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1. ேநாக்கமும் இலக்கும் 

ேகட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கார்ப்பேரஷன் பிஎல்சி (Gates Industrial Corporation Plc) மற்றும் அதன் 
ெதாடர்புைடய துைண நிறுவனங்கள் ("Gates" அல்லது "நிறுவனம்") மிக உயர்ந்த நன்ெனறி சார்ந்த 
மற்றும் சட்டத் தரநிைலகைளப் பராமரிக்க உறுதிபூண்டுள்ளன. அது ேபால, சர்வேதச ஊழல் 
எதிர்ப்புச் சட்டங்களின◌் வளர்ந்து வரும் அைமப்பின் எழுத்து மற்றும் பற்றுதல் இரண்டிற்கும் 
இணங்கி நடப்பதற்கும், முைறயற்ற ேதாற்றத்ைத ஏற்படுத்தக்கூடிய ெசயல்கைளத் தவிர்ப்பதற்கும் 
நாங்கள் கடுமுயற்சி ெசய்கிேறாம். இந்தத் தரநிைலகைள நாங்கள் பூர்த்தி ெசய்வைத உறுதி 
ெசய்வேத இந்த Gates ஊழல் எதிர்ப்புக் ெகாள்ைகயின் ("ெகாள்ைக") ேநாக்கமாகும். 

எந்தெவாரு வடிவத்திலும் லஞ்சம் அளிப்பதன் மூலம் அரசாங்க அதிகாரி உட்பட அவர்மீது 
ெசல்வாக்கு ெசலுத்தும் முயற்சியில், எந்தெவாரு நபருக்கும் மதிப்புள்ள எைதயும் வழங்குவைத, 
வாக்குறுதியளிப்பைத, அல்லது அங்கீகரிப்பைத இந்தக் ெகாள்ைக தைட ெசய்கிறது. 
ெசல்வாக்ைகப் பயன்படுத்துவதற்கு ஈடாக மதிப்புமிக்க எைதயும் ெபறுவது அல்லது 
ஏற்றுக்ெகாள்வது நிறுவனத்தின் ெகாள்ைகைய மீறுவதாகும். 

ஊழல் அபாயங்கைள எவ்வாறு தவிர்ப்பது மற்றும் நிறுவனத்தின் மிக உயர்ந்த நன்ெனறித் 
தரநிைலகைள எவ்வாறு கைடப்பிடிப்பது என்பது குறித்த குறிப்பிட்ட வழிகாட்டுதைல 
வழங்குவதற்காக இந்தக் ெகாள்ைக வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் ெகாள்கை◌யின் கீழ் ஒரு 
நடவடிக்ைக அனுமதிக்கப்படுமா என்பது ெபரும்பாலும் குறிப்பிட்ட உண்ைம நிலவரங்கள் மற்றும் 
சூழ்நிைலகைளப் ெபாறுத்திருக்கும். இந்தக் ெகாள்ைக அடிப்பைட வழிகாட்டுதைல வழங்குவதாக 
இருந்தாலும், இந்த விஷயத்தில் எழக்கூடிய அைனத்துக் ேகள்விகைளயும் இதனால் முன்னதாகேவ 
அைமக்க முடியாது. எனேவ, ஒரு ெசயல் இந்தக் ெகாள்ைகைய மீறுமா என்பது உங்களுக்குத் 
ெதரியாவிட்டால், உங்கள் ேமலாளரிடமிருந்ேதா அல்லது Gates-இன் சட்டத் துைறயிடமிருந்ேதா 
ஆேலாசைனையப் ெபற ேவண்டும். 

கூடுதலாக, நாம் அைனவரும் விழிப்புடன் இருக்க ேவண்டும் மற்றும் நமது பல்ேவறு வணிகங்கள் 
மற்றும் நாம் வணிகத்ைத ேமற்ெகாள்ளும் இடங்களில் நாம் எதிர்ெகாள்ளும் ஊழல் 
அபாயங்கைளப் பற்றி ெதாடர்ந்து அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும். இந்தக் ெகாள்ைகயானது, அந்த 
அபாயங்கைளக் கண்டறிந்து அவற்ைற எதிர்ெகாள்ளும் ேபாது, குறிப்பாக அந்தக் ெகாள்ைககள் 
மற்றும் நைடமுைறகைள ேமலும் ேமம்படுத்துவதற்கான வார்ப்புருைவ வழங்குவைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்டுள்ளது. 

2. ஊழல் எதிர்ப்புச்சட்டங்கள் 

ெவளிநாட்டு ஊழல் நைடமுைறகள் சட்டம் ("Foreign Corrupt Practices Act, FCPA"), UK லஞ்ச 
சட்டம் 2010 ("UK லஞ்ச சட்டம்"), OECD லஞ்ச எதிர்ப்பு உடன்படிக்ைக மற்றும் ஊழலுக்கு 
எதிரான ஐக்கிய நாடுகளின◌் உடன்படிக்ைக ேபான்ற சர்வேதச ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பல்ேவறு 
நாடுகளின் சட்டங்கள் ெபாது ஊழல் மற்றும் வணிக லஞ்சத்ைதத் தடுக்க வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன. 
அவற்றிற்கு இணங்கி ெசயல்பட நிறுவனம் உறுதிபூண்டுள்ளது. 

2.1 ெவளிநாட்டு ஊழல் நைடமுைறகள் சட்டம் 

FCPA ஆனது நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் அதிகாரிகள், இயக்குநர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் 
முகவர்கள் வணிகத்ைதப் ெபறும் அல்லது தக்கைவத்துக்கெ◌ாள்ளும் ேநாக்கத்துடன் அல்லது 
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முைறயற்ற வணிக நன்ைமையப் ெபறும் ேநாக்கத்துடன் எந்தெவாரு ெவளிநாட்டு அதிகாரிக்கும் 
ேநரடியாகேவா அல்லது மைறமுகமாகேவா மதிப்புமிக்க எைதயும் வழங்குவைதேயா, 
வழங்குவதாக உறுதியளிப்பைதேயா அல்லது ெகாடுப்பைதேயா தைடெசய்கிறது. "ெவளிநாட்டு 
அதிகாரி" என்பத◌ு அரசாங்க நிறுவனங்கள், அரசுக்கு ெசாந்தமான நிறுவனங்கள் மற்றும் சர்வேதச 
நிறுவனங்களின் ஊழியர்கைள உள்ளடக்கியதாகப் பரவலாக வைரயறுக்கப்படுகிறது. FCPA 
ெபாருந்துவதற்கு ைகயகப்படுத்திய அல்லது தக்கைவத்த வணிகமானது ெவளிநாட்டு 
அரசாங்கத்துடன் இருக்க ேவண்டுெமன்ற அவசியமில்ைல. 

FCPA-க்கு நிறுவனங்கள் (i) பரிவர்த்தைனகள் மற்றும் ெசாத்துக்களின் பரிமாற்றங்கைளத் 
துல்லியமாகப் பிரதிபலிக்கும் புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகைள ைவத்திருப்பது மற்றும் (ii) 
பயனுள்ள உள்நிறுவனக் கணக்கியல் கட்டுப்பாடுகளின் அைமப்ைபப் பராமரிப்பது ஆகியைவயும் 
ேதைவப்படுகிறது. 

2.2 UK லஞ்ச சட்டம் 2010 

UK லஞ்ச சட்டம் நான்கு கிரிமினல் குற்றங்கைள வைரயறுக்கிறது: (1) லஞ்சம் ெகாடுக்க 
முன்வருவது; (2) லஞ்சம் ேகட்பது அல்லது ெபறுவது; (3) ெவளிநாட்டு அரசாங்க அதிகாரிக்கு 
லஞ்சம் ெகாடுப்பது; மற்றும் (4) ஒரு நிறுவனம் அதன் சார்பாக லஞ்சத்ைதத் தடுக்கத் தவறியது. 

UK லஞ்ச சட்டத்தின் கீழ் லஞ்சத்தின் வைரயைற மிகவும் விரிவாக இருக்கிறது. ஒருவைர தவறாகச் 
ெசயல்படத் தூண்டுவதற்காக வழங்கப்படும் அல்லது வழங்கப்பட்ட நிதி அல்லது பிற ஆதாயத்ைத 
இது உள்ளடக்குகிறது. FCPA-ஐப் ேபாலேவ, UK லஞ்ச சட்டத்தின் தைடகளானது ேநரடிப் 
பணமளிப்புகள் அல்லது பரிசுகளுக்கு மட்டுமல்லாது, நிறுவனத்தின் சார்பாக மூன்றாம் நபர்களால் 
வழங்கப்படும் பணமளிப்புகள் அல்லது பரிசுகளுக்கும் ெபாருந்தும். 

