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அறிமுகம்
Magna International Inc. மற்றும் அதன்கீழ் இயங்கும் அைனத்துக் குழுக்கள், பிரிவுகள்,
கூட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் உலகளாவிய பிற ெசயல்பாடுகளில் (ஒட்டுெமாத்தமாக,
"Magna") நன்ெனறிகள் மற்றும் சட்ட இணக்கக் கவைலகள் எவ்வாறு ைகயாளப்படுகின்றன
என்பைத இந்தக் ெகாள்ைக ேகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. இந்தக் ெகாள்ைகயானது
பணியாளர்கள், சுயாதீன ஒப்பந்ததாரர்கள், அதிகாரிகள், இயக்குநர்கள், சப்ைளயர்கள்,
ஆேலாசகர்கள் மற்றும் முகவர்கள் (ஒட்டுெமாத்தமாக, “Magna சார்ந்த நபர்கள்”) உட்பட
Magna-இன் சார்பாகச் ெசயல்படும் அைனத்து நபர்களுக்கும் ெபாருந்தும்.
உபேயாகம்
இந்தக் ெகாள்ைக ெநறிமுைறகள் மற்றும் சட்ட இணக்கக் கவைலகள் ெதாடர்பாகப் ெபறப்படும் அறிக்ைககளுக்குப்
ெபாருந்தும். Magna பணியாளர் சாசனத்தின் மீதான சாத்தியமான மீறல்கள் அல்லது மனித வளங்கள் அல்லது
சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இயல்பின் பிற உள்ளூர் விஷயங்கள் குறித்து உள்ளூர்ச் சட்டங்கள் மற்றும்
நைடமுைறகளுக்கு ஏற்ப விசாரிக்கப்படும் கவைலகளுக்கு இந்தக் ெகாள்ைக ெபாருந்தாது.
இந்தக் ெகாள்ைகக்கும் ெபாருந்தக்கூடிய சட்டத்திற்கும் இைடேய ஏேதனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால், சட்டத்தின்
ேதைவகள் ேமேலாங்கும்.

உறுதிேயற்றல்
அைனத்து வணிக நடவடிக்ைககளிலும் ேநர்ைமயாகவும் ஒருைமப்பாட்டுடனும் ெசயல்பட Magna உறுதிபூண்டுள்ளது.
எனேவ அைனத்து Magna சார்ந்த நபர்களும் நடத்ைதக் ேகாட்பாடு மற்றும் நன்ெனறிகள் (“ேகாட்பாடு”) அல்லது
ேகாட்பாடு ெதாடர்பான எந்தெவாரு ெகாள்ைககளின் மீறல்கள் குறித்தும் உடனடியாக ெவளிப்பைடயாகப் ேபச
ேவண்டும் மற்றும் ஏேதனும் கவைலகைளத் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.
Magna இடம் ெதரிவிக்கப்படும் கவைலகைள அது தீவிரமாக எடுத்துக்ெகாள்வதுடன், விசாரைணயால் அைடயாளம்
காணப்படும் எந்தெவாரு தவறான நடத்ைதையயும் சரியான ேநரத்தில், நியாயமான மற்றும் சீரான முைறயில் விசாரித்துச்
சரிெசய்வதற்கும் உறுதிபூண்டுள்ளது.
இத்தைகய கவைலகள் குறித்து பழிவாங்கும் பயம் இல்லாமல் எழுப்பப்படும் கலாச்சாரத்ைத ஆதரிப்பதிலும் Magna
உறுதியாக உள்ளது. அந்தக் காரணத்திற்காக, Magna-இன் பழிவாங்கலுக்கு எதிரான ெகாள்ைகயானது ேநர்ைமயாகவும்
நல்ெலண்ணத்துடனும் ஒரு கவைலைய எழுப்பும் எவரும் பழிவாங்கப்படுவைதத் தைட ெசய்கிறது. யாரும்
கவைலகைள எழுப்புவது ெதாடர்பாக அச்சுறுத்தப்படுவேதா அல்லது தடுக்கேவா ெசய்யும் முயற்சிகள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாது, எந்தெவாரு பழிவாங்கும் நடவடிக்ைகயும் ஒரு தீவிரமான விஷயமாகக் கருதப்பட்டு,
ேவைலயிலிருந்து விலக்கப்படுவது உள்ளிட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்ைககள் வைர ேமற்ெகாள்ளப்படலாம்.

