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கையூட்டு &
முகையை் ை பணமளிப் புைளுை்ைான
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கையூட்டு & முகையை் ை பணமளிப் பு ைளுை் ைான கைாள் கை
ஒவ் நவொரு நொட் டி லும் அதன் வர்த் த கச் நசயல் பொடுகளில் தகயூட்டு
மற் று ம் முதறயற் ற பணமளிப் பு கதள Magna ததடநசய் கிறது. இந் த க்
நகொள் தக Magna இன் டர்நநஷனல் இங் க் மற் று ம் அதன் அதனத் து
இயக் க க் குழுக் க ளுக் கு ம் , பிரிவுகளுக் கு ம் , கூட்டு
நிறுவனங் களுக் கு ம் மற் று ம் மற் ற சர்வ நதச அளவிலொன
இயக் க ங் களுக் கு ம் (கூட் டொக, “Magna”) நபொருந் து ம் . பணியொளர்க ள் ,
அதிகொரிகள் , இயக் கு னர்க ள் , ஆநலொசகர்க ள் மற் று ம் ஏஜண் ட்க ள்
உள் ளிட் ட Magnaவின் சொர்பொக நசயல் படும் எல் லொ நபர்க ளுக் கு ம்
இந் த க் நகொள் தக நபொருந் து ம் .