3. தைடெசய்யப்பட்ட நடத்ைத 

3.1 லஞ்சம் 

எந்தச் சூழ்நிைலயிலும் Gates-இன் இயக்குநர், அதிகாரி, ஊழியர் எவரும் வணிகத்ைத முைறயற்ற 
முைறயில் ெபறுகின்ற அல்லது தக்கைவத்துக் ெகாள்கின்ற ேநாக்கத்திற்காக, முைறயற்ற வணிக 
அனுகூலத்ைதப் ெபறுவதற்காக அல்லது எந்தெவாரு வணிக முடிவின் மீதும் முைறயற்ற வைகயில் 
ெசல்வாக்கு ெசலுத்துவதற்காக, எந்தெவாரு நபருக்கும் ேநரடியாகேவா அல்லது 
மைறமுகமாகேவா, மதிப்புள்ள எைதயும் ெகாடுக்கக் (அல்லது ெகாடுப்பதாக வாக்குறுதி 
அளிப்பது, வழங்குவதாகச் ெசால்வது அல்லது வழங்குவதற்கு அங்கீகாரமளிப்பது) கூடாது. 
அைனத்து ஊழியர்களும் ஒரு வணிக முடிவின் மீது ெசல்வாக்கு ெசலுத்தும் ேநாக்கத்திற்காக 
அல்லது ெகாடுப்பவருக்கு உள்ளபடியான அல்லது உணர்க்கூடிய சட்டப்பிைணப்பின் கீழ் ஊழியர் 
ைவக்கப்படும் ேநாக்கத்திற்காக ஊழியருக்கு வழங்கும் மதிப்புள்ள எைதயும் ஏற்றுக்ெகாள்வதும் 
அல்லது ஏற்றுக்ெகாள்ள ஒப்புக்ெகாள்வதும் தைடெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்தத் தைடயானது அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான முைறயற்ற பணமளிப்புகளுக்கு மட்டுெமன 
மட்டுப்படுத்தப்படவில்ைல. ெபறுபவர் அல்லது வழங்குபவர் அரசாங்க அல்லது தனியார் 
துைறயில் பணிபுரிகிறாரா என்பைதப் ெபாருட்படுத்தாமல் இது ெபாருந்தும். 

3.1.1 மதிப்புள்ள எதுவும் 
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 “மதிப்புள்ள எதுவும்” என்பது பணத்ைத மட்டுமின்றி மற்றவற்ைறயும் குறிக்கிறது. பங்கு, 
அறப்பணிக்கான நன்ெகாைடகள், அரசியல் பங்களிப்புகள், பயணச் ெசலவுகள், விருந்ேதாம்பல், 
ெபாழுதுேபாக்கு, பரிசுகள், ெபாதுமக்களுக்கு உடனடியாகக் கிைடக்காத தள்ளுபடிகள், 
ேவைலவாய்ப்புகள், அனுமானம் அல்லது கடைன மன்னித்தல், உதவித்ெதாைககள் மற்றும் 
தனிப்பட்ட உதவிகள் ஆகியைவ இதில் அடங்கும், ஆனால் இைவ மட்டுேம அல்ல. முைறயற்ற 
ேநாக்கத்திற்காக மதிப்புள்ள எைதயும் ெகாடுப்பது, வழங்குவது அல்லது ஏற்றுக்ெகாள்வது இந்தக் 
ெகாள்ைகைய மீறுகிறது. 

3.1.2 ேநரடியாகேவா மைறமுகமாகேவா 

நிறுவனம் ெசய்ய அனுமதிக்கப்படாத எந்தெவாரு ெசயைலயும் மூன்றாம் தரப்பு இைடத்தரகர் 
மூலம் நிறுவனம் ெசய்யக் கூடாது. அதன்படி, ஒரு மூன்றாம் தரப்பு இைடத்தரகருக்குப் பணமளிப்பு, 
சலுைக அல்லது வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டால், பணமளிப்பின் அைனத்து அல்லது ஒரு பகுதி 
இந்தக் ெகாள்ைகயால் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ள ேநாக்கத்திற்காக யாேரனும் நபருக்குச் ெசல்லும் 
என்று உங்களுக்குத் ெதரிந்தால் அல்லது ெதரிந்துெகாள்வதற்கான காரணம் உங்களிடம் இருந்தால், 
அது இந்தக் ெகாள்ைகைய மீறுவதாகும். 

மூன்றாம் தரப்பு இைடத்தரகர்களில் முகவர்கள், ஆேலாசகர்கள், விநிேயாகஸ்தர்கள், 
மறுவிற்பைனயாளர்கள், தரகர்கள், பிரதிநிதிகள் மற்றும் கூட்டு முயற்சிப் பங்காளர்கள் ஆகிேயார் 
அடங்குவர், ஆனால் இவர்கள் மட்டுேம அல்ல. இந்தக் ெகாள்ைகயின் ேநாக்கங்களுக்காக ஒரு 
வாடிக்ைகயாளரின் முகவர் மூன்றாம் தரப◌்பு இைடத்தரகராகவும் கருதப்படுகிறார். 

மூன்றாம் தரப்பினர் உலெகங்கிலும் நிறுவனத்தின் சார்பாக ேவைல ெசய்யும் ேபாது ஊழல் 
எதிர்ப்புச் சட்டங்களின் கீழ் உள்ள அபாயங்கள் காரணமாக, இந்தக் ெகாள்கை◌யின் பிரிவு 5, Gates 
சார்பாக பணிபுரியும் மூன்றாம் தரப்பினரால் ஊழல் ெதாடர்பான தவறான நடத்ைதகைளத் 
தடுக்கவும் கண்டறியவும் வடிவைமக்கப்பட்ட பல குறிப்பிட்ட படிநிைலகைள அைமக்கிறது. 

3.2 ஆதாயம் ெபறுவதற்கான பணமளிப்புகள் 

 "ஆதாயம் ெபறுவதற்கான பணமளிப்புகள்" என்பைவ அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு வழக்கமான, 
தன்னிச்ைசயற்ற அரசாங்க ெசயல்பாடுகைளப் ெபற அல்லது விைரவுபடுத்த வழங்கப்படும் சிறிய 
பணமளிப்புகளாகும். ஆதாயம் ெபறுவதற்கான பணமளிப்புகளில் அரசாங்க நிறுவனத்திற்கு 
ேநரடியாகச் ெசய்யப்படும் அரசாங்கத்தால் ஆைணயிடப்பட்ட பணமளிப்புகள் உள்ளடங்காது. 
ஆதாயம் ெபறுவதற்கான பணமளிப்புகள் இந்தக் ெகாள்ைகயின் கீழ் தைடெசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.3 முைறயற்ற வைகயில் பதிவுகைளச் ெசய்தல் 

ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்குவைத உறுதிெசய்ய, அைனத்து வணிகப் 
பரிவர்த்தைனகளும் நிறுவனத்தின் சந்திப்பு நடவடிக்ைக பதிவுகள், பதிேவடுகள் மற்றும் 
கணக்குகளில் நிறுவனத்தின் தரநிைலயான கணக்கியல் நைடமுைறகளின்படி முழுைமயாகவும் 
துல்லியமாகவும் பதிவு ெசய்யப்பட ேவண்டும். 

Gates ஊழியர்கள் பின்வருவனவற்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு ெவளிப்பைடயாகத் 
தைடெசய்யப்பட்டுள்ளனர்: (i) முைறயற்ற பரிவர்த்தைனகைளப் பிரதிபலிக்கத் தவறிய பதிவுகள் 
உட்பட நிறுவனத்தின் புத்தகங்களில் தவறான அல்லது தவறாக வழிநடத்துகின்ற உள்ளீடுகைளச் 
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ெசய்வது (எ.கா., உபசாரப் பணம் மற்றும் லஞ்சம◌்); (ii) முைறயற்ற பரிவர்த்தைனகைள மைறக்க 
ெபாய்யான பதிவுகைள உள்ளிடுதல்; அல்லது (iii) நிறுவனத்தால் அல்லது நிறுவனத்திற்கு 
அளிக்கப்படும் பணமளிப்புகைளப் பதிவு ெசய்யத் தவறுதல். ெசலவினங்கைள ஈடுெசய்யப் 
பயன்படுத்தப்படும் ரசீதுகள், ஈடு ெசய்யப்பட ேவண்டிய ெசலவினத்ைதத் த◌ுல்லியமாகப் 
பிரதிபலிக்க ேவண்டும். 

