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அக்கதற சோரந்்த முரண்போடுகதளப் பற்றிய னகோள்தக 

Magna நிறுவனத்தின்  நலன்  கருதி Magna பணியோளரக்ள்  னசயல்பட 

கவண்டும் . உங்கள்  தனிப்பட்ட நலன்கள்  எந்தனவோரு வணிக 

விஷயத்திலும்  உங்கள்  தீரப்்தபப் போதிக்ககவோ னசல்வோக்குச் 

னசலுத்துவது கபோல் கதோன்றகவோ கூடோது. Magna International Inc. 

மற்றும்  அதன்கீழ்  இயங்கும்  அதனத்துக் குழுக்கள் , பிரிவுகள் , கூட்டு 

நிறுவனங்கள்  மற்றும்  உலகளோவிய பிற னசயல்போடுகளுக்கு 

(ஒட்டுனமோத்தமோக, “Magna”) இந்தக் னகோள்தக னபோருந்தும் .  இந்தக் 

னகோள்தகயோனது பணியோளரக்ள் , அதிகோரிகள் , இயக்குநரக்ள் , 

ஆகலோசகரக்ள்  மற்றும்  முகவரக்ள்  உட்பட Magna-இன்  சோரப்ோகச் 

னசயல்படும்  அதனத்து நபரக்ளுக்கும்  னபோருந்தும் .  

 

வறரயறைகை் 

இந்தக் னகோள்தகயில்: 

• “அக்கறை சார்ந்த முரண்பாடு” (அல்லது “முரண்பாடு”) என்ற னசோல்லுக்குப் 

பலதரப்பட்ட அரத்்தம் உள்ளது.  னபோதுவோக, இது உங்கள் தனிப்பட்ட நலன்கள் 

அல்லது உங்களுடன் னதோடரப்ுதடய தரப்பினரின் நலன்கள் Magna-இன் 

நலன்களிலிருந்து கவறுபடும் நிதலயில் Magna-க்கோன வணிக முடிதவ நீங்கள் 

எடுக்கும் அல்லது னசல்வோக்குச ்னசலுத்தும் சூழ்நிதலதயக் குறிக்கிறது. 

• “நிர்வகிப்பு” மற்றும் “நிர்வகித்தல்” ஆகிய னசோற்களில் பணியமரத்்துதல், 

கமற்போரத்வ னசய்தல், கமற்போரத்வயோளர/்கீழ்நிதல அறிக்தகயிடல் உறவில் 

இருத்தல் அல்லது மற்னறோருவரின் ஊதியம் அல்லது பணிச ் னசயல்திறனின் 

மதிப்பீட்டில் னபருமளவில் தோக்கத்தத ஏற்படுத்தும் திறன் ஆகியதவ அடங்கும். 

• “கதாடர்புறடய தரப்பு” என்பது உங்கள் வணிக முடினவடுக்கும் திறனில் 

னசல்வோக்குச ் னசலுத்தக்கூடிய அல்லது நியோயமோன முதறயில் னசல்வோக்குச ்

னசலுத்தக்கூடியதோகத் கதோன்றக்கூடிய வதகயில் உங்களுடன் னதோடரப்ுதடய 

அல்லது நீங்கள் தனிப்பட்ட உறதவ தவத்திருக்கும் யோதரயும் குறிக்கிறது. 

எடுத்துக்கோட்டுகளில் குடும்ப உறுப்பினரக்ள், நண்பரக்ள் அல்லது முன்னோள் சக 

பணியோளரக்ள், வகுப்புத் கதோழரக்ள் மற்றும் நிறுவன உரிதமயோளரக்ள் 

உள்ளனர.் 

• ஒரு நபர ் (i) கநரடியோககவோ மதறமுகமோககவோ பத்து சதவிகிதம் (10%) அல்லது 

அதற்கு கமற்பட்ட பங்கு அல்லது னசோத்துக்கள் அல்லது வணிகத்தில் கிதடக்கும் 

பிற ஆதோயங்கதளக் கட்டுப்படுத்தினோல்; (ii) வணிகத்தில் ததலதமப் பதவிதய 

வகித்தோல்; அல்லது (iii) வணிகத்திற்கும் Magna நிறுவனத்திற்கும் இதடயிலோன 

உறவினோல் பயனதடந்தோல் அந்த நபர ் அந்த வணிகத்தில் “குறிப்பிடத்தக்க 

ஆதாயம்” னகோண்டிருப்பதோக அரத்்தம் னகோள்ளப்படும். 
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உங்கை் முரண்பாட்றட கவைிப்படுத்துதல் 

உங்களுக்கு அக்கதற சோரந்்த முரண்போடு இருந்தோல் அல்லது அக்கதற சோரந்்த 

முரண்போடு ஏற்பட வோய்ப்புள்ளது என்று நம்பினோல் (அல்லது மற்றவரக்ளோல் 

நியோயமோன முதறயில் அவ்வோறு உணரப்பட்டோல்), முடிந்தவதர விதரவில் 

முரண்போட்தட னவளிப்படுத்தி, அடுத்த நடவடிக்தககதள எடுப்பதற்கு முன் ஒப்புதல் 

னபற கவண்டும்.  முரண்போடுகதள னவளிப்படுத்துவதற்கும் அனுமதி னபறுவதற்குமோன 

னசயல்முதறயோனது MagNET-இல் கிதடக்கும் இணக்கக் கட்டுப்பாட்டு நறடமுறை - 

அக்கறை சார்ந்த முரண்பாடுகை் கசயல்முறை (“கசயல்முறை”) என்பதில் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது.  

சூழ்நிதலகதளப் னபோறுத்து, Magna-இன் சிறந்த நலனுக்குச ் சோதகமோக அத்ததகய 

ஒப்புதல் இருக்கும் என்று தீரம்ோனித்தோல், நிபந்ததனகளுடன் அல்லது நிபந்ததனகள் 

இல்லோமல் முரண்போட்டுக்கு வழிவகுக்கும் சூழ்நிதலகதள அனுமதிக்க Magna கதரவ்ு 

னசய்யலோம்.  Magna-இன் சிறந்த நலன்கதள கமம்படுத்துவதற்கு, சக பணியோளரக்ளின் 

(அகத முரண்போட்தடச ் சந்திக்கோத) கமற்போரத்வ மற்றும் னதோடரச்ச்ியோன 

கமற்போரத்வயின் கீழ், சில னபோருத்தமோன நடவடிக்தககள் எடுக்கப்பட கவண்டும் 

என்பதும் ஒரு நிபந்ததன ஒப்புதலுக்குத் கததவ. 

 

முரண்பாடுகைின் கபாதுவான வறககை்  

பின்வரும் சூழ்நிதலகளில் அக்கதற சோரந்்த முரண்போடுகள் னபோதுவோக நிகழ்கின்றன. 

தனிப்பட்ட பணியிட உைவுகை் 

னதோடரப்ுதடய தரப்பினதர நீங்கள் நிரவ்கித்தோல் அல்லது நிரவ்கிக்கப்பட்டோல் 

உங்களுக்கு முரண்போடு ஏற்படும் (உதோரணமோக, ஒருவர ்தனது மதனவியின் பணிதய 

கமற்போரத்வ னசய்தல்). னதோடரப்ுதடய தரப்பினருடன் கநரடி கமலோண்தம அல்லது 

உறவினதரக் குறித்துப் புகோரளித்தல் ததடனசய்யப்பட்டுள்ளது.  நீங்கள் உறதவ 

னவளிப்படுத்தி, னசயல்முதறயின் கீழ் ஒப்புதல் னபற்றிருந்தோல், னதோடரப்ுதடய தரப்தப 

நீங்கள் மதறமுகமோக நிரவ்கிக்கலோம். 

சுய-றகயாைல் 

Magna மற்றும் உங்களுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க ஆதோயமுள்ள வணிகத்திற்கு இதடகய 

வணிக உறதவ நீங்கள் அங்கீகரித்தோகலோ வழிநடத்தினோகலோ உங்களுக்கு முரண்போடு 

ஏற்படும். எடுத்துக்கோட்டோக, ஒரு உதவி னபோது கமலோளர ்அவர ்இதண உரிதமயுடன் 

தவத்திருக்கும் ஒரு னவண்டோருக்கு வணிகத்தத வழங்கினோல், அவருக்கு முரண்போடு 

ஏற்படும். 

