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அன் ள்ள சக ஊழியர்க க்கு, 
 
Gates Industrial Corporation plc மிக உயர்ந்த அற மற் ம் சட்டத் தரநிைலகைளப் பராமாிப்பதில் 
பற் தி ெகாண் ள்ள . நாம் நம  ெதாழில்வணிகத்திற்கான உலகளாவிய பல சட்டங்கள் மற் ம் 
ஒ ங்கு ைறகைள எ த்தளவி ம் ெபா ள் அளவி ம் பின்பற் வதி ம், ைறதவறிச் 
ெசயல்ப வ  ேபான்ற ெவ ம் ேதாற்றத்ைதக்கூட ஏற்ப த்தக்கூ ய நடவ க்ைககைளத் 
தவிர்ப்பதி ம் நாம் பற் தி ெகாண் க்கிேறாம். 
 
நாணயம், ெபா ப்பாதல் ஆகிய நம  ைமய மதிப்பீ கள், நம  அன்றாடத் ெதாழில்வணிக 
நடவ க்ைககளில் நமக்கு வழிகாட்ட ேவண் ம். நம  கடந்தகால யற்சிகள் மற் ம் 
அர்ப்பணிப்பால், ஒ  ன்னணி உலகளாவிய நி வனமாக ஆகும் அேத சமயத்தில் ேநர்ைமயான, 
அறவழியிலான நடத்ைதக்கும் நமக்கு நற்ெபயைர நி வியி க்கிேறாம். Gates-இன் ஊழியர் என்ற 

ைறயில் நீங்கள் இந்தக் ேகாட்பா களின்ப  ெதாழில் நடத் ர்கள் என்  
எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 
 
நாம் நம  சக ஊழியர்கைள நடத் ம் வித ம் Gates-இல் நம  கலாச்சாரத்திற்கு 
அத்தியாவசியமான . பன்ைமதான் ஓர் உலகளாவிய நி வனமாக நாம் அைடந்தி க்கும் ெவற்றிக்கு 
உந் சக்தியாகத் திகழ்கிற . நம் அன்றாட நடத்ைத, நம  ெவவ்ேவ  கலாச்சாரங்க க்கும் 
பின்னணிக க்கும் ைறயான மாியாைதையப் பிரதிப ப்ப  அத்தியாவசியமான . மற்றவர்கள் 
நம்ைம எப்ப  நடத்த ேவண் ம் என்  நாம் வி ம் கிேறாேமா அேத விதத்தில்தான் நாம் எப்ேபா ம் 
ஒ வைரெயா வர் நடத்தப் பா பட ேவண் ம். 
 
நம  நடத்ைத ெநறிையப் பின்பற் வதில் உங்க க்கு உள்ள பற் தி, நம் நி வனத்ைத ம் 
உங்கள் ஒவ்ெவா வைர ம் வ ப்ப த் கிற . உங்கள் அர்ப்பணிப் க்கு நன்றி. 
 
 
ஈேவா ெரக் (Ivo Jurek) 
தைலைம ெசயல் அ வலர் (Chief Executive Officer) 
Gates Industrial Corporation plc 
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1. ெதாழில்வணிக நடத்ைத மற் ம் அறத்தின் ேகாட்பா கள் 

நம  ெதாழில்வணிகமான  ேநர்ைம, நாணயம், ெபா ப்பாதல் ஆகியவற்ேறா ம் நாம் இயங்கும் 
நா களில் இ க்கும் ெபா ந் ம் சட்டங்கள், விதிகள், ஒ ங்கு ைறகள் (“சட்டங்கள்”) 
ஆகியவற்ைறப் பின்பற்றி ம் நடத்தப்ப வைத உ திப்ப த்த Gates Industrial Corporation plc 
மற் ம் அதன் ைணநி வனங்கள் (“Gates” அல்ல  “நி வனம்”) கைடப்பி க்க ேவண் ய 
அறவழியிலான நடத்ைதயின் நீ த் நிற்கும் ேகாட்பா கைள இந்தத் ெதாழில்வணிக நடத்ைத 
மற் ம் அறத்திற்கான ெநறி (“ெநறி”) விவாிக்கிற . இந்த ெநறியான  ஒவ்ெவா  நி வன 
இயக்குந க்கும் அ வல க்கும் ஊழிய க்கும் ெபா ந் ம். நி வன ஊழியர்கள் எல்ேலா ம் 
ெநறிைய ம் எல்லா ெபா ந் ம் நி வனக் ெகாள்ைககைள ம் அறிந்தி ந்  கைடப்பி க்க 
ேவண் ம். இந்த ெநறியின் ேநாக்கங்க க்காக, “இயக்குநர்கள்”, “அ வலர்கள்” ஆகிேயாைரக் 
குறிப்பி ம் ெசாற்கள் அைனத் ம் Gates Industrial Corporation plc-இன் இயக்குநர் கு ைவ ம் 
(Board of Directors) (“ேபார் ”) அ வலர்கைள ம் குறிக்கின்றன; “ஊழியர்” கைளக் குறிப்பி ம் 
ெசாற்கள் அைனத் ம் நி வனத்தின் ஊழியர்கைளக் குறிக்கின்றன. நம  கடந்தகால யற்சிகள் 
மற் ம் அர்ப்பணிப்பால், ஒ  ன்னணி உலகளாவிய நி வனமாக ம் அேத சமயத்தில் 
ேநர்ைமயான, அறவழியிலான நடத்ைதக்கும் நமக்கு நற்ெபயைர நி வியி க்கிேறாம். இந்த 
நற்ெபயரால் நாம் ெப ைம ெகாள்ள ேவண் ம், இைதப் ேபணிக் காக்க நாம் ஒன்றாகச் ெசயல்பட 
ேவண் ம். இந்த ெநறியான  இயக்குநர்கள்,  அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் 
பின்வ பைவ ெதாடர்பான தங்கள் சட்ட ர்வ மற் ம் அறம் சார்ந்த கடப்பா கைளப் 

ாிந் ெகாள்ள உத ம் வைகயில் வ வைமக்கப்பட் ள்ள : 
 சட்டங்கைளப் பின்பற் தல்; 
 நலன் ரண்பா கள்;  
 கூட்டாண்ைம வாய்ப் கள்; 
 ரகசியக்காப் ; 
 நியாயமாகக் ைகயா தல்; 
 நி வன ெசாத் க்கைளப் பா காத்தல் மற் ம் பயன்ப த் தல்; 
 சட்டவிேராதமான அல்ல  அறமற்ற நடத்ைதையத் ெதாிவித்தல்.  

 
இந்த ெநறி ைமயானதல்ல. பல சூழல்களில், இன் ம் குறிப்பான ேதைவப்பா கள் பல்ேவ  
நி வனக் ெகாள்ைககள், ெசயல் ைறகள், வழிகாட் ெநறிகள் ஆகியவற்றில் அடங்கி ள்ளன. 
ஒ ங்கு ைற FD-ஐப் பின்பற் வதற்கான நி வனத்தின் ெகாள்ைக மற் ம் ெசயல் ைறகள் 
(Company’s Policy and Procedures for Compliance with Regulation FD), பங்கு கடன்பத்திர 
வர்த்தகக் ெகாள்ைக (Securities Trading Policy), அம்பலப்ப த் நர் ெகாள்ைக (Whistleblower 
Policy) ஆகியைவ இவற்றில் சில. இந்தக் ெகாள்ைககள், ெதாழில்வணிக நடத்ைத குறித்தைவ; 
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இைவ இந்த ெநறிக்குக் கூ தலாக இயங்குபைவ. இயக்குநர்கள் அவர்கள  நடத்ைத குறித்த 
கூ தல் ெகாள்ைகக க்குக் கூட்டாண்ைம ஆ ைக வழிகாட் ெநறிகைள ம் (Corporate 
Governance Guidelines) பார்க்க ேவண் ம். நி வனத்தின் ஊழியரல்லாத இயக்குநர்கைளப் 
ெபா த்த வைர, இந்த ெநறிையப் பின்பற் தல், நி வனத்தின் கழக அைமப்  விதிகள் மற் ம் 
நி வனத் டனான எந்தப் பங்குதாரர் ஒப்பந்தத்தின் ஏற்பா க க்கும் உட்பட்ட . நீங்கள் இந்தக் 
ெகாள்ைககள், ெசயல் ைறகள், வழிகாட் ெநறிகள் ஆகியவற்ைற உங்கள் ேமலாளாிடமி ந் ம், 
Gates அக பிைணயத்தின் உலகளாவிய ெகாள்ைககள் பக்கத்தி ந் ம் (“Global Policies Page”, 

கவாி: https://gateway.gatesint.com/GlobalPolicies/default.aspx), ெசயல்பாட் த் ைற 
வைலத்தளங்களி ந் ம் (இங்கு கிைடக்கும்: http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx) 
ெபறலாம். எப்ேபாதாவ  ஒ  குறிப்பிட்ட சூழ்நிைலைய எப்ப க் ைகயாள்வ  அல்ல  அதற்கு 
எப்ப  பதில்விைனயாற் வ  என உங்க க்கு நிச்சயமாகத் ெதாியவில்ைல என்றால் உங்கள் 
ேகள்விக க்கு பதிலளிக்க ம் இந்த வளங்கள் இ க்கின்றன. இந்த ெநறியின் பகுதி 10.2-இல் 
(“அற மற் ம் பின்பற்றல் உதவி எண்” (Ethics and Compliance Hotline)) எ த் ைரக்கப்பட் ள்ள 
தகவல்கைளப் பயன்ப த்தி நி வனத்தின் அற மற் ம் பின்பற்றல் உதவி எண்ணின் லம் 
நீங்கள் ேமலதிகக் ேகள்விகைள அல்ல  கவைலகைள அநாமேதயமாகத் ெதாிவிக்கலாம். இந்த 
ெநறிையப் ெபா ள் அளவி ம் எ த்தளவி ம் மீ ம் எந்த இயக்குந ம் அ வல ம் அல்ல  
ஊழிய ம் ஒ ங்கு நடவ க்ைகக்கு உட்ப த்தப்ப வார். 
 
2. சட்டங்கைளப் பின்பற் தல் 

2.1 ெபா வாக 

Gates அதன் ெதாழில்வணிகத்திற்குப் ெபா ந் ம் சட்டங்களின் சட்டகத்திற்குள் 
இயங்குவதில் பற் தி ெகாண் ள்ள . எல்லா இயக்குநர்க ம் அ வலர்க ம் ஊழியர்க ம் 
ெபா ந் ம் சட்டங்கைளப் ாிந் ெகாண்  பின்பற்ற ேவண் ம் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 

சட்டத்ைதப் பின்பற் வ  மட் ேம நம  ஒட் ெமாத்த அறப் ெபா ப்  அல்ல, ஆனால் 
அ  நி வனத்தின் ெவற்றிக்கு அத்தியாவசியமான குைறந்தபட்ச நிபந்தைன. ெதாழில்வணிக 
அல்ல  சந்ைத நிைலகள் ஒ ேபா ம் சட்டத்ைத மீ வதற்கான காரணங்கள் ஆகா . மீறல்கள் 
Gates மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கைளக் குற்றவியல் கடப்பா , ஒ ங்கு ைற நடவ க்ைக, 
கு ைம சட்ட வழக்குகள் ஆகியவற் க்கு உட்ப த்தக்கூ ம். கூ தலாக, நி வனம் குறிப்பிட்ட 
சில அரசுக் குத்தைககைளப் ெப வதற்குத் தகுதிநீக்கம் ெசய்யப்படலாம்.  
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ஒ  ெநறி அல்ல  நி வனக் ெகாள்ைக மீறல் உட்பட ஓர் அறம் சார்ந்த அல்ல  சட்ட 
மீறல் ஏற்பட் க்கும் வாய்ப்ைபப் பற்றி உங்க க்குத் ெதாியவந்தால், அைதக் கீேழ பகுதி 
10.2-இல் எ த் ைரக்கப்பட் ள்ள ெசயல் ைறகளின்ப  உடன யாகத் ெதாிவிக்கும் கடைம 
உங்க க்கு இ க்கிற . 

2.2 அரசு அதிகாாிகைள ம் அரசு கைமகைள ம் ைகயா தல் – ஊழல் எதிர்ப்  
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக ஒ ங்கு ைறகள் (Anti-Corruption and International 
Trade Regulations)  

நாம் நம  ெதாழிைல நடத் ம்ேபா  சர்வேதச, கூட்டைமப்  சார்ந்த, மாநில மற் ம் 
உள் ர் அரசுக டன் வா க்ைகயாகப் பாிவர்த்தைனகள் நடத் கிேறாம். ஓர் அரசு அல்ல  
அரசாங்க கைம டன் நிக ம் எந்தப் பாிவர்த்தைனகளி ம், நீங்கள் மிக உயர்ந்த 
தரநிைலகளிலான ேநர்ைமைய ம் நாணயத்ைத ம் பின்பற்ற ேவண் ம், ெபா ந் ம் எல்லாச் 
சட்டங்கைள ம் கைடப்பி க்க ேவண் ம். இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் 
அரசுகைள “ெந ங்காமல்” ைகயாள ேவண் ம்; அவர்கள் பணம், அன்பளிப் , லஞ்சம், ரகசிய 
கமிஷன் அல்ல  எந்த அரசு ஊழியர், அ வலர், விண்ணப்பதாரர் அல்ல  அரசியல் கட்சியின் 

ைவ ம் அல்ல  ெசயைல ம் பாதிக்கும் ேநாக்கத் டன் அளிக்கப்ப ம் எந்த நன்ைம ம் 
உட்பட மதிப் ள்ள எைத ம் அளிக்க ன்வரேவா ெபறேவா கூடா . ஊழல் எதிர்ப் ச் 
சட்டங்களின் கீழ், “அரசு”, “அரசு அதிகாாி” ஆகியவற்றின் வைரயைறகள் விாிவானைவ, பல 
சமயங்களில் எதிர்பார்க்கப்ப வைதவிடப் பரந் பட்டைவ.  