சாதாரண மற்றும் வழக்கமான சிறு பணத் ேதைவகைளத் தவிர, Gates-இன் வணிகம் ெதாடர்பாக 
பதிவு ெசய்யப்படாத பணப் பரிவர்த்தைனகள் தவிர்க்கப்பட ேவண்டும். இேதேபால், எந்தெவாரு 
இரகசியமான, தவறாக ெபயரிடப்பட்ட அல்லது பதிவு ெசய்யப்படாத நிதி அல்லது ெசாத்து 
("இலஞ்ச பணம்") உருவாக்கம் தைடெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

4. பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பல் 

எப்ேபாதாவது, வாடிக்ைகயாளர்கள், சப்ைளயர்கள் அல்லது பிற வணிகக் கூட்டாளிகளுக்குப் 
பரிசுகைள வழங்குவது வணிக உறவுகைள வலுப்படுத்த ெபாருத்தமானதாக இருக்கலாம். பரிசுகள் 
பின்வரும் வழிகாட்டுதல்களை◌ப் பூர்த்திெசய்து, Gates சட்டத் துைறயின் வைலத்தளத்தில் 
கிைடக்கும் பரிசுக் ெகாள்ைக மற்றும் ெபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுைறகளுக்கு 
இணங்கினால், அத்தைகய பரிசுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

4.1 வைரயைறகள் 

4.1.1 பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பல் என்றால் என்ன? 

பரிசுகள், உணவுகள் அல்லது பாராட்டுக்கள் மற்றும் நன்றியுணர்வின் ெவளிப்பாடுகள் அல்லது 
நிகழ்வுகள், நிகழ்ச்சிகள், பயணம் அல்லது பிற சமூகக் கூட்டங்களுக்கான அைழப்புகள் அல்லது 
பணமளிப்பு ஆகியைவ இதில் அடங்கும். இந்தக் ெகாள்ைகயில் வழங்கப்பட்டுள்ளபடி, 
முைறயான ேநாக்கத்திற◌்காகவும் (கீேழ காண்க), நிறுவனத்தின் வணிகம் ெதாடர்பான 
விஷயங்களிலும் பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பல் ஆகியைவ 
அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

4.1.2 பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பல் ஆகியவற்ைற 
வழங்குவதற்கான முைறயற்ற ேநாக்கங்கள் யாைவ? 

எந்தெவாரு நிகழ்விலும் எந்தெவாரு பரிசும், ெபாழுதுபே◌ாக்கும் அல்லது விருந்ேதாம்பலும் 
"முைறயற்ற ேநாக்கத்தால்" தூண்டப்படக்கூடியதாக இருக்கக் கூடாது, இது எந்தெவாரு தனிநபைர 
அல்லது அைமப்ைப (எ.கா. வாடிக்ைகயாளர், விற்பைனயாளர், சப்ைளயர், வருங்கால 
வாடிக்ைகயாளர் அல்லது அரசாங்க அதிகாரி (கீேழ வைரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி)) முைறயற◌்ற 
வைகயில் ெசல்வாக்கு ெசலுத்த ேவண்டும் என்ற ேநாக்கத்தில் வணிகத்ைதத் தவறாக வழிநடத்த 
அவரது பதவிைய தவறாகப் பயன்படுத்துதல் அல்லது பிரதிபலனாக முைறயற்ற வைகயில் 
எைதேயனும் வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்ைப ஏற்படுத்துதல். Gates-இன் வணிகம் ெதாடர்பாக 
முைறயற்ற ேநாக்கத்திற்காக ஓர் இைடத்தரகருக்கு (ஒப்பந்தக்காரர், விநிேயாகஸ்தர் அல்லது 
மூன்றாம் தரப்பு ேபான்ேறார்) பரிசு, ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது விருந்ேதாம்பைல வழங்குவது 
ஏற்கத்தக்கது அல்ல. இேதேபால், ஒரு வாடிக்ைகயாளர் அல்லது அரசாங்க அதிகாரிக்குத் முைறயற்ற 
ேநாக்கத்திற்காக பரிசு, ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது விருந்ேதாம்பைல வழங்க இைடத்தரகர் ஏற்பாடு 
ெசய்வதும் (அல்லது ஈடு ெசய்வதும்) ஏற்கத்தக்கது அல்ல. 
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4.1.3 பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பல் ஆகியவற்ைற 
வழங்குவதற்கான முைறயான ேநாக்கங்கள் யாைவ? 

வாடிக்ைகயாளர்கள், சப்ைளயர்கள் அல்லது பிற வணிக கூட்டாளிகளுக்கு பரிசுகள், 
ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது விருந்ேதாம்பல் வழங்குவது அல்லது அத்தைகய சலுைககைளப் 
ெபறுவது அனுமதிக்கப்படுகிறது, ேமலும் அவர்கள் (அ) இந்தக் ெகாள்ைகயின் பிற ேதைவகள் 
மற்றும் Gates-இன் பிற ெகாள்ைககளுக்கு இணங்கினால் அது "முைறயான ேநாக்கம்" என்று 
கருதப்படுகிறது. , மற்றும் (ஆ) வணிக உறவுகைள வலுப்படுத்த அல்லது Gates-இன் தயாரிப்புகள் 
அல்லது ேசைவகைள நிரூபிக்கும் ேநாக்கம் ெகாண்டது. 

4.1.4 இந்தக் ெகாள்ைக அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு மட்டுேம 
வரம்பிடப்பட்டிருக்கிறதா? 

இல்ைல. அரசாங்க அதிகாரிகள் மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள◌் மற்றும் அவர்களது 
ஊழியர்களுக்கு பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது விருந்ேதாம்பைல வழங்குவதற்கும், Gates 
ஊழியர்களால் அத்தைகய சலுைககைளப் ெபறுவதற்கும் இந்தக் ெகாள்ைக ெபாருந்தும். எனினும், 
இந்தக் ெகாள்ைகயானது, பிரிவு 4.3 -இல் உள்ள அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு இதுேபான்ற சலுைககள் 
ெதாடர்பான ேமலும் குறிப்பிட்ட ேதைவகைளக் ெகாண்டுள்ளது. 

4.2 ெபாதுவான வழிகாட்டுதல்கள் 

அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் பின்வரும் சூழ்நிைலகளில் மட்டுேம பரிசுகள், 
ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பல் அளிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது: (a) அது ஒரு முைறயான 
ேநாக்கத்திற்காக இருந்தால்; (b) அது ஒரு நியாயமான ெதாைகயாக இருந்தால், மற்றும் (c) அது 
கீேழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி முைறயாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருந்தால். அரசாங்க 
அதிகாரிகளுக்கான பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பல் ஆகியவற்றிற்குக் கூடுதல் 
ேதைவகள் உள்ளன, அைவ கீேழ உள்ள பிரிவு 4.3 -இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.2.1 ேநாக்கத்தின் மதிப்பீடு 

பரிசு, ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது விருந்ேதாம்பல் ஒரு முைறயற்ற ேநாக்கத்திற்கானது என்று 
பாரபட்சமற்ற மூன்றாம் தரப்பினருக்குத் ேதான்றுமா என்பைத நீங்கள் மதிப்பீடு ெசய்ய ேவண்டும். 
எடுத்துக்காட்டாக, ேநரத்தின் காரணமாக, விற்பைன ேபச்சுவார்த◌்ைதயின் ேபாது ஒரு பரிசு, 
ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது விருந்ேதாம்பைல முைறயற்ற ேநாக்கத்திற்கானது என்று மூன்றாம் 
தரப்பினர் உணரலாம். அத்தைகய வழங்கலுக்கும் ெபறுதலுக்கும் முைறயான ேநாக்கங்கள் 
மட்டுேம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேநாக்கங்களாகும். 

4.2.2 நியாயமான ெதாைககள் 

பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பல் ஆகியைவ சூழ்நிைலகளின் கீழ் 
நியாயமானதாக இருக்க ேவண்டும், ேமலும் அைவ ஆடம்பரமானதாகேவா அல்லது வீண் 
ெசலவாகேவா இருக்கக்கூடாது. ெராக்கப் பரிசு அல்லது அதற்குச் சமமான பணமானது (பரிசு 
அட்ைட ேபான்றைவ) ஒருேபாதும் ஏற்கத்தக்கதல்ல. ெபாதுவாக ஏற்கத்தக்க பரிசுகள், 
ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பலின் எடுத்துக்காட்டுகளில் உள்ளடங்குவன: 
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a) நாம் வர்த்தகத்ைத ேமற்ெகாள்ளும் ஒருவருடன் எப்ெபாழுதாவது, ஆடம்பரமில்லாமல் 
உணவு உண்ணுதல்; 

b) விைளயாட்டு மற்றும் நாடகம் ேபான்ற சாதாரண பார்ைவயாளர் நிகழ்ச்சிகளில் 
எப்ெபாழுதாவது கலந்துெகாள்ளுதல்; மற்றும் 

c) ெபயரளவு மதிப்புள்ள பரிசுகள் (அதாவது நிறுவனத்தின் ேலாேகாைவ உள்ளடக்கிய விளம்பர 
ெபாருட்கள். 

