கும் பங்களிப்புகள் 

தசய்யப்படக் கூடொது - அந் ப் பங்களிப்பு சட்டபூர்வமொன ொகவும் தவளிப்பதடயொக 

அ ிகொரமளிக்கப்பட்ட ொகவும் இருந் ொல்  விர. அரசு அ ிகொொிகளின் சொர்பொக அல்ைது 

அவர்களது உத் ரவுப்படிபயொ ஆபைொசதனப்படிபயொ ஈதகப் பங்களிப்புகள் தசய் ொல், 

தவளிநொட்டு ஊழல் நடவடிக்தககள் சட்டம் (Foreign Corrupt Practices Act) யு.பக. ைஞ்சமளிப்புச் 

சட்டம் (UK Bribery Act) ஆகியதவ உட்படப் பல்பவறு ஊழல் எ ிர்ப்புச் சட்டங்களின் கீழ் 

நிறுவனத் ிற்கும் சம்பந் ப்பட்ட எந்  ஊழியர்களுக்கும் பின்விதளவுகள்  ீவிரமொக 

இருக்கக்கூடும். எனபவ, ஓர் அரசு அ ிகொொிக்பகொ  னிநபருக்பகொ ஒரு  னிப்பட்ட நன்தமதய 

அளிப்ப ற்கொன மதறமுக வழியொக நன்தகொதடகள் பயன்படுத் ப்படக் கூடொது என்பது 

நிறுவனத் ின் தகொள்தகயொகும். கூடு ல் வழிகொட்டுதநறிகளுக்கு ஊழல் எ ிர்ப்புக் தகொள்தகயின் 

பகு ி 6.0-ஐப் பொருங்கள். 

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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இந்  தநறியில் இருக்கும் எதுவும் நீங்கள் உங்கள் தசொந்  பநரத்த  அல்ைது நி ிதய 

நீங்கள் விரும்பும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அல்ைது பவட்பொளர்களுக்குப் பங்களிப்பத த்  டுக்கும் 

பநொக்கத்த க் தகொண்ட ல்ை. ஈதகப் பணி, சமூகப் பணி, ஈதக நன்தகொதடகள் அளித் ல் 

ஆகியவற்றில் ஊழியர்கள் ஈடுபடுவத  நிறுவனம் அங்கீகொித்து ஊக்குவிக்கிறது. இருந் ொலும், 

Gates Industrial Corporation plc அறக்கட்டதள நிகரொன அன்பளிப்புத்  ிட்டத் ின்படி 

(Foundation Matching Gift Program) அல்ைது தசயலில் இருக்கும் அது பபொன்ற பிற 

 ிட்டத் ின்படி  விர, நீங்கள்  னிப்பட்ட முதறயில் உங்கள் தசொந்  பநரத்த  அல்ைது நி ிதயப் 

பங்களித் ொல் அ ற்கு நிறுவனம் இழப்பீடு அளிக்கொது, தசைதவத்  ிரும்பத்  ரொது. 

8.3 நி ி ொீ ியொன கட்டுப்பொடுகள் 

அதமொிக்க பத் ிரங்கள் மற்றும் பொிவர்த் தன ஆதணயம் (Securities and Exchange 

Commission), அதமொிக்க அரசு முகதமகள், ஆகியவற்றிடமும் நிறுவனம்  ொக்கல் தசய்யும் 

அல்ைது சமர்ப்பிக்கும் எல்ைொ அறிக்தககளிலும் ஆவணங்களிலும் நிறுவனம் தசய்யும் பிற எல்ைொ 

த ொடர்புறுத் ல்களிலும் தபொருந்தும் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறகளின்படி முழுதமயொன, 

நியொயமொன, துல்லியமொன, உொிய பநரத் ிைொன, புொிந்துதகொள்ளத் க்க தவளிப்படுத் ல்கதளச் 

தசய்வது நிறுவனத் ின் தகொள்தகயொகும். 

மு லீட்டொளர்கள், கடனொளர்கள் மற்றும் பிறருக்கு நிறுவனத் ின் நி ி சொர்ந்   கவல்களில் 

ஒழுங்கொன ஆர்வம் உள்ளது. அத்துடன், பங்கு தபொதுவில் வர்த் கம் தசய்யப்படும் நிறுவனம் 

என்ற முதறயில், நிறுவனம் அதமொிக்கக் கடன்பத் ிரச் சட்டங்கள் உட்பட நமது த ொழில்வணிகப் 

ப ிவுகளுக்குொிய ஏரொளமொன சட்டங்களுக்கும் ஒழுங்குமுதறகளுக்கும் உட்பட்டது. நிறுவனம் 

 னது நி ி சொர்ந்  நடவடிக்தககதள எல்ைொ தபொருந்தும் சட்டங்கள் மற்றும் கணக்குப்ப ிவு 

நதடமுதறகதளயும் பின்பற்றிப் ப ிவு தசய்ய பவண்டும்; நடப்பு, முழுதமயொன, துல்லியமொன 

 கவல்கதள எந்  மற்றும் எல்ைொ அரசு முகதமகளுக்கும் வழங்க பவண்டும். Gates-இன் நி ித் 

த ொிவிப்பின் முழுதமத் ன்தம, எந் த்  கவல்களின் அடிப்பதடயில் நமது கணக்குப்ப ிவுகளும் 

ப ிவுகளும் அதமந்துள்ளனபவொ அவற்றின் தசல்லுபடித் ன்தம, துல்லியம், முழுதம 

ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயிைொனது. இத் தகய  கவல்கதள உருவொக்குவ ில், 

நிகழ்முதறப்படுத்துவ ில் அல்ைது ப ிவு தசய்வ ில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள் அவற்றின் 

முழுதமத் ன்தமக்குப் தபொறுப்பபற்க பவண்டும் என்று நிறுவனம் எ ிர்பொர்க்கிறது. எல்ைொ 

ஊழியர்களும் பமைொண்தமயிடம் தவளிப்பதடயொன த ொிவிப்புகதளச் தசய்ய பவண்டும். மற்ற 

விஷயங்கள் பபொக, இ ற்கு அறிக்தககளில் துல்லியமொன  கவல்கள் இருக்க பவண்டும், 

கணக்குப்ப ிவு நூல்கள் நமது அக கட்டுப்பொட்டுகளின்படியும் தபொதுவொக ஏற்கப்பட்ட 

கணக்குப்ப ிவுக் பகொட்பொடுகளின்படியும் முதறயொகப் பரொமொிக்கப்பட பவண்டும். 
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பமற்கூறப்பட்டத க் குதறக்கொமல், ஒரு ஊழியர்  வறொன இன்வொய்ஸ்கதள அல்ைது 

தசைவின அறிக்தககதள சமர்ப்பித்  ில், கொபசொதைகதளப் பபொலியொக்கிய ில் அல்ைது 

மொற்றிய ில் அல்ைது பணச்தசலுத் ங்கதளத்  வறொன  ரப்புக்கு அனுப்பிய ில், 

பொிவர்த் தனகதள அனும ியின்றிக் தகயொண்ட ில் அல்ைது த ொிவித்  ில், எந்  

தசொத்துக்கதளயும்  ிருடிய ில் அல்ைது தகயொண்ட ில், நி ி சொர்ந்  முடிவுகதளச் 

தசயற்தகயொகப் தபொி ொக்க அல்ைது குதறக்க நி ி சொர்ந்   கவல்கதள உருவொக்கிய ில் அல்ைது 

தகவிதனயொற்றிய ில், அல்ைது நிறுவனத் ின்  ணிக்தகயொளர்கள், பபொர்டு, அல்ைது 

நிறுவனத் ின் எந் த் த ொடர்புள்ள கூட்டுநிறுவனமும், இயக்குநர் குழு ஆகியவற்றின் 

தசயல்பொட்டில் முதறயின்றி அல்ைது ஏமொற்றும் பநொக்கத்துடன் அல்ைது வலுக்கட்டொயம், 

தகவிதனயொற்று ல் அல்ைது  ிதச ிருப்பு லின் மூைம் குறுக்கிட்ட ில் ஈடுபட்ட ொகக் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டொல் அந்  ஊழியர் பவதையிலிருந்து நீக்கப்படுவொர். 

நிறுவனம்  னது தசொத்துக்கதளத்  ிருட்டிலிருந்து அல்ைது தகயொடலிலிருந்து 

பொதுகொக்கும் வதகயில் நி ி சொர்ந்  கட்டுப்பொடுகள், நதடமுதறகள், தசயல்முதறகள் 

ஆகியவற்தற உருவொக்கியுள்ளது. எல்ைொ ஊழியர்களுக்கும் - அவர்கள் நி ி அல்ைது த ொடர்பொன 

ஒரு துதறயில் பணிபுொிந் ொலும் பணிபுொியொவிட்டொலும் - சந்ப கத் ிற்குொிய நடவடிக்தகதய 

அதடயொளம் கொணும் முக்கியப் தபொறுப்பு உள்ளது. சொத் ியமொன முதறபகடுகதளப் பற்றி 

உங்களுக்குத் த ொியவந் ொல் அல்ைது அதவ ஏற்பட்ட ொக உங்களுக்குக் கவதை இருந் ொல் - 

தபொருந்தும் நி ி சொர்ந்  கட்டுப்பொட்டின்படி அல்ைது நிறுவப்பட்ட தசயல்முதற அல்ைது 

நதடமுதறப்படி இல்ைொ து என்று உங்களுக்குத் த ொிந்  ஒரு விஷயத்த ச் தசய்யக் 

பகட்டுக்தகொள்ளப்படுவது உட்பட - இத  உங்கள் த ொழில்வணிகப் பிொிவுக்குள் இருக்கும்  குந்  

நபொிடம் அல்ைது அற மற்றும் பின்பற்றல் உ வி எண்ணின் மூைம் உடபன த ொிவிப்பது உங்கள் 

கடதமயொகும். 

8.4 அறிவுசொர் தசொத்து 

அறிவுசொர் தசொத்து என்பது முக்கியமொனத ொரு நிறுவன தசொத்து. இது நமது பபொட்டி 

ொீ ியொன சொ க நிதை, நமது நற்தபயர், நமது பிரொண்ட் ஆகியவற்தற நொம் பரொமொிக்க உ வுகிறது. 

இது பொதுகொக்கப்பட பவண்டும். அறிவுசொர் தசொத்துக்களுக்கொன எடுத்துக்கொட்டுகளில் 

பின்வருவனவும் அடங்கும்:  

• Gates மற்றும் பிற பிரொண்ட் தபயர்கள்; 

• அவற்றின் த ொடர்புள்ள பைொபகொக்கள்; 

• கொப்புொிதமகள்; 

• வர்த் க முத் ிதரகள்; 
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• ப ிப்புொிதமகள்; 

• த ொழில் ரகசியங்கள் உட்பட ரகசியக்கொப்புள்ள  கவல்கள்; 

• பயொசதனகள், கண்டுபிடிப்புகள்,  யொொிப்பு உருவொக்கங்கள்; 

• உற்பத் ி நிகழ்முதறகள் மற்றும் தசய்முதற அறிவு;  

• பபொட்டி ொீ ியொன பகுப்பொய்வுகள்,  ிட்டங்கள், வியூகங்கள். 

 

நமது வர்த் க முத் ிதரகளும் பைொபகொக்களும் நிறுவனக் தகொள்தககள் மற்றும் 

தசயல்முதறகளின்படி மட்டுபம பயன்படுத் ப்பட பவண்டும். 

Gates-இன் அறிவுசொர் தசொத்துக்கதள நீங்கள் எப்பபொதும் பொதுகொக்க பவண்டும், 

மற்றவர்களின் அறிவுசொர் தசொத்துொிதமகதள மீறுவத த்  விர்க்க பவண்டும். நீங்கள் 

நிறுவனத் ில் பவதைதசய்யும் கொைத் ில் புத் ொக்கங்கள் எவற்தறயொவது உருவொக்கினொல் 

அல்ைது பு ி ொக எவற்தறயொவது கண்டுபிடித் ொல், அத  உங்கள் பமற்பொர்தவயொளருக்குத் 

த ொியப்படுத்  பவண்டும். இத் தகய புத் ொக்கங்கதள அல்ைது கண்டுபிடிப்புகதள Gates-க்குச் 

தசொந் மொன, முற்றிலும் ரகசியக்கொப்புள்ள அறிவுசொர் தசொத் ொகக் கரு ிக் தகயொள பவண்டும். 

இத் தகய புத் ொக்கங்களுக்கு அல்ைது கண்டுபிடிப்புகளுக்குப் ப ிவு தசய் லின் மூைம் அல்ைது 

தபொருந்தும் சட்டத் ின் கீழ் ஆவணமொக்குவ ன் மூைம் பொதுகொப்பு ப தவப்படைொம். 

Gates-இன் அறிவுசொர் தசொத்துக்களின் எந் த்  வறொன பயன்பொட்தடயும் அல்ைது 

மீறதையும் உங்கள் த ொழில்வணிகப் பிொிவுக்குள் இருக்கும்  குந்  நபொிடம், Gates சட்டத் 

துதறயிடம், அல்ைது அற மற்றும் பின்பற்றல் உ வி எண்ணின் மூைம் தசொல்லுங்கள். 

9. அரசுப் புைனொய்வுகளும்  கவல் பவண்டுபகொள்களும் 

அரசுப் புைனொய்வொளர்களின் ஒவ்தவொரு நியொயமொன பவண்டுபகொளுக்கும் ஒத்துதழப்பது 

நமது தகொள்தகயொகும். எந்  அரசின் அல்ைது அரசு முகதமயின் பிர ிநி ியும் ஒரு 

புைனொய்வுக்கொக உங்களுடன் ஒரு பநர்கொணல் பவண்டும் என்று பகொொினொல் அல்ைது 

 ரவுகளுக்கு அல்ைது ஆவணங்களுக்கு அணுகல் பகொொினொல், நீங்கள் அந் ப் பிர ிநி ிதய 

உடபன உங்கள் பமற்பொர்தவயொளொிடம் அனுப்ப பவண்டும். பமற்பொர்தவயொளர் Gates சட்டத் 

துதறயிடம் ஆபைொசதன தபற பவண்டும். Gates சட்டத் துதறயிடம் ஆபைொசதன தபறுவ ற்கு 

முன்பு எந்  சந் ர்ப்பத் ிலும் நீங்கள் ஒரு பநர்கொணலுக்கு ஒப்புக்தகொள்ளபவொ எந்  முகதமக்கும் 

அல்ைது  னிநபருக்கும் நிறுவனத்  ரவுகதள அல்ைது ஆவணங்கதளத்  ரக் கூடொது. 

நிலுதவயிலுள்ள அல்ைது நியொயமொன வதகயில் சொத் ியமொன புைனொய்வு எ பனொடும் த ொடர்பு 

இருக்கக்கூடிய கொகி  மற்றும் மின்னணு ஆவணங்கள், மின்னஞ்சல்கள் ஆகியதவ உட்பட 

எல்ைொப் தபொருட்கதளயும் நீங்கள் பபணிக் கொக்க பவண்டும். 
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10. பின்பற்றலும் த ொிவித் லும் 

10.1 பின்பற்றல் 

இந்  தநறியின் ஏற்பொடுகதள மீறும் எந்  இயக்குநரும் அலுவைரும் அல்ைது ஊழியரும் 

பவதைநீக்கம் வதரயிைொன மற்றும் பவதைநீக்கம் உள்ளிட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்தகக்கு 

உட்படுத் ப்படுவொர். குற்றவியல் சட்டவி ிகதள அல்ைது இந்  தநறியின் அடித் ளமொக உள்ள 

தபொருந்தும் சட்டங்கதள பவண்டுதமன்பற ம ிக்கொ ிருந் ொல், நிறுவனம் குற்றவியல் 

வழக்குத்த ொடுப்புக்கொக அல்ைது குடிதம நடவடிக்தகக்கொக இத் தகய மீறதை  குந்  

ஆதணயத் ிடம் த ொிவிக்கக்கூடும். 

10.2 த ொிவிப்புச் தசயல்முதறகளும் பிற விசொரதணகளும் 

இந்  தநறிதய, இ ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகொள்தககதள அல்ைது எந்  தபொருந்தும் 

சட்ட அல்ைது ஒழுங்குமுதறத் ப தவப்பொடுகதளயும் மீறுகின்ற நடவடிக்தககள் 

நிகழ்ந் ிருப்ப ொக, நிகழ்ந்துதகொண்டிருப்ப ொக அல்ைது நிகழப்பபொவ ொக நீங்கள் நம்பினொல் 

அல்ைது எந் க் கணக்குப்ப ிவு, அக கணக்குப்ப ிவுக் கட்டுப்பொடுகள் அல்ைது  ணிக்தக 

த ொடர்பொன விஷயங்கள், அல்ைது பமற்தகொள்ளப்படக்கூடிய எந்  நடவடிக்தக பற்றியும் 

உங்களுக்கு வழிகொட்டல் ப தவப்பட்டொல், அந்  விஷயத்த  நீங்கள் நிறுவனத் ின் 

கவனத் ிற்குக் தகொண்டுவர பவண்டும் என்று எ ிர்பொர்க்கப்படுகிறது. நீங்கள் உங்கள் 

பமைொளொிடம், உங்கள் பமற்பொர்தவச் சங்கிலியில் உள்ள இன்தனொரு நபொிடம், உங்கள்  குந்  

மனி வளத் துதறப் பிர ிநி ியிடம் அல்ைது Gates சட்டத் துதறயிடம் த ொிவிப்ப ன் மூைம் 

நீங்கள் இத ச் தசய்யைொம். நிஜமொன அல்ைது சந்ப கிக்கப்படும் சட்டவிபரொ  அல்ைது அறமற்ற 

நடத்த  பற்றியும், குறிப்பிட்ட ஒரு சூழ்நிதையில் சிறந்  நடவடிக்தக எது என்பது குறித்து 

உங்களுக்கு சந்ப கம் ஏற்படும்பபொதும் பமற்பொர்தவயொளர்கபளொடும் பமைொளர்கபளொடும் 

பபசும்படி உங்கதள ஊக்குவிக்கிபறொம். இந்  தநறி, இ ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகொள்தககள் 

அல்ைது எந்  தபொருந்தும் சட்ட அல்ைது ஒழுங்குமுதறத் ப தவப்பொடுகளும் அல்ைது எந் க் 

கணக்குப்ப ிவு, அக கணக்குப்ப ிவுக் கட்டுப்பொடுகள் அல்ைது  ணிக்தக த ொடர்பொன 

விஷயங்கள் ஆகியதவ குறித்து சொத் ியமொன, பநரடி பின்பற்றொதம குறித்து ஒரு த ொிவிப்தபப் 

தபறும் எந்  பமற்பொர்தவயொளரும் பமைொளரும் அல்ைது மனி வளத் துதற உறுப்பினரும், கீபழ 

 ரப்பட்டுள்ளபடி அத  நிறுவனத் ின்  ணிக்தகக் குழுவிடம் (Audit Committee)/தபொது 

வழக்கறிஞொிடம் (Chief Legal Officer) உடபன த ொிவிக்க பவண்டும். 
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பமபை விவொிக்கப்பட்டுள்ள வழிமுதறகளுக்குக் கூடு ைொக, நீங்கள் எந்  மீறல்கதளயும், 

சந்ப கிக்கப்படும் மீறல்கதளயும் அல்ைது கவதைகதளயும் பின்வரும் வழிமுதறகளின் மூைம் 

த ொடர்புறுத் ைொம்:  

(a) இந்  முகவொிக்குக் கடி ம் எழு ைொம்: Gates Industrial Corporation plc, Attn: Audit 

Committee/ Chief Legal Officer, 1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, Colorado 

80202; 

(b) இந்  முகவொிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பைொம்: compliance@gates.com; 

(c) உங்கள் தமொழிக்கு அல்ைது இதணக்கப்பட்டுள்ள பின்னிதணப்பு A-வில் 

 ரப்பட்டுள்ள அல்ைது gatescorp.ethicspoint.com வதைத் ளத் ில் (இந் ப் 

பின்னிதணப்பு தபொது வழக்கறிஞரொல் அல்ைது அவரது ப ர்வு ொரரொல் 

அவ்வப்பபொது  ிருத் ப்படைொம்) கொணப்பட்டுள்ள இடத் ிற்குப் தபொருத் மொன 

எண்தண (கட்டணம் அற்றது) அதழப்ப ன் மூைம்; அல்ைது 

(d) gatescorp.ethicspoint.com என்ற வதைத் ளத் ில் Gates-இன் தவளித்  ரப்பு 

வழங்குநிறுவனத் ின் வதைவொசதை அல்ைது தபொது வழக்கறிஞரொல் அல்ைது 

அவரது ப ர்வு ொரரொல் அவ்வப்பபொது ஒப்பு ல் அளிக்கப்படக்கூடிய எந்  

அடுத்துவரும் தவளித்  ரப்பு வழங்குநிறுவனத் ின் வதைவொசதையும் 

அணுகுவ ன் மூைம். 

எந்  மீறதையும் அல்ைது சொத் ியமொன மீறதையும் நீங்களொகப் புைனொய்வு தசய்யக் 

கூடொது. இத் தகய பணிபய நிறுவனத் ிற்குள் இருக்கும் தபொருத் மொன நபர்களுக்கு விட 

பவண்டும். 

  

ஊழியர்கள் எந்  மீறல்கதளயும் சந்ப கிக்கப்படும் மீறல்கதளயும் அல்ைது 

கவதைகதளயும் தவளிப்பதடயொக, ரகசியக்கொப்புடன் அல்ைது அநொமப யமொகத் 

த ொிவிக்கைொம்; ஆனொல் நிறுவனம் பின்த ொடர்வ ற்கு வச ியொகப் பபொதுமொன  கவல்கதள 

(எ.கொ., சம்பந் ப்பட்ட ொகக் கூறப்படும் நபர்களின் தபயர்கள், ப  ிகள், நடவடிக்தகயின்  ன்தம 

ஆகியதவ) அளிப்ப ற்குத்  யொரொக இருக்க பவண்டும். பபொதுமொன ஒரு புைனொய்தவ 

நடத்துவ ற்குத் ப தவப்பட்டொல்  விர அல்ைது நீ ிமன்ற அல்ைது பிற சட்டபூர்வ நிகழ்முதறயொல் 

கட்டொயப்படுத் ப்பட்டொல்  விர, நிறுவனம் (i) ஒரு த ொிவிப்தபச் தசய்து  னது அதடயொளம் 

ரகசியக்கொப்புடன் இருக்க பவண்டும் என்று பகட்டுக்தகொள்ளும் எந்  நபொின் அதடயொளத்த யும் 

தவளிப்படுத் ொது, அல்ைது (ii) அநொமப யமொக ஒரு த ொிவிப்தபச் தசய்யும் எந்  நபொின் 

mailto:compliance@gates.com
https://gatescorp.ethicspoint.com/
https://gatescorp.ethicspoint.com/
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அதடயொளத்த யும் கண்டறிய முயைொது, அல்ைது கண்டறிய பவறு எந்  நபரும் அல்ைது குழுவும் 

பமற்தகொள்ளும் எந்  முயற்சிதயயும் சகித்துக்தகொள்ளொது. ஒரு மீறல் நிகழ்ந்  ொகத் 

 ீர்மொனிக்கப்பட்டொல்  விரவும்  ீர்மொனிக்கப்படும் வதரயிலும், எந்  நபதரப் பற்றி அல்ைது எந்  

நபருக்கு எ ிரொக ஒரு குற்றச்சொட்டு எழுப்பப்படுகிறப ொ அவரது அதடயொளத்த ப் பொதுகொக்கவும் 

நிறுவனம் நியொயமொன அளவு முயற்சிகள் பமற்தகொள்ளும். சொத் ியமொன  வறொன நடத்த  குறித்  

எந் ப் புைனொய்விலும், எந் ப் தபொறுப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ள எந்  நபரும், சட்டப்படி 

ப தவப்பட்டொல்  விர அல்ைது  மக்கொகச் சட்ட ஆபைொசதனதய நொடும்பபொது  விர 

புைனொய்வுக்கு தவளியில் இருக்கும் யொருடனும் எந் த்  கவல்கதளப் பற்றியும் பபசபவொ 

 கவல்கதள தவளிப்படுத் பவொ கூடொது; அவர் எந் ப் புைனொய்விலும் முழுதமயொக ஒத்துதழக்க 

பவண்டும் என்று எ ிர்பொர்க்கப்படுகிறொர். 

 

ஆர்வமுள்ள பவறு எந் த்  ரப்பும் இந்  தநறிகதளப் பின்பற்றி எந்  மீறல்கதளயும் 

சந்ப கிக்கப்படும் மீறல்கதளயும் அல்ைது கவதைகதளயும் த ொிவிக்கக்கூடும். இத் தகய எந் த் 

த ொிவிப்பும் தசய்யப்படும்பபொது த ொிவிப்தப சமர்ப்பிக்கும் நபொின் தபயரும் அளிக்கப்பட 

பவண்டும். 

நிறுவனமும்  ணிக்தகக் குழுவும் (Audit Committee) சொி, எந்  இயக்குநரும் அலுவைரும் 

அல்ைது ஊழியரும் சொி, இந்  தநறிதயப் பின்பற்றி நல்ை நம்பிக்தகயில் எந்  அரசொங்க, 

ஒழுங்குமுதற சொர்ந்  அல்ைது சட்ட அமைொக்க அதமப்பும் உட்பட  ணிக்தகக் குழுவிடம், 

பமைொண்தமயிடம் அல்ைது பவறு எந்  நபொிடமும் அல்ைது குழுவிடமும் ஒரு த ொிவிப்தபச் 

தசய்கின்ற அல்ைது பிற வதகயில் ஒரு த ொிவிப்தபப் புைனொய்வு தசய்வ ில் உ வுகின்ற எந்  

நபதரயும் நிறுவனம்,  ணிக்தகக் குழு, எந்  இயக்குநரும் அல்ைது ஊழியரும் நீக்கபவொ, 

ப வியிறக்கபவொ, இதடநீக்கபவொ, மிரட்டபவொ, துன்புறுத் பவொ பவறு எந்  வி த் ிலும் 

பொகுபொட்டுடன் நடத் பவொ பநரடியொக அல்ைது மதறமுகமொக ப ிைடி தகொடுக்கபவொ மொட்டொர்கள். 

த ளிவுக்கொக, Gates Industrial Corporation plc மற்றும் Gates Industrial Corporation plc-இன் 

ஒன்றிதணத்  நி ி சொர்ந்  அறிக்தககளில் யொருதடய நி ி சொர்ந்   கவல்கள் 

பசர்க்கப்படுகின்றனபவொ அந் த் துதணநிறுவனங்கள், கூட்டுநிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு 

இந் த்  தடகள் தபொருந்தும். இருந் ொலும், இந் த் த ொிவிப்புச் தசயல்முதறகளில் எதுவும் 

வலுவொன நம்பிக்தகயின்றி அல்ைது தபொய்யொன அல்ைது அற்பமொன வி த் ில் 

பயன்படுத் ப்பட்டொல் அது இந்  தநறிமுதறயின் மீறைொகக் கரு ப்படும்.  ன்தனப் பற்றிபய 

த ொிவிப்பது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் ஒரு மீறதைத் த ொிவித் ொல், அந்  மீறலில் நீங்களும் 

ஏப ொ ஒரு வி த் ில் ஈடுபட்டிருந் ொல், எந்  மீறல் த ொடர்பொகவும் ஒழுங்கு நடவடிக்தகதயப் 

பொிசீலிக்கும்பபொது Gates அந்  சுயத ொிவிப்தபக் கணக்கில் எடுத்துக்தகொள்ளும். 
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11. ஒப்பு ல்கள் மற்றும்  ள்ளுபடிகள்;  ிருத் ம்; தபொருளொக்கம் 

இந்  தநறியின் குறிப்பிட்ட சிை ஏற்பொடுகள்,  குந்  நபொிடமிருந்து முன்கூட்டிபய ஒப்பு ல் 

தபறப்பட்டொல்  விர நீங்கள் தசயல்பட பவண்டும் அல்ைது தசயல்படுவத த்  விர்க்க பவண்டும் 

என்று வி ிக்கின்றன. இந்  தநறியின்படி ஒப்பு ல் பகொரும் நிர்வொக அலுவைர்கள் பபொகப் பிற 

ஊழியர்கள் அத் தகய ஒப்பு தைப் தபொது வழக்கறிஞொிடம் பகொர பவண்டும். நிர்வொக 

அலுவைர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் த ொடர்பொன ஒப்பு ல்கள் பபொர்டிடமிருந்து அல்ைது அ ன் 

குழு ஒன்றிடமிருந்து தபறப்பட பவண்டும்.  

இந்  தநறியின் பிற ஏற்பொடுகள், நீங்கள் குறிப்பிட்ட வி த் ில் தசயல்பட பவண்டும் 

அல்ைது தசயல்படுவத த்  விர்க்க பவண்டும் என்றும் ஒப்பு ல் தபறுவ ன் அடிப்பதடயில் 

வி ிவிைக்குகதள அனும ிக்கக் கூடொது என்றும் வி ிக்கின்றன. நிர்வொக அலுவைர்கள் மற்றும் 

இயக்குநர்கள் த ொடர்பொன அந்  ஏற்பொடுகளின்  ள்ளுபடிதய பபொர்டு அல்ைது அ னுதடய ஒரு 

குழு மட்டுபம வழங்கைொம். ஒரு நிர்வொக அலுவைருக்கு அல்ைது இயக்குநருக்கு இந்  தநறியின் கீழ் 

வழங்கப்படும் எந் த்  ள்ளுபடியும், தபொருந்தும் கடன்பத் ிரச் சட்டங்கள் மற்றும்/அல்ைது பங்குச் 

சந்த  வி ிகளின்படி உொிய பநரத் ில் தவளிப்படுத் ப்படும்.  

தபொது வழக்கறிஞர் அல்ைது அவரது ப ர்வு ொரர் இந்  தநறியில் பநரடியல்ைொ  

மொற்றங்கதளச் தசய்யக்கூடும். இந்  தநறியில் பிற மொற்றங்கள் அதனத்த யும் பபொர்டு மட்டுபம 

தசய்யைொம். அதவ தபொருந்தும் சட்டங்களின் கீழ் தவளிப்படுத் ப்படும்.  

சிை சூழ்நிதைகளில், தநறியின் ஒரு ஏற்பொடு குறிப்பிட்ட ஒரு நடத்த க்கு உொிய ொ என்று 

த ளிவொகத் த ொியொமல் பபொகைொம். இத் தகய சூழ்நிதைகளில், தநறிதயப் தபொருளொக்கம் 

தசய்வ ற்கும், ப தவப்படும்பபொது, தபொருளொக்கத் ிற்கொக விஷயங்கதள பபொர்டிடம் அல்ைது 

அ னுதடய ஒரு குழுவிடம் அனுப்புவ ற்கும் தபொது வழக்கறிஞருக்கு முழு அ ிகொரம் உள்ளது. 

தநறி ஒரு குறிப்பிட்ட நடத்த க்குப் தபொருந் ொது என்று பபொர்டு அல்ைது அ னுதடய குழு 

 ீர்மொனித் ொல் அது தநறியின் ப தவப்பொடுகதளத்  ள்ளுபடி தசய்வ ொகக் கரு ப்படக் கூடொது.
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நொடு தமொழி எண்(கள்) கமொவொல் பிொிக்கப்பட்ட பை எண்கள் 

அர்தஜன்டீனொ ஸ்பொனிஷ்/ஆங்கிைம் 0-800-555-0906, 0-800-444-8084 

ஆஸ் ிபரலியொ ஆங்கிைம்  1-800-339276 

பஹ்தரய்ன் அரபு/ஆங்கிைம் 800-000-00, 800-00-001, 800-000-05 

தபல்ஜியம் டச்சு/ஆங்கிைம் 0800-77004 

பிபரசில் பபொர்ச்சுகீஸ்/ஆங்கிைம் 0800-8911667 

கனடொ ஆங்கிைம்  1-844-490-5805 

சீனொ மொண்டொின்/ஆங்கிைம் 10-800-120-1239, 10-800-712-1239 

தஷக் குடியரசு தஷக்/ஆங்கிைம் 800-142-550 

பிரொன்ஸ் பிதரஞ்சு/ஆங்கிைம் 0800-902500 

தஜர்மனி தஜர்மன்/ஆங்கிைம் 0800-1016582 

இந் ியொ  மிழ்/இந் ி/ஆங்கிைம் 000-800-100-1071, 000-800-001-6112 

இந்ப ொபனசியொ ஆங்கிைம்  001-803-011-3570 அல்ைது 007-803-011-0160 

இத் ொலி இத் ொலிய தமொழி/ஆங்கிைம் 800-786907 

ஜப்பொன் ஜப்பொனிய தமொழி/ஆங்கிைம் 0066-33-112505, 00531-121520 

த ன்தகொொியொ தகொொிய தமொழி/ஆங்கிைம் 00798-14-800-6599, 00308-110-480, 00798-1-1-009-8084 

ைக்சம்பர்க் ஆங்கிைம்  800-2-1157 

மபைசியொ மைொய்/ஆங்கிைம் 1-800-80-8641 

தமக்சிபகொ ஸ்பொனிஷ்/ஆங்கிைம் 001-800-840-7907, 001-866-737-6850 

ஓமன் அரபு/ஆங்கிைம் ஆபபரட்டதரத் த ொடர்பு தகொள்ளுங்கள், பின்பு 1-844-490-5805 என்ற கதைக்ட் எண்தணச் சுழற்றுங்கள் 

பபொைந்து பபொலிஷ்/ஆங்கிைம் 0-0-800-1211571 

ரஷ்யொ ரஷ்ய தமொழி/ஆங்கிைம் 8-10-8002-6053011 

சவூ ி அபரபியொ அரபு/ஆங்கிைம் 1-800-10 

சிங்கப்பூர் ஆங்கிைம்  800-1204201 

ஸ்தபயின் ஸ்பொனிஷ்/ஆங்கிைம் 900-991498 

த வொன் மொண்டொின்/ஆங்கிைம் 00801-13-7956 

 ொய்ைொந்து  ொய்/ஆங்கிைம் 001-800-12-0665204 

துருக்கி துருக்கிய தமொழி/ஆங்கிைம் 0811-288-0001 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அரபு/ஆங்கிைம் 8000-021, 8000-555-66, 8000-061 

யுதனட்டட் கிங்டம் ஆங்கிைம்  0800-032-8483 

அதமொிக்கொ ஆங்கிைம்  1-844-490-5805 
 


