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அளனத்து வணிகப் பகுதிகள் முழுவதும் உயரவடான நன்னறி, 
தடாரமமீக மற்றும் சட்ரீதியடான தரநிள�களுக்கு இணஙக 
வணிகத்ளத ந்த்தலவண்டும் எனபது நமது ்பருநிறுவனக் 
்கடாள்ளக ஆகும். முத�டாவதும் முக்கியமடானதுமடாக, அளனத்து 
்படாருநதக்கூடிய சட்ஙகள் மற்றும் ஒழுஙகுமுளற விதிகளள நடாம் 
கள்ப்பிடிக்கிலறடாம் எனபது இதன ்படாருள் ஆகும் – இருநதடாலும் 
ஒரு முக்கியமடான ்சயல்திட்த்ளத ்வல்�டாமல் இருப்பது 
அல்�து ஒரு வணிக இ�க்ளகத் தவறவிடுவது எனபளத இது 
குறிக்கவில்ள�. 

ஆயினும், Exyte-இல் இணக்கம் ்தடா்ரநது கள்ப்பிடிக்கப்படடு 
வருகிறது. நடாஙகள் வணிகக் கூட்டாளிகளுக்கடாகவும் சக 
ஊழியரகளுக்கடாகவும் லநரளமயு்னும் மரியடாளதயு்னும் 
்சயல்படுகிலறடாம். Exyte-இல், லநரளமளயயும் நம்பிக்ளகக்குரிய 
வணிகத்ளதயும் விள�யடாகக் ்கடாடுத்து வருவடாய் மற்றும் 
இ�டாபத்ளத அதிகரிப்பதில் நடாஙகள் திட்வட்மடாக 
ஆரவம் கடாடடுவதில்ள�. Exyte-யின நிரவடாக வடாரியத்தின 
உறுப்பினரகளடாகிய நடாஙகள் நமது ந்த்ளதக்கடான உயரவடான 
தரநிள�களள நிரணயித்துள்லளடாம் மற்றும் Exyte-இன ஒவ்வடாரு 
பணியடாளரகளி்ம் இருநதும் நடாஙகள் அளதலய எதிரபடாரக்கிலறடாம். 

நிர்வாக ்வாரியத்ிடமிருந்து   செய்ி 

உ�க மயமடாக்கலும், அதிக சிக்க�டான ஒழுஙகுமுளறச் 
சூழநிள�களும் இணக்கத்ளத ்மனலமலும் சவடா�டானதடாக 
ஆக்குகினறன எனபளத நடாஙகள் அறிநதிருக்கிலறடாம். இநதச் 
சவடால்களள நீஙகள் திறளமயு்ன அ்க்கியடாளுவதற்கு, Code of 
Conduct உஙகளுள்ய அனறடா் வணிகத்துக்கடான நள்முளற 
வழிகடாடடுதள� வழஙகும். 

Exyte Code of Conduct எனபது ஒரு ்கடாள்ளகளய வி் 
சற்று லமம்பட்தடாகும். இது நமது வணிக ந்த்ளத அளனத்தின 
அடிப்பள்யடாகவும் அளவுலகடா�டாகவும் விளஙகுகிறது. ஒலர ஒரு 
இணக்கமில்�டாத நிகழவு இருநதடாலும் கூ் அது கடுளமயடான 
விளளவுகளள ஏற்படுத்தக்கூடும் எனபளதயும், அது சநளதயில் 
Exyte Group ்பற்றுள்ள உயரவடான நற்்பயருக்கு களஙகம் 
ஏற்படுத்தக்கூடும் எனபளதயும் எப்லபடாதும் நிளனவில் 
ளவத்துக்்கடாள்ளுஙகள். நமது வடாடிக்ளகயடாளரகள், சப்ளளயரகள் 
மற்றும் இதர பஙகுதடாரரகள் நமது நிறுவனத்தின மமீது ளவத்துள்ள 
நம்பிக்ளக எனபது நம்முள்ய மிகுநத மதிப்புவடாய்நத ்சடாத்து 
ஆகும். நிறுவனத்தில் நமது பதவி எதுவடாக இருநதடாலும், இநதச் 
்சடாத்ளதப் படாதுகடாப்பது எனபது நடாம் அளனவரும் பகிரநது்கடாள்ள 
லவண்டிய ஒரு ்படாறுப்பு ஆகும். 

அன்�வாரந்் ெக ஊழியரகளுககு,
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நீஙகள் Exyte Code of Conduct-ஐப் புரிநது்கடாள்ள லவண்டும் 
எனறும் அளத நள்முளறயில் கள்ப்பிடிக்க லவண்டும் 
எனறும் எனனுள்ய வடாரியத்தின சக ஊழியரகளும் நடானும் 
எதிரபடாரக்கிலறடாம். லதளவப்படும்லபடாது லபசுவதற்கும் ந்வடிக்ளக 
எடுப்பதற்கும் நடாஙகள் உஙகளள ஊக்குவிக்கிலறடாம். தவறடான 
ந்த்ளத எளதயடாவது நீஙகள் படாரத்தடால் அல்�து உஙகளுக்கு 
சநலதகம் இருநதடால், தயவு்சய்து Exyte Compliance Team–ஐத் 
்தடா்ரபு்கடாள்ளுஙகள். 

ஸ்டகடாரட, 20.09.2020
்டாக்்ர. உல்ஃப்லகங பக்கிள்
நிரவடாக வடாரியத்தின சடாரபடாக 

Dr. Wolfgang Büchele
Chief Executive Officer

Roberto Penno
Chief Operating Officer

Executive Board

Peter Schönhofer
Chief Financial Officer 
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01 | இணக்கம் உஙகள் ்படாறுப்பு

Exyte Code of Conduct ஆனது Exyte Group -ககவான ெட்ட இண-
ககம் மற்றும் ஒழுககசநைி நடத்்ககவான ்ரநி்லக்ள 
்்ரயறுககிைது மற்றும் ச்வாகுதது்ரககிைது. 