4.2.3 ஆவணப்படுத்தல் 

பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது விருந்ேதாம்பல் ெதாடர்பான அைனத்துச் ெசலவுகளும் 
முழுைமயாகவும் துல்லியமாகவும் பதிவு ெசய்யப்பட ேவண்டும், ேமலும் Gates-இன் கணக்கியல் 
மற்றும் ெசலவு ஈடுெசய்யும் ெகாள்ைககள் மற்றும் நைடமுைறகளின்படி பதிவு ெசய்யப்பட 
ேவண்டும். பயணம் மற்றும் ெபாழுதுேபாக்குச் ெசலவுப் படிவம் சமர்ப்பிக்கப்படும்ேபாது, அந்தப் 
படிவத்தில் ெசலவு, முைறயான ேநாக்கம் ஆகியவற்ைற விவரிக்க ேவண்டும், ேமலும் 
ெபறுநர்(களின்) ெபயர் மற்றும் முதலாளிையக் குறிப்பிட ேவண்டும். 

4.2.4 ேகள்விகள் மற்றும் நைடமுைறகள் 

வாடிக்ைகயாளர் அல்லது சாத்தியமான வாடிக்ைகயாளருக்குப் பரிசு, ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது 
விருந்ேதாம்பல் அளிப்பது முைறயானதா அல்லது தைடெசய்யப்படுமா என்பது குறித்து உங்களுக்கு 
ஏேதனும் சந்ேதகம் இருந்தால், பரிசு, ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது விருந்ேதாம்பைல வழங்குவதற்கு 
முன், பரிசுக் ெகாள்ைகையப் பார்க்கவும் அல்லது Gates சட்டத் துைறையத் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும். 

4.3 அரசாங்க அதிகாரிகளுக்குப் ெபாருந்தும் கூடுதல் விதிகள் 

இந்தக் ெகாள்ைகயானது அரசாங்க அல்லது தனிப்பட்ட எவருக்கும் லஞ்சம் ெகாடுப்பைதத் தைட 
ெசய்கிறது. எனினும், அரசாங்க அதிகாரிக்கு மதிப்புமிக்க எைதயும் வழங்குவதில் அதிக சட்ட 
மற்றும் நற்ெபயருக்கு ஆபத்துகள் இருப்பதால், அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான பரிசுகள், 
ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் விருந்ேதாம்பல் ஆகியவற்றிற்குப் ெபாருந்தக்கூடிய கூடுதல் 
நைடமுைறகைள இந்தக் ெகாள்ைக அைமக்கிறது. அத்தைகய பரிசுகள், ெபாழுதுேபாக்கு அல்லது 
விருந்ேதாம்பல் பிரிவு 4.2 -இல் உள்ள அைனத்து விதிகளுக்கும் இணங்கியிருக்க ேவண்டும். 

4.3.1  "அரசாங்க அதிகாரி" என்பது பரவலாக வைரயறுக்கப்பட்டுள்ளது 

ஓர் "அரசாங்க அதிகாரி" என்பவர் பின்வருபவர்களில் யாராகவும் இருக்கலாம் என 
வைரயறுக்கப்படுகிறது: (i) ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அல்லது நியமிக்கப்பட்டிருந்தாலும் 
ஏேதனும் வைகயில் சட்டமன்ற, நிர்வாக அல்லது நீதித்துைற சார்ந்த பதவிைய வக◌ிப்பவர்; 
அல்லது (ii) உள்ளூர் அல்லது ேதசிய அரசாங்கத்தின் ஏேதனும் ஒரு கிைளயில் ெபாதுப் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்பவர்; அல்லது (iii) எந்தெவாரு அரசாங்கம், ெபாது நிறுவனம் அல்லது 
அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான நிறுவனங்களின் ஊழியர், முகவர் அல்லது முகைம (முழுவளவு 
அல்லது பகுதியளவு அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான நிறுவனங்கள், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் 
அரசியல் பதவிக்கான ேவட்பாளர்கள் உட்பட); அல்லது (iv) ஒரு ெபாது சர்வேதச 
நிறுவனத்திற்கான அதிகாரி. 
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இந்தக் ெகாள்ைகயின் கீழ் "அரசாங்க அதிகாரிகள்" என்பதற்குப் பின்வருபைவ சில 
உதாரணங்களாகும்: 

• அரசாங்க நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் 

• அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் 

• அரசாங்கக் கட்டுப்பாடு அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அரசாங்க உரிைம உள்ள 
ெபாதுவில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் 

• உலக வங்கி, சர்வேதச நாணய நிதியம் அல்லது ஐக்கிய நாடுகள் சைப ேபான்ற 
சர்வேதச நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் 

• அரசாங்கம் நடத்தும் சுகாதார நிைலயங்களில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள் மற்றும் 
ெசவிலியர்கள் 

• ஊதியம் ெபறாத ெகௗரவ அதிகாரிகள், அத்தைகய அதிகாரிகள் வணிகத்ைத 
வழங்குவதில் ெசல்வாக்கு ெசலுத்துபவர்கள் எனில் 

• அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான அல்லது அரசாங்கத்தால் 
கட்டுப்படுத்தப்படும் ெதாழில்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் உரிைமயுள்ள 
அல்லது நிர்வாக நலன்கைளக் ெகாண்ட அரச குடும்பங்களின் உறுப்பினர்கள் 

• அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அவற்றின் அலுவலர்கள், அத்துடன் அரசியல் பதவிக்கான 
ேவட்பாளர்கள் 

ஒரு நபர் "அரசாங்க அதிகாரி" என்று கருதப்படலாமா என்பது குறித்து ஏேதனும் ேகள்விகள் 
இருந்தால், உங்கள் ேமலாளர் அல்லது Gates-இன் சட்டத் துைறையத் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும். 

4.3.2 அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான பரிசுகள், உணவுகள் மற்றும் ெபாழுதுேபாக்கு 

4.3.2.1 அனுமதிக்கப்பட்ட பரிசுகள், உணவுகள் மற்றும் ெபாழுதுேபாக்குகள் 

பின்வரும் விதிகள் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான பரிசுகள், உணவுகள் அல்லது ெபாழுதுேபாக்குகைள 
நிர்வகிக்கிறது 

உணவுகள், பரிசுகள் மற்றும் ெபாழுதுேபாக்குகள் இந்தக் ெகாள்ைகயின் பிரிவு 4.2 உடன் மற்றும் 
Gates-இன் பிற ெசலவு ஈடுகளுக்கான ெகாள்ைககள் உடன் இணங்கியிருக்க ேவண்டும். 

• ஒரு முைறயான ேநாக்கத்திற்கானது, மற்றும் 

• சம்பந்தப்பட்ட நாட்டிற்கு மரபாகவும், சந்தர்ப்பத்திற்குப் ெபாருத்தமானதாகவும், 
ெவளிப்பைடயாக வழங்கப்படுவதாகவும் இருப்பது, மற்றும் 
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• அந்த நாட்டில் உள்ள அரசாங்க அதிகாரிகளுக்குப் ெபாருந்தும் உள்ளூர் 
சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுைறகளுக்கு இணங்கியிருப்பது, மற்றும் 

• உணவுகைளப் ெபாறுத்தவைர, சூழ்நிைலகளின் கீழ் நியாயமானதாக இருப்பது, 
ேமலும் அைவ எந்தெவாரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஆடம்பரமானதாகேவா அல்லது 
வீண் ெசலவாகேவா கருதப்படக்கூடாது, மற்றும் 

• மற்ற அைனத்துப் பரிசுகளுக்கும் ெபாழுதுேபாக்குகளுக்கும், எந்தெவாரு 6 
மாத காலத்திலும் ஒரு தனிப்பட்ட அரசாங்க அதிகாரிக்கு $100 -க்கு குைறவான 
ெமாத்த சந்ைத மதிப்ைபக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டும் மற்றும் பரிசுக் 
ெகாள்ைகயின்படி முன்-அங்கீகாரம் ெபறப்பட்டிருக்க ேவண்டும். 