Magna சார்ந்த நபர்களின் ெபாறுப்புகள்
கீேழ விவாதிக்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட புகாரளித்தல் ேசனல்களில் ஒன்ைறப் பயன்படுத்தி சந்ேதகத்திற்கிடமான
மீறல்கைள Magna சார்ந்த நபர்கள் உடனடியாகத் ெதரிவிக்க ேவண்டும். நடத்ைத பற்றிய விரிவான விளக்கம் உட்பட,
கவைலையப் பற்றி முடிந்தவைர கூடுதல் தகவல்கள் புகாரில் இருக்க ேவண்டும்; நடத்ைதயின் இடம், ேததி மற்றும்
ேநரம் (அது நடந்து ெகாண்டிருக்கிறதா என்பது உட்பட); உடல் ரீதியான தீங்கு, பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களுக்கான
வாய்ப்பு உள்ளதா 1 அல்லது உடனடி நடவடிக்ைகக்கான பிற காரணங்கள்; சாட்சிகள் அல்லது ெதாடர்புைடய பிற
நபர்களின் அைடயாளங்கள்; மற்றும் Magna விசாரைணைய முன்ேனற்ற உதவியாக இருக்கக்கூடிய தகவல்களின்
மூலங்கள், ஆவணங்கள் அல்லது ஆதாரங்கள். புகாரளிப்பவர்கள் தங்கள் கிைளம்களுக்குத் துைணபுரியும் வைகயில்
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இத்தைகய அவசரக் காலங்களில், Magna அதன் பணியாளர்கள், சுயாதீன ஒப்பந்ததாரர்கள், சப்ைளயர்கள் மற்றும் முகவர்கள்
உள்ளூர் அவசரச் ேசைவகைள (911-ஐ டயல் ெசய்வது ேபான்றைவ) ெதாடர்புெகாள்ளுமாறு ஊக்குவிக்கிறது.
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ஏேதனும் கூடுதல் தகவல்கள் மற்றும் சான்றுகள் (இருப்பிடம்) ேகட்கப்பட்டால் அவற்றுக்கு உடனடியாகப் பதிலளிக்க
ேவண்டும்.
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படும்ேபாது, Magna சார்ந்த நபர்கள் மீறல்கள் குறித்த விசாரைணகளுக்கு ஒத்துைழக்க ேவண்டும்.
ஒரு பணியாளர் முழுைமயான அல்லது சரியான ேநரத்தில் ஒத்துைழப்ைப வழங்க மறுத்தால், அவர்மீது பணிநீக்கம்
உட்பட ஒழுங்கு நடவடிக்ைக எடுக்கப்படலாம். ஒரு சுயாதீன ஒப்பந்ததாரர், சப்ைளயர் அல்லது முகவர் ஒத்துைழக்க
மறுப்பதால் Magna உடனான அவர்களின் வணிக உறவு நிறுத்தப்படலாம்.

புகாரளிக்கும் ேசனல்கள்
கவைலகைளத் ெதரிவிக்க பல்ேவறு ேசனல்கள் உள்ளன. Magna ஹாட்ைலன் என்பது Magna சார்ந்த நபர்கள்
பழிவாங்கும் பயம் இல்லாமல் Magna-இன் ெகாள்ைககைள மீறுவது பற்றிய கவைலைய இரகசியமாகவும்
அநாமேதயமாகவும் ெதரிவிக்க அனுமதிக்கும் ஒரு ேசனலாகும். பணியாளர்களின் புகார்கள் தங்கள்
ேமற்பார்ைவயாளர்கள் மற்றும்/அல்லது பிற சக பணியாளர்களிடம் (அதாவது, Magna-இன் “ெவளிப்பைடயான
கருத்துத் ெதரிவித்தல்” ெசயல்முைற) அல்லது Magna-இன் அகத் தணிக்ைக, சட்டம், மனித வளங்கள் அல்லது
அறெநறிகள் மற்றும் சட்ட இணக்கத் துைறகளிடம் ெதரிவித்தல் உள்ளிட்ட ேசனல்களில் மற்ற ேசனல்கள் வழியாகவும்
கவைலகைளத் ெதரிவிக்கலாம்.