அரசு அல்ல  அரசு அதிகாாிகள், வா க்ைகயாளர்கள் அல்ல  சப்ைளயர்க க்கு 
லஞ்சங்கள் அல்ல  ைக ட் கள் அளிப்பதற்கு அல்ல  அவர்களிடமி ந்  அவற்ைறப் 
ெப வதற்குச் சிறி ம் அ மதி இல்ைல. அரசு அதிகாாிகளிடம் அளிக்கப்ப ம் கூற் கள், 
சமர்ப்பிக்கப்ப ம் பதி கள், அளிக்கப்ப ம் தகவல்கள் ஆகியைவ, அைவ வாய்ெமாழியாக 
இ ந்தா ம் எ த் லமாக இ ந்தா ம், உண்ைமயாக ம் ல் யமாக ம் இ க்க ேவண் ம். 
எல்லா ஏல யற்சிக ம் நல்ல நம்பிக்ைக டன் ெசய்யப்பட ேவண் ம். கூ தலாக, ன்னாள் 
அரசு ஊழியர்கைள ம் த விப்  அதிகாாிகைள ம் பணியில் ேசர்ப்ப  ெதாடர்பாகக் குறிப்பான 
சட்டங்கள் இ க்கின்றன. ேவைலயில் ேசர்த்தல் பற்றி அரசு ஊழியர்கள் அல்ல  த விப்  
அதிகாாிக டன் நடத்தப்ப ம் எந்தக் கலந் ைரயாடல்க க்கும் Gates சட்டத் ைற ன்கூட்  
ஒப் தல் அளிக்க ேவண் ம். நம  ஊழல் எதிர்ப் க் ெகாள்ைக ம் (“Anti-Corruption Policy”) 
அன்பளிப் க் ெகாள்ைக ம் (“Gift Policy”) நி வனத்தின் ெபா ந் ம் ெகாள்ைககைள ம் 
ெசயல் ைறகைள ம் எ த் ைரக்கின்றன. இவற்ைற எல்லா இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், 
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ஊழியர்கள் ஆகிேயா ம் பின்பற்ற ேவண் ம். ஊழல் எதிர்ப் க் ெகாள்ைக மற் ம் அன்பளிப் க் 
ெகாள்ைகயின் நகல்கள் உலகளாவிய ெகாள்ைககள் பக்கத்தில் உள்ளன. 

இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் எப்ேபா ேம ெபா ந் ம் த விப் , 
ஏற் மதி, இறக்குமதி மற் ம் சர்வேதச வர்த்தகச் சட்டங்கைள ( றக்கணிப்  எதிர்ப் ச் சட்டங்கள் 
உட்பட) பின்பற்ற ேவண் ம். ெதாடர்பான ெகாள்ைககளின் நகல்கள் உலகளாவிய ெகாள்ைககள் 
பக்கத்தில் உள்ளன.  

2.3 உள்வர்த்தகம் 

நீங்கள் ஒ ேபா ம் “உள்வர்த்தக”த்தில் ஈ படக் கூடா . க்கியத் தகவல்கள் ெபா வில் 
ெவளியிடப்ப வதற்கு ன் , ெவளியிடப்ப ம் அேத ேநரத்தில் அல்ல  ெவளியிடப்பட்ட சிறி  
ேநரத்தில் பங்குகள், பங்குாிைம அல்ல  பிற கடன்பத்திரங்கைள வாங்குவதன் லம் அல்ல  
விற்பதன் லம் “ க்கியமான ெபா வல்லாத தகவல்” களின் அ ப்பைடயில் அல்ல  “சந்ைதைய 

றிய க்க” யன்  பங்குகள், பங்குாிைம அல்ல  பிற கடன்பத்திரங்கைள வாங்குவ  அல்ல  
விற்ப  (நி வனத் திட்டங்களின் லம் வாங்கப்பட்ட பங்குகைள அல்ல  பங்ைக விற்ப  
உட்பட) உள்வர்த்தகம் எனப்ப கிற . க்கியமான ெபா வல்லாத தகவல்கைள 
ைவத்தி க்கும்ேபா  பங்குகள், பங்குாிைம அல்ல  கடன்பத்திரங்கைள வாங்குவ  அல்ல  
விற்ப  ஒ  குற்றம் என்ப  மட் மின்றி, இன்ெனா வைர வாங்குவதற்கு அல்ல  விற்பதற்கு 
ஊக்குவிப்ப ம் அல்ல  க்கியமான ெபா வல்லாத தகவல்கைள இன்ெனா வ க்குத் த வ ம் 
(“தகவல் ெகா ப்ப ”) ெபா வாகக் கடன்பத்திரச் சட்டங்களின் கீழ் குற்றங்களாகும். இந்தக் 
கட் ப்பா கள் Gates-இன் பங்குகள், பங்குாிைம அல்ல  கடன்பத்திரங்க க்கு மட் மின்றி 
நீங்கள் நி வனத்தில் ேவைல பார்ப்பதன் விைளவாக அல்ல  நி வனத் டன் ெதாழில் 
நடவ க்ைகயில் ஈ பட்டதன் விைளவாக நீங்கள் எந்த நி வனத்ைதப் பற்றிக் குறிப்பான, 

க்கியமான ெபா வற்ற தகவல்கைளப் ெபற்றீர்கேளா அந்த நி வனத்தின் பங்குகள், பங்குாிைம 
அல்ல  கடன்பத்திரங்க க்கும் ெபா ந் ம். 

“ க்கியமான ெபா வற்ற தகவல்கள்” என்பவற்றில், பங்குகள், பங்குாிைம அல்ல  பிற 
கடன்பத்திரங்கைள வாங்குவதா விற்பதா என்ப  பற்றி ஒ  தலீட்டாள க்கு 

க்கியமானைவயாக இ க்கக்கூ ய, இன் ம் ெபா மக்க க்குக் கிைடக்கச் ெசய்யப்படாத, 
அல்ல  இத்தைகய தகவல்கள் ெபா வில் கிைடக்கச் ெசய்யப்பட்டால் ெதாடர் ள்ள பங்குகள், 
பங்குாிைம அல்ல  கடன்பத்திரங்களின் விைல மீ  கணிசமான விைளைவ ஏற்ப த்தக்கூ ய 
எந்தத் தகவல்க ம் அடங்கும்.  

க்கியத் தகவல்க க்கான எ த் க்காட் களில் பின்வ வன ம் அடங்கும்:  
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 காலாண்  அல்ல  வ டாந்தர கள்; 
 ஈட்டல் மதிப்பீ கள் குறித்த வழிகாட்டல், இத்தைகய வழிகாட்டைல ஒ  

பிந்ைதய ேததியில் மாற் தல் அல்ல  உ திப்ப த் தல் அல்ல  
எதிர்கால நிதிச் ெசயல்பா  குறித்த பிற கணிப் கள்; 

 இைண கள், வாங்குதல்கள், ெடண்டர் அளிப் திகள், கூட்  
யற்சிகள், அல்ல  ெசாத் க்களில் மாற்றங்கள்; 

 தயாாிப் கள் மற் ம் ெதாழில் ட்பங்கள் ெதாடர்பாகக் குறிப்பிடத்தக்க 
நிகழ் கள். 

 
உள்வர்த்தகம் ெப மாபாலான நா களில் அறமற்ற , கிாிமினல் குற்ற ம்கூட. 

எ த் க்காட்டாக, அெமாிக்காவில், கிாிமினல் தண்டைனயாக $50 லட்சம் வைரயிலான 
அபராதம், இ ப  ஆண் கள் வைர சிைறத் தண்டைன, ஈட்டப்பட்ட சட்டவிேராத லாபத்ைதவிட 
அல்ல  சட்டவிேராத வர்த்தகத்தில் தவிர்க்கப்பட்ட நஷ்டத்ைதவிட ன்  மடங்கு வைர 
கு ைமத் தண்டைனகள் ஆகியைவ ம் தண்டைனகளில் அடங்கலாம். பிாிட்டனில், இந்தக் 
குற்றத்திற்கு 7 ஆண் கள் வைரயிலான சிைறத் தண்டைன ம் வரம்பற்ற அபராதங்க ம் 
விதிக்கப்படலாம். 

ேமற்கூறப்பட்ட இந்த ெநறிக்கு கூ தல் இைணப்பாக ஒ  கடன்பத்திரங்கள் வர்த்தக் 
ெகாள்ைகைய (Securities Trading Policy) ேமற்ெகாண் ள்ள ; இ  இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், 
ஊழியர்கள் ஆகிேயா க்குப் ெபா ந் ம். நீங்கள் இந்தக் ெகாள்ைகைய அதன்  வ வத்தில் 
ப க்க ேவண் ம், கூ தல் வழிகாட்ட க்கு அைத அவ்வப்ேபா  பார்க்க ேவண் ம். 

2.4 வாி ெதாிவிப்   

ெராக்கத்தில் பணம் ெச த்தப்ப ம் பாிவர்த்தைனகள் உட்பட Gates எல்லா 
பாிவர்த்தைனகைள ம் வாி ேநாக்கங்களின்ப  பதி ெசய்  ெதாிவிக்கும். இயக்குநர், அ வலர் 
அல்ல  ஊழியர் என்ற ைறயில் உங்க க்கு உாித்தான எல்லா வாிப் ப க ம் வாி 
ேநாக்கங்க க்காகப் பட் ய டப்பட் ப் பிரகடனம் ெசய்யப்ப ம். 

எந்த இயக்குந ம் அ வல ம் ஊழிய ம் அதன் சார்பாகப் பணி ாி ம் எந்த ெவளித் 
தரப் ம் வாி ஏய்ப் க்கு ஏற்பா  ெசய்வதில் அல்ல  வழிவகுப்பதில் ஈ ப வைத Gates 
அ மதிப்பதில்ைல. 
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2.5 கடன்கள் 

ெபா ந் ம் சட்டங்களின்ப , நி வனம் ேநர யாகேவா மைற கமாகேவா, எந்தத் 
ைணநி வனத்தின் லமாக ம் ெசயல்ப வ  உட்பட, Gates Industrial Corporation plc-இன் 

எந்த இயக்குந க்கும் அல்ல  நிர்வாக அ வல க்கும் (அல்ல  நிகரான பதவியில் உள்ளவ க்கு) 
அல்ல  அவர்க க்காக ெசாந்தக் கடன் வ வத்தில் கடன் அளிக்கா  அல்ல  ேபணா , கடைன 
நீட் க்க ஏற்பா  ெசய்யா , அல்ல  ஒ  நீட் க்கப்பட்ட கடைனப் ப்பிக்கா . அத் டன், 
எல்லா இயக்குநர்கள், அ வலர்கள் மற் ம் ஊழியர்க க்கும் அவர்கள  ெந ங்கிய கு ம்ப 
உ ப்பினர்க க்கும் அளிக்கப்ப ம் கடன்கள் அல்ல  கடப்பாட்  உத்தரவாதங்கள் நலன் 

ரண்பா கைள உ வாக்குகின்றன; இைவ குறிப்பாகக் கவைலக்குாியைவ. 

3. நலன் ரண்பா கள் 

3.1 ெபா வாக 

உங்கள் ெசாந்த, ச க அல்ல  நிதி ாீதியான நலன்கள் நி வனத்தின் சிறந்த 
நல க்ேகற்பச் ெசயல்ப ம் உங்கள் திறனில் எந்த விதத்தி ம் கு க்கி ம்ேபா  (அல்ல  
கு க்கி வ  ேபான்ற ேதாற்றத்ைத அளிக்கும்ேபா கூட) ஒ  நலன் ரண்பா  எ கிற . 
எல்லா ஊழியர்க ம் Gates-இடம் தங்க க்கு உள்ள ெபா ப் கைள நி வனத்தின் சிறந்த நலன் 
எ  என்பதன் அ ப்பைடயில், தனிப்பட்ட ஆதாயத்ைத அல்ல  உற கைளச் சார்ந்திராமல் 
நிைறேவற்ற ேவண் ம். இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயா க்கு நம  
வா க்ைகயாளர்கள், சப்ைளயர்கள் அல்ல  ேபாட் நி வனங்களிடம் நிதி ாீதியான நலன் 
இ க்கக் கூடா . நீதி ாீதியான நலன் வைககளில் மிகப் ெபா வானைவ, பங்குகள், பங்குாிைம, 
பத்திரங்கள் அல்ல  ேநாட் கைளச் ெசாந்தமாக ைவத்தி த்தல், ெதாழிற்கூட்  நலன் அல்ல  ஓர் 
அறக்கட்டைள அல்ல  பிற உறவின் லம் ஒ  ேநர  அல்ல  மைற க நலைனக் 
ெகாண் த்தல். ஒ  நிதி ாீதியான நலன், Gates-இல் உங்க க்கு உள்ள ெபா ப் களில் நலன் 

ரண்பா  எ ம் சாத்தியத்ைத அல்ல  நலன் ரண்பா  எ ம் சாத்தியம் இ ப்பதற்கான 
ேதாற்றத்ைத உ வாக்கும் என்பதால் அ  ஒ  பிரச்சிைனயாக இ க்கலாம். ெபா வாக, 
நி யார்க் மற் ம் லண்டன் பங்குச் சந்ைதகளில் வர்த்தகம் ெசய்பைவ ேபான்ற பரந்த 
உாிைமத் வம் உள்ள ெபா  நி வனங்களில் பங்குகள் அல்ல  பங்குாிைம ைவத்தி ப்பதால் 
நலன் ரண்பா கள் எழா  - அத்தைகய நி வனத்தில் நீங்கள் கைள ேமற்ெகாள்ளாத 
அல்ல  கட் ப்ப த்தாத பட்சத்தில். நி வனத்தின் இயக்குநர்கள் என்ற ைறயில் தங்கள் 
ெபா ப்பாண்ைம சார்ந்த கடைமகைள இயக்குநர்கள் நிைறேவற்ற ேவண் ம். 
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இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார், ஒ  நலன் ரண்பா  இ ப்பதாக 
நி வனம் நம் கிறதா இல்ைலயா என்ப  பற்றி ஒ  தீர்மானத்ைதப் ெபற, ஏற்பட வாய்ப் ள்ள 
எந்த ரண்பா கைள ம் Gates சட்டத் ைறயிடம் ெவளிப்ப த்த ேவண் ம். இத்தைகயெதா  
நபர் ஒ  நி வனப் பாிவர்த்தைனயில் ெசல்வாக்கு ெச த் ம் இடத்தில் இ க்கிறார் என்றால், 
அந்தப் பாிவர்த்தைனயின் விைளவாக அந்த நப க்கு, அல்ல  அந்த நபாின் வாழ்க்ைகத் 

ைணக்கு அல்ல  உறவாள க்கு, உடன்பிறந்தவ க்கு, ெபற்ேறா க்கு, வாழ்க்ைகத் ைணயின் 
உறவின க்கு, குழந்ைதக்கு, அந்த நபாின் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவ க்கு, அல்ல  ெந ங்கிய 
நண்ப க்கு (இத்தைகய எந்த நப க்கும், அதாவ  ஒ  “ெதாடர் ள்ள தரப் ”க்கு) தனிப்பட்ட 
ஆதாயம் கிைடக்கக்கூ ம் என்றால், இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் அந்தப் 
பாிவர்த்தைனைய ெவளிப்ப த்த ேவண் ம். எ த் க்காட்டாக, ஒ  நி வனப் பாிவர்த்தைன 
பின்வ ம் சூழ்நிைலகளில் ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ம்: 

(i)   இத்தைகய இயக்குநர், அ வலர் அல்ல  ஊழியர் அந்தப் பாிவர்த்தைனயால் நிதி 
ாீதியாகேவா ேவ  விதமாகேவா நன்ைமயைடவார் என்றால்; 

(ii)   பாிவர்த்தைனயில் ஈ பட் ள்ள ஒ  தரப்பான  ஒ  ெதாடர் ள்ள தரப்பாக 
இ ந்தால்; அல்ல  

(iii)  இத்தைகய இயக்குந க்கு, அ வல க்கு அல்ல  ஊழிய க்கு, அல்ல  ஒ  
ெதாடர் ள்ள தரப் க்கு, அந்தப் பாிவர்த்தைனயின் எதிர்த்தரப்பில் ஒ  நிதி 
ாீதியான உாிைமத் வ நலன் இ ந்தால். 

இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் பின்வ ம் சூழ்நிைலகளி ம் 
ரண்பா கைள ெவளிப்ப த்த ேவண் ம்: 

(i)   இத்தைகய இயக்குநர், அ வலர் அல்ல  ஊழியர் ஒ  ெதாடர் ள்ள தரப்  
சம்பந்தப்பட்ட ஒ  ேவைலயளிப்  ைவ ேமற்ெகாள் ம் அல்ல  அந்த 

வில் ெசல்வாக்கு ெச த் ம் இடத்தில் இ ந்தால்; 

(ii)   இத்தைகய இயக்குநர், அ வலர் அல்ல  ஊழியர் ேமலாண்ைம ெசய் ம் அல்ல  
ேமற்பார்ைவயி ம் ெதாழில்வணிகக் கு மத்தில் உள்ள ஒ  பதவிக்கு ஒ  
ெதாடர் ள்ள தரப்பால் பாிசீ க்கப்ப கிறார் என்றால்; அல்ல  

(iii)  இத்தைகய இயக்குநர், அ வலர் அல்ல  ஊழியர் தம  நிைலக்குக் கீழ் 
பணி ாி ம் ஒ வ டன் காதல் உறைவ வளர்த் க்ெகாள்கிறார் என்றால். 
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நலன் ரண்பா கள் ஏற்ப ம் வாய்ப்ைப ெவளிப்ப த்த ம் நீக்க ம் பயன்ப த்தப்பட 
ேவண் ய நிகழ் ைற மற் ம் ப வத்ைதப் பற்றிக் கூ தல் விவரங்க க்கு உலகளாவிய 
ெகாள்ைககள் பக்கத்தில் இ க்கும் நலன் ரண்பா  ெவளிப்பாட் ச் ெசயல் ைறகைளப் 
பா ங்கள். 

3.2 நி வனத்திற்கு ெவளியிலான நடவ க்ைககள் 

ஊழியர்கள் பணிசாரா ேநரங்களில் சட்ட ர்வ நடவ க்ைககளில் ஈ ப வைதத் த ப்பதில் 
Gates-க்கு ஆர்வம் இல்ைல என்றா ம், தங்கள் ெவளி நடவ க்ைககள் நி வனத்திடம் தங்க க்கு 
உள்ள ெபா ப் க டன் ரண்படவில்ைல அல்ல  அவற்றில் கு க்கிடவில்ைல அல்ல  பிற 
வைகயில் Gates-ஐ ேமாசமாகக் காட்டவில்ைல என்பைத ஊழியர்கள் உ திப்ப த்த ேவண் ம். 
உதாரணமாக, நி வனத்தின் ஒப் தல் இல்லாமல் ஒ  Gates ஊழியர் பின்வ வனவற்ைறச் 
ெசய்யக் கூடா : 

 Gates இயங்குவ  ேபான்ற ஒ  ைறயில் அல்ல  அதற்குப் ேபாட் யாக 
சுயெதாழி ல் அல்ல  ஊதியப் பணியில் அல்ல  ஊதியமற்ற பணியில் 
ஈ ப தல்; 

 உாிைமத் வம் உள்ள அல்ல  ரகசியக்காப் ள்ள நி வனத் தகவல்கைள ெசாந்த 
ஆதாயத்திற்ேகா நி வனத்திற்குத் தீங்கு ஏற்ப ம் வைகயிேலா பயன்ப த் தல்; 

 நி வனத்தின் ெகாள்ைககளின் கீழ் அ மதிக்கப்ப ம் சி  அள ப் பயன்பா  
தவிர நி வன ெசாத் க்கைள அல்ல  உைழப்ைப ெசாந்தப் பய க்காகப் 
பயன்ப த் வ ; அல்ல  

 நி வனத்திற்கு விற்கும் அல்ல  குத்தைகக்கு வி ம் ேநாக்கத் டன் எந்த வித 
ெசாத் க்களி ம் எந்த நலைன ம் வாங்குதல். 

 
4. நி வன ெதாழில்வணிக வாய்ப் கள் 

இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் நி வனத்தின் ைறயான 
ெதாழில்வணிக நலன்கைள ன்ென த் ச் ெசல்ல வாய்ப்  கிைடக்கும்ேபா  அவ்வா  ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கப்ப கிற . இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் 
நி வனத்தின் ெசாத் க்கைள, தகவல்கைள அல்ல  நிைலைய ெசாந்த ஆதாயத்திற்காக, அல்ல  
நி வனத் டன் ேபாட் யி வதற்காகப் பயன்ப த்தக் கூடா . ேம ம், இயக்குநர்கள், 
அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் நி வனத்தின் ெசாத் கைள அல்ல  தகவல்கைள அல்ல  
ஒ  நபாின் பதவிையப் பயன்ப த் வதன் லம் கண் பி க்கப்ப கின்ற, Gates-க்கு ஆர்வம் 
அளிக்கக்கூ யதாக அந்த நபர் காரணத் டன் நம் கின்ற ஒ  ெதாழில் வாய்ப்ைபத் தங்க க்கு 
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ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளக் கூடா  (அல்ல  ஒ  ெவளித் தரப் க்குத் தி ப்பி விடக் கூடா ). 
பின்வ ம் சூழ்நிைலகளில் இந்த வாய்ப் கள் Gates-க்கு உாியைவ: 

 நி வனம் அந்த வாய்ப் க்கான அளிப் திையப் ெபற் ள்ள  அல்ல  அந்த 
வாய்ப்ைப நா கிற ;  

 அந்த வாய்ப்பான  நி வனத்தின் ெதாழில் ைறயில் அல்ல  ெதாழில்வணிகப் 
பிாிவில் உள்ள ;  

 நி வனம் அந்த வாய்ப்ைப வளர்த் க்ெகாள்ள ஊழியர்கைள அல்ல  வசதிகைள 
ஒ க்கி ள்ள ; அல்ல   

 நி வனம் அதற்கு வளங்கைள அல்ல  நிதிைய அளித்தி க்கிற .  
 

5. ரகசியக்காப்  

5.1 ரகசியக்காப் ள்ள தகவல்கள் 

ரகசியக்காப் ள்ள தகவல்கள் ெதாடர்ந்  ரகசியக்காப் டன் இ ப்ப  க்கியமாகும். 
ெபா மக்க க்குக் கிைடக்கச் ெசய்யப்படாத எந்தத் தகவல்க ம் ரகசியக்காப் ள்ள தகவல்களில் 
அடங்கும். இதில் பின்வ வன உட்பட Gates-இன் தற்ேபாைதய அல்ல  எதிர்ேநாக்கப்ப ம் 
ெதாழில்வணிக நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான தகவல்க ம் அடங்கலாம்: 

 ெசயல்பா கள்; 
 விைல நிர்ணயம்; 
 கண் பி ப் கள்; 
 நிகழ் ைறகள்; 
 நிதி ாீதியான ெசயல்திறன் மற் ம் தர கள்; 
 எதிர்கால வாய்ப் கள்; 
 வர்த்தக ரகசியங்கள் மற் ம் ெசய் ைற அறி ; 
 வாங்குதல் மற் ம் உைடைம றப்  வாய்ப் கள்; 
 ஆராய்ச்சி மற் ம் ேமம்பா ; 
 வா க்ைகயாளர் மற் ம் சப்ைளயர் தகவல்கள்; 
 ஊழியர்கள், வா க்ைகயாளர்கள், சப்ைளயர்கள் அல்ல  பிற ெவளித் 

தரப் களிடம் ெபற்ற தனிப்பட்ட ைறயில் அைடயாளம் காட்டத்தக்க தகவல்கள்  
 தகவல்கள் ரகசியக்காப் டன் ைவத்தி க்கப்ப ம் என்ற எதிர்பார்ப் டன் எந்த 

ெவளித் தரப்பா ம் அளிக்கப்ப ம் எந்தப் ெபா வல்லாத தகவல்க ம்;  
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 நம  ஊழியர்களின் அைடயாளம், அவர்கள  ெபா ப் கள், ஊதியம் அல்ல  
அ பவத்ைதப் பற்றிய அைமப்  விவரப்படங்கள் மற் ம்/அல்ல  ேவ  எந்தத் 
தகவல்க ம். 

 
உங்கள் ரகசியக்காப் ள்ள பணி விஷயங்கைள நண்பர்கேளா , உறவினர்கேளா  

அல்ல  ஊழியரல்லாத மற்றவர்கேளா , அல்ல  மின் க்கிகள், ெவகுமக்கள் ேபாக்குவரத்  
வாகனங்கள் (விமானங்கள் உட்பட) அல்ல  உணவகங்கள் ேபான்ற எந்தப் ெபா  இடங்களி ம் 
ேபசக் கூடா .  

பின்வ ம் சூழ்நிைலகளில் தவிர எந்த இயக்குந ம், அ வல ம் அல்ல  ஊழிய ம் 
நி வனத்தின் ரகசியக்காப் ள்ள அல்ல  உாிைமத் வத் தகவல்கைள நி வனத்திற்கு 
உள்ேளேயா ெவளியிேலா யா க்கும் ெவளிப்ப த்தக் கூடா : (i) ெப நர் நி வனத்தின் ஊழியர், 
அவ க்கு ஒ க்கப்பட்ட ெபா ப் கைள நிைறேவற்ற அவ க்கு இந்தத் தகவல்கள் 
ேதைவப்ப கின்றன, அல்ல  (ii) ெப நர் இத்தைகய தகவல்கைளப் ெபற நி வனத்தின் 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒ  பிரதிநிதியால் ைறயாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஓர் ஊழியரல்லாத 
ெவளித் தரப் . நிதிப் பகுப்பாய்வாளர்கள், வர த் ெதாிவிப்  கைமகள், பத்திாிைகயாளர்கள், 
எல்லா ஊடகங்க ம் ஆகிேயார் ேபான்ற ஊழியரல்லாத நபர்களிடமி ந்  Gates ெதாடர்பாக 
வ ம் எல்லாக் ேகள்விக ம் ஒ ங்கு ைற FD-ஐப் பின்பற் வதற்கான நி வனத்தின் ெகாள்ைக 
மற் ம் ெசயல் ைறகளின்ப  ைகயாளப்பட ேவண் ம். அத் டன், ெப ம்பாலான ஊழியர்கள் 
ேவைலயில் ேசர்க்கப்ப ம்ேபா  ஒ  தனி ரகசியக்காப்  ஒப்பந்தத்தில் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம். 
இப்ப  ஒ  ஒப்பந்தத்தில் ைகெயாப்பமிட்டதாக உங்க க்கு நிைனவில்ைல என்றால், உங்கள் 
ெதாழில்வணிகப் பிாி க்கான எந்தப் ெபா ந் ம் ஆவணங்கள் அல்ல  ெகாள்ைககளின் நகல் 
ஒன்ைற ம் உங்கள் மனிதவளத் ைறயிடம் (Human Resources Department) ேகட் ப் 
ெப ங்கள். 

நி வனத்தில் ெசய் ம் ேவைலயி ந்  அல்ல  நி வனத்திற்கு அளிக்கும் 
ேசைவயி ந்  ெவளிேய ம்ேபா , நீங்கள் உங்களிடம் உள்ள எல்லா ரகசியக்காப் ள்ள 
தகவல்கைள ம் தி ப்பித் தர ேவண் ம். நீங்கள் நி வனத்தில் ேவைல ெசய்தேபா  அல்ல  
நி வனத்திற்குச் ேசைவ அளித்தேபா  ெதாிந் ெகாண்ட எந்த ரகசியக்காப் ள்ள தகவைல ம் 
ெதாடர்ந்  பா காக்க ேவண் ம். நீங்கள் உங்கள் ந்ைதய ேவைலயில் ெபற்ற தகவல்க ம் 
அேத மாியாைத டன் ைகயாளப்பட ேவண் ம். 