சம்பந்தப்பட்ட நாட்டிற்கு மரபான, சந்தர்ப்பத்திற்குப் ெபாருத்தமான மற்றும் ெவளிப்பைடயாக 
வழங்கப்படுகின்ற Gates-இன் வணிகத்ைதக் ெவளியுலகிற்கு ெவளிப்படுத்துகின்ற மற்றும்/அல்லது 
Gates-இன் ேலாேகாைவக் ெகாண்டிருக்கும் பரிசுகள் (அதாவது டி-ஷர்ட்கள், துணிப் ைபகள், 
ேகால்ஃப் பந்துகள், குைடகள்), அைவ உள்ளூர் சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டால், அைவ ஓர் 
அரசாங்க அதிகாரிக்கு வழங்குவதற்குப் ெபாருத்தமான பரிசுகளின் உதாரணங்களாகும். Gates-இன் 
பிற உணவு மற்றும் வணிகப் ெபாழுதுேபாக்குச் ெசலவுக் ெகாள்ைககளுடன் ஒத்துப்ேபாகும் உணவு 
மற்றும் ெபாழுதுேபாக்கு, ேமலும் அைவ வர்த்தக உறவுகளுக்குப் ெபாருத்தமாக உள்ள இடங்களில் 
நிகழ்ந்தால், அைவ உள்ளூர் சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டால், அரசாங்க அதிகாரிகளுக்குப் 
ெபாருத்தமானைவயாகும். 

4.3.2.2 தைடெசய்யப்பட்ட பரிசுகள், உணவுகள் அல்லது ெபாழுதுேபாக்கு 

எந்தச் சூழ்நிைலயிலும், முைறயற்ற ேநாக்கத்திற்காக எந்தப் பரிசும் அல்லது உணவும் 
வழங்கப்படக்கூடாது அல்லது ெபாழுதுேபாக்கு வழங்கப்படக்கூடாது. கூடுதலாக, இந்தக் 
ெகாள்ைகயால் தைடெசய்யப்பட்ட பரிசுகள், உணவுகள் அல்லது ெபாழுதுேபாக்கு வைககள் 
பின்வருமாறு: 

• ெராக்கப் பரிசுகள் அல்லது அதற்குச் சமமான ெராக்கம் (எ.கா. பரிசுச் சான்றிதழ்கள் 
அல்லது பரிசு அட்ைடகள்) மற்றும் நிைனவுப் ெபாருட்களுக்கான 
உதவித்ெதாைககள் அல்லது ெசலவுத்ெதாைககள் ஆகியைவ, ெதாைகையப் 
ெபாருட்படுத்தாமல் தைடெசய்யப்பட்டுள்ளன. அதிகாரியின் ேநாக்கம் அல்லது 
கடைனத் திருப்பிச◌் ெசலுத்துவதற்கான திறைனப் ெபாருட்படுத்தாமல், ஓர் 
அரசாங்க அதிகாரிக்குக் கடன் தருவது அல்லது ஏேதனும் முன்பணம் தருவது 
ஆகியைவ இதில் அடங்கும். 

• அரசாங்க அதிகாரிகளின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது விருந்தினர்களுக்குப் 
பரிசுகள், உணவுகள் அல்லது ெபாழுதுேபாக்குகைள வழங்கக்கூடாது. 

• இந்தப் பிரிவு 4.3.2.2 -இல் உள்ள விதிகள், Gates ஊழியர்களின் ெசாந்த நிதி 
அல்லது அடிக்கடி விமானப் பயணம் ெசய்பவரின் கணக்குகளில் இருந்து 
பரிசுகள், உணவுகள் அல்லது ெபாழுதுேபாக்குகளுக்குப் பணம் 
ெசலுத்தப்பட்டாலும் ெபாருந்தும். 
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4.3.2.3 அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான பயணங்கள் மற்றும் தங்கும் வசதிகள் 

அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான அைனத்துப் பயணங்களுக்கும் Gates ெஜனரல் கவுன்சில் 
முன்கூட்டிேய ஒப்புதல் அளித்திருக்க ேவண்டும். அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான பயணம் மற்றும் 
தங்குமிடங்களுக்கான கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் உங்கள் ஒப்புதலுக்கான ேகாரிக்ைகயில் 
நீங்கள் வழங்க ேவண்டிய தகவல் வைககளின் பட்டியல் ஆகியவற்றுக்கு, தயவுெசய்து 
பின்னிைணப்பு A -ஐப் பார்க்கவும். 

Gates சட்டத் துைற மற்றும் உங்கள் ேமலாளரியிடம் அனுமதி ெபறுவதற்கு முன், பயணச் 
ெசலவுகைளச் ெசலுத்துதல் அல்லது ஈடு ெசய்தல் ெதாடர்பான ேபச்சுவார்த்ைதகள் அல்லது 
உடன்படிக்ைக எைதயும் வழங்கேவா, உறுதியளிக்கேவா, அங்கீகரிக்கேவா அல்லது 
ெசய்துெகாள்ளேவா கூடாது. அத்தைகய ெசலவுகைளச் ெசலுத்துதல் அல்லது ஈடு ெசய்தல் 
ெதாடர்பான வாய்வழி ஒப்பந்தங்கள் ெவளிப்பைடயாகத் தைடெசய்யப்பட்டுள்ளன. 

4.3.3 பிற பரிசுகள் மற்றும் பயணங்களின் ஒப்புதல் ெபற ேகாரிக்ைக 

அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான அைனத்துப் பரிசுகள் மற்றும் ெபாழுதுேபாக்கு (உணவு தவிர) 
ஆகியவற்றுக்கு பரிசுக் ெகாள்ைகயின்படி முன் அனுமதி ேதைவ. அத்தைகய ஒப்புதைலப் 
ெபறுவதற்கு முன்பு அரசாங்க அதிகாரிக்கு அத்தைகய பரிசு அல்லது ெபாழுதுேபாக்ைக 
வழங்கேவா, அளிக்கேவா, வாக்குறுதியளிக்கேவா அல்லது அங்கீகரிக்கேவா கூடாது. 
ஒப்புதலுக்கான உங்கள் ேகாரிக்ைகயில் நீங்கள் வழங்க ேவண்டிய தகவல் வைககளின் 
பட்டியலுக்கு, பின்னிைணப்பு B -ஐப் பார்க்கவும். 

5. மூன்றாம் தரப்பினர் 

துைண ஒப்பந்ததாரர்கள், முகவர்கள், பங்குதாரர்கள், கூட்டு முயற்சிப் பங்ேகற்பாளர்கள், 
விநிேயாகஸ்தர்கள், முகவர்கள், மறுவிற்பைனயாளர்கள், ஆேலாசகர்கள், துைண நிறுவனங்கள், 
ைகயகப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் சார்பாக ெசயல்படும் மற்ற நபர்களின் ( 
கூட்டாக "மூன்றாம் தரப்பினர்") நடவடிக்ைககளுக்கு சர்வேதச ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டங்களின் கீழ் 
நிறுவனமும் அதன் ஊழியர்களும் தான் ெபாறுப்பு. அதன்படி, கீேழ விவரிக்கப்பட்டுள்ள 
வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நைடமுைறகள் அத்தைகய அைனத்து உறவுகளுக்கும் ெபாருந்தும். 

5.1 மூன்றாம் தரப்பினருடன் உறவில் நுைழதல் 

உரிய விடாமுயற்சி ேமற்ெகாள்ளப்படும் வைர Gates மூன்றாம் தரப்பினருடன் வணிக 
ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடாது. 

5.2 உரிய விடாமுயற்சி 

ெவவ்ேவறு வைகயான மூன்றாம் தரப்பினர் ெவவ்ேவறு நிைலகளில் இடைர ஏற்படுத்துகின்றனர். 
அேதேபால், ஒவ்ெவாரு வணிக அலகும் மூன்றாம் தரப்பினருடனான உறவின் வைக மற்றும் 
உறவின் புவியியல்சார் இருப்பிடத்தின் அடிப்பைடயில் ெவவ்ேவறு இடர்கைளக் ெகாண்டிருக்கும். 
அதன்படி, உறவில் நுைழவதற்கு முன் ேதைவயான விடாமுயற்சியின் அளவு - மற்றும் உறவில் 
ஒருமுைற ேதைவப்படும் ெதாடர் கண்காணிப்பு ஆகியைவ - உறவின் வைக மற்றும் அதனுடன் 
ெதாடர்புைடய அபாயங்கைளப் ெபாறுத்தது. ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட உரிய விடாமுயற்சி அந்த 
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இடர்களுக்கு விகிதாசாரமாக இருக்க ேவண்டும். 