தனியுரிைம, இரகசியத்தன்ைம, முன்னுரிைம மற்றும் அநாமேதயம்
புகாரளிப்பவர்களின் இரகசியத்தன்ைம மற்றும் அநாமேதயமானது ைவக்கப்படும், அைவ ெதரியும் நிைலயில்
இருந்தால் அவர்களின் அைடயாளங்கைளப் பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றுக்கு அதிக முன்னுரிைம அளிக்கப்படுகிறது.
ெபாருந்தும் சட்டத் ேதைவகள் இல்ைலெயனில் ேதைவப்படும் அளவு தவிர இரகசியத்தன்ைம மற்றும்
அநாமேதயத்திற்கு மதிப்பளிக்கப்படும். 2 புகாரளிப்பவர்கள் மற்றும் விசாரைணச் ெசயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள மற்ற
நபர்களின் தனிப்பட்ட தரவானது ெபாருந்தும் சட்டம் மற்றும் எங்கள் அகக் ெகாள்ைககள், நைடமுைறகள் மற்றும்
தரவுத் தனியுரிைம குறித்த வழிகாட்டுதல்களின்படி ெசயலாக்கப்படும்.
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Magna நிறுவனமானது சட்டத்தால் ெபாருத்தமானதாகவும் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் கருதும் அளவிற்கு விசாரைணச்
ெசயல்முைற மற்றும் ெதாடர்புைடய தகவல்ெதாடர்புகளின் (வாய்ெமாழி அல்லது எழுத்துப்பூர்வ, மின்னணு அல்லது
ேவறு விதங்களில்) இரகசியத்தன்ைமையப் பராமரிப்பதில் வலுவான ஆர்வம் ெகாண்டுள்ளது. சட்டப்பூர்வச் சலுைகக்கு
உட்பட்ட தகவல்ெதாடர்புகள் மீதான இரகசியத்தன்ைமயும் இதில் அடங்கும் (எனேவ, சட்ட நடவடிக்ைககளால்
ெவளிப்படுத்துவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது). விசாரைண ெதாடர்பான தகவல்ெதாடர்புகளில் விசாரைணகளில்
ஈடுபடும் அைனத்து நபர்களும் இரகசியத்தன்ைம மற்றும் சலுைகையக் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று Magna
எதிர்பார்க்கிறது.
நிறுவனத்தின் சார்பாகப் ேபசுவதற்கு Magna-ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் அல்லது முகவர்கள் மட்டுேம
விசாரைணச் ெசயல்முைற ெதாடர்பாக மூன்றாம் தரப்பினருடன் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம். இந்தக் ெகாள்ைக
பணியாளர்கள் தங்கள் ெசாந்த, தனிப்பட்ட திறன்களில் அரசு நிறுவனங்களுடன் ெதாடர்புெகாள்வைதக் தடுக்காது.

ேமற்பார்ைவயிடுதல் மற்றும் புகாரளித்தல்
Magna இயக்கக் கவுன்சில் (“MCC”) அறெநறிகள் மற்றும் சட்ட இணக்கத் திட்டத்தின் அைனத்து அம்சங்கைளயும்
ேமற்பார்ைவ ெசய்கிறது. MCC ஆனது அறெநறிகள் மற்றும் சட்ட இணக்கத் விசாரைணகளின் ேமற்பார்ைவையப்
புலனாய்வு ேமற்பார்ைவக் குழுவிடம் (“IOC”) ஒப்பைடத்துள்ளது. IOC-இல் Magna ேமலாளர்கள் இருப்பர், அவர்கள்
காலாண்டு அடிப்பைடயில் MCC-க்கு அறிக்ைக அளிக்கிறார்கள். பிரத்ேயகப் புலனாய்வு நிர்வாகிகள் (“நிர்வாகிகள்”)
ஆதரவுடன் IOC, இந்தக் ெகாள்ைக மற்றும் எந்தெவாரு ெதாடர்புைடய நைடமுைறகள் அல்லது வழிகாட்டுதல்களுடன்
ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து அக விசாரைணகளும் சரியான ேநரத்தில், நியாயமான மற்றும் நிைலயான முைறயில்
ெசயலாக்கப்படுவது,
சரிெசய்யப்படுவது
மற்றும்
நிறுவனத்தில்
அறிக்ைகயளிக்கப்படுவைத
நிர்வகித்து
ேமற்பார்ைவயிடுகிறது.

சில அதிகார வரம்புகளில் அநாமேதய அறிக்ைகயிடல் முைறகைளப் பயன்படுத்துவதில் வரம்புகள் இருக்கலாம். Magna ஹாட்ைலன் அைமப்பின்
அநாமேதயத்தன்ைம அல்லது Magna ஹாட்ைலன் அைழப்புகைள அநாமேதயமாக ைவத்திருப்பதற்கான Magna-இன் கடைம பற்றிய
ேகள்விகைளப் பிராந்திய அல்லது குழுமச் சட்ட ஆேலாசகருக்கு அனுப்ப ேவண்டும். Magna அல்லாத தரப்பினர் தங்கள் அைடயாளத்ைத
ெவளிப்படுத்த ேவண்டியிருக்கும்.
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அதிக அபாயகரமான விசாரைணகள் ெதாடர்பான புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் தகவல்கள், அகத் தணிக்ைக மூலம்
இயக்குனர்கள் குழுவின் தணிக்ைகக் குழுவுக்குத் ெதாடர்ந்து ெதரிவிக்கப்படுகிறது.