“சரியொன விதலயில் சரியொன தயொரிப் பு ” என் கிற அடிப் ப தடயில் வர்த் த கத் ததப்
நபறுவதற் கொன அங் கீகொரத் தத உருவொக் கு வதில் பல ஆண்டுகதள Magna
நசலவிட் டு ள் ளது. அதொவது, வணிகம் என் பது நநர்தமயொக அதடயப் ப ட நவண்டும்
மற் றும் தயொரிப் பு மற் றும் விதலயின் அடிப் ப தடயில் முதறயொக நவல் லப் ப ட
நவண்டும் , சலுதக மூலமொகநவொ, தகயூட் டு கள் மற் றும் மற் ற முதறயற் ற
பணமளிப் பு கதளக் நகொடுத் நதொ நபற் நறொ நடத் த ப் ப டக் கூ டொது. Magnaவின்
நடத் கத விதி மை் றும் அைகநறிைள் நவளிப் ப தடயொகநவ தகயூட் டு கள் மற் றும்
மற் ற முதறயற் ற பணமளிப் பு கதளத் ததடநசய் கிறது. அத் த தகய
நசயல் பொடுகளில் பங் குநபறும் எந் த ப் பணியொளர் அல் லது பங் நகற் கும் Magna
சொர்பொக நசயல் படும் மற் ற நபர் பணி நீ க் க ம் உள் ளிட் ட து வதரயொன ஒழுங் கு
நடவடிக் தகக் கு உட் ப டுத் த ப் ப டுவொர்க ள் , அல் லது பிற ஒப் ப ந் த உறவுகள் மற் றும்
குற் றவியல் வழக் கு களுக் கு உட் ப டுத் த ப் ப டலொம் .
மற் ற நொடுகளில் தகயூட் டு மற் றும் மற் ற முதறயற் ற பணமளிப் பு கதள
சட் ட த் து க் கு எதிரொனதொக் கு ம் சட் ட ங் கதளப் பல நொடுகள் நகொண் டிருக் கி ன் றன.
இந் த சட் ட ங் கதள அத் து மீறுதல் என் பது ஒரு கடுதமயொன குற் றமொகும் , அதனொல்
நிறுவனத் து க் கு ம் , அதில் ஈடுபட் டு ள் ள பணியொளர்க ள் அல் லது மற் றவர்க ளுக் கு
எதிரொக அபரொதங் கள் விதிக் க ப் ப டலொம் (அத் த தகய நடத் தத அங் கீகரிக் கு ம்
நமலொளர்க ள் உட் ப ட). நநரடியொக ஈடுபட் டு ள் ள தனிநபர்க ள் சிதற நசல் லும்
ஆபத் து க் கு உள் ளொகலொம் . இந் த சட் ட ங் கதள அத் து மீறுதலின் நதொற் றமொனது
Magnaவின் கடுதமயொன அங் கீகரிப் பு த் தொக் க த் ததக் நகொண் டிருக் க லொம் .
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“முகையை் ை பணமளிப் பு ” என்ைால் என்ன?
“முதறயற் ற பணமளிப் பு ” என் பது தகயூட் டு , தந் தி ர ஒப் பு தல் அல் லது வசதிக் கொன
பணமளிப் பு ஆகியவற் தற உள் ளடக் க லொம்
“தகயூட் டு ” (அல் லது இலஞ் சம் ) என் பது மதிப் பு ள் ள எதுவொகவும் இருக் க லொம் பணம் , பரிசு, சலுதககள் , நபொழுதுநபொக் கு , எந் த வதகயொகவும் இருக் கு ம்
ஆதொயம் அல் லது பயன் - தனிநபரின் ஆதொயத் து க் கொக யொருக் கொவது
நகொடுக் க ப் ப டுவது அல் லது வழங் கப் ப டுவது, அவர்க ள் பிரதிநிதித் து வப் ப டுத் து ம்
அதமப் பி ன் சொர்பொக, Magnaவின் நன் தம அல் லது பலன் கிதடக் கு ம் .
எடுத் து க் கொட் டு களில் (i) அந் த வொடிக் தகயொளரிடமிருந் து வணிகத் ததப் (அல் லது
சொதகமொன விதிமுதறகள் அல் லது சிகிச்தசதய) நபறுவதற் கொக ஒரு
வொடிக் தகயொளதர ஈடுபடுத் த ஊழியருக் கு பணம் நகொடுப் ப து அல் லது (ii)
Magnaவுக் கு சொதகமொன, ஈடொக ஒரு அரசொங் க அதிகொரிக் கு பரிசுகதள வழங் குதல்
ஆகியதவ அடங் கும் .
“இரகசிய சம் மதம் ” என் பது தகயூட் டு நபறுவதன் ஒரு வதகயொகும் . வர்த் த க
ஏற் பொடுகதளச் நசய் வதற் கொக ஒரு தனிநபர் விருதொக ஏற் கனநவ நசலுத் தி ய
நதொதகதய (அல் லது நசலுத் த நவண் டியது) திருப் பி வழங் கியதத திருப் பி க்
நகொடுத் த ல் அல் லது ஏற் றுக் நகொள் ளுதல் . எடுத் து க் கொட் டு களில் (i) ஒரு Magna
ஊழியருக் கு பணம் நகொடுக் கு ம் ஒரு சப் தளயர், Magna ஊழியதரச் நசய் யொத
நசதவகளுக் கொன விதலப் ப ட் டியதலச் நசயலொக் க ஊக் கு விப் ப தற் கொக அல் லது (ii)
ஒரு வொடிக் தகயொளர் பணியொளருக் கு அவர்க ள் வழங் கினொல் Magna ஒப் ப ந் த த் தி ன்
மதிப் பி ல் ஒரு சதவீதத் தத வழங் க முன் வருகிறொர்.
“வசதிவழங் கல் பணமளிப் பு கள் ” ”நகொடுப் ப னவு” என் பது அரசொங் க
அதிகொரிகளுக் கு ஒரு வதக லஞ் சம் , இது பல நொடுகளில் சட் டவிநரொதமொனது.
நபொதுவொக, சட் ட ப் ப டியொக வொல் நபறக் கூ டிய நசதவகதளப் நபறுவதற் கொக
கீழ் மட் ட அரசு அதிகொரிகளுக் கு வழங் கும் எனது சிறிய நதொதககளில் திருப் பி த்
தரலொம் .
நதொதலநபசி அல் லது அல் லது சுங் க அறிவிப் பு நசயல் முதற வசதியளிக் கு ம்
இதணப் பு கதளத் துரிதப் ப டுத் து வது பணமளிப் பொகல் கருதப் ப டும் .