குைறந்தபட்சம், உரிய விடாமுயற்சி ெசயல்முைற இவற்ைற நிரூபிக்க ேவண்டும்: 

• மூன்றாம் தரப்பினர் ஓர் அரசாங்க அதிகாரி (அல்லது, ஒரு நிறுவனத்ைதப் 
ெபாறுத்தவைர, அந்த நிறுவனத்தில் ஓர் அரசாங்க அதிகாரி ஒரு முக்கிய தரப்பாக 
இருந்தால்). 

• மூன்றாம் தரப்பினர் வணிகப் பரிமாற்றத்தில் அரசாங்க அதிகாரிக்கு 
மதிப்புள்ள எைதயும் வழங்குவதற்கான வழிமுைறயாகப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது 

• மூன்றாம் தரப்பினருடனான ஒப்பந்தம் உண்ைமயான மற்றும் 
அனுமதிக்கப்பட்ட வணிக ேநாக்கத்திற்கு உதவும்; மற்றும் 

• மூன்றாம் தரப்பினருக்கான முன்ெமாழியப்பட்ட இழப்பீடு நியாயமானது மற்றும் 
பகுதியில் இேதேபான்ற பரிவர்த்தைனகளுடன் ஒத்துப்ேபாகிறது. 

மூன்றாம் தரப்பினரின் நற்சான்றிதழ்கள் மற்றும் ெபாது நற்ெபயர் ஆகியைவ சுயாதீனமான, 
நம்பகமான ஆதாரங்கைளப் பயன்படுத்தி உறுதிப்படுத்தப்பட ேவண்டும். 

உரிய விடாமுயற்சி ெசயல்முைறயின் முடிவுகள் ஆவணப்படுத்தப்பட ேவண்டும், ேமலும் Gates 
மூன்றாம் தரப்பினருடன் உறவில் நுைழகிறதா என்பைதப் ெபாருட்படுத்தாமல், உங்கள் வணிகப் 
பிரிவின் தற்ேபாைதய ஆவணத் தக்கைவப்புக் ெகாள்ைகயின்படி ஆவணங்கள் தக்கைவக்கப்பட 
ேவண்டும். 

மூன்றாம் தரப்பினரின் ஈடுபாட்ைடக் கருத்தில் ெகாள்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டிய சில 
உரிய விடாமுயற்சிப் படிவங்கள் மற்றும் ேகள்வித்தாள்கைள நிறுவனம் 
நைடமுைறப்படுத்தியுள்ளது. மூன்றாம் தரப்பினரின் உரிய விடாமுயற்சிக◌்காக Gates 
ெமன்ெபாருள் கருவிைய எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்த வழிகாட்டுதலுக்கு, Gates 
சட்டத் துைறயின் வைலத்தளத்ைதப் பார்க்கவும். 

5.3 எழுத்துவடிவிலான ஒப்பந்தங்கள் 

Gates சட்டத் துைறயானது ஒப்பந்த ேமலாண்ைம ெதாடர்பான ெசயல்முைற மற்றும் 
நைடமுைறகைளச் ெசயல்படுத்தியுள்ளது. ேமலும் வழிகாட்டுதலுக்கு, உலகளாவிய ஒப்பந்த இடர் 
ேமலாண்ைமக் ெகாள்ைக மற்றும் Gates சட்டத் துைறயின◌் வைலத்தளத்தில் கிைடக்கும் ஒப்பந்த 
ஒப்புதல் மற்றும் ைகெயாப்ப ஆைணயக் ெகாள்ைக ஆகியவற்ைற மீளாய்வு ெசய்யவும். 

5.4 மூன்றாம் தரப்பினைரக் கண்காணித்தல் 

நிறுவனம் மூன்றாம் தரப்பினருடன் வணிக உறவில் நுைழந்தவுடன், ெபாருந்தக்கூடிய 
சட்டங்களுடன் ெதாடர்ந்து இணங்குவதற்கு மூன்றாம் தரப்பினைரக் கண்காணிப்பது 
முக்கியமாகும். FCPA மற்றும் UK லஞ்ச சட்டத்தின் கீழ், மூன்றாம் தரப்பினர் முைறயற◌்ற 
முைறயில் பணம் ெசலுத்தினால் அல்லது அன்பளிப்ைப வழங்கினால், சில சூழ்நிைலகளில், பணம் 
ெசலுத்துவதற்கு அனுமதி வழங்காவிட்டாலும் அதற்கு Gates ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டியிருக்கலாம். 
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அத்தைகய ெபாறுப்பிலிருந்து பாதுகாக்க, மூன்றாம் தரப்பினர் முைறயற்ற பணம் ெசலுத்தியதாக 
நீங்கள் சந்ேதகித்தால், நீங்கள் ெசலவினங்களுக்குப் பணமளிப்பதற்கு முன் ஆவணங்கள் அல்லது 
நியாயத்ைத வலியுறுத்த ேவண்டும், வழக்கத்திற்கு மாறான அல்லது அதிகப்படியான ெசலவுகைளக் 
ேகள்விக்குள்ளாக்க ேவண்டும், ேமலும் உங்கள் ேமலாளர் அல்லது Gates சட்டத் துைறக்குத் தகவல் 
ெதரிவிக்க ேவண்டும். 

5.5  "எச்சரிக்ைக குறிகள்" 

உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் கண்காணிப்புச் ெசயல்முைறயின் ேபாது, சாத்தியமான ஊழல் 
கவைலகைளப் பரிந்துைரக்கும் "எச்சரிக்ைக குறிகள்" குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இருக்க 
ேவண்டும். அத்தைகய எச்சரிக்ைக குறிகள் பற்றி உங்களுக்குத் ெதரிய வந்தால், Gates சட்டத் 
துைறயை◌த் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும். 

ஊழலுக்கான எச்சரிக்ைக குறிகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு: 

• ேதைவயான ேவைலக்கான தகுதிகள் அல்லது வளங்கள் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு 
இல்லாதது 

• மூன்றாம் தரப்பினரின் எதிர்மைறயான நற்ெபயர், குறிப்பாக வணிக நன்ெனறிகளுக்கு 
 

• மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் இைடயிலான உறவு 

• ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்குவைத மூன்றாம் தரப்பினர் சான்றளிக்க 
மறுப்பது 

• அசாதாரண அல்லது அதிகப்படியான தாராளமான துைண ஒப்பந்தங்கள் 

• அசாதாரண அல்லது அதிகப்படியான தரகுத் ெதாைககள், கட்டணங்கள் அல்லது 
தள்ளுபடிகள் 

• மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வழக்கத்திற்கு மாறான பணம் ெசலுத்தும் முைற 

• ெராக்கப் பணமாக வழங்குவதற்கான ேகாரிக்ைககள் 

• அரசியல் மற்றும் அறக்ெகாைட பங்களிப்புகளுக்கான ேகாரிக்ைககள் 

• ேதைவயற்ற இைடத்தரகர்கள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினர் 

• தவறான விைலப்பட்டியல்கள், ெகாள்முதல் ஆைணகள் அல்லது பிற 
ஆவணங்களுக்கான ேகாரிக்ைககள் 

• ேவெறாரு நாட்டில் பணம் ெசலுத்துவதற்கான ேகாரிக்ைககள் 

• ஆவணமற்ற அல்லது ேமாசமாக ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ெசலவினங்களுக்கு ஈடு 
ெசய்வதற்கான ேகாரிக்ைககள் 

• ேகாரப்பட்ட ஆவணங்கைள வழங்க மறுப்பது அல்லது வங்குவதில் ேதால்விகள் 

6. நன்ெகாைட சார்ந்த பங்களிப்புகள் 

நிறுவனம் பல்ேவறு காரணங்களுக்கும் திட்டங்களுக்கும் ஆதரவளிக்கிறது, ேமலும் தனிப்பட்ட 
ஊழியர்கைள அவ்வாேற ெசய்ய ஊக்குவிக்கிறது. 
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எனினும், FCPA மற்றும் UK லஞ்ச சட்டம் உட்பட பல்ேவறு ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டங்களின் கீழ், 
அரசாங்க அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதல் அல்லது ஆேலாசைனயின் ேபரில் வழங்கப்படும் 
நன்ெகாைட சார்ந்த பங்களிப்புகளானது நிறுவனத்திற்கும், சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்களுக்கும் 
கடுைமயான பின்விைளவுகைள ஏற்படுத்தலாம். எனேவ, நன்ெகாைடகைள அரசாங்க அதிகாரி 
அல்லது தனிப்பட்ட நபருக்குத் தனிப்பட்ட பலன்கைள வழங்குவதற்கான மைறமுக வழியாகப் 
பயன்படுத்தக்கூடாது என்பேத நிறுவனத்தின் ெகாள்ைகயாக◌ும். 