ஒரு தனிப்பட்ட பலதன அல்லது அதற்கு ஈடோன ஒன்தற எதிரப்ோரத்்து (எ.கோ. இலஞ்சம்) 

மூன்றோம் தரப்பினருடன் வணிக உறதவ நீங்கள் அங்கீகரித்தோகலோ வழிநடத்தினோகலோ 

உங்களுக்கும் அக்கதற சோரந்்த முரண்போடு ஏற்படும். கமலும் தகவல்களுக்கு, நமது 

இலஞ்சம் மை்றும் முறையை்ை பபகமண்ட்களுக்கான ககாை்றகறயப் போரக்்கவும். 

  

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/bribery-and-improper-payments-policy


 

MAGNA INTERNATIONAL INC. | அக்கதற சோரந்்த முரண்போடுகதளப் பற்றிய னகோள்தக 4 

 

கதாடர்புறடய நபர் பரிவரத்்தறனகை் 

Magna மற்றும் உங்களுடன் னதோடரப்ுதடய தரப்புக்குக் குறிப்பிடத்தக்க ஆதோயமுள்ள 

வணிகத்திற்கு இதடகய வணிக உறதவ அங்கீகரிக்கும் அல்லது வழிநடத்தும் பதவியில் 

நீங்கள் இருந்தோலும் உங்களுக்கு முரண்போடு ஏற்படும். எடுத்துக்கோட்டோக, ஒரு னபோது 

கமலோளர ்தனது பிரிவுக்கும் அவரது மகனுக்குச ்னசோந்தமோன நிறுவனத்திற்கும் இதடகய 

வணிக உறதவ அங்கீகரித்தோல் அவர ்முரண்போட்தட ஏற்படுத்துகிறோர.் 

னதோடரப்ுதடய நபர ் ஒரு தனிப்பட்ட பலதன அல்லது அதற்கு ஈடோன ஒன்தற 

எதிரப்ோரக்்கும் சூழலில் மூன்றோம் தரப்பினருடன் வணிக உறதவ நீங்கள் 

அங்கீகரித்தோகலோ அல்லது வழிநடத்தினோகலோ உங்களுக்கும் முரண்போடு ஏற்படும். 

எடுத்துக்கோட்டோக, னவண்டோர ் தனது சககோதரிதயப் பணியமரத்்த கவண்டும் என்ற 

நிபந்ததனயின் கபரில் ஒரு னவண்டோருக்கு வணிகத்தத வழங்கினோல், னகோள்முதல் 

கமலோளர ்முரண்படுகிறோர.்  

கவைிப் பதவிகை் 

நமது VP, னநறிமுதறகள் மற்றும் ததலதம இணக்க அதிகோரியோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மிகக் குதறந்த சூழ்நிதலகதளத் தவிர, Magna-இன் வோடிக்தகயோளரக்ள், 

கபோட்டியோளரக்ள் அல்லது சப்தளயரக்ளில் நீங்கள் எந்தப் பதவிதயயும் (ஊதியம் 

னபறும் அல்லது னபறோத) வகிக்கக்கூடோது.   

கவதல கநரத்தில் Magna-க்கோகக் னசலவிடும் உங்களின் முழு கநரத்ததயும் 

கவனத்ததயும் விடக் குதறவோன கநரத்ததச ்னசலவிடும் வதகயில் நீங்கள் னவளியில் 

பதவி வகிக்க விரும்பினோல் அல்லது உங்களின் னசோந்த வணிகம் உட்பட ஏகதனும் ஒரு 

வணிக முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தோல், னசயல்முதறயின் கீழ் அததன நீங்கள் 

னவளிப்படுத்தி, எழுத்துப்பூரவ் ஒப்புததலப் னபற கவண்டும். எடுத்துக்கோட்டோக, Magna 

வணிக கநரத்தில் கணிசமோன கநரத்ததச ்னசலவழித்து ஒரு னபோறியோளர ்தனது னசோந்த 

ஆகலோசதனத் னதோழிதல உருவோக்கினோல் அவருக்கு முரண்போடு ஏற்படும். 

கார்ப்பபரட் வாய்ப்புகை் மை்றும் வைங்கறைப் பயன்படுத்திக் ககாை்ளுதல் 

Magna-இன் னசோத்து அல்லது தகவல்கதளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது உங்கள் 

Magna பதவி மூலம் கண்டறியப்பட்ட வோய்ப்புகதள உங்களுக்ககோ அல்லது 

னதோடரப்ுதடய தரப்பினருக்ககோ நீங்கள் பயன்படுத்தினோல் உங்களுக்கு முரண்போடு 

ஏற்படும்.  Magna னசோத்து, தகவல்கள் அல்லது உங்கள் பதவிதயத் தனிப்பட்ட 

இலோபத்திற்கோக அல்லது னதோடரப்ுதடய தரப்பினரின் நலனுக்கோகப் (பணியோளர ்

‘சலுதககள்’ மற்றும் பலன்கள் அல்லது பரிசுகை் மை்றும் கபாழுதுபபாக்குக்கான 

ககாை்றகயில் கூறப்பட்டுள்ளது தவிரத்்துப் பிற பரிசுகள் மற்றும் னபோழுதுகபோக்கு 

உள்ளிட்டதவ கசரக்்கோமல்) பயன்படுத்துவதும் அக்கதற சோரந்்த முரண்போடுதோன்.  

இத்ததகய சூழ்நிதலகளில், நீங்கள் முரண்போட்தட னவளிப்படுத்த கவண்டும் மற்றும் 

அக்கதற சோரந்்த முரண்போடுகளின் னசயல்முதறக்கு ஏற்ப எழுத்துப்பூரவ் ஒப்புததலப் 

னபற கவண்டும். 

எடுத்துக்கோட்டோக, ஒரு பணியோளர ் தனது பிரிவின் கோபிடீரியோதவப் பயன்படுத்தி 

குடும்ப விழோதவ நடத்தினோல் அவருக்கு முரண்போடு ஏற்படும். கமலும், ஒரு பணியோளர ்

தனது கணவரின் வணிகத்தின் நலனுக்கோக, Magna வணிக வோய்ப்தபப் பற்றிய 

தகவல்கதளப் பகிரந்்து னகோண்டோல் அவருக்கு முரண்போடு ஏற்படும். 

  

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/gifts-and-entertainment-policy
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/gifts-and-entertainment-policy
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/gifts-and-entertainment-policy
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மீைல்கை் 

இணக்க மீறல்கதள Magna சிறிதும் சகித்துக் னகோள்வதில்தல.  எந்த மீறலும் தீவிரமோன 

விஷயமோகக் கருதப்பட்டு, பணிநீக்கம் உள்ளிட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்தககதள 

எடுப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படும். 

Magna நடத்ததக் ககோட்போடு மற்றும் நன்னனறிகள் அல்லது இந்தக் னகோள்தகதய 

யோரோவது மீறுவதோக நீங்கள் அறிந்திருந்தோல் அல்லது சந்கதகப்பட்டோல் (உதோரணமோக, 

ஒருவரது முரண்போட்தட னவளிப்படுத்தோதது உங்களுக்குத் னதரிந்தோல்), (i) உங்கள் 

கமலோளர;் (ii) ஒரு குழு, பிரோந்தியம் அல்லது கோரப்்பகரட் வழக்கறிஞர;் (iii) ஒரு பிரோந்திய 

இணக்க அதிகோரி; (iv) Magna-இன் VP, னநறிமுதறகள் மற்றும் ததலதம இணக்க அதிகோரி 

அல்லது (v) Magna ஹோட்தலன் மூலம் உங்கள் கவதலதயத் னதரிவிக்க கவண்டும். 

Magna-இன் நடத்ததக் ககோட்போடு மற்றும் நன்னனறிகள் அல்லது இந்தக் னகோள்தகதய 

மீறியதோக, நல்னலண்ணத்தின் அடிப்பதடயில் புகோரளித்ததற்கோகப் 

பழிவோங்கப்படுவதிலிருந்து பணியோளரக்தள Magna போதுகோக்கிறது. கமலும் 

தகவல்களுக்கு, நமது பழிவாங்கலுக்கு எதிரான ககாை்றகறயப் போரக்்கவும்.  

 

உதவிகரமான குறிப்புகை் 

எப்பபாதும் கசய்ய பவண்டியறவ... 

✓ Magna-இன் சோரப்ோக நீங்கள் எடுக்கும் அல்லது பரிந்துதரக்கும் வணிக முடிவுகளில் 

உங்களுக்குத் தனிப்பட்ட ஆதோயம் உள்ளதோ என்பததப் பற்றி சிந்தியுங்கள்.   