ெசயல்பாடு (வழக்ைக ஏற்றல்)
Magna ஹாட்ைலன் மூலம் தாக்கல் ெசய்யப்படும் புகார்கள் ஒரு சுயாதீன மூன்றாம் தரப்பினரால் ெபறப்பட்டு, பின்னர்
நிர்வாகிகளுக்கு (வழக்கு ஆவணங்கைளப் ெபற்று, விசாரைண ெசயல்முைறையத் ெதாடங்குபவர்கள்)
அனுப்பப்படுகின்றன. மூன்றாம் தரப்பானது ஒரு ைமய தரவுத்தளத்தில் குற்றச்சாட்டுகளின் ஆவணங்கைளச்
ேசமிக்கிறது, இதன்மூலம் இந்தக் ெகாள்ைகயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பதிலளிப்புச் ெசயல்முைறையத் ெதாடங்குகிறது.
மூன்றாம் தரப்புப் பணியாளர்கள் 24 மணிேநரமும், வருடத்தின் 365 நாட்களும் ேவைல ெசய்வர், ேமலும் 20-க்கும்
ேமற்பட்ட ெமாழிகளில் ெதாடர்புெகாள்ளலாம்.
பிற ேசனல்கள் மூலம் தாக்கல் ெசய்யப்படும் புகார்கள் சரியான ேநரத்தில் நிர்வாகிகளுக்கு அனுப்பப்பட ேவண்டும்,
அவர்கள் குற்றச்சாட்டுகைள ஆவணப்படுத்தி, அதன்மூலம் இந்தக் ெகாள்ைகயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள விசாரைண
ெசயல்முைறையத் ெதாடங்குவர்.

சிறந்த விசாரைண நைடமுைறகள்
அகத் தணிக்ைக, கார்ப்பேரட் பாதுகாப்பு, சட்டம், ெசயல்பாடுகள் அல்லது புகார் ெதாடர்புைடய ெசயல்பாட்டுக் குழு
உட்பட Magna-இல் உள்ள ெசயல்பாட்டுத் துைறகளின் அனுபவம் வாய்ந்த உறுப்பினர்களால் விசாரைணகள்
நடத்தப்படுகின்றன. விசாரைணக்குத் (“முன்னணி”) தைலைம வகிக்கும் ெசயல்பாட்டுத் துைறயானது புகாரின் விஷயம்
மற்றும் ஆரம்ப வழக்கு மதிப்பீட்டின்ேபாது மதிப்பீடு ெசய்யப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் தீவிரத்ைதப் ெபாறுத்து
நிர்வாகிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
விசாரைணையத் திட்டமிடுதல், அைனத்து விசாரைண நடவடிக்ைககைளயும் ேமற்ெகாள்ளுதல் மற்றும் அக
அறிக்ைகயிடல் ஆகியவற்றுக்குத் தைலவர்கள் ெபாறுப்பாவார்கள். விசாரைண நடவடிக்ைககைளப் ேபாதுமான
அளவில் மற்றும் சரியான ேநரத்தில் நிைறேவற்றுவது நிர்வாகிகளால் கண்காணிக்கப்படுகிறது. அவ்வப்ேபாது, இந்தக்
ெகாள்ைகக்கு ஏற்ப விசாரைணகைள ேமற்ெகாள்வதற்கான சிறந்த நைடமுைறகளின் வழிகாட்டுதல்கைள IOC
நிறுவலாம்.
சரியான ேநரத்தில் விசாரைணகைள முடித்தல் மற்றும் அவற்றின் நிைல மற்றும் முடிவுகைளப் பற்றிய அக அறிக்ைகைய
அளித்தல் ஆகியைவ ஆதாரப்பூர்வமான குற்றச்சாட்டுகைளச் சரிெசய்ய என்ன நடவடிக்ைககள் ேதைவ என்பைத
நிர்ணயிப்பதற்காக நிர்வாகத்ைத அனுமதிப்பதற்கு மிகவும் முக்கியமாகும். வழக்கு ெதாடர்பான தகவல்களுக்கான
அணுகல் நியமிக்கப்பட்ட Magna பணியாளர்களுக்கு மட்டுேம கிைடக்கும்.
விசாரைணச் ெசயல்முைற முழுவதும் புகாரளிப்பவருடன் ெதாடர்ந்து தகவல்ெதாடர்பு ெகாள்ளப்படும்.
குற்றச்சாட்டுகைள ஆதரிக்க கூடுதல் தகவல்கள் அல்லது ஆதாரங்கைளக் ேகார, தைலவர்கள் புகாரளிப்பவைரத் ெதாடர்பு
ெகாள்ளலாம். புகாரளிப்பவர்களுக்கு விசாரைணயின் நிைல மற்றும் விசாரைண முடிவானது சரியான ேநரத்தில்
அறிவிக்கப்படும்.

நிவாரண நடவடிக்ைக
குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் (முழுைமயாகேவா அல்லது பகுதியாகேவா), அந்த நடத்ைதைய நிவர்த்தி
ெசய்வதற்கான தீர்வுகைளத் தீர்மானிப்பதற்கும் நைடமுைறப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் எதிர்காலத்தில் இதுேபான்ற
நடத்ைதகைளத் தடுப்பதற்கும் Magna-இன் நிர்வாகேம ெபாறுப்பாகும். நிவாரண நடவடிக்ைகயின் ேநாக்கமானது
முைறயற்ற நடத்ைதைய நிறுத்துவதும் எதிர்காலத்தில் இது மீண்டும் நிகழாமல் தடுப்பதும் ஆகும். நிவாரண
நடவடிக்ைககளில் பின்வருபைவ (வரம்பு இல்லாமல்) இருக்கலாம்:
•

அகக் கட்டுப்பாடுகைளச் ெசயல்படுத்துதல், ேமம்படுத்துதல் அல்லது சரிெசய்தல்;

•

பணியாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்ைக எடுத்தல், இைடநீக்கம் ெசய்தல் அல்லது பணிநீக்கம் ெசய்தல்;

•

விற்பைனயாளர்களுடனான உறைவ நிறுத்துதல்;

•

பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சியளித்தல் (அல்லது மீள்பயிற்சியளித்தல்);

•

சட்ட அமலாக்கத் துைறயிடம் புகாரளித்தல்; அல்லது

•

ேசதங்களுக்காக வழக்குத் ெதாடர்தல்.

நிர்வாகப் ெபாறுப்புகள்
MAGNA INTERNATIONAL INC. | அக விசாரைணகளின் மீதான ெகாள்ைக

4

பணியாளர்கைளப் ேபாலேவ Magna-இன் நிர்வாக உறுப்பினர்களும் ேமேல விவாதிக்கப்பட்ட பல்ேவறு புகாரளித்தல்
ேசனல்களில் ஒன்ைறப் பயன்படுத்தி தவறான நடத்ைதையப் பற்றிய சந்ேதகத்திற்குரிய அைனத்துச் சம்பவங்கைளயும்
உடனடியாகப் புகாரளிக்க ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முடிந்த ேபாெதல்லாம், விசாரைணயின் முன்ேனற்றம் குறித்து நிர்வாகத்திற்குத் ெதாடர்ந்து ெதரிவிக்கப்படும்.
இருப்பினும், விசாரைணயில் ேநரடியாகச் சம்பந்தப்பட்ட எந்தெவாரு பணியாளரும் வழக்கு விவரங்கைள
அணுகுவதிலிருந்து தைடெசய்யப்படுவார்கள்.
எந்தெவாரு விசாரைணயும் முடிந்தபின், நிவாரண நடவடிக்ைகைய ேமற்ெகாள்வதற்காகத் "ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டியைவ" குறித்த உண்ைமகள் நிர்வாகத்திடம் ெதரிவிக்கப்படும், குறிப்பாக பணியாளர் ஒழுக்கம் அல்லது நிதி
இழப்புகைள மீட்பது பரிந்துைரக்கப்படும் சூழ்நிைலகளில் அல்லது அகக் ெகாள்ைககள், நைடமுைறகள், அல்லது பிற
கட்டுப்பாடுகள் திருத்தப்பட ேவண்டிய அல்லது அதிகரிக்க ேவண்டிய சூழ்நிைலகளில் ெதரிவிக்கப்படும்.

ேமலும் தகவல்களுக்கு
ேமலும் தகவல்களுக்கு, துைணத் தைலவர், நன்ெனறிகள் & தைலைம இணக்க அலுவலர் அல்லது துைணத் தைலவர்,
அகத் தணிக்ைக ஆகிேயாைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.
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Magna இணக்கக் கவுன்சில்

நன்ெனறி புகார்கள் மற்றும் நன்ெனறி விசாரைண நைடமுைறகளின் ெசயலாக்கம் குறித்த ெகாள்ைகைய இந்தக் ெகாள்ைக
மாற்றுகிறது.
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