7. நைடமுைறகள் மற்றும் வளங்கள் 

7.1 கட்டாய இணக்கம் 

ஒவ்ெவாரு Gates இயக்குநரும், அதிகாரியும் மற்றும் ஊழியரும் இந்தக் ெகாள்ைகக்கு இணங்க 
ேவண்டும் மற்றும் இதில் உள்ள வழிகாட்டுதல்கைள நன்கு அறிந்திருக்க ேவண்டும். 

7.2 ஊழல் எதிர்ப்பு விவகாரங்களுக்கான முக்கியத் ெதாடர்பு 

நிறுவனத்தின் ஊழல் எதிர்ப்பு விவகாரங்களுக்கான முக்கியத் ெதாடர்புநபர், ெஜனரல் 
கவுன்சிலாகும். ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டங்கள் அல்லது இந்தக் ெகாள்ைகயால் சம்பந்தப்பட்ட 
நடவடிக்ைககள் ெதாடர்பான ஏேதனும் ேகள்விகைள முைறயாக Gates சட்டத் துைறக்கு அனுப்ப 
ேவண்டும். 

7.3 பயிற்சி 

Gates இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் FCPA, UK லஞ்ச சட்டம் மற்றும் இந்தக் 
ெகாள்ைக ெதாடர்பான ஒன்று அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட பயிற்சி அமர்வுகளில் பங்ேகற்க 
ேவண்டியிருக்கலாம். இந்தப் பயிற்சி அமர்வுகள் ேநரைலயாகேவா அல்லது இைணயவழி சந்திப்புச் 
ெசயல்முைற மூலமாகேவா இருக்கலாம். உங்கள் புவியியல்சார் இருப்பிடம் மற்றும் நிறுவனத்தில் 
உள்ள பணிப் ெபாறுப்பு ஆகியவற்ைறப் ெபாறுத்து கூடுதல் பயிற்சி வழங்கப்படலாம். 

7.4 சந்ேதகம் இருக்கும்ேபாது, ேகளுங்கள் 

ஒரு ெசயல் இந்தக் ெகாள்ைகைய மீறுமா என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாவிட்டால், உங்கள் 
ேமலாளரிடமிருந்ேதா அல்லது Gates-இன் சட்டத் துைறயிடமிருந்ேதா ஆேலாசைனையப் ெபற 
ேவண்டும். ேநரடித் ெதாைலேபசி எண், மின்னஞ்சல் அல்லது இைணயவழிப் படிவம் மூலம் 
நன்ெனறிகள் மற்றும் இணக்கத் துைறயிடம் ெபயரைடயாளம் ெதரிவிக்காமல் ேகள்விகைள 
முன்ைவக்கலாம். விவரங்களுக்கு, Gates சட◌்டத் துைறயின் வைலத்தளத்தில் உள்ள வணிக 
நடத்ைத மற்றும் நன்ெனறிகைளப் பார்க்கவும். 

சந்ேதகம் இருக்கும்ேபாது, ேகளுங்கள். கடினமான தீர்மானத்ைதத் தனியாக எடுப்பது உங்கள் 
ெபாறுப்பல்ல. பல்ேவறு சட்டங்களின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டவற்ைறப் பற்றிய அனுமானங்கள் மீது 
உங்கள் நற்ெபயைரயும் வாழ்க்ைகத்ெதாழிைலயும் பணயம் ைவக்காதீர்கள். 

7.5 புகாரளிக்க ேவண்டிய கடைம 

இந்தக் ெகாள்ைகைய மீறுவது பற்றிய தகவல்கள் உங்களிடம் இருந்தால், அத்தைகய விவகாரத்ைதப் 
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பற்றி நீங்கள் உடனடியாகப் புகாரளிக்க ேவண்டும்: 

a) உங்கள் ேமலாளரிடம்; 
b) சில காரணங்களால் இந்தப் பிரச்சிைனயில் உங்கள் ேமலாளரிடம் ேபசுவது 

சாத்தியமில்ைல அல்லது ெபாருத்தமாக இல்ைல என்றால், ேமற்பார்ைவச் 
சங்கிலியில் உள்ள மற்ெறாரு நபரிடம் அல்லது ெபாருத்தமான மனித வளப் 
பிரதிநிதியிடம்; 

c) Gates சட்டத் துைறயிடம் (Compliance@gates.com); 
d) நன்ெனறிகள் மற்றும் இணக்க ஹாட்ைலன் மூலம் ெபயரைடயாளமின்றி. 

விவரங்களுக்கு வணிக நடத்ைத மற்றும் நன்ெனறிகள் விதித்ெதாகுப்ைபப் 
பார்க்கவும். 

7.6 பழிவாங்குதல் கூடாது 

Gates இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் அைனவருக்கும் லஞ்சம் உட்பட எந்த ஒரு 
தவறும் நடந்தால் அைதக் கண்டறிய உதவுவதற்கும், தடுப்பதற்கு மற்றும் புகாரளிப்பதற்குப் 
ெபாறுப்பு உள்ளது. பழிவாங்கும் நடவடிக்ைககளுக்குப் பயப்படாமல் ஊழியர்கள் தங்கள் 
கவைலகைளத் ெதரிவிக்கலாம். நல்ல நம்பிக்ைகயுடன் ஒரு ேகள்விையக் ேகட்ட, கவைலைய 
எழுப்பிய அல்லது ேகள்விக்குரிய நடவடிக்ைககள் அல்லது மற்றவர்களின் தவறான நடத்ைதையப் 
பற்றி புகாரளிக்கும் ஊழியருக்கு எதிரான பழிவாங்கும் நடவடிக்ைககைள நிறுவனம் 
அனுமதிக்காது. 

7.7 மீறலுக்கான தண்டைன 

Gates இயக்குனர், அதிகாரி அல்லது ஊழியர் இந்தக் ெகாள்ைகைய மீறினால், பணிநீக்கம் 
வைரயிலான ஒழுங்கு நடவடிக்ைக எடுக்கப்படலாம். இது Gates, அரசாங்க அதிகாரி அல்லது பிற 
தகுதிவாய்ந்த அைமப்பு ஆகியவற்றால் ெதாடங்கப்படும் சிவில் நடவடிக்ைககள், கிரிமினல் 
வழக்குத் ெதாடுப்புகள் அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்ைககளுக்கும் வழிவகுக்கலாம். FCPA, UK 
லஞ்ச சட்டம், பிற ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டங்கள் அல்லது இந்தக் ெகாள்ைகைய மீறியதன் விைளவாக 
எந்தெவாரு தனிநபருக்கும் விதிக்கப்பட்ட அபராதம் எைதயும் நிறுவனம் ேநரடியாகேவா அல்லது 
மைறமுகமாகேவா ெசலுத்தாது. 

7.8 முற்றிலும் சகித்துக்ெகாள்ளாைம 

சட்டம் அல்லது நிறுவனத்தின் ெகாள்ைககைள மீறுவதன் மூலம் Gates இயக்குநர், அதிகாரி அல்லது 
ஊழியர் எவரும் வணிக முடிவுகைள அைடவைதேயா அல்லது அைடய விரும்புவைதேயா Gates 
ெபாறுத்துக் ெகாள்ளாது. மாறாக, Gates-இன் நன்ெனறிக் ெகாள்ைககள் அல்லது நற்ெபயருக்கு 
ஆபத்ைத விைளவிக்கும் வைகயில் ெசயல்பட மறுப்பதன் மூலம் வணிக வாய்ப்ைப இழக்கும் 
Gates இயக்குநர், அதிகாரி அல்லது ஊழியைர நிறுவனம் முழுைமயாக ஆதரிக்கும். 
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பின்னிைணப்பு A 

அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான பயணம் 

பயணத்திற்கான ஒப்புதைலக் ேகாருதல் 

அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான அைனத்துப் பயணங்களுக்கும் Gates ெஜனரல் கவுன்சில் 

முன்கூட்டிேய ஒப்புதல் அளித்திருக்க ேவண்டும். ஒப்புதலுக்கான ேகாரிக்ைகயில் 

பின்வருவனவற்ைறக் குறிப்பிட ேவண்டும்: 

• நிதியுதவி ெசய்யப்பட ேவண்டிய அரசாங்க அதிகாரியின் ெபயர், பதவி மற்றும் நிறுவனம், 
முகைம அல்லது பிற அைமப்பு. 

• ெசலவினத்தின் இயல்பு மற்றும் ெதாைக (பயண வகுப்பு உட்பட). 

• பயணத்தின் முைறயான ேநாக்கம். 

• தற்ேபாைதய அல்லது சாத்தியமான விற்பைன அல்லது பிற வணிகம் ெதாடர்பான 
முடிவானது, தற்ேபாது அந்த அதிகாரி, நிறுவனம், முகைம அல்லது பிற அைமப்பிடம் 
உள்ளதா அல்லது எதிர்காலத்தில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறதா. 

• அதிகாரப்பூர்வ, நிறுவனம், ம◌ுகைம அல்லது பிற அைமப்பானது, Gates-க்கு ஏேதனும் 
நன்ைமைய வழங்குவதற்கு அதிகாரம் ெகாண்ட மற்ெறாரு அதிகாரி, நிறுவனம், முகைம 
அல்லது பிற அைமப்பு மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏேதனும் சாத்தியமான ெசல்வாக்கு. 

முன்ெமாழியப்பட்ட பயணத் திட்டம் மற்றும் திட்டமானது, எந்த ெசலவுகளுக்கும் பணம் 
ெசலுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் ஒப்புதலுக்காக Gates சட்டத் துைறயிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட 
ேவண்டும். நிகழ்ச்சியின் வருைகப் பதிேவடுகைளப் பராமரித்து ைவத்திருக்க ேவண்டும் மற்றும் 
அந்நிகழ்ச்சியில் அரசாங்க அதிகாரிகள் கண்டிப்பாக கலந்துெகாள்ள ேவண்டும். 

எைவ வழங்கப்படலாம், எைவ வழங்கப்படாது 

• Gates, ஊழியர் அல்லது Gates சார்பாக பணிபுரியும் மூன்றாம் தரப்பினரால் 
(விநிேயாகஸ்தர், முகவர் ேபான்ேறார்) நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அரசாங்க 
அதிகாரிகளுக்கான பயணமும் தங்கும் இடமும், விசுவாச விருதுத் திட்டப் பலன்கள் 
(அடிக்கடி பயணம் ெசய்வதற்கான புள்ளிகள் ேபான்றைவ) அல்லது பணத்ைதப் 
பயன்படுத்தி ேமம்படுத்தப்படக் கூடாது. 

• நியாயமான உள்ளூர் ேபாக்குவரத்து வசதிைய, அதாவது விமான நிைலயத்திற்குச் 
ெசன்று வருவதற்கான ேபாக்குவரத்து வசதிைய வழங்கலாம், ஆனால் அது முைறயான 
ேநாக்கத்ைதக் ெகாண்டதாக இருந்தால் மட்டுேம. 
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• Gates ெதாடர்பான நிகழ்வில் கலந்துெகாள்வதற்குத் ேதைவயான பகல் மற்றும் 
இரவுகளின் எண்ணிக்ைகக்கான தங்குமிடத்திற்கு மட்டுேம Gates பணம் ெசலுத்தும். 

• ேகால்ஃப் பயணங்கள், ரிசார்ட்டுகள் அல்லது சுற்றுலாத் தளங்களுக்கான பயணங்கள், 
ஷாப்பிங் பயணங்கள், ஸ்பா ேசைவகள் அல்லது பிற ஓய்வுேநர நடவடிக்ைககளுக்கு Gates 
பணம் ெசலுத்தாது - அத்தைகய நிகழ்வுகளில் வணிகம் விவாதிக்கப்பட்டாலும் அல்லது 
பயணமானது உறைவ வளர்ப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்டிருந்தாலும் கூட. 

• அரசாங்க அதிகாரிகளின் வருைகக்கு Gates இழப்பீடு வழங்காது, ேமலும் Gates தினசரி 
ஊதியம், ெகௗரவ ஊதியம், ேபச்சாளர் கட்டணம், வருைகக் கட்டணம், உதவித்ெதாைக 
அல்லது ெசலவுத்ெதாைக ஆகியவற்ைறயும் வழங்காது. 

• ஒரு நிகழ்வில் கலந்துெகாள்ளும் குறிப்பிட்ட அதிகாரிகைள Gates ேதர்ந்ெதடுக்காது. அந்த 
முடிைவ நிகழ்வில் கலந்துெகாள்ளும் அதிகாரியின் அரசாங்கம், அரசாங்க நிறுவனம் 
அல்லது பிற அைமப்பு மட்டுேம எடுக்க ேவண்டும். 

• அரசாங்க அதிகாரிகளின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது பிற விருந்தினர்களின் 
பயணச் ெசலவுகைள Gates வழங்காது. 

பணமளிப்பு முைறகள் 

• பயண மற்றும் தங்குமிட ேசைவைய வழங்குபவர்களுக்கு (எ.கா. விமான நிறுவனங்கள், 
பயண முகவர்கள் மற்றும் விடுதிகள்) மட்டுேம Gates ேநரடியாகக் கட்டணங்கைளயும் 
ெசலவினங்கைளயும் ெசலுத்தும். Gates சட்டத் துைற மற்றும் உங்கள் ேமலாளரின் முன் 
அனுமதியின்றி அரசாங்க அதிகாரிகளுக்குக் கட்டணங்கள் மற்றும் ெசலவுகளுக்காக ஈடு 
ெசய்ய முடியாது. 

• பயணம் மற்றும் தங்குமிட ஏற்பாடுகள் நிைலயான Gates ெகாள்ைககளின்படி 
ெசய்யப்பட ேவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, Gates-அங்கீகரித்த பயண முகவர்கைளப் 
பயன்படுத்தி பயண ஏற்பாடுகள் ெசய்யப்பட ேவண்டும் 

• எந்தச் சூழ்நிைலயிலும் அரசாங்க அதிகாரிக்குக் ைகச்ெசலவாக அல்லது ேவறுவிதமாகப் 
பணத்ைத ெராக்கமாகேவா அல்லது அதற்கு இைணயாகேவா (எ.கா., பரிசு அட்ைட, 
பரிசுச் சான்றிதழ் அல்லது பற்றுச்சீட்டு) ெசலுத்தப்படக்கூடாது. 
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அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கான பரிசுகள் மற்றும் ெபாழுதுேபாக்கு 

Gates சட்டத் துைறக்கு அனுப்பப்படும் அரசாங்க அதிகாரிகளின் பரிசுகள் மற்றும் ெபாழுதுேபாக்கு 
(உணவுகள் தவிர) ஆகியவற்றுக்கான ஒப்புதல் ேகாரிக்ைக ெஜனரல் கவுன்சிலுக்கு அனுப்பப்பட 
ேவண்டும், ேமலும் அதில் பின்வருமாறு குறிப்பிட ேவண்டும்: 

• பரிசு அல்லது ெபாழுதுேபாக்ைகப் ெபறுவதற்கு அரசாங்க அதிகாரியின் ெபயர், 
பதவி மற்றும் நிறுவனம், முகைம அல்லது பிற அைமப்பு. 

• ெசலவினத்தின் இயல்பு மற்றும் ெதாைக. 

• பரிைச அல்லது ெபாழுதுேபாக்ைக வழங்குவதற்கான முைறயான ேநாக்கம். 

• ஏேதனும் வணிகம் தற்ேபாது அந்த அதிகாரி, நிறுவனம், முகைம அல்லது பிற 
அைமப்பிடம் உள்ளதா அல்லது எதிர்காலத்தில் இருக்கும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறதா. 

• அதிகாரப்பூர்வ, நிறுவனம், முகைம அல்லது பிற அைமப்பானது, Gates-க்கு ஏேதனும் 
நன்ைமைய (வருவாையப் ெபறுவதற்கு அல்லது தக்கைவப்பதற்கு உட்பட) 
வழங்குவதற்கு அதிகாரம் ெகாண்ட மற்ெறாரு அதிகாரி, நிறுவனம், முகைம அல்லது 
பிற அைமப்பு மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏேதனும் சாத்தியமான ெசல்வாக்கு. 

முன்-ஒப்புதைலப் ெபறுவதற்கு முன்பு அரசாங்க அதிகாரிக்கு அத்தைகய பரிசுகைள அல்லது 
ெபாழுதுேபாக்ைக வழங்கேவா, அளிக்கேவா, வாக்குறுத◌ியளிக்கேவா அல்லது 
அங்கீகரிக்கேவா கூடாது. 
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