நடாம் Exyte –க்குள் எப்படி ் தடா்ரபு்கடாள்கிலறடாம் மற்றும் லவள� ் ச-
ய்கிலறடாம் எனபளத அது தீரமடானிக்கிறது மற்றும் வடாடிக்ளகயடாளரக-
ள், சப்ளளயரகள் மற்றும் ஆல�டாசகரகள் லபடானற மூனறடாம் தரப்பி-
னரு்ன நடாம் ்கடாண்டுள்ள ்தடா்ரபுகளுக்கடான அடித்தளத்ளத அது 
வழஙகுகிறது. Exyte Code of Conduct ஆனது அளனத்து Exyte சட் 
ரீதியடான நிறுவனஙகள், அலுவ�கஙகள் மற்றும் தளஙகளுக்குப் 
்படாருநதக்கூடியதடாகும் மற்றும் அது லநரடியடாக அளனத்து பணியடா-
ளரகள், இயக்குநரகள் மற்றும் அதிகடாரிகளளக் கடடுப்படுத்துவதடாக 
இருக்கிறது. லமலும் Exyte ஆனது நமது தரநிள�களள ஏற்றுக்்கடா-
ள்ளுமடாறு துளண ஒப்பநததடாரரகளளயும் சப்ளளயரகளளயும் வற்பு-
றுத்துவதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும் முயற்சிக்கும்.

அளனத்து Exyte பணியடாளரகளும் Exyte Code of Conduct–ஐப் புரி-
நது்கடாண்டு அதற்கு இணஙகி ந்ப்பவரகளடாகவும், அனறடா் வணிக 
நள்முளறகளள லமற்்கடாள்ளும்லபடாது அளதப் பயனபடுத்துபவரக-
ளடாகவும் இருக்க லவண்டும். சட்ஙகள் Exyte Code of Conduct–இன 
்படாருளள எவவடாறு அறிநது்கடாள்வது என உஙகளுக்கு நிச்சயமடாகத் 
்தரியடாவிட்டால் நீஙகள் Exyte Compliance Team (ethics@exyte.net) 
இ்ம் அபிப்பிரடாயம் லகடக லவண்டும் என எதிரபடாரக்கப்படுகிறது. 

தவறடான ந்த்ளத எளதயடாவது நீஙகள் படாரத்தடால�டா அல்�து ஒரு 
விஷயம் சரியில்�டாத்தடாக அல்�து ்படாருத்தமற்றதடாக இருக்கிறது 
என நீஙகள் கருதினடால�டா, தயவு்சய்து ethics@exyte.net 
வடாயி�டாக Exyte Compliance Team–ஐத் ்தடா்ரபு்கடாள்ளுஙகள். 
நனனம்பிக்ளகயின அடிப்பள்யில் அளிக்கப்படும் அளனத்துப் 
புகடாரகளும் கண்டிப்படான இரகசியத்து்ன ளகயடாளப்படும். புகடார 
்சய்யும் நபருக்கு எதிரடாக பழிவடாஙகுதல், ்தடாநதரவு அல்�து பிற 
லமடாசமடான ந்வடிக்ளககள் ஏதடாவது லமற்்கடாள்ளப்பட்டால் அது 
்படாறுத்துக்்கடாள்ளப்ப் மடாட்டாது. நீஙகள் ஒரு அநடாமலதயமடான 
புகடார ்சய்ய விரும்பினடால், சுதநதிரமடாக ஒரு மூனறடாம் தரப்பு 
வழஙகுநரடால் இயக்கப்படுகினற Exyte Group Ethics Line–ஐ 
தயவு்சய்து பயனபடுத்துஙகள் (கூடுதல் தகவல்களளத் 
்தரிநது்கடாள்ள Exyte இளணயம் அல்�து ”இணக்கம்” எனற 
தள�ப்பி�டான இனடரடா்நடள் படாரக்கவும்). 

சட்ஙகளுக்கு அல்�து Exyte Code of Conduct–க்கு இணஙகி ந்-
க்கடாத நிள�ளய Exyte ்படாறுத்துக்்கடாள்ளடாது மற்றும் நமது Code 
of Conduct–ஐ கடுளமயடாக அமல்படுத்துவதற்கு ்படாருத்தமடானது 
என Exyte கருதுகினற ந்வடிக்ளகளய அது எடுக்கும் (சிவில் நள்-
முளறகள், குற்றவியல் வழக்கு மற்றும் ஒழுஙகு ந்வடிக்ளககள் 
உள்ளிட் இனன பிற).
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Exyte Code of Conduct-க்குஇ ணக்கமடாகச் 
்சயல்படுவது ெரியவான ்ழி. எல்லவா 
இடஙகளிலும். அ்ன்ருககும்.

ethics@exyte.net 
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02 | ஊழல் மற்றும் �ஞசத்ளதத் 
தடுக்கவும்

Exyte ஊழல் மற்றும் லஞெததுககு எ்ிரவாக ஒரு உறு்ியவான 
நி்ல்ய எடுககிைது, மற்றும் எஙகள் ் ணிகக கூட்டவாளிகளிடம் 
இருந்தும் நவாஙகள் அ்்பய எ்ிர�வாரககிபைவாம். நவாஙகள் 
யவாரிடமிருந்தும், எஙகிருந்தும் லஞெம் ்வாஙகு்்ில்்ல. 

Exyte பணியடாளரகளும், Exyte-இன சடாரபடாக பணிபுரியும் 
மற்றவரகளும் லநரடியடாகலