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அ��கம்: 
எங்கள் வணிகக் ��க்ேகாள்கைள அைடவதன் ெபா�ட்� எங்கள் ச�கப் ெபா�ப்�கைளச ்
சமநிைலப்ப�த்�ம் �க்�யத்�வத்ைத Magna International Inc. (“Magna”) அங்�கரிக்�ற�. 
பங்� உரிைமயாளரக்ள், வா�க்ைகயாளரக்ள், பணியாளரக்ள் உட்பட பல்ேவ� 
பங்�தாரரக்ள், நாங்கள் வணிகம் ெசய்�ம் ச�கங்கள், அரசாங்கங்கள் மற்�ம் 
மற்றவரக்ள், ��ப்பாக எங்கள் ெசாந்தப் பணியாளரக்ளின் நியாயமான மற்�ம் 
நன்ென�யான நடத்ைத�டன் ெதாடர�்ள்ளவரக்ளின் எ�ரப்ாரப்்�க�டன் எங்கள் 
நடவ�க்ைககள் இணங்க ேவண்�ம் என்பைத நாங்கள் ஏற்�க்ெகாள்�ேறாம். 
 
இந்தக் ெகாள்ைகயான� உலகெமங்�ம் Magna ெசயல்பாட்�க் ��க்கள், �ரி�கள் மற்�ம் 
�ற இைணக்கப்பட்ட நடவ�க்ைககள் அைனத்�ற்�ம் ெபா�ந்��ற�. இந்தக் 
ெகாள்ைகயான� பணியாளரக்ள், அ�காரிகள், இயக்�னரக்ள், ஆேலாசகரக்ள் மற்�ம் 
�கவரக்ள் உட்பட Magna சார�்ல் ெசயல்ப�ம் அைனவ�க்�ம் �ட ெபா�ந்��ற�. 
 
தனிநபரக்ள் மற்�ம் எங்கள் பணியாளரக்ளின் ேதைவகைள நாங்கள் ம�ப்ப�, 
“நியாயமான நி�வனம்” என நாங்கள் ��ப்���ன்ற Magna-இன் தனித்�வமான 
ெசயல்பாட்�க் கலாசச்ாரத்�ல் �ர�ப�க்கப்ப��ற�. Magna பணியாளர ்பட்டயம், Magna-
இன் ெசயல்பாட்�க் ேகாட்பா�கள் மற்�ம் Magna நடத்ைத ெந��ைற மற்�ம் 
நன்ென�கள் ேபான்ற அ�தத்ளக் ெகாள்ைககளில் �வரித்�ள்ள அ�ப்பைட உரிைமகள் 
மற்�ம் கடப்பா�க�டன் எங்கள் நியாயமான நி�வன வணிக மா�ரியான� எங்கள் 
வணிகத்�ல் உள்ள �க்�யமான பங்�தாரரக்ளாகப் பணியாளரக்ைள அங்�கரிக்�ற�.  
 
இந்த உலகளா�ய ெதா�லாளர ்தரநிைலகளான�, �ன்வ�ம் கட்டைமப்�கள் மற்�ம் 
சாசனங்களின் ஒ� ெபா�வான ஏற்�ைசவாக�ம் ெசயலாற்�ம் அேதேவைள, எங்கள் 
நியாயமான நி�வனத்�ன் ேம�ெமா� ெபா�த்தமா�ம். 
 

• மனித உரிைமகள் ��த்த ஐ.நா �ரபஞ்சப் �ரகடனம் 
• ILO அ�ப்பைட மர�கள் 
• பணி�ல் அ�ப்பைடக் ேகாட்பா�கள் மற்�ம் உரிைமகள் ��த்த ILO 