முகையை் ை பணமளிப் பு ைள் கதாடர் பான Magna கைாள் கை
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முதறயற் ற பணமளிப் பு கதள வழங் குததல அல் லது ஏற் படுத் து ததல Magna ஒரு
மூன் றொம் தரப் பி னர் மூலம் அல் லது ஒரு பணியொளரொல் அவரது நசொந் த ப்
பணத் தி ல் அளிக் க ப் ப டுகிறதொ அல் லது Magnaவொல் அளிக் க பப் டு கிறதொ என் பததப்
நபொருட் ப டுத் தொமல் கட் டணங் கதள நநரடியொகநவொ மதறமுகமொகநவொ
ததடநசய் கிறது. எந் த முதறயற் ற பணமளிப் பு களுடனும் தவறொன ஆவணங் கள்
அல் லது பதிவுகதள உருவொக் கு வததயும் Magna ததடநசய் கிறது. Magnaவின்
சொர்பொக நசயல் படும் ஊழியர்க ள் மற் றும் மூன் றொம் தரப் பி னர்எவதரயும் நொடுவது
ஏற் றுக் நகொள் வதிலிருந் நதொ அல் லது நபறுவது சமமொக முதறயற் றதொகும்
(உதொரணமொக விற் கு அல் லது Magna பணியொளருக் கொன சப் தளயரிடம் இருந் து ).
ஒரு முதறயற் ற பணமளிப் பு ஒருநபொதும் நிஜமொகநவ நசய் யப் ப டொவிட் டொலும் கூட,
நசயல் பொட் தடப் நபறுவதற் கொக ஒரு சலுதகநயொ அல் லது பணமளிப் ப தொக
வொக் கு றுதி தருவநதொ நபொதுமொனதொகும் .
சில சூழ் நிதலகளில் , வணிகத் ததப் நபறுவதற் கொக அல் லது
தக் க தவப் ப தற் கொகவழங் கப் ப ட் ட பரிசு அல் லது உள் ளடங் கிய நபொழுதுநபொக் கு ச்
நசலவினங் கள் ஒரு தகயூட் டொகக் கருதப் ப டலொம் , குறிப் பொக பரிசு மதிப் பு
குறிப் பி டத் த க் க அளவு இருப் ப து அல் லது நபொழுதுநபொக் கு பலமொனதொக இருப் ப து
(உதொரணமொக, பிரயொணச் நசலவுகள் ). பரிசுகள் மற் றும் நபொழுதுநபொக் கு மற் றும்
தகயூட் டு க் கு இதடநய அதமயும் சொத் தி யத் தத நன் றொகப் புரிந் து நகொள் ள
பரிசுைள் மை் றும் கபாழுதுபபாை் கு ை் ைான Magnaவின் நகொள் தகதயக் கொணவும் .
ஒரு பரிசு முதறயற் றதொ என் பது பற் றிய ஏதொவது நகள் விகள் இருந் தொல் உங் கள்
குழு அல் லது பகுதிசொர்ந் த சட் ட ப் ப டியொன ஆநலொசகர் அல் லது Magna
இணக் க நிதல அதிகொரியிடம் ஆநலொசிக் க நவண்டும் . அரசொங் க அதிகொரி சொர்பொக
ஏற் றுக் நகொள் ளப் ப டும் பரிசு அல் லது நபொழுதுநபொக் கு ச் நசலவுகள் எதவயும்
எதிர்கொலத் தி ல் இணக் க க் கட் டு ப் பொட் டு ச் நசயல் முதற - அரசொங் கள் அதிகொரிகள்
குறித் த நசலவுகளுக் கு இணங் க அனுமதிக் க ப் ப ட நவண்டும் .