ேமற்கூறப்பட்ட  ேபாக, தற்ேபா ள்ள அல்ல  ந்ைதய ஊழியர்க க்குப் ெபா ந் ம் 
ேவ  எந்த ரகசியக்காப்  அல்ல  ெவளிப்ப த்தாைம ஒப்பந்த ம் ேபாக (அ  எ த் வ வத்தில் 
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இ ந்தா ம் பிற வ வத்தில் இ ந்தா ம், ஒ  ேவைலயளிப்  ஒப்பந்தம், பிாி  ஒப்பந்தம் 
அல்ல  அேத ேபான்ற ேவைலயளிப்  அல்ல  ஊதிய ஒப்பந்தத்தின் ஒ  பகுதியாக இ ப்ப  
உட்பட), எந்த அெமாிக்கக் கூட்டைமப்  சார்ந்த, மாநில அல்ல  உள் ர் சட்டத்தின் அல்ல  
ஒ ங்கு ைறயின் சாத்தியமான மீறல்கள் ெதாடர்பாகத் தற்ேபா ள்ள அல்ல  ன்னாள் ஊழியர் 
யாைர ம் எந்த அெமாிக்கக் கூட்டைமப்  சார்ந்த, மாநில அல்ல  உள் ர் அரசாங்க அல்ல  
சட்ட அமலாக்கக் கிைள, கைம அல்ல  அைமப் ட ம் (கூட்டாக, “அரசாங்க அைமப் ”) 
ெதாடர் த் வைத, அைமப் க்கு ஒத் ைழப்பைத, அல்ல  அைமப்பிடம் கார் தாக்கல் 
ெசய்வைத, அல்ல  இத்தைகய எந்தச் சட்டத்தின் அல்ல  ஒ ங்கு ைறயின் அம்பலப்ப த் நர் 
ஏற்பா களின்ப ம் பா காக்கப்ப ம் எவற்ைற ம் எந்த அரசாங்க அைமப்பிட ம் பிற 
வைகயில் ெவளிப்ப த் வைத இந்த ெநறி த க்கவில்ைல; இந்த ஒவ்ெவா  சூழ்நிைலயி ம், 
பின்வ ம் நிபந்தைனகள் ெபா ந் ம்: (i) ஒவ்ெவா  சூழ்நிைலயி ம் இத்தைகய 
ெதாடர் த்தல்க ம் ெவளிப்ப த்தல்க ம் ெபா ந் ம் சட்டத்தின்ப  அைமந்தி க்க ேவண் ம், 
(ii) இத்தைகய ெவளிப்பாட் க்கு உட்ப ம் தகவல்கள் - அந்தத் தகவல்கள் இவ்வா  
ெவளிப்ப த்தப்ப வ  17 CFR 205.3(d)(2), ெபா ந் ம் அரசு வழக்கறிஞர் நடத்ைத விதிகள், 
அல்ல  பிற வைகயில் மற்றப  ஒ  வழக்கறிஞரால் அ மதிக்கப்ப ம் என்றால் தவிர - 
தற்ேபா ள்ள அல்ல  ன்னாள் ஊழியரால் வழக்கறிஞர்-கட்சிக்காரர் சிறப் ாிைமக்கு உட்பட்ட 
ஒ  ெதாடர் த்த ன் லம் ெபறப்பட் க்கக் கூடா . ேமற்கூறப்பட்டவற் டன் ரண்ப ம் 
எந்த ஒப்பந்த ம் ேமற்கூறப்பட்டவற் டன் ஒத் ப்ேபாவதற்காக நி வனத்தால் 
தி த்தப்பட்டதாக இதன் லம் க தப்ப ம். 

5.2 தனிப்பட்ட தர கள் 

நாம் நம  ெதாழில்வணிகத்தின் ேபாக்கில் ஏராளமான நபர்களின் தனிப்பட்ட தர கைளப் 
ெப கிேறாம், ைவத்தி க்கிேறாம். நி வன ஊழியர்கைளப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்க க்கான 
அ கல், Gates-க்குள் “அறி ம் ேதைவ” உள்ள நபர்க க்கு மட் ேம கிைடக்கும். இைவ 
ஒ ங்கான மற் ம் ேதைவயான ெதாழில்வணிக ேநாக்கங்க க்காக மட் ம் அல்ல  ஒ ங்கான 
அல்ல  சட்ட ர்வத் ேதைவப்பா கைளத் தி ப்திப்ப த் வதற்காகப் பிற ஊழியர்க க்கு 
அல்ல  ெவளித் தரப் க க்கு அ ப்பப்ப ம். தனிப்பட்ட தகவல்கைளப் பராமாிக்கும் 
ெபா ப் ள்ள ஊழியர்கள், அந்தத் தகவல்கள் ைறயின்றி ெவளிப்ப த்தப்படவில்ைல அல்ல  
தவறாகப் பயன்ப த்தப்படவில்ைல என்  உ திப்ப த்த ேவண் ம். ேம ம் தகவல்க க்கு, 
உலகளாவிய ெகாள்ைககள் பக்கத்தில் (Global Policies Page) Gates Industrial Europe SARL 
அக ாிைமக் ெகாள்ைக (Gates Industrial Europe SARL Privacy Policy) உட்பட Gates-இன் 
உலகளாவிய நி வன அக ாிைமக் ேகாட்பா கைள ம் (Global Internal Privacy Principles) 
குறிப்பான பிராந்தியக் ெகாள்ைககைள ம் பா ங்கள். 
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நாம் ைவத்தி க்கும் உங்கள் தனிப்பட்ட தர கைள நீங்கள் பார்க்க வி ம்பினால், அல்ல  
இத்தைகய தர கைளப் பற்றி நீங்கள் ஏேத ம் ேகள்விகள் ேகட்க ேவண் ம் என்றால், 
தய ெசய்  ெதாடர்  ெகாள் ங்கள்: privacy@gates.com. 

6. தரம் 

தரம் என்ப  Gates-இல் ஒ  ைமய மதிப்பீடாகும். தரத்திற்கான நம  தரநிைலகைள 
எட் வதில் ஒ க்கத் டன் கவனம் ெச த் ம் கலாச்சாரம் நம்மிடம் உள்ள . நம  ஊழியர்கள் 
வா க்ைகயாளர்களின் ேதைவகைள ைனப் டன் எதிர்ேநாக்கி வா க்ைகயாளர் 
எதிர்பார்ப் கைள விஞ்சுவதற்கு அதிகாரம் ெபற்றி க்கிறார்கள். நம  தயாாிப் கள், அைமப் கள், 
ேசைவகள் ஆகியவற்றின் சமரசமற்ற தரம் மற் ம் பா காப்பில் Gates பற் தி ெகாண் ள்ள . 

7. நியாயமாகக் ைகயா தல்  

7.1 நியாயமாகப் ேபாட் யி த ம் ஏகேபாக எதிர்ப்  மற் ம் நியாயமான 
ேபாட் யிடல் சட்டங்க ம் (Antitrust and Fair Competition Laws) 

சுதந்திரத் ெதாழில்நி வனத்திற்கு ஊக்கமளிக்க அதி க்கியமாக உள்ள நியாயமான 
உலகள  வர்த்தக நைட ைறகைள நாம் ஆதாிக்கிேறாம். Gates-இன் உலகளாவிய ஏகேபாக 
எதிர்ப்  மற் ம் நியாயமான ேபாட் யிடல் ேகாட்பா க ம் (Global Antitrust and Fair 
Competition Principles) ெதாடர்பான பிராந்தியக் ெகாள்ைகக ம், ேபாட் ைய ம் ஒ  சுதந்திரத் 
ெதாழில்நி வன வர்த்தக அைமப்ைப ம் ஊக்குவிப்பதில் உள்ள இந்தப் பற் திையப் 
பிரதிப க்கின்றன; இவற்ைற உலகளாவிய ெகாள்ைககள் பக்கத்தில் காணலாம். ெபா ந் ம் 
ஏகேபாக எதிர்ப்  மற் ம் நியாயமான ேபாட் யிடல் சட்டங்கள் அைனத்ைத ம் ைமயாகப் 
பின்பற் வ  நம  ெகாள்ைகயாகும். 

பல நா களில், விதிக்கப்பட ேவண் ய விைலகள், ேபாட்  ாீதியான ஏல யற்சி, 
அ கப்பட ேவண் ய வா க்ைகயாளர்கள் அல்ல  ேசைவயளிக்கப்பட ேவண் ய வியியல் 
பகுதிகள் ஆகியைவ ெதாடர்பாகப் ேபாட் யாளர்கள் தங்க க்கிைடேய ஒப்பந்தங்கள் 
ெசய் ெகாள்வ  அ மதிக்கப்ப வதில்ைல. சட்டவிேராதமான, ேபாட்  எதிர்ப்  
நடத்ைதக்கான எ த் க்காட் களில் பின்வ வன ம் அடங்கும்: 

 ஏல யற்சிகைளப் ேபாட் யாளர்க டன் ஒ ங்கிைணத்தல்; 
 வா க்ைகயாளர்கைள அல்ல  சந்ைதகைள ஒ க்கித்த தல்; 
 ஒ  விைல வரம்ைப அல்ல  ஒ  குைறந்தபட்ச அல்ல  அதிகபட்ச விைலைய 

நிர்ணயித்தல்; 
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 ெவளியீட்ைடக் குைறத்தல் அல்ல  ெட வாி ேநரத்திட்டங்கைளக் 
கட் ப்ப த் தல்; 

 தள் ப கள், விைலக் குைறப் கள், அல்ல  கடன் விதி ைறகைள நிர்ணயித்தல்; 
 குறிப்பிட்ட சப்ைளயர்கள் அல்ல  வா க்ைகயாளர்கைளப் றக்கணிக்க 

ஒப் க்ெகாள் தல்; 
 லாபங்கள், ெசல கள், விைலகள் அல்ல  விற்பைனயின் பிற விதி ைறகள் 

அல்ல  நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான தகவல்கைளப் பாிமாறிக்ெகாள் தல். 
 

இந்தச் சட்டங்கைள மீ வ  நி வனத்தின் மீ ம் அதன் ஊழியர்கள் மீ ம் க ைமயான 
கிாிமினல் மற் ம் கு ைமத் தண்டைனகள் விதிக்கப்பட வழிவகுக்கக்கூ ம்.  

Gates ெதாழில் நடத் ம் பல்ேவ  அதிகாரவரம் களில் இ க்கும் ஏகேபாக எதிர்ப்  
மற் ம் நியாயமான ேபாட் யிடல் சட்டங்களின் ேதைவப்பா கைளப் ாிந் ெகாள்வ  
க னமாக இ க்கலாம். ஒ  ேபாட் யாள டனான எந்தத் ெதாடர் ம் அபாயகரமாக 
இ க்கக்கூ ம். ேபாட் யாளர்கள் இைடயிலான ஓர் ஒப்பந்தமான  சட்ட ாீதியாகக் ேகள்விக்கு 
உட்ப த்தப்பட எ த் லமாகேவா ல் யமாகேவா இ க்கத் ேதைவயில்ைல. சட்டவிேராத 
ஒப்பந்தங்கள் பல சமயங்களில் “சி  உைரயாடல்கள்”, “இயல்பான கலந் ைரயாடல்கள்”, 
ெதாழில்வணிகத் தகவல்களின் “தீங்கற்ற” பாிமாற்றங்கள் ஆகியவற்றின் சந்தர்ப்ப சாட்சியத்தின் 

லம் நடத்தப்ப கின்றன. கலந் ைரயாடல்கள் ஒ  ெபாிய, ைறசார்ந்த கு வில் நடந்தா ம் 
சாி, ஒ  வர்த்தகச் சங்க சந்திப் க்குப் பின்  நிக ம் கூட்டங்கள் ேபான்ற ச க அைமவில் 
நடந்தா ம் சாி, அவற்ைற நீங்கள் தவிர்க்க ேவண் ம். ேபாட் யாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தகக் 
கு  நடவ க்ைககளில் அல்ல  கூட் ைழப் ச் ெசயல்திட்டங்களில் பங்ேகற்கும்ேபா  - அைவ 
ெபா  நல க்காக நடத்தப்ப பைவ ேபால் ெதாிந்தால்கூட - நீங்கள் விழிப் டன் இ க்க 
ேவண் ம். 

ஒ  ேபாட் யாளர் ேபாட்  ாீதியாக க்கியத் வம் உள்ள ஒ  தைலப்  பற்றி அல்ல  
ஏகேபாக எதிர்ப்  அல்ல  நியாயமாகப் ேபாட் யிடல் சட்டங்கைள அல்ல  நம  நி வனக் 
ெகாள்ைகைய மீறக்கூ யைவ என்  நீங்கள் நம் ம் ேவ  எந்த விஷயத்ைதப் பற்றி ம் ேபசத் 
ெதாடங்கினால், நீங்கள் உடன யாக ம் உ தியாக ம் அ  பற்றிக் கலந் ைரயாட ம க்க 
ேவண் ம்; கூ மான விைரவில் உங்கள் ெதாழில்வணிகப் பிாி க்குள் இ க்கும் தகுந்த நப க்குத் 
ெதாியப்ப த்த ேவண் ம், அல்ல  அற மற் ம் பின்பற்றல் உதவி எண்ைண (Ethics and 
Compliance Hotline) அைழக்க ேவண் ம்.  
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7.2 ஊழியர் உடல்நலம் மற் ம் பா காப்  

ஜ்யப் பணியிட பாதிப் கள் என்ற இலக்குடன் ஒ  பா காப்பான பணிச் சூழைல 
வங்குவதில் நாம் பற் தி ெகாண் க்கிேறாம். ஆேராக்கியமான மற் ம் பா காப்பான பணி 
நிைலக ம் சம்பவங்கைளத் த ப்ப ம் நம  ெதாழில்வணிகத்ைத இயக்குவதன் மிக க்கியமான 
பகுதிகள். ெபா ந் ம் உடல்நல மற் ம் பா காப் ச் சட்டங்கள் அைனத்ைத ம் நாம் 

ைமயாகப் பின்பற்ற ேவண் ம். நீங்கள் பணி ாி ம் சூழல் எந்தக் காரணத்திற்காவ  
பா காப்பற்றதாக அல்ல  அச்சு த் வதாக ஆனால், நீங்கள் ெசய் ெகாண் ப்பைத உடேன 
நி த்திவிட் , அந்தப் பிரச்சைனைய உங்கள் ெதாழில்வணிகப் பிாி க்குள் இ க்கும் தகுந்த 
நப க்குத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம், அல்ல  அற மற் ம் பின்பற்றல் உதவி எண்ைணப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். 

பின்வ பைவ உங்கள் ெபா ப் களாகும்: 

 பணிச் சூழைலப் பா காப்பாக ைவத்தி ப்பதன் லம் சம்பவங்கைள ம் 
பாதிப் கைள ம் தவிர்த்தல்; 

 பா காப்பான பணிச் ெசயல் ைறகைள ம் நைட ைறகைள ம் பின்பற் தல்; 
 மற்றவர்க க்கு ன் தாரணமாகத் திகழ்தல்; 
 பா காப்பற்ற சூழ்நிைலகைள எப்ப  அைடயாளம் காண்ப  என்  

கற் க்ெகாள் தல்;  
 சம்பவங்கள், பாதிப் கள் அல்ல  பா காப்பற்ற பணி நிைலகள் அல்ல  உடல் 

ாீதியான அல்ல  உணர்ச்சி ாீதியான ெகா ைமப்ப த் தல் சூழ்நிைலகைளத் 
ெதாிவித்தல். 

 
ம  ேபாைதயில் அல்ல  ேபாைதப் ெபா ட்களின் ேபாைதயில் ேவைல ெசய் ம் 

ஊழியர்கள், தங்க க்கும் பிற ஊழியர்க க்கும் ெபா  மக்க க்கும் அபாயம் விைளவிக்கிறார்கள். 
பணியிடத்தில் அல்ல  நி வன ேவைலயின்ேபா  ேமாட்டார் வாகனங்கைள அல்ல  பிற 
இயந்திரங்கைள இயக்குைகயில் ம ைவ ம் ேபாைதப் ெபா ட்கைள ம் ைவத்தி க்க ம் 
பயன்ப த்த ம் நி வனம் எந்த ஊழியைர ம் அ மதிக்கா . இ ந்தா ம், 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நி வன விழாக்களில் அல்ல  வா க்ைகயாளர் ேகளிக்ைக ேபான்ற 
குறிப்பிட்ட சில ஒ ங்கான ெதாழில்வணிக அைம களில் ஊழியர்கள் ம  அ ந்தலாம். ஆனால் 
ஊழியர்கள் எல்லா சமயங்களி ம் ெபா ப்பாக நடந் ெகாண்  மிதமாகக் கு க்க ேவண் ம் 
என்  எதிர்பார்க்கப்ப கிறார்கள். 
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பணியிடத்ைத வன் ைற அல்ல  வன் ைறக்கான அச்சு த்தல் இல்லாமல் 
ைவத்தி ப்பதில் நி வனம் பற் தி ெகாண் ள்ள . Gates-க்கு அதன் ேவைல இடங்களில் 
எதி ம் வன் ைறச் ெசயல்கள் மற் ம்/அல்ல  வன் ைறக்கான அச்சு த்தல்கள் மீ  ஜ்ய 
சகிப் த்தன்ைம ெகாண் க்கிற . எந்த வன் ைறயான நடத்ைத ம் அல்ல வன் ைற, 
விேராதம், அல்ல  அச்சு த்தல் நில ம் ஒ  சூழைல உ வாக்கும் எந்த நடத்ைத ம் எங்கி ந்  
வந்தா ம் சகித் க்ெகாள்ளப்படா . ஊழியர்கள் நி வன வளாகத்தில் இ க்கும்ேபா  எந்த 
சமயத்தி ம் ஒ  ஆ தத்ைத ைவத்தி க்கக் கூடா . வன் ைறச் ெசயல்க க்கான வாய்ப்ைபக் 
குைறக்க ெசய க்க ள்ள நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். ஒவ்ெவா  வன் ைறச் ெசய ம் 
அல்ல  அச்சு த்த ம் உடன யான மற் ம் உ தியான பதில்விைனைய விைளவிக்கும். 
Gates-இ ந்  ேவைலநீக்கம் ெசய்யப்ப வ ம் இதில் அடங்கலாம். எந்த அச்சு த் ம் 
நடத்ைதைய ம் உடன யாக ேமலாண்ைமக்குத் ெதாிவிப்ப  ஒவ்ெவா  ஊழிய க்கும் உள்ள 
ெபா ப்பாகும்.  

 
7.3 சமமாக நடத் தல் 

நம் எல்லா ஊழியர்கைள ம் ேவைலக்கான தகுதிெபற்ற விண்ணப்பதாரர்கைள ம் சமமாக 
நடத் வதில் நாம் உ தியாகப் பற் தி ெகாண் க்கிேறாம். ேவைலயின் எல்லா 
அம்சங்களி ம் சம வாய்ப்  என்ப  நம  மிக உ தியான மற் ம் மிக அ ப்பைடயான 
நம்பிக்ைககளில் ஒன்றாகும். எந்தச் சட்டவிேராதப் பாகுபாட்ைட ம் ன் த்தைல ம் அல்ல  
பதில ைய ம் நாம் சகித் க்ெகாள்ள மாட்ேடாம்.  

சட்டவிேராதப் பாகுபா , ன் த்தல், பதில , ெகா ைமப்ப த் தல் (உடல் ாீதியாக அல்ல  

பிற வைகயில்), அவமாியாைத, ரகைள, கைலத்தல் அல்ல  ெதாழில் ைறயல்லாத பிற 

நடத்ைதகள் இல்லாத ஒ  பணிச் சூழைல Gates தைட அளிக்க உத வ  நம் ஒவ்ெவா வ க்கும் 

உள்ள ெபா ப்பாகும். ஊழியர்கள், வா க்ைகயாளர்கள், சப்ைளயர்கள் அல்ல  ேவ  எந்த 

ெதாழில்வணிகத் ெதாடர் கைள ம் வய , இனம், நிறம், பா னம், பாலீர்ப்  நிைல, பா ன 

அைடயாளம் அல்ல  ெவளிப்பா , தி நர் நிைல, மதம், பிறந்த நா , தாைதயர், கு ாிைம, 

உட னம், ரா வப் பணி ஓய்  அல்ல  தி மண நிைல, மரப வியல் தகவல்கள், கர்ப்பம், 

குழந்ைதப் பிறப்  அல்ல  ெதாடர்பான ம த் வ நிைலகள், அல்ல  கூட்டைமப்  சார்ந்த, 

மாநில அல்ல  உள் ர்ச் சட்டத்தால் பா காக்கப்ப கின்ற ெபா ந் ம் நிைலயின் (கூட்டாக, 

“பா காக்கப்பட்ட வைகப்பா கள்”) அ ப்பைடயில் பாகுபா  காட் வைத அல்ல  
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ன் த் வைத நி வனம் சகித் க்ெகாள்ளா . சக ஊழியர்கள், ேமற்பார்ைவயாளர்கள், 

வா க்ைகயாளர்கள், விற்பைனயாளர்கள் அல்ல  நி வனத் டன் ெதாழில் நடத் ம் பிற 

நபர்களின் பா யல் ன் த்தைல நி வனம் சகித் க்ெகாள்ளா , அலட்சியப்ப த்தா , 

அ மதிக்கா . இந்தக் ெகாள்ைகயின் எந்த மீற ம், ேவைலநீக்கம் வைரயி ம் ேவைலநீக்கத்ைத 

உள்ளிட்ட மான தகுந்த ஒ ங்கு நடவ க்ைகக்கு உட்பட்ட . இந்தக் ெகாள்ைகயின் எந்த 

மீறைலயாவ  நீங்கள் கவனித்தால், நீங்கள் உங்கள் ெதாழில்வணிகப் பிாி க்குள் இ க்கும் 

தகுந்த நப க்குத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம் அல்ல  அற மற் ம் பின்பற்றல் உதவி எண்ைண 

அைழக்க ேவண் ம். 

 
7.4 பன்ைம ம் அரவைணப் ம் 

Gates-இல் ஊழியர் பன்ைம நம  ெதாழில்வணிகக் குறிக்ேகாள்கைள எட் வதில் ஒ  
க்கியக் கூறாகும். நம  பலதரப்பட்ட ஊழியர் தளமான  நாம் உலெகங்கும் உள்ள நம  

வா க்ைகயாளர்க க்கு ேசைவயளிப்பதில் ேம ம் ைமயாக ம் ெசயல்திறத்ேதா ம் 
ெசயல்பட உத கிற . நாம் ஒ  ெவளிப்பைடயான, அரவைணக்கின்ற, மாியாைத நிைறந்த 
பணிச்சூழ ல் பற் தி ெகாண் க்கிேறாம். 

7.5 சுற் ச்சூழல் 

நாம் நம  உலகம் த விய ெசயல்பா கைள இயற்ைகச் சூழ க்கான மாியாைத டன் 
நடத் வதில் பற் தி ெகாண் க்கிேறாம். ெபா ந் ம் சுற் ச்சூழல் சட்டங்கள் மற் ம் 
தரநிைலகைளப் பின்பற் ம் ெபா ப்  ஊழியர்க க்கு உள்ள . திட மற் ம் அபாயகரமான 
கழி கள் எப்ேபா ேம ெபா ப்பாக ம் ெபா ந் ம் சட்டத்தின்ப ம் ைகயாளப்பட ேவண் ம். 
எப்ேபாெதல்லாம் சாத்தியேமா அப்ேபா  சுற் ச்சூழல் சார்ந்த விழிப் ணர்  ெகாண்ட, 
நிைலநி த்தத்தக்க நைட ைறகளில் ஈ ப ம்ப  ஊழியர்கைள ஊக்குவிக்கிேறாம். 

ெபா ந் ம் எந்த சுற் ச்சூழல் சட்டத்தின் எந்த மீறைலப் பற்றியாவ  உங்க க்குத் 
ெதாியவந்தால், நீங்கள் உடேன உங்கள் ெதாழில்வணிகப் பிாி க்குள் இ க்கும் தகுந்த நப க்குத் 
ெதாியப்ப த்த ேவண் ம் அல்ல  அற மற் ம் பின்பற்றல் உதவி எண்ைண அைழக்க ேவண் ம். 
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7.6 சப்ைளயர் மற் ம் வா க்ைகயாளர் உற கள் 

நாம் நம  சப்ைளயர் மற் ம் வா க்ைகயாளர் உற க க்குச் சட்ட ர்வமான, 
ெசயல்திற ள்ள, நியாயமான நைட ைறகைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண் க்கிேறாம். நம  
சப்ைளயர் உற களின் தரம், பல சமயங்களில் நம  வா க்ைகயாளர் உற களின் தரத்தின் மீ  
ேநர த் தாக்கத்ைத ஏற்ப த் கிற . சப்ைளயர் உற கைள நி தல் மற் ம் பராமாித்தல் 
ெதாடர்பாக நீங்கள் அறிய ேவண் ய வழிகாட் ெநறிகைள Gates சப்ைளயர் நடத்ைத ெநறி 
(Gates Supplier Code of Conduct) எ த் ைரக்கிற . இந்தக் ெகாள்ைகைய இங்கு காணலாம்: 
https://www.gates.com/us/en/about-us/policies. 

இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் சப்ைளயர்கைள ம் 
வா க்ைகயாளர்கைள ம் நியாயமாக ம் ேநர்ைமயாக ம் ைகயாள ேவண் ம். நம  
தயாாிப் கைள ம் ேசைவகைள ம் அவற்றின் நிைறகளின் அ ப்பைடயில் விற்ப ம் 
ேபாட் யாளர்களின் தயாாிப் கைள ம் ேசைவகைள ம் பற்றி இழிவாகப் ேபசுவைதத் தவிர்ப்ப ம் 
Gates-இன் ெகாள்ைகயாகும். ேபாட் யாளர்களின் இயல் , நிதி நிைல, அல்ல  அவர்க க்கு 
இ க்கக்கூ ய சட்ட அல்ல  ஒ ங்கு ைறப் பிரச்சிைனகைளப் பற்றிப் ேபசுதல் என்  வ ம்ேபா  
இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் ஆகிேயார் கவனமாக இ க்க ேவண் ம்.  

வாங்குவ ம் விற்ப ம் ெந ங்காமல், எந்தக் ைக ட் கள், லஞ்சங்கள், ரகசிய கமிஷன்கள், 
அன்பளிப் கள் அல்ல  உதவிக ம் இல்லாமல் ெசய்யப்பட ேவண் ம். சட்ட ாீதியாக 
அ மதிக்கப்ப ம் சூழ ம் நி வனக் ெகாள்ைககள் மற் ம் உள் ர் ெதாழில்வணிக 
நைட ைறகளின்ப ம், நி வனத்ேதா  ெதாழில் நடத் கின்ற அல்ல  ெதாழில் நடத்த 
வி ம் கின்ற நபர்க க்கும் நபர்களிடமி ந் ம் சி  அன்பளிப் க ம் நியாயமான அள  
ேகளிக்ைக ம் தரப்படலாம், ெபறப்படலாம். அ மதிக்கப்பட்ட அன்பளிப்  அல்ல  ேகளிக்ைக 
எ ம் ெப ந க்கு நிஜமான தனிப்பட்ட வளத்ைத அளிக்கும்ப யான அல்ல  ெப ந க்கு ஒ  
கடப்பாட்ைட (க தப்பட்டா ம் உண்ைமயாக இ ந்தா ம்) ஏற்ப த் ம்ப யான, அல்ல  
ெபா ப் பார்ைவக்கு உட்ப த்தப்பட்டால் நி வனத்ைத அல்ல  ெகாைடயாளைர அல்ல  
ெப நைரத் தவறாகக் காட் ம்ப யான தன்ைமைய அல்ல  மதிப்ைபக் ெகாண் க்கக் கூடா . 
ெராக்கம் அல்ல  ெராக்கத்திற்கு நிகரானைவ (அன்பளிப்  அட்ைடகள் உட்பட) தரப்படேவா 
ஏற்கப்படேவா கூடா . இ ந்தா ம், ஊழியர்க க்கு நி வனத்திற்கு ெவளிேய தனிப்பட்ட 
உற கள் இ க்கும் என்பைத ம் பல சூழ்நிைலகளில் தனிப்பட்ட உற க ம் ெதாழில் 
உற க ம் சந்திக்கக்கூ ம் என்பைத ம் Gates அங்கீகாிக்கிற . அந்த உற களின் 
பின்னணியில் தரப்ப ம் மற் ம் ஏற்கப்ப ம் அன்பளிப் கள் சட்ட ர்வமானைவயாக ம் 

ைறயானைவயாக ம் இந்தச் சூழ்நிைலகளில் நியாயமாக ைறயானைவயாகப் பார்க்கப்ப ம் 
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என் ம் உ திப்ப த்த, ஊழியர்கள் அந்த அன்பளிப் கள் விஷயத்தில் சிந்தித் ச் ெசயல்ப ம்ப  
ஊக்குவிக்கப்ப கிறார்கள். அன்பளிப் கள், ேகளிக்ைக, வி ந்ேதாம்பல் ஆகியைவ குறித்த 
நி வனத்தின் ெகாள்ைகைளப் பற்றிய ேம ம் விாிவான வழிகாட் ெநறிக க்கு, உலகளாவிய 
ெகாள்ைககள் பக்கங்களில் இ க்கும் Gates-இன் அன்பளிப் க் ெகாள்ைகைய ம் (Gift Policy) 
ஊழல் எதிர்ப் க் ெகாள்ைகயின் (Anti-Corruption Policy) பகுதி 4-ஐ ம் பா ங்கள்.  

பின்தங்கியவர்கள், சி பான்ைமயினர், ெபண்கள் ஆகிேயா க்கு ெசாந்தமான எந்த 
சப்ைளயர் நி வனங்க ம் உட்பட எப்ேபா ேம சப்ைளயர்கள் நம  ெகாள் தல் அளவில் ஒ  
பங்ைக ஈட் வதற்குப் ேபாட்  ாீதியான ஒ  வாய்ப்ைப இயக்குநர்கள், அ வலர்கள், ஊழியர்கள் 
ஆகிேயார் அளிக்க ேவண் ம்; தரம், ெசல , ெட வாி ஆகியைவ குறித்த வா க்ைகயாளர் 
எதிர்பார்ப் கைளத் ெதாடர்ந்  ர்த்திெசய்  விஞ்சுவைத உ திப்ப த் வதில் சப்ைளயாின் 
ஆதரைவ நா ப் ெபற ேவண் ம். 

நி வனத்ைதப் பிைணக்கும் ேநாக்கத் டன் ெசய்யப்ப ம் எந்த ஒப்பந்தத்ைத ம் நீங்கள் 
அ மதியின்றி ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளக் கூடா . Gates-ஐப் பிைணக்கும் குறிப்பிட்ட சில 
ஒப்பந்தங்க க்கு ஒப் தல் அளித் க் ைகெயாப்பமி ம் அதிகாரம் உள்ள நபர்கைள அைடயாளம் 
காட் ம் ஒப்பந்த மற் ம் ைகெயாப்ப ஒப் தல் ெகாள்ைககைள நி வனம் நி வியி க்கிற  
(“அதிகார ஒ க்கீ ”); அந்தக் ெகாள்ைககள் Gates அக பிைணயத்தின் ஊழியர் க விப்ெபட்  
(Employee Toolbox) பகுதியில் பராமாிக்கப்ப கின்றன. குறிப்பிட்ட ஒ  ஒப்பந்தத்திற்கு எந்த 
ஊழியர்களிடம் அதிகாரமளிப்  அதிகாரம் உள்ள  என்ப  பற்றி ஏேத ம் ேகள்விகள் ேகட்க 
ேவண் ம் என்றால், Gates கூட்டாண்ைம நிதித் ைறையத் (Corporate Finance Department) 
ெதாடர்  ெகாள் ங்கள். குறிப்பிட்ட ஒ  ஒப்பந்தத்திற்கு எந்த ஊழியர்களிடம் ைகெயாப்ப 
அதிகாரம் உள்ள  என்ப  பற்றி ஏேத ம் ேகள்விகள் ேகட்க ேவண் ம் என்றால், Gates சட்டத் 

ைறையத் (Law Department) ெதாடர்  ெகாள் ங்கள்.  

7.7 மனித உாிைமகள் 

மனித உாிைமக க்கான சர்வேதசத் தரநிைலகளின்ப  மனித உாிைமகைள மதிப்பதில் 
நாம் பற் தி ெகாண் க்கிேறாம். நம  தயாாிப் கள் அவற்ைற உ வாக்கும் மனிதர்களிட ம் 
அைவ உ வாக்கப்ப ம் ச கங்களிட ம் உள்ள மாியாைதையக் காட் ம் சூழல்களில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப வைத Gates உ திப்ப த் ம். Gates நி வனம் மனித உாிைமகள் ெகாள்ைகைய 
(Human Rights Policy) ேமற்ெகாண் ள்ள . மனித உாிைமகள் ெகாள்ைகயின் ஒ  நகல், 
உலகளாவிய ெகாள்ைககள் பக்கத்தில் உள்ள . 
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8. நி வன ெசாத் க்கைளப் பா காத்தல் மற் ம் பயன்ப த் தல் 

8.1 நி வன ெசாத் க்கைளப் பயன்ப த் தல் 

நாம் அளிக்கும் ேசைவகளின் தரத்ைத ம் ெசயல்திறத்ைத ம் ேமம்ப த்த நாம் கணினிகள், 
ெதாைலநகல் இயந்திரங்கள், ைகப்பட நகல் இயந்திரங்கள் மற் ம் பிற ெதாழில்வணிக 
அைமப் கைள ம் உபகரணங்கைள ம் பயன்ப த் கிேறாம். நீங்கள் இந்த அைமப் கைள ம் 
உபகரணங்கைள ம் Gates-இன் ெதாழில் ெதாடர்பான ேநாக்கங்க க்கு ஊக்கமளிக்கப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். ஊழியர்கள் ெபா வாக இத்தைகய வளங்கைள ம் அைமப் கைள ம் 
சி  தனிப்பட்ட ேநாக்கங்க க்காக பயன்ப த்த அ மதிக்கப்ப கிறார்கள் என்றா ம், அவர்கள் 
அவற்ைறப் ெபா ப்பான ைறயி ம் அவர்கைளேயா நி வனத்ைதேயா இழப் , ெபா ப்பாதல் 
அல்ல  ேசதத்திற்கு உட்ப த் ம் என நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்படாத வைகயி ம் பயன்ப த்த 
ேவண் ம். இந்த அைமப் கள் மற் ம் உபகரணங்களின் எல்லாப் பயன்பா ம் நி வனத்தின் 
ெசாந்த க்குட்பட்ட ; அந்தப் பயன்பாடாந  ெபா ந் ம் சட்டம், Gates-இன் ஏற்கத்தக்க 
பயன்பா  ெகாள்ைக (Acceptable Use Policy), இ பயன்பாட்  சாதனக் ெகாள்ைக (Dual-Use 
Device Policy), மற் ம் உலகளாவிய ெகாள்ைககள் பக்கத்தில் உள்ள பிற ெதாழில் ட்பக் 
ெகாள்ைககளின்ப  அைமய ேவண் ம். ெபா வாக, ஊழியர்க க்கு நி வனத்தின் பல்ேவ  
ெதாழில் ட்பங்க க்கான அ கல் அவர்கள  ேவைலக்ேகற்ப அளிக்கப்ப கிற . இத்தைகய 
அ கைல ெமாத்தமாக ரத் ெசய்வ  உட்படத் தன்னிடம் உள்ள எந்த வழி ைறயின் ல ம் 
அ கைலக் குைறக்க நி வனத்திற்கு உாிைம உள்ள . நீங்கள் இந்தக் ெகாள்ைகைய மீறினால் 
ேவைலநீக்கம் வைரயி ம் மற் ம் ஒ ங்கு நடவ க்ைகக்கும் உட்ப த்தப்படலாம்.  

நம  அைமப் களில் அல்ல  உபகரணங்களால் உ வாக்கப்ப கின்ற, அவற்றில் 
உள்ளிடப்ப கின்ற, அல்ல  அவற்றில் ேசமித் ைவக்கப்ப கின்ற எல்லாச் ெசய்திகள், 
ஆவணங்கள், தர கள் மற் ம் பிற ெபா ட்க ம் நி வனத்திற்குச் ெசாந்தமானைவ. ெபா ந் ம் 
சட்டங்க க்கு உட்பட் , நாங்கள் எந்த சமயத்தி ம், உங்க க்குத் ெதாிவித்ேதா 
ெதாிவிக்காமேலா, இத்தைகய ெபா ட்கைள அ கக்கூ ம், ேமற்பார்ைவயிடக்கூ ம், 
கண்காணிக்கக்கூ ம் மற் ம்/அல்ல  ெவளிப்ப த்தக்கூ ம். இதில் எல்லா மின்னஞ்சல் 
ெசய்தி ம் இைணயப் பயன்பா ம் அடங்கும். 

8.2 அரசியல் மற் ம் ஈைக நடவ க்ைககள்  

நி வன நிதிகைள அல்ல  ெசாத் க்கைளப் பயன்ப த்தி அெமாிக்காவிேலா எந்த 
ெவளிநாட் ேமா உள்ள எந்த அரசியல் கட்சிக்கும், அரசியல் பிரச்சாரத்திற்கும், அரசியல் 
ேவட்பாள க்கும் அல்ல  அரசு அதிகாாிக்கும், அல்ல  எந்த ஈைக அைமப் க்கும் பங்களிப் கள் 
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ெசய்யப்படக் கூடா  - அந்தப் பங்களிப்  சட்ட ர்வமானதாக ம் ெவளிப்பைடயாக 
அதிகாரமளிக்கப்பட்டதாக ம் இ ந்தால் தவிர. அரசு அதிகாாிகளின் சார்பாக அல்ல  
அவர்கள  உத்தர ப்ப ேயா ஆேலாசைனப்ப ேயா ஈைகப் பங்களிப் கள் ெசய்தால், 
ெவளிநாட்  ஊழல் நடவ க்ைககள் சட்டம் (Foreign Corrupt Practices Act) .ேக. லஞ்சமளிப் ச் 
சட்டம் (UK Bribery Act) ஆகியைவ உட்படப் பல்ேவ  ஊழல் எதிர்ப் ச் சட்டங்களின் கீழ் 
நி வனத்திற்கும் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஊழியர்க க்கும் பின்விைள கள் தீவிரமாக 
இ க்கக்கூ ம். எனேவ, ஓர் அரசு அதிகாாிக்ேகா தனிநப க்ேகா ஒ  தனிப்பட்ட நன்ைமைய 
அளிப்பதற்கான மைற க வழியாக நன்ெகாைடகள் பயன்ப த்தப்படக் கூடா  என்ப  
நி வனத்தின் ெகாள்ைகயாகும். கூ தல் வழிகாட் ெநறிக க்கு ஊழல் எதிர்ப் க் ெகாள்ைகயின் 
பகுதி 6.0-ஐப் பா ங்கள். 

இந்த ெநறியில் இ க்கும் எ ம் நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த ேநரத்ைத அல்ல  நிதிைய 
நீங்கள் வி ம் ம் அரசியல் கட்சிக க்கு அல்ல  ேவட்பாளர்க க்குப் பங்களிப்பைதத் த க்கும் 
ேநாக்கத்ைதக் ெகாண்டதல்ல. ஈைகப் பணி, ச கப் பணி, ஈைக நன்ெகாைடகள் அளித்தல் 
ஆகியவற்றில் ஊழியர்கள் ஈ ப வைத நி வனம் அங்கீகாித்  ஊக்குவிக்கிற . இ ந்தா ம், 
Gates Industrial Corporation plc அறக்கட்டைள நிகரான அன்பளிப் த் திட்டத்தின்ப  
(Foundation Matching Gift Program) அல்ல  ெசய ல் இ க்கும் அ  ேபான்ற பிற 
திட்டத்தின்ப  தவிர, நீங்கள் தனிப்பட்ட ைறயில் உங்கள் ெசாந்த ேநரத்ைத அல்ல  நிதிையப் 
பங்களித்தால் அதற்கு நி வனம் இழப்பீ  அளிக்கா , ெசலைவத் தி ம்பத் தரா . 

8.3 நிதி ாீதியான கட் ப்பா கள் 

அெமாிக்க பத்திரங்கள் மற் ம் பாிவர்த்தைன ஆைணயம் (Securities and Exchange 
Commission), அெமாிக்க அரசு கைமகள், ஆகியவற்றிட ம் நி வனம் தாக்கல் ெசய் ம் 
அல்ல  சமர்ப்பிக்கும் எல்லா அறிக்ைககளி ம் ஆவணங்களி ம் நி வனம் ெசய் ம் பிற எல்லா 
ெதாடர் த்தல்களி ம் ெபா ந் ம் சட்டங்கள் மற் ம் ஒ ங்கு ைறகளின்ப  ைமயான, 
நியாயமான, ல் யமான, உாிய ேநரத்திலான, ாிந் ெகாள்ளத்தக்க ெவளிப்ப த்தல்கைளச் 
ெசய்வ  நி வனத்தின் ெகாள்ைகயாகும். 

தலீட்டாளர்கள், கடனாளர்கள் மற் ம் பிற க்கு நி வனத்தின் நிதி சார்ந்த தகவல்களில் 
ஒ ங்கான ஆர்வம் உள்ள . அத் டன், பங்கு ெபா வில் வர்த்தகம் ெசய்யப்ப ம் நி வனம் 
என்ற ைறயில், நி வனம் அெமாிக்கக் கடன்பத்திரச் சட்டங்கள் உட்பட நம  ெதாழில்வணிகப் 
பதி க க்குாிய ஏராளமான சட்டங்க க்கும் ஒ ங்கு ைறக க்கும் உட்பட்ட . நி வனம் 
தன  நிதி சார்ந்த நடவ க்ைககைள எல்லா ெபா ந் ம் சட்டங்கள் மற் ம் கணக்குப்பதி  
நைட ைறகைள ம் பின்பற்றிப் பதி  ெசய்ய ேவண் ம்; நடப் , ைமயான, ல் யமான 
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தகவல்கைள எந்த மற் ம் எல்லா அரசு கைமக க்கும் வழங்க ேவண் ம். Gates-இன் நிதித் 
ெதாிவிப்பின் ைமத்தன்ைம, எந்தத் தகவல்களின் அ ப்பைடயில் நம  கணக்குப்பதி க ம் 
பதி க ம் அைமந் ள்ளனேவா அவற்றின் ெசல் ப த்தன்ைம, ல் யம், ைம 
ஆகியவற்றின் அ ப்பைடயிலான . இத்தைகய தகவல்கைள உ வாக்குவதில், 
நிகழ் ைறப்ப த் வதில் அல்ல  பதி  ெசய்வதில் ஈ பட் ள்ள ஊழியர்கள் அவற்றின் 

ைமத்தன்ைமக்குப் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம் என்  நி வனம் எதிர்பார்க்கிற . எல்லா 
ஊழியர்க ம் ேமலாண்ைமயிடம் ெவளிப்பைடயான ெதாிவிப் கைளச் ெசய்ய ேவண் ம். மற்ற 
விஷயங்கள் ேபாக, இதற்கு அறிக்ைககளில் ல் யமான தகவல்கள் இ க்க ேவண் ம், 
கணக்குப்பதி  ல்கள் நம  அக கட் ப்பாட் களின்ப ம் ெபா வாக ஏற்கப்பட்ட 
கணக்குப்பதி க் ேகாட்பா களின்ப ம் ைறயாகப் பராமாிக்கப்பட ேவண் ம். 