✓ சந்கதகம் இருந்தோல், உங்கள் கமலோளர,் குழு, பிரோந்திய அல்லது கோரப்்பகரட் 

வழக்கறிஞர ்அல்லது பிரோந்திய இணக்க அதிகோரியிடம் கபசவும்.   

✓ Magna-இன் சோரப்ோக நீங்கள் எடுக்கும் எந்தச ் னசயல்களும் னசய்தித்தோளின் முதல் 

பக்கத்தில் அல்லது சமூக ஊடகங்களில் னதரிவிக்கப்பட்டோல் அதவ எவ்வோறு 

உணரப்படும் என்பததக் கவனத்தில் னகோள்ளுங்கள். உங்கள் னசயல்களோல் நீங்கள் 

தனிப்பட்ட முதறயில் பயனதடந்தீரக்ள் என்று னபோதுமக்கள் உணரந்்தோல், உங்களுக்கு 

முரண்போடு ஏற்படலோம்.   

✓ உங்கள் முரண்போட்தட விதரவில் னவளிப்படுத்தி, கமலும் எந்த நடவடிக்தககதளயும் 

எடுப்பதற்கு முன் அனுமதி னபறவும். 

✓ நமது நடத்ததக் ககோட்போடு மற்றும் நன்னனறிகள் அல்லது இந்தக் னகோள்தகயில் 

ஏகதனும் சந்கதகத்திற்குரிய மீறல்கள் இருந்தோல் புகோரளிக்கவும்.  

ஒருபபாதும் கசய்யக்கூடாதறவ... 

 நமது VP, னநறிமுதறகள் மற்றும் ததலதம இணக்க அதிகோரியின் முன்கூட்டிய 

எழுத்துப்பூரவ் அனுமதி இல்லோமல் Magna சப்தளயர,் வோடிக்தகயோளர ் அல்லது 

கபோட்டியோளருடன் இரண்டோவது கவதலதயப் னபறுதல்.  அத்ததகய ஒப்புதல் 

விதிவிலக்கோன சூழ்நிதலகளில் மட்டுகம வழங்கப்படும்.   

 இந்த முரண்போட்தட னவளிப்படுத்தோமலும், ஒப்புததலப் னபறோமலும், Magna 

நிறுவனத்திற்கும் உங்களுக்ககோ அல்லது உங்கள் னதோடரப்ுதடய தரப்பினருக்ககோ 

கணிசமோன ஆதோயமுள்ள வணிகத்திற்கு இதடகயயோன வணிக உறவில் நுதழயவும் 

அல்லது ஆதரிக்கவும் னசய்தல்.  

 இந்த முரண்போட்தட னவளிப்படுத்தோமலும் ஒப்புதல் னபறோமலும் உங்களுடன் 

னதோடரப்ுதடய தரப்பினதர பணியமரத்்துதல் அல்லது பணியமரத்்த உதவுதல்.   



 

MAGNA INTERNATIONAL INC. | அக்கதற சோரந்்த முரண்போடுகதளப் பற்றிய னகோள்தக 6 

 

 இந்த முரண்போட்தட னவளிப்படுத்தோமலும் ஒப்புததலப் னபறோமலும், Magna கவதல 

கநரத்தில் உங்கள் கநரமும் கவனமும் கணிசமோன அளவு கததவப்படும் னவளிப்புறப் 

பதவிதய ஏற்றல். 

 இந்த முரண்போட்தட னவளிப்படுத்தோமலும் ஒப்புததலப் னபறோமலும், Magna-இன் 

னசோத்து அல்லது தகவல்கதளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது உங்கள் Magna 

பதவியின் மூலம் நீங்கள் கண்டறியும் வோய்ப்புகதள உங்களுக்கோக அல்லது உங்கள் 

னதோடரப்ுதடய தரப்பினருக்கோகப் பயன்படுத்துதல்.   

 

கூடுதல் தகவல்கை்: 

கமலும் தகவல்கள் அல்லது ஆகலோசதனக்கு, உங்கள் குழு அல்லது பிரோந்தியச ் சட்ட 

ஆகலோசகர,் பிரோந்திய இணக்க அதிகோரி அல்லது Magna-இன் VP, னநறிமுதறகள் மற்றும் 

ததலதம இணக்க அதிகோரி ஆகிகயோதரத் னதோடரப்ு னகோள்ளவும். 
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