�ரகடனம் 
 
நா�/மாநிலச ்சட்டம் மற்�ம் உள்நாட்ைடப் ெபா�தத்வைர பல்ேவ� ெதா�லாளர ்
ஒப்பந்தங்கள், கட்டணங்கள் மற்�ம் ஒப்பந்தக் கடப்பா�கள் உட்பட பல்ேவ� சரவ்ேதச, 
ேத�ய மற்�ம் உள்�ர ்சட்டங்களின் �ழ் உ�வாக்கப்பட்�ள்ள அ�ப்பைடக் 
ேகாட்பா�கைளச ்சாரந்்� எங்கள் நி�வனத்�ன் ெகாள்ைகக் கட்டைமப்� 
அ�மானிக்கப்பட்�ள்ள�. 
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மனித உரிைமகள்: 
நாங்கள் சரவ்ேதச அள�ல் அங்�கரிக்கப்பட்ட மனித உரிைமக�டனான இணக்கத்ைத 
ஆதரிக்�ேறாம். தனிப்பட்ட இயல்�கள் எவ்வா��ந்தா�ம் சமமாக நடத்�தைல�ம் 
ேநரை்மயான பணி வாய்ப்�கைள வழங்க ேவண்�ய ேதைவைய�ம் எங்கள் ெகாள்ைககள் 
ம�க்�ன்றன. எங்கள் பல்வைகத்தன்ைமயான, பல்கலாசச்ாரப் பணி�டங்கள் ஒ� 
ம�ப்��க்க பணியாற்�ம் �ழைல வழங்�வதாக நம்��ேறாம், இங்� எங்கள் 
பணியாளரக்ள் தனிப்பட்ட மற்�ம் ெதா�ல்�ைறயான வளரச்�்க்கான வாய்ப்�கைள 
ம�ழ்ச�்யாக அ�ப�க்�ம் அேதேவைள, பா�காப்பாக உணரவ்�டன் அைத 
வரேவற்�ன்றனர.்  
 
ெதால்ைல ெகா�த்தல், பாரபட்சம் மற்�ம் வன்�ைற 
ஆ�யவற்���ந்� பா�காப்�: 
Magna-இன் ெதால்ைல ெகா�தத்ல் மற்�ம் பாரபட்சக் ெகாள்ைகக�க்� இணங்க, இனம், 
ேத�யம் அல்ல� ச�கத் ேதாற்றம், நிறம், பா�னம், மதம், பா�ன அைடயாளம், 
இயலாைம, பா�யல் சார�் அல்ல� ெபா�தத்மான சட்டத்தால் அங்�கரிக்கப்பட்ட ேவ� 
ஏேத�ம் பா�காக்கப்பட்ட நிைல ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் எங்கள் பணி�டங்களில் 
நடக்�ம் ெதால்ைல ெகா�த்தல் அல்ல� பாரபட்சத்ைத நாங்கள் ச�த்�க் ெகாள்ள 
மாட்ேடாம். பணி�டத்�ல் நடக்�ம் வன்�ைறைய�ம் ெகா�ைமப்ப�த்தைல�ம் த�க்�ம் 
ெகாள்ைககள் எங்களிடம் உள்ளன. எங்கள் பணியாளரக்ளின் பட்டயத்�ன் 
ேகாட்பா�க�க்� ஏற்ப, நாங்கள் பாரபட்சம் மற்�ம் எந்தெவா� வைகயான உடல்சார,் 
பா�யல்சார,் மனம்சார ்அல்ல� வாரத்்ைதசார ்�ைறேக� எ��ம் இல்லாத நியாயமான 
மற்�ம் மரியாைத நிைறந்த பணி�டங்கைள ேமம்ப�த்�வதற்�ப் பா�ப��ேறாம். 
 
�ழந்ைதகளின் உரிைமகள்: 
�ழந்ைதத் ெதா�லாள�க்�க் கண்டனம் ெதரி�க்�ேறாம், கல்�, ஓய்�, �ைளயாட்� 
ஆ�யவற்ைறப் ெபற �ழந்ைதகளின் உரிைமகைள ம�க்�ேறாம். நாங்கள் பணிவாய்ப்� 
அல்ல� பணி�ல் ேசரப்்பதற்கான �ைறந்தபட்ச வய� ெதாடரப்ாகப் ெபா�ந்தக்��ய 
சரவ்ேதச மற்�ம் உள்�ர ்சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள் அைனத்�ற்�ம் 
மரியாைதயளிக்�ேறாம். 
 
�தந்�ரமாகத் ேதர்� ெசய்யப்ப�ம் பணிவாய்ப்�: 
�ைறசச்ாைலத் ெதா�லாளர,் ெகாத்த�ைம, ஆள் கடத்தல் அல்ல� அ�ைமநிைல ேபான்ற 
வற்��த்�ய அல்ல� கட்டாய உைழப்�ன் அைனத்� வ�வங்கைள�ம் நாங்கள் 
நிராகரிக்�ேறாம். வற்��த்�ய உைழப்ைபப் பயன்ப�த்��ன்ற சப்ைளயரக்ள், 
ஆட்ேசரப்்பவரக்ள் அல்ல� பணியாளரக்ைள அளிக்�ம் அைமப்�க�டன் வணிக 
ஏற்பா�களில் Magna �ைணநி�வனங்கள் ஈ�படா�. �தந்�ரமாகத் ேதர�் ெசய்யப்ப�ம் 
பணிவாய்ப்�க் ேகாட்பாட்ைட Magna ம�க்�ற�. 
 
உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்�: 
நாங்கள் ெதா�ல்சார ்பா�காப்� மற்�ம் ஆேராக்�யத்�ற்காக, சம்பந்தப்பட்ட ேத�ய 
மற்�ம் சரவ்ேதசத் தரநிைலகைளப் �ரத்்� ெசய்�ன்ற அல்ல� அவற்ைற �ட 
�ைகயாக�ள்ள பா�காப்பான, ஆேராக்�யமான பணி�டங்கைளப் ேப��ேறாம். 
நாங்கள் வழக்கமான அ�ப்பைட�ல் எங்கள் தரநிைலகைள ம�ப்பாய்� ெசய்�ேறாம் 
மற்�ம் �ரிவான வச�த் தணிக்ைககள் மற்�ம் பரி�லைனகளின் ெசயல்�ைற �லம் 
இந்தப் ப���ல் ெதாடரந்்� ேமம்பாட்ைட ஏற்ப�த்தப் ெபா�ப்ேபற்�ள்ேளாம். 
 
ேநர்ைமயான பணி�ரி�ம் நிைலைமகள்: 
நாங்கள் ெபா�தத்மான ஓய்� மற்�ம் ஓய்� ேநரத்ைதப் ெபற எங்கள் 
பணியாளரக்�க்�ள்ள உரிைமைய அங்�கரிக்�ேறாம். எங்கள் பணியாளரக்ளின் 
ஆேராக்�யம் மற்�ம் நலவாழ்ைவக் காக்�ம் ெபா�ந்தக்��ய ெதா�ல்�ைற 
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நைட�ைறக�க்�ள் நியாயமான பணி ேநரங்கைள வழங்��ேறாம். பணி ேநரங்கள், 
இைடேவைள ேநரங்கள், ���ைறப் பயணங்கள், ���ைறகள் மற்�ம் �ைக ேநரம் 
ஆ�யைவ ெதாடரப்ாகப் ெபா�ந்தக்��ய உள்�ர ்சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள் 
அைனத்�ன�ம் ேதைவக�டன் இணங்க அல்ல� அவற்ைற �ட அ�கமாக வழங்கப் 
பா�ப��ேறாம்.  
 
பாரபட்ச�ல்லாத ஊ�ய நைட�ைறகள்: 
எங்கள் Magna பணியாளரக்ளின் பட்டயக் ேகாட்பா�க�க்� இணங்க, அக ேநரை்மக்கான 
மற்�ம் நாங்கள் வணிகம் ெசய்�ம் ெதா�ல்�ைற மற்�ம் உள்�ர ்ெதா�லாளர ்
சந்ைதக�க்�ள் ெவளிப் ேபாட்�த்தன்ைமக்கான ேதைவையப் �ர�ப�க்�ம் எங்கள் 
பணியாளரக்�க்� நாங்கள் த��யான ஊ�யங்கைள�ம் ஆதாயங்கைள�ம் 
வழங்�வதற்�ப் ெபா�ப்ேபற்�ள்ேளாம். இ�, �றைம மற்�ம் ஆற்றல், த��கள், ேவைல 
ெசய்�ம் �றன் மற்�ம் ேசைவ ெசய்�ம் காலநீளம் ேபான்ற ேநாக்கம் மற்�ம் பாரபட்சமற்ற 
நிபந்தைனகளின் அ�ப்பைட�ல் பணியாளரக்�க்� ஊ�யமளித்தைல உள்ளடக்�ம். 
பல்ேவ� ஒப்பந்த, ெதா�ல் ஒப்பந்தங்கள் மற்�ம் வரித் ேதைவகள் உட்பட, ேத�ய, மாநில 
மற்�ம்/அல்ல� உள்�ர ்சட்டங்கள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறக�க்� எங்கள் ஊ�யமளித்தல் 
நைட�ைறகள் இணங்��ன்றன. நாட்�க்�த் தனித்�வமான ஊ�யளித்தல் ெதாடரப்ான 
சட்ட மற்�ம் ஒப்பந்தத் ேதைவகளின் �ழ்நிைலகைளப் ெபா�த்த வைர, பா�னத்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் பாரபட்ச�ன்� சமமான ஊ�யம் என்ற ேகாட்பாட்ைட நாங்கள் 
ஆதரிக்�ேறாம். 
 
சங்கம் அைமத்தல் மற்�ம் நல்ெலண்ண ஒ��த்த ேபரம் ேப�த�ன் 
�தந்�ரம்: 
நாங்கள் உள்�ர ்சட்டங்க�க்�ம் ஒ�ங்��ைறக�க்�ம் இணங்க, �தந்�ரமாக�ம் 
�ர�நி�த்�வம் ெசய்யப்பட�ம் ஒன்���வதற்� எங்கள் பணியாளரக்ளின் உரிைமைய 
அங்�கரித்�, ம�க்�ேறாம், மற்�ம் க�த்�ல் ெகாள்ளப்ப�ம் சட்டவரம்�ல் ெபா�த்தமான 
ெதா�ல்�ைறசார ்உற�கள் நைட�ைறகைள அ�ந்� ெகாள்�ேறாம். �ர�நி�த்�வம் 
ெசயப்ப�வதற்கான உரிைம என்ப� தனிப்பட்ட உரிைம, அ� ஒ� கடப்பா� அல்ல 
என்பைத ேம�ம் நாங்கள் அங்�கரிக்�ேறாம், இ�ல், பணியாளரக்ளில் ேதரவ்ாக இ�ந்தால் 
�ர�நி�த்�வம் ெசய்யப்படா��க்க �தந்�ரமாக ��ெவ�க்�ம் பணியாளரக்ளின் 
உரிைம மற்�ம் இந்த �ஷயம் ெதாடரப்ாகச ்�தந்�ரமாகப் ேப�வதற்� பணி�டத் 
தரப்�க�க்கான உரிைம ஆ�யைவ அடங்�ம். எங்கள் பணியாளரக்ளின் பட்டயத்�ற்� 
இணங்�ம் வைக�ல் எங்கள் பணியாளரக்ளின் நலன்கைள ேமம்ப�த்�வதற்�, 
சட்டப்ப�யாக அங்�கரிக்கப்பட்ட �ர�நி�க�டன் நாங்கள் ஆக்க�ரவ்மாகப் 
பணியாற்��ேறாம். �ட்�ற� மற்�ம் பரஸ்பர மரியாைதையப் ெபா�த்�ச ்�ந்�த்தால், 
�ட்டாகப் ேபரம் ேப�வதற்�ப் ெபா�ந்தக்��ய உள்�ர ்சட்டங்கள் மற்�ம் 
ஒ�ங்��ைறகைள நாங்கள் ம�க்�ேறாம்.  
 
அமலாக்கம் மற்�ம் ெபா�ப்�கள்: 
எங்கள் ெசயல்பாட்�க் ��க்கள் மற்�ம் �ரி�களில் இந்தத் தரநிைலகைள அமலாக்�தல் 
மற்�ம் அவற்�க்� இணங்�த�க்கான ெபா�ப்�, Magna-இன் சம்பந்தப்பட்ட ��க்கள் 
மற்�ம் �ரி�களின் �த்த ேமலாண்ைமையச ்சாரந்்��க்�ற�. பல்ேவ� மனித வளத் 
�ைறத் தணிக்ைககள் மற்�ம் ஆய்�ச ்ெசயல்�ைறகள் வ�யாக, இந்தத் 
தரநிைலக�க்�ப் ெபா�ப்பான ெப�நி�வனம் அளிக்கப்ப��ற�. Magna-இன் இயக்�நர ்
வாரியம் அதன் ெப�நி�வன ஆ�ைம, ஊ�யமளித்தல் மற்�ம் ெபயர ்பரிந்�ைரப்�க் �� 
ஆ�யவற்�ன் வ�யாக, இந்தத் தரநிைலகள் உட்பட ச�கப் ெபா�ப்ைப 
ஒ�ங்�ைணப்பதற்கான எங்கள் ஒட்�ெமாதத் அ�கைல ேமற்பாரை்வ ெசய்�ற�. ஒத்த 
ெகாள்ைககைள ஏற்�க்ெகாள்ள�ம் அமலாக்க�ம் எங்கள் ம�ப்�ச ்சங்�� ��வ�ம் 
நாங்கள் வணிகக் �ட்டாளரக்ைள�ம் சப்ைளயரக்ைள�ம் ஊக்��க்�ேறாம். இந்த 
உலகளா�ய ெதா�லாளர ்தரநிைலக�டன் இணங்�ம் வைக�ல் தம� வணிகத்ைத�ம் 
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�வகாரங்கைள�ம் ெசய்�ம் வணிகக் �ட்டாளரக்ைள�ம் சப்ைளயரக்ைள�ம் 
அைடயாளங்காண�ம் பயன்ப�த்த�ம் நாங்கள் �யற்�க்�ேறாம். 
 
இந்தக் ேகாட்பா�களின் �றல் நடந்��க்கலாம் என்� நம்�ம் பணியாளரக்�க்�, நன்� 
நிைலநாட்டப்பட்�ள்ள உள் �கார ்ெசயல்�ைறகள் வ�யாகக் ெகாள்ைக �றல்கைளப் 
�காரளிப்பதற்� ஆற்றல் உள்ள�, இந்தச ்ெசயல்�ைறகள் மண்டலப்ப� மா�ப�ம். 
பணியாளரக்�க்காக Magna பல �ர�் மற்�ம் �சாரைணச ்ெசயல்�ைறகைள 
அளிக்�ற�, இ�ல் எங்கள் பணியாளரக்ளின் பட்டய �றந்த கத�ச ்ெசயல்�ைற, மற்�ம் 
ேதைவப்ப�ம் இடத்�ல் பாரபட்சமற்ற �சாரைணகைள நடத்�வதற்�ம் �ர�் 
நடவ�க்ைகையப் �ரேயா�ப்பதற்�ம் ெபா�ப்பாளியான எளி�ல் அ�கக்��ய 
பணியாளர ்ஹாட்ைலட் ஆ�யைவ அடங்�ம். Magna-இன் ப�வாங்�தல் த�ப்�க் 
ெகாள்ைகக்� இணங்க, இத்தைகய ஒ� �காைர அளிக்�ன்ற அல்ல� �சாரைண�ல் 
ஒத்�ைழக்�ன்ற எந்தெவா� பணியாள�க்�ம் எ�ராக எந்தெவா� ப�வாங்கல் 
நடவ�க்ைக�ம் எ�க்கப்படா�. 
 
ேம�ம் தகவ�க்�: 
ேம�ம் தகவ�க்�, மனித வளத் �ைற�ன் உங்கள் ���ன் �ைணத் தைலவர,் Magna-இன் 
ெதா�லாளர ்உற�களின் உலகளா�ய இயக்�நர ்அல்ல� Magna-இன் தைலைம மனித 
வளத் �ைற அ�காரி�ன் அ�வலகத்ைதத் ெதாடர�்ெகாள்ள�ம். 
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