ேமற்கூறப்பட்டைதக் குைறக்காமல், ஒ  ஊழியர் தவறான இன்வாய்ஸ்கைள அல்ல  
ெசலவின அறிக்ைககைள சமர்ப்பித்ததில், காேசாைலகைளப் ேபா யாக்கியதில் அல்ல  
மாற்றியதில் அல்ல  பணச்ெச த்தங்கைளத் தவறான தரப் க்கு அ ப்பியதில், 
பாிவர்த்தைனகைள அ மதியின்றிக் ைகயாண்டதில் அல்ல  ெதாிவித்ததில், எந்த 
ெசாத் க்கைள ம் தி யதில் அல்ல  ைகயாண்டதில், நிதி சார்ந்த கைளச் 
ெசயற்ைகயாகப் ெபாிதாக்க அல்ல  குைறக்க நிதி சார்ந்த தகவல்கைள உ வாக்கியதில் அல்ல  
ைகவிைனயாற்றியதில், அல்ல  நி வனத்தின் தணிக்ைகயாளர்கள், ேபார் , அல்ல  
நி வனத்தின் எந்தத் ெதாடர் ள்ள கூட் நி வன ம், இயக்குநர் கு  ஆகியவற்றின் 
ெசயல்பாட் ல் ைறயின்றி அல்ல  ஏமாற் ம் ேநாக்கத் டன் அல்ல  வ க்கட்டாயம், 
ைகவிைனயாற் தல் அல்ல  திைசதி ப் த ன் லம் கு க்கிட்டதில் ஈ பட்டதாகக் 
கண் பி க்கப்பட்டால் அந்த ஊழியர் ேவைலயி ந்  நீக்கப்ப வார். 

நி வனம் தன  ெசாத் க்கைளத் தி ட் ந்  அல்ல  ைகயாட ந்  
பா காக்கும் வைகயில் நிதி சார்ந்த கட் ப்பா கள், நைட ைறகள், ெசயல் ைறகள் 
ஆகியவற்ைற உ வாக்கி ள்ள . எல்லா ஊழியர்க க்கும் - அவர்கள் நிதி அல்ல  ெதாடர்பான 
ஒ  ைறயில் பணி ாிந்தா ம் பணி ாியாவிட்டா ம் - சந்ேதகத்திற்குாிய நடவ க்ைகைய 
அைடயாளம் கா ம் க்கியப் ெபா ப்  உள்ள . சாத்தியமான ைறேக கைளப் பற்றி 
உங்க க்குத் ெதாியவந்தால் அல்ல  அைவ ஏற்பட்டதாக உங்க க்குக் கவைல இ ந்தால் - 
ெபா ந் ம் நிதி சார்ந்த கட் ப்பாட் ன்ப  அல்ல  நி வப்பட்ட ெசயல் ைற அல்ல  
நைட ைறப்ப  இல்லாத  என்  உங்க க்குத் ெதாிந்த ஒ  விஷயத்ைதச் ெசய்யக் 
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப வ  உட்பட - இைத உங்கள் ெதாழில்வணிகப் பிாி க்குள் இ க்கும் தகுந்த 
நபாிடம் அல்ல  அற மற் ம் பின்பற்றல் உதவி எண்ணின் லம் உடேன ெதாிவிப்ப  உங்கள் 
கடைமயாகும். 
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8.4 அறி சார் ெசாத்  

அறி சார் ெசாத்  என்ப  க்கியமானெதா  நி வன ெசாத் . இ  நம  ேபாட்  
ாீதியான சாதக நிைல, நம  நற்ெபயர், நம  பிராண்ட் ஆகியவற்ைற நாம் பராமாிக்க உத கிற . 
இ  பா காக்கப்பட ேவண் ம். அறி சார் ெசாத் க்க க்கான எ த் க்காட் களில் 
பின்வ வன ம் அடங்கும்:  

 Gates மற் ம் பிற பிராண்ட் ெபயர்கள்; 
 அவற்றின் ெதாடர் ள்ள ேலாேகாக்கள்; 
 காப் ாிைமகள்; 
 வர்த்தக த்திைரகள்; 
 பதிப் ாிைமகள்; 
 ெதாழில் ரகசியங்கள் உட்பட ரகசியக்காப் ள்ள தகவல்கள்; 
 ேயாசைனகள், கண் பி ப் கள், தயாாிப்  உ வாக்கங்கள்; 
 உற்பத்தி நிகழ் ைறகள் மற் ம் ெசய் ைற அறி ;  
 ேபாட்  ாீதியான பகுப்பாய் கள், திட்டங்கள், வி கங்கள். 

 
நம  வர்த்தக த்திைரக ம் ேலாேகாக்க ம் நி வனக் ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெசயல் ைறகளின்ப  மட் ேம பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம். 

Gates-இன் அறி சார் ெசாத் க்கைள நீங்கள் எப்ேபா ம் பா காக்க ேவண் ம், 
மற்றவர்களின் அறி சார் ெசாத் ாிைமகைள மீ வைதத் தவிர்க்க ேவண் ம். நீங்கள் 
நி வனத்தில் ேவைலெசய் ம் காலத்தில் த்தாக்கங்கள் எவற்ைறயாவ  உ வாக்கினால் 
அல்ல  திதாக எவற்ைறயாவ  கண் பி த்தால், அைத உங்கள் ேமற்பார்ைவயாள க்குத் 
ெதாியப்ப த்த ேவண் ம். இத்தைகய த்தாக்கங்கைள அல்ல  கண் பி ப் கைள Gates-க்குச் 
ெசாந்தமான, ற்றி ம் ரகசியக்காப் ள்ள அறி சார் ெசாத்தாகக் க திக் ைகயாள ேவண் ம். 
இத்தைகய த்தாக்கங்க க்கு அல்ல  கண் பி ப் க க்குப் பதி  ெசய்த ன் லம் அல்ல  
ெபா ந் ம் சட்டத்தின் கீழ் ஆவணமாக்குவதன் லம் பா காப்  ேதைவப்படலாம். 

Gates-இன் அறி சார் ெசாத் க்களின் எந்தத் தவறான பயன்பாட்ைட ம் அல்ல  
மீறைல ம் உங்கள் ெதாழில்வணிகப் பிாி க்குள் இ க்கும் தகுந்த நபாிடம், Gates சட்டத் 

ைறயிடம், அல்ல  அற மற் ம் பின்பற்றல் உதவி எண்ணின் லம் ெசால் ங்கள். 
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9. அரசுப் லனாய் க ம் தகவல் ேவண் ேகாள்க ம் 

அரசுப் லனாய்வாளர்களின் ஒவ்ெவா  நியாயமான ேவண் ேகா க்கும் ஒத் ைழப்ப  
நம  ெகாள்ைகயாகும். எந்த அரசின் அல்ல  அரசு கைமயின் பிரதிநிதி ம் ஒ  

லனாய் க்காக உங்க டன் ஒ  ேநர்காணல் ேவண் ம் என்  ேகாாினால் அல்ல  
தர க க்கு அல்ல  ஆவணங்க க்கு அ கல் ேகாாினால், நீங்கள் அந்தப் பிரதிநிதிைய 
உடேன உங்கள் ேமற்பார்ைவயாளாிடம் அ ப்ப ேவண் ம். ேமற்பார்ைவயாளர் Gates சட்டத் 

ைறயிடம் ஆேலாசைன ெபற ேவண் ம். Gates சட்டத் ைறயிடம் ஆேலாசைன ெப வதற்கு 
ன்  எந்த சந்தர்ப்பத்தி ம் நீங்கள் ஒ  ேநர்காண க்கு ஒப் க்ெகாள்ளேவா எந்த கைமக்கும் 

அல்ல  தனிநப க்கும் நி வனத் தர கைள அல்ல  ஆவணங்கைளத் தரக் கூடா . 
நி ைவயி ள்ள அல்ல  நியாயமான வைகயில் சாத்தியமான லனாய்  எதேனா ம் ெதாடர்  
இ க்கக்கூ ய காகித மற் ம் மின்ன  ஆவணங்கள், மின்னஞ்சல்கள் ஆகியைவ உட்பட 
எல்லாப் ெபா ட்கைள ம் நீங்கள் ேபணிக் காக்க ேவண் ம். 

10. பின்பற்ற ம் ெதாிவித்த ம் 

10.1 பின்பற்றல் 

இந்த ெநறியின் ஏற்பா கைள மீ ம் எந்த இயக்குந ம் அ வல ம் அல்ல  ஊழிய ம் 
ேவைலநீக்கம் வைரயிலான மற் ம் ேவைலநீக்கம் உள்ளிட்ட ஒ ங்கு நடவ க்ைகக்கு 
உட்ப த்தப்ப வார். குற்றவியல் சட்டவிதிகைள அல்ல  இந்த ெநறியின் அ த்தளமாக உள்ள 
ெபா ந் ம் சட்டங்கைள ேவண் ெமன்ேற மதிக்காதி ந்தால், நி வனம் குற்றவியல் 
வழக்குத்ெதா ப் க்காக அல்ல  கு ைம நடவ க்ைகக்காக இத்தைகய மீறைல தகுந்த 
ஆைணயத்திடம் ெதாிவிக்கக்கூ ம். 

10.2 ெதாிவிப் ச் ெசயல் ைறக ம் பிற விசாரைணக ம் 

இந்த ெநறிைய, இதில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெகாள்ைககைள அல்ல  எந்த ெபா ந் ம் 
சட்ட அல்ல  ஒ ங்கு ைறத் ேதைவப்பா கைள ம் மீ கின்ற நடவ க்ைககள் 
நிகழ்ந்தி ப்பதாக, நிகழ்ந் ெகாண் ப்பதாக அல்ல  நிகழப்ேபாவதாக நீங்கள் நம்பினால் 
அல்ல  எந்தக் கணக்குப்பதி , அக கணக்குப்பதி க் கட் ப்பா கள் அல்ல  தணிக்ைக 
ெதாடர்பான விஷயங்கள், அல்ல  ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ய எந்த நடவ க்ைக பற்றி ம் 
உங்க க்கு வழிகாட்டல் ேதைவப்பட்டால், அந்த விஷயத்ைத நீங்கள் நி வனத்தின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வர ேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கப்ப கிற . நீங்கள் உங்கள் 
ேமலாளாிடம், உங்கள் ேமற்பார்ைவச் சங்கி யில் உள்ள இன்ெனா  நபாிடம், உங்கள் தகுந்த 
மனிதவளத் ைறப் பிரதிநிதியிடம் அல்ல  Gates சட்டத் ைறயிடம் ெதாிவிப்பதன் லம் 
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நீங்கள் இைதச் ெசய்யலாம். நிஜமான அல்ல  சந்ேதகிக்கப்ப ம் சட்டவிேராத அல்ல  அறமற்ற 
நடத்ைத பற்றி ம், குறிப்பிட்ட ஒ  சூழ்நிைலயில் சிறந்த நடவ க்ைக எ  என்ப  குறித்  
உங்க க்கு சந்ேதகம் ஏற்ப ம்ேபா ம் ேமற்பார்ைவயாளர்கேளா ம் ேமலாளர்கேளா ம் 
ேபசும்ப  உங்கைள ஊக்குவிக்கிேறாம். இந்த ெநறி, இதில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெகாள்ைககள் 
அல்ல  எந்த ெபா ந் ம் சட்ட அல்ல  ஒ ங்கு ைறத் ேதைவப்பா க ம் அல்ல  எந்தக் 
கணக்குப்பதி , அக கணக்குப்பதி க் கட் ப்பா கள் அல்ல  தணிக்ைக ெதாடர்பான 
விஷயங்கள் ஆகியைவ குறித்  சாத்தியமான, ேநர  பின்பற்றாைம குறித்  ஒ  ெதாிவிப்ைபப் 
ெப ம் எந்த ேமற்பார்ைவயாள ம் ேமலாள ம் அல்ல  மனிதவளத் ைற உ ப்பின ம், கீேழ 
தரப்பட் ள்ளப  அைத நி வனத்தின் தணிக்ைகக் கு விடம் (Audit Committee)/ெபா  
வழக்கறிஞாிடம் (General Counsel) உடேன ெதாிவிக்க ேவண் ம். 

ேமேல விவாிக்கப்பட் ள்ள வழி ைறக க்குக் கூ தலாக, நீங்கள் எந்த மீறல்கைள ம், 
சந்ேதகிக்கப்ப ம் மீறல்கைள ம் அல்ல  கவைலகைள ம் பின்வ ம் வழி ைறகளின் லம் 
ெதாடர் த்தலாம்:  

(a) இந்த கவாிக்குக் க தம் எ தலாம்: Gates Industrial Corporation plc, Attn: Audit 
Committee/ General Counsel, 1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, Colorado 
80202; 

(b) இந்த கவாிக்கு மின்னஞ்சல் அ ப்பலாம்: compliance@gates.com; 

(c) உங்கள் ெமாழிக்கு அல்ல  இைணக்கப்பட் ள்ள பின்னிைணப்  A-வில் 
தரப்பட் ள்ள அல்ல  gatescorp.ethicspoint.com வைலத்தளத்தில் (இந்தப் 
பின்னிைணப்  ெபா  வழக்கறிஞரால் அல்ல  அவர  ேதர் தாரரால் 
அவ்வப்ேபா  தி த்தப்படலாம்) காணப்பட் ள்ள இடத்திற்குப் ெபா த்தமான 
எண்ைண (கட்டணம் அற்ற ) அைழப்பதன் லம்; அல்ல  

(d) gatescorp.ethicspoint.com என்ற வைலத்தளத்தில் Gates-இன் ெவளித் தரப்  
வழங்குநி வனத்தின் வைலவாசைல அல்ல  ெபா  வழக்கறிஞரால் அல்ல  
அவர  ேதர் தாரரால் அவ்வப்ேபா  ஒப் தல் அளிக்கப்படக்கூ ய எந்த 
அ த் வ ம் ெவளித் தரப்  வழங்குநி வனத்தின் வைலவாசைல ம் 
அ குவதன் லம். 