கையூட்டு ை் கு எதிரான சட் ட ங் ைகளச் சர்வ பதச அளவில்
பயன் படுத் து தல்
பல உள் ளூர் மற் றும் சர்வ நதச தகயூட் டு -எதிர்ப் பு ச் சட் ட ங் கதள Magna
நகொண் டிருக் கி றது. இந் த ச் சட் ட ங் களில் சில குறிப் பி ட் ட முதறயில் நவளிநொட் டு
அரசு அதிகொரிகளின் தகயூட் தட எதிர்க் கி றது. உதொரணங் களொக அநமரிக் கொவின்
அயல் நொட் டு ஊழல் நதடமுதறகள் சட் ட ம் மற் றும் கனடொவின் ஊழலுக் கொன
அயல் நொட் டு நபொது அதிகொரிகள் சட் ட ம் அடங் கியுள் ளன. சில தகயூட் டு த் தடுப் பு
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நிதலகள் - ஐக் கி ய ரொஜொங் க தகயூட் டு ச் சட் ட ம் நபொல – வொடிக் தகயொளர்க ள்
மற் றும் சப் தளயர்க ள் நபொன் ற தனியொர் துதறயில் தனிநபர்க ளுக் கொன
முதறயற் ற பணமளிப் பு கள் மற் றும் வர்த் த கரீ தி யொக தகயூட் டு வழங் குதல்
நபொன் றவற் தறத் தடுக் கி றது. Magnaவின் உலகம் முழுவதற் குமொன இயக் க ங் களின்
ஆழத் தொல் , சர்வ நதச மற் றும் உள் ளூர் நததவகளொல் உருவொகும் அதனத் து ப்
பிரச்ச தனகளுக் கு ம் இந் த க் நகொள் தகயொல் தீர்வ ளிக் க முடியொது. நபொருந் த க் கூ டிய
சர்வ நதச மற் றும் உள் ளூர் சட் ட ங் கதளப் புரிந் து நகொண்டு இணங் கி நடப் ப து
ஒவ் நவொரு Magna பணியொளரின் நபொறுப் பொகும் . ஒரு நடத் ததக் கூறு சட் ட த் து க் கு
எதிரொனது என் நறொ அல் லது வின் அங் கீகொரத் து க் கு த் தீங் கொனது என் நறொ நீ ங் கள்
உறுதியற் று இருந் தொல் , நிர்வொகத் து டன் அல் லது உங் கள் பகுதியின் அல் லது
குழுவின் சட் ட ஆநலொசகதர அல் லது பகுதி இணக் க நிதல அதிகொரியிடம்
ஆநலொசிக் க நவண்டும் .

வசதிை் ைான பணமளிப் பு ைள்
Magna வணிகம் நடத் து ம் பல நொடுகளில் வசதிக் கொன பணமளிப் பு கள் சட் ட த் து க் கு
எதிரொனது என் பதொல் Magna அதத ததடநசய் கிறது.

மூன்ைாம் தரப் பி னர் : ஏஜண் ட் ை ள் , ஒப் ப ந் த தாரர்ை ள் மை் றும் மை் ை
இகடநிகலயாளர்ை ள்

இலஞ் ச ஒழிப் பு சட் ட ங் கள் Magna நசய் த நசயல் களுக் நகொ அல் லது Magna சொர்பொக
நசயல் படும் மூன் றொம் தரப் பி னருக் நகொ நவறுபடுவதில் தல. ஏஜண் ட் க ள் ,
ஒப் ப ந் த தொரர்க ள் மற் றும் மற் ற இதடநிதலயொளர்க ள் நபொன் ற மூன் றொம் தரப் பி னர்
மூலமொக வழங் கப் ப ட் ட அல் லது நசய் யப் ப ட் ட முதறயற் ற பணமளிப் பு கதள Magna
நவளிப் ப தடயொகத் ததடநசய் கிறது. Magnaவின் சொர்பொக யொரொலும்
நசயல் படுத் த ப் ப ட் ட நசயல் களுக் கு இதடநய ஊழல் -தடுப் பு ச் சட் ட ங் கள்
நவறுபடுத் து வதில் தல. Magna சொர்பொக ஒரு அரசொங் க அதிகொரியுடன்
நதொடர்பு நகொள் வதற் கு நீ ங் கள் ஒரு இதடத் த ரகதரத் தக் க தவத் து க் நகொள் ளும்
இடத் தி ல் , நீ ங் கள் மூன் றொம் தரப் பு அரசொங் க இதடத் த ரகர்க ளுக் கொன இணக் க க்
கட் டு ப் பொட் டு நதடமுதறக் கு ஏற் ப உரிய விடொமுயற் சியுடன் நடந் து முன் ஒப் பு தல்
நபற நவண்டும் . அந் த க் கொரணத் தி னொல் , எந் த ஏஜண் ட் க ளும் மற் ற மூன் றொம்
தரப் பி னரும் Magnaவின் வணிை நடத் கதயின் நியமங் கதளப் பயன் படுத் து வதத
நீ ங் கள் உறுதிநசய் ய நவண்டும் . ஒரு ஏஜண் ட் , ஒப் ப ந் த தொரர் அல் லது மற் ற
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இதடநிதலயொளர் Magnaவொல் தக் க தவக் க ப் ப டும் எல் லொ சூழ் நிதலகளிலும் ,
சப் தளயர் நடத் தத விதிமுதற உட் ப ட:
▪

மூன் றொம் தரப் பி னரின் நநர்தமதய நம் பும் அடிப் ப தடயில்
ஆவணமொக் க ப் ப ட் ட அடிப் ப தடதயக் நகொண் டிருக் க நவண்டும் ;

▪

தவறொன நடத் தததயக் கண்கொணிக் க மற் றும் தடுப் ப தற் கொன
நியொயமொன நசயல் முதறகதள நசய் ய நவண்டும் ; நமலும் (அதொவது
நபொருத் த மொன நதொடர் முயற் சி);

▪

சொத் தி யமுள் ள தவறொன நடத் ததயின் குறியீடுகளுக் கு முதறயொகப்
பதிலளிக் க நவண்டும் .

Magna சொர்பொக ஒரு அரசொங் க அதிகொரியுடன் நதொடர்பு நகொள் வதற் கு நீ ங் கள்
ஒரு இதடத் த ரகதரக் நகொண் டிருக் கு ம் நபொது நீ ங் கள் மூன் றொம் தரப் பு
அரசொங் க இதடத் த ரகர்க ளுக் கொன இணக் க க் கட் டு ப் பொட் டு நதடமுதறக் கு
இணங் க உரிய முதறயுடன் நடந் து முன் ஒப் பு தல் நபற நவண்டும் .
ஒரு ஏஜன் தடப் பணியமர்த் து தல் அல் லது ஒரு நடப் பி ல் உள் ள ஒப் ப ந் த த் ததப்
புதுப் பி த் த ல் பற் றிய ஏதொவது நகள் விகள் இருந் தொல் உங் கள் குழு அல் லது
பகுதிசொர்ந் த சட் ட ப் ப டியொன ஆநலொசகர் அல் லது Magna இணக் க நிதல
அதிகொரியிடம் ஆநலொசிக் க நவண்டும் . ஆபத் தொன மூன் றொம் தரப் பு உறதவக்
குறிக் கு ம் ஆபத் தொன அதடயொளங் கள் அல் லது “சிகப் பு குறிகதள”
சரிபொர்க் க வும் . மூன் றொம் தரப் பு பின் வருமொறு இருக் கு ம் சூழ் நிதலகள் இதில்
அடங் கும் :
▪

தகுதியற் றதொக அல் லது தகுந் த பணியொளர் இல் லொமல் நதொன் றலொம் ;

▪

ஒரு அரசு அதிகொரியொல் குறிப் பி டப் ப டுதல் அல் லது பரிந் து தரக் க ப் ப டுதல் ;

▪

தங் கள் அதடயொளம் ரகசியமொக தவக் க ப் ப டும் நகொருபவர்க ள் ;

▪

நரொக் க மொகப் பணமளிப் பு நகட் ப வர்க ள் அல் லது மொற் று கணக் கு கள்
மூலமொக பணம் நகொருபவர்க ள் ;

▪

நசதவ வழங் கப் ப டொத நொட் டில் பணமளிப் தபக் நகொருதல் ;

▪

ஆவணங் கதளத் தவறொக் கு வதற் கொன நகொரிக் தககள் ;
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▪

வழங் கப் ப டும் நசதவகள் நதொடர்பொன வழக் க மற் ற நபரிய இழப் பீ தடக்
நகொருகிறது; அல் லது அதன் நபொட் டியொளர்க ளுடன் ஒப் பி டுதகயில்

▪

வழக் க த் து க் கு மொறொக அதிகமொன அல் லது ஆவணப் ப டுத் த ப் ப டொத
நசலவினங் களுக் கொன பணம் திரும் பப் நபறுததல நொடுதல் ; அல் லது

▪

இலஞ் ச அபொயத் ததக் குறிக் கு ம் நவறு ஏநதனும் நடத் தத.

இந் த "சிகப் பு க் நகொடிகளில் " ஏதொவது இருக் தகயில் பகுதி அல் லது குழுச் சட் ட
ஆநலொசகர் அல் லது பகுதி இணக் க அலுவலருடன் கூடுதல் விசொரதண மற் றும்
ஆநலொசதன நததவ.

அத் து மீைல் ைள்
இந் த நகொள் தகயின் எந் த விதமொன அத் து மீறலும் கடுதமயொன நசயலொக எடுத் து க்
நகொள் ளப் ப ட் டு பணி நீ க் க ம் வதரயொன ஒழுங் கு நடவடிக் தகக் கு உள் ளொகும் .
Magnaவின் நடத் கத விதி மை் றும் அைகநறிைள் அல் லது இந் த க் நகொள் தகதய
யொரொவது அத் து மீறுவதத நீ ங் கள் சந் நதகித் தொல் , (i) உங் கள் நமலொளர், (ii) ஒரு
பிரிவு அல் லது குழு நிதி அதிகொரி, (iii) ஒரு குழு அல் லது பிரொந் தி ய சட் ட
ஆநலொசகர், (iv) இணக் க நிதல அதிகொரி மற் றும் (v) VP நநறிமுதறகள் மற் றும்
ததலதம இணக் க அலுவலர் (vi) Magna Hotline துதற மூலம் உங் கள் குதறபொட் தட
நீ ங் கள் புகொரளிக் க நவண்டும் .
Magnaவின் பழிவாங் குவதை் கு எதிரான கைாள் கைை் கு இணங் க, Magnaவின்
நடத் கத விதி மை் றும் அைகநறிைள் அல் லது இந் த க் நகொள் தகதயப் பற் றிய
அத் து மீறதல நல் ல எண்ணத் தி ல் புகொரளிக் க அல் லது பொகுபொடு கொட் ட ப் ப ட
மொட் டொர்க ள் என் பதத Magna உறுதிநசய் கிறது.

உதவிை் குறிப் பு ைள்

எப் பபாதும் ...
✓ நபொருந் த க் கூ டிய சட் ட த் நததவகதள நீ ங் கள் முழுவதுமொகப்
புரிந் து நகொள் வததயும் பரிசுகள் மற் றும் நபொழுதுநபொக் தக வழங் குவதற் கும்
ஏற் றுக் நகொள் வதற் குமொன Magnaவின் அணுகுமுதறதயயும் நீ ங் கள்
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புரிந் து நகொள் ள நவண்டும் (Magnaவின் பரிசுைள் மை் றும் கபாழுதுபபாை் கு ை்
கைாள் கைகயை் கொணவும் ).

✓ மூன் றொம் தரப் பி னதரத் நதர்ந் நதடுப் ப திலும் ஈடுபடுத் து வதிலும் தகுந் த
விடொமுயற் சிதயக் கதடப் பி டிக் க நவண்டும் (தனிப் ப ட் ட ஒப் ப ந் த தொரர்க ள் ,
விற் பதன ஏஜண் ட் க ள் மற் றும் இதடத் த ரகர்க ள் உட் ப ட).

✓ மூன் றொம் தரப் பு அரசொங் க இதடத் த ரகர்க ளுக் கொன இணக் க கட்டு ப் பொட்டு
நதடமுதறகளுக் கு ம் அரசொங் க அதிகொரிகள் மீதொன நசலவினங் களுக் கு ம்
இணங் குதல் .

✓ ஒரு சட் ட ப் ப டியொன ஒப் ப ந் த ம் வழியொக மூன் றொம் தரப் பி னருக் கு எங் கள் ஊழல் தடுப் பு த் நததவகதளப் பரிமொற் றம் நசய் யவும் மூன் றொம் தரப் பு ச்
நசயல் பொடுகள் கண்கொணிக் க ப் ப டுவதத உறுதிநசய் யவும் தங் கள் ஒப் ப ந் த க்
கொலத் தி ன் நபொது தணிக் தக நசய் யப் ப டுவததயும் உறுதிநசய் யவும் .

✓ Magnaவின் சப் களயர் நடத் கத விதிைகள சப் தளயர்க ளுடன் நதொடர்பு
நகொள் ளுங் கள் .

✓ எல் லொ நசலவினங் களும் துல் லியமொகப் பதிவுநசய் யப் ப டுவதத, தகச்நசலவு
பணம் மூலம் நசயலொக் க ப் ப டுவது உட் ப ட அதனத் ததயும் உறுதிநசய் யவும் .

✓ நிதிப் பணியொளருக் கு ஏற் படுத் த ப் ப ட் ட எல் லொ பணமளிப் பு க்
நகொரிக் தககளும் நியொயமொன ரசீதுகள் மூலம் ஆதரிக் க ப் ப டுவதத
உறுதிபடுத் த வும் , தகுந் த தகநயொப் ப அளவுகள் மூலம் நததவயொன
பணியொளர்க ளொல் அங் கீகரிக் க ப் ப டுவததயும் , நியொயமொகப் பணம்
நசலுத் த ப் ப ட நவண் டியவர்க ளுக் கு வழங் கப் ப டுவததயும் முதறயொன வணிக
நநொக் க த் து க் கொகச் நசய் யப் ப டுவததயும் உறுதி நசய் யவும் . இது மூன் றொம்
தரப் பி னருடன் ஏற் கும் பணி நநொக் க த் து டன் இதணக் க மொக இருக் கி றது.
ஏநதனும் சந் நதகப் ப டும் படியொன பணமளிப் பு நகொரிக் தககளில் தகுந் த
முயற் சிகள் நசயல் படுத் த ப் ப ட நவண்டும் .

ஒருபபாதும் கசய் யாதீர்ை ள் ...

×

நிஜமொன அல் லது நதரிந் து நகொள் ளப் ப ட் ட முதறயற் ற ஆதொயத் ததப் நபற ஒரு
அரசு அதிகொரிக் கு அல் லது நவறு நபருக் கு மதிப் பு ள் ள எததயொவது வழங் குவது.

×

இரகசிய கமிஷன் கள் அல் லது ஒத் த ஊழல் பணமளிப் பு கதள ஏற் படுத் த
அனுமதிப் ப து. இதில் அரசியல் ஆதொயமுள் ள தனிநபர்க ள் , நிறுவனங் கள்
அல் லது அதமப் பு களுடன் நசய் து நகொண் ட ஏற் பொடுகள் அடங் கும் , அதில்
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வழங் கப் ப டும் நியொயமொன நசதவகளுக் கொன கட் டணம் நபொருத் த மற் றதொக
இருக் கு ம் .