எந்த மீறைல ம் அல்ல  சாத்தியமான மீறைல ம் நீங்களாகப் லனாய்  ெசய்யக் 
கூடா . இத்தைகய பணிேய நி வனத்திற்குள் இ க்கும் ெபா த்தமான நபர்க க்கு விட 
ேவண் ம். 
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ஊழியர்கள் எந்த மீறல்கைள ம் சந்ேதகிக்கப்ப ம் மீறல்கைள ம் அல்ல  

கவைலகைள ம் ெவளிப்பைடயாக, ரகசியக்காப் டன் அல்ல  அநாமேதயமாகத் 
ெதாிவிக்கலாம்; ஆனால் நி வனம் பின்ெதாடர்வதற்கு வசதியாகப் ேபா மான தகவல்கைள 
(எ.கா., சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்ப ம் நபர்களின் ெபயர்கள், ேததிகள், நடவ க்ைகயின் தன்ைம 
ஆகியைவ) அளிப்பதற்குத் தயாராக இ க்க ேவண் ம். ேபா மான ஒ  லனாய்ைவ 
நடத் வதற்குத் ேதைவப்பட்டால் தவிர அல்ல  நீதிமன்ற அல்ல  பிற சட்ட ர்வ நிகழ் ைறயால் 
கட்டாயப்ப த்தப்பட்டால் தவிர, நி வனம் (i) ஒ  ெதாிவிப்ைபச் ெசய்  தன  அைடயாளம் 
ரகசியக்காப் டன் இ க்க ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள் ம் எந்த நபாின் அைடயாளத்ைத ம் 
ெவளிப்ப த்தா , அல்ல  (ii) அநாமேதயமாக ஒ  ெதாிவிப்ைபச் ெசய் ம் எந்த நபாின் 
அைடயாளத்ைத ம் கண்டறிய யலா , அல்ல  கண்டறிய ேவ  எந்த நப ம் அல்ல  கு ம் 
ேமற்ெகாள் ம் எந்த யற்சிைய ம் சகித் க்ெகாள்ளா . ஒ  மீறல் நிகழ்ந்ததாகத் 
தீர்மானிக்கப்பட்டால் தவிர ம் தீர்மானிக்கப்ப ம் வைரயி ம், எந்த நபைரப் பற்றி அல்ல  எந்த 
நப க்கு எதிராக ஒ  குற்றச்சாட்  எ ப்பப்ப கிறேதா அவர  அைடயாளத்ைதப் பா காக்க ம் 
நி வனம் நியாயமான அள  யற்சிகள் ேமற்ெகாள் ம். சாத்தியமான தவறான நடத்ைத குறித்த 
எந்தப் லனாய்வி ம், எந்தப் ெபா ப்பி ம் ஈ பட் ள்ள எந்த நப ம், சட்டப்ப  
ேதைவப்பட்டால் தவிர அல்ல  தமக்காகச் சட்ட ஆேலாசைனைய நா ம்ேபா  தவிர 

லனாய் க்கு ெவளியில் இ க்கும் யா ட ம் எந்தத் தகவல்கைளப் பற்றி ம் ேபசேவா 
தகவல்கைள ெவளிப்ப த்தேவா கூடா ; அவர் எந்தப் லனாய்வி ம் ைமயாக ஒத் ைழக்க 
ேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கப்ப கிறார். 

 
ஆர்வ ள்ள ேவ  எந்தத் தரப் ம் இந்த ெநறிகைளப் பின்பற்றி எந்த மீறல்கைள ம் 

சந்ேதகிக்கப்ப ம் மீறல்கைள ம் அல்ல  கவைலகைள ம் ெதாிவிக்கக்கூ ம். இத்தைகய எந்தத் 
ெதாிவிப் ம் ெசய்யப்ப ம்ேபா  ெதாிவிப்ைப சமர்ப்பிக்கும் நபாின் ெபய ம் அளிக்கப்பட 
ேவண் ம். 

நி வன ம் தணிக்ைகக் கு ம் (Audit Committee) சாி, எந்த இயக்குந ம் அ வல ம் 
அல்ல  ஊழிய ம் சாி, இந்த ெநறிையப் பின்பற்றி நல்ல நம்பிக்ைகயில் எந்த அரசாங்க, 
ஒ ங்கு ைற சார்ந்த அல்ல  சட்ட அமலாக்க அைமப் ம் உட்பட தணிக்ைகக் கு விடம், 
ேமலாண்ைமயிடம் அல்ல  ேவ  எந்த நபாிட ம் அல்ல  கு விட ம் ஒ  ெதாிவிப்ைபச் 
ெசய்கின்ற அல்ல  பிற வைகயில் ஒ  ெதாிவிப்ைபப் லனாய்  ெசய்வதில் உத கின்ற எந்த 
நபைர ம் நி வனம், தணிக்ைகக் கு , எந்த இயக்குந ம் அல்ல  ஊழிய ம் நீக்கேவா, 
பதவியிறக்கேவா, இைடநீக்கேவா, மிரட்டேவா, ன் த்தேவா ேவ  எந்த விதத்தி ம் 
பாகுபாட் டன் நடத்தேவா ேநர யாக அல்ல  மைற கமாக பதில  ெகா க்கேவா மாட்டார்கள். 
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ெதளி க்காக, Gates Industrial Corporation plc மற் ம் Gates Industrial Corporation plc-இன் 
ஒன்றிைணத்த நிதி சார்ந்த அறிக்ைககளில் யா ைடய நிதி சார்ந்த தகவல்கள் 
ேசர்க்கப்ப கின்றனேவா அந்தத் ைணநி வனங்கள், கூட் நி வனங்கள் ஆகியவற் க்கு 
இந்தத் தைடகள் ெபா ந் ம். இ ந்தா ம், இந்தத் ெதாிவிப் ச் ெசயல் ைறகளில் எ ம் 
வ வான நம்பிக்ைகயின்றி அல்ல  ெபாய்யான அல்ல  அற்பமான விதத்தில் 
பயன்ப த்தப்பட்டால் அ  இந்த ெநறி ைறயின் மீறலாகக் க தப்ப ம். தன்ைனப் பற்றிேய 
ெதாிவிப்ப  ஊக்குவிக்கப்ப கிற . நீங்கள் ஒ  மீறைலத் ெதாிவித்தால், அந்த மீற ல் நீங்க ம் 
ஏேதா ஒ  விதத்தில் ஈ பட் ந்தால், எந்த மீறல் ெதாடர்பாக ம் ஒ ங்கு நடவ க்ைகையப் 
பாிசீ க்கும்ேபா  Gates அந்த சுயெதாிவிப்ைபக் கணக்கில் எ த் க்ெகாள் ம். 

11. ஒப் தல்கள் மற் ம் தள் ப கள்; தி த்தம்; ெபா ளாக்கம் 

இந்த ெநறியின் குறிப்பிட்ட சில ஏற்பா கள், தகுந்த நபாிடமி ந்  ன்கூட் ேய ஒப் தல் 
ெபறப்பட்டால் தவிர நீங்கள் ெசயல்பட ேவண் ம் அல்ல  ெசயல்ப வைதத் தவிர்க்க ேவண் ம் 
என்  விதிக்கின்றன. இந்த ெநறியின்ப  ஒப் தல் ேகா ம் நிர்வாக அ வலர்கள் ேபாகப் பிற 
ஊழியர்கள் அத்தைகய ஒப் தைலப் ெபா  வழக்கறிஞாிடம் ேகார ேவண் ம். நிர்வாக 
அ வலர்கள் மற் ம் இயக்குநர்கள் ெதாடர்பான ஒப் தல்கள் ேபார் டமி ந்  அல்ல  அதன் 
கு  ஒன்றிடமி ந்  ெபறப்பட ேவண் ம்.  

இந்த ெநறியின் பிற ஏற்பா கள், நீங்கள் குறிப்பிட்ட விதத்தில் ெசயல்பட ேவண் ம் 
அல்ல  ெசயல்ப வைதத் தவிர்க்க ேவண் ம் என் ம் ஒப் தல் ெப வதன் அ ப்பைடயில் 
விதிவிலக்குகைள அ மதிக்கக் கூடா  என் ம் விதிக்கின்றன. நிர்வாக அ வலர்கள் மற் ம் 
இயக்குநர்கள் ெதாடர்பான அந்த ஏற்பா களின் தள் ப ைய ேபார்  அல்ல  அத ைடய ஒ  
கு  மட் ேம வழங்கலாம். ஒ  நிர்வாக அ வல க்கு அல்ல  இயக்குந க்கு இந்த ெநறியின் கீழ் 
வழங்கப்ப ம் எந்தத் தள் ப ம், ெபா ந் ம் கடன்பத்திரச் சட்டங்கள் மற் ம்/அல்ல  பங்குச் 
சந்ைத விதிகளின்ப  உாிய ேநரத்தில் ெவளிப்ப த்தப்ப ம்.  

ெபா  வழக்கறிஞர் அல்ல  அவர  ேதர் தாரர் இந்த ெநறியில் ேநர யல்லாத 
மாற்றங்கைளச் ெசய்யக்கூ ம். இந்த ெநறியில் பிற மாற்றங்கள் அைனத்ைத ம் ேபார்  மட் ேம 
ெசய்யலாம். அைவ ெபா ந் ம் சட்டங்களின் கீழ் ெவளிப்ப த்தப்ப ம்.  

சில சூழ்நிைலகளில், ெநறியின் ஒ  ஏற்பா  குறிப்பிட்ட ஒ  நடத்ைதக்கு உாியதா என்  
ெதளிவாகத் ெதாியாமல் ேபாகலாம். இத்தைகய சூழ்நிைலகளில், ெநறிையப் ெபா ளாக்கம் 
ெசய்வதற்கும், ேதைவப்ப ம்ேபா , ெபா ளாக்கத்திற்காக விஷயங்கைள ேபார் டம் அல்ல  
அத ைடய ஒ  கு விடம் அ ப் வதற்கும் ெபா  வழக்கறிஞ க்கு  அதிகாரம் உள்ள . 
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ெநறி ஒ  குறிப்பிட்ட நடத்ைதக்குப் ெபா ந்தா  என்  ேபார்  அல்ல  அத ைடய கு  
தீர்மானித்தால் அ  ெநறியின் ேதைவப்பா கைளத் தள் ப  ெசய்வதாகக் க தப்படக் கூடா .



பின்னிைணப்  A – நா வாாியாக Gates அற மற் ம் பின்பற்றல் உதவி எண்கள் (Ethics and Compliance Hotline Numbers) 
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நா  ெமாழி எண்(கள்) கமாவால் பிாிக்கப்பட்ட பல எண்கள் 

அர்ெஜன்டீனா ஸ்பானிஷ்/ஆங்கிலம் 0-800-555-0906, 0-800-444-8084 
ஆஸ்திேர யா ஆங்கிலம்  1-800-339276 
பஹ்ெரய்ன் அர /ஆங்கிலம் 800-000-00, 800-00-001, 800-000-05 
ெபல்ஜியம் டச்சு/ஆங்கிலம் 0800-77004 
பிேரசில் ேபார்ச்சுகீஸ்/ஆங்கிலம் 0800-8911667 
கனடா ஆங்கிலம்  1-844-490-5805 
சீனா மாண்டாின்/ஆங்கிலம் 10-800-120-1239, 10-800-712-1239 
ெஷக் கு யரசு ெஷக்/ஆங்கிலம் 800-142-550 
பிரான்ஸ் பிெரஞ்சு/ஆங்கிலம் 0800-902500 
ெஜர்மனி ெஜர்மன்/ஆங்கிலம் 0800-1016582 
இந்தியா தமிழ்/இந்தி/ஆங்கிலம் 000-800-100-1071, 000-800-001-6112 
இந்ேதாேனசியா ஆங்கிலம்  001-803-011-3570 அல்ல  007-803-011-0160 
இத்தா  இத்தா ய ெமாழி/ஆங்கிலம் 800-786907 
ஜப்பான் ஜப்பானிய ெமாழி/ஆங்கிலம் 0066-33-112505, 00531-121520 
ெதன்ெகாாியா ெகாாிய ெமாழி/ஆங்கிலம் 00798-14-800-6599, 00308-110-480, 00798-1-1-009-8084 
லக்சம்பர்க் ஆங்கிலம்  800-2-1157 
மேலசியா மலாய்/ஆங்கிலம் 1-800-80-8641 
ெமக்சிேகா ஸ்பானிஷ்/ஆங்கிலம் 001-800-840-7907, 001-866-737-6850 
ஓமன் அர /ஆங்கிலம் ஆபேரட்டைரத் ெதாடர்  ெகாள் ங்கள், பின்  1-844-490-5805 என்ற கெலக்ட் எண்ைணச் சுழற் ங்கள் 
ேபாலந்  ேபா ஷ்/ஆங்கிலம் 0-0-800-1211571 
ரஷ்யா ரஷ்ய ெமாழி/ஆங்கிலம் 8-10-8002-6053011 
ச தி அேரபியா அர /ஆங்கிலம் 1-800-10 
சிங்கப் ர் ஆங்கிலம்  800-1204201 
ஸ்ெபயின் ஸ்பானிஷ்/ஆங்கிலம் 900-991498 
ைதவான் மாண்டாின்/ஆங்கிலம் 00801-13-7956 
தாய்லாந்  தாய்/ஆங்கிலம் 001-800-12-0665204 

க்கி க்கிய ெமாழி/ஆங்கிலம் 0811-288-0001 
ஐக்கிய அர  அமீரகம் அர /ஆங்கிலம் 8000-021, 8000-555-66, 8000-061 

ைனட்டட் கிங்டம் ஆங்கிலம்  0800-032-8483 

அெமாிக்கா ஆங்கிலம்  1-844-490-5805 
 