×

Magnaவில் வழங் கப் ப டொத நசதவக் கொக யொருக் கொவது வசதியளிப் பு க் கொன
பணமளிப் பு அல் லது பணம் வழங் கல் ஏற் படுத் து தல் (நரொக் க மொகநவொ
அதுநபொன் ற நவறு ஏதொவது வதகயிநலொ). ஒரு அரசு அதிகொரி கூடுதல்
நநரத் து க் கு ப் பணி நசய் வதற் கொகப் பணம் வழங் குவது, உள் ளூர்
விடுமுதறகளின் நபொது பணி நசய் தல் அல் லது தனது வழக் க மொன பணி
வதரயதறதயத் தொண் டி கூடுதல் கடதமகதள நசய் ய முற் படுதல்
நபொன் றவற் தற உதொரணங் களொகக் நகொள் ளலொம் .

×

ஒரு முதறயற் ற பணமளிப் தப ஏற் படுத் து வதற் கொக, Magnaவின் ஒரு ஏஜண் ட்
அல் லது பிரதிநிதி உட் ப ட யொருக் கொவது எததயொவது நசய் வதற் கொக வசதி
ஏற் படுத் தி த் தருவது அல் லது ஆதரிப் ப து.

×

பதிவுநசய் யப் ப டொத “தகயூட் டு ” நிதிதய ஏற் படுத் து தல் .

×

தகயூட் டு அல் லது இரகசிய சம் மதத் தத நகட் டல் அல் லது நபற் றுக் நகொள் ளுதல் .

×

Magnaவின் நடத் கத விதிமுகைைள் மை் றும் அைகநறிைள் அல் லது இந் த க்
நகொள் தகக் கு இணங் குவததத் தவிர்க் க , தனிப் ப ட் ட முதறயில் கட் டணம்
நசலுத் து தல் .

ஜாை் கி ரகதயாை இருை் ை வும் …


வழங் கப் ப டும் நசதவகளுக் கு நபொருத் த மற் ற மூன் றொம் தரப் பி னருக் கு பணம்
நசலுத் து வதற் கொன எந் தநவொரு நகொரிக் தகயும் .



சந் நதகப் ப டும் படியொன ஒரு பணமளிப் பு க் கொன ஏதொவது நகொரிக் தக அல் லது
ஒரு பணப் ப ரிவர்த் த தனக் கு த் நதொடர்பி ல் லொத பகுதியில் பணமளிக் க க்
நகட் ப து நபொன் றதவ, அவற் றுள் அறக் க ட் டதள அல் லது நதொண்டு நிறுவனம்
அல் லது அரசியல் கட் சி யும் அடங் கும் .



முதறயற் றதொகக் கருதப் ப டும் நசயல் பொடுகதள நசய் துதருவதொகக் கூறும்
மூன் றொம் தரப் பு ப் பிரதிநிதிகள் அல் லது இதடத் த ரகர்க ளொக ஏற் கனநவ
உள் ளவர்க ள் அல் லது இனி ஏற் படக் கூ டியவர்க ள் பற் றிய பின் னணித் தகவல் .



விதலநகொரல் அல் லது நடண் டர் நபொன் ற சமயத் தி ல் நதொழில் பரிசுகள் அல் லது
நபொழுதுநபொக் தக வழங் குதல் அல் லது நபறுதல் .

பமலும் தைவலுை் கு :
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நமற் நகொண் ட தகவல் அல் லது ஆநலொசதனக் கு , உங் கள் குழு அல் லது பகுதிக் கு ரிய
சட் ட ஆநலொசகதர, பகுதி இணக் க நிதல அதிகொரிதய அல் லது Magnaவின்
அறநநறிகள் துதறயின் துதணத் ததலவர் மற் றும் ததலதம இணக் க நிதல
அதிகொரி ஆகிநயொதரத் நதொடர்பு நகொள் ளவும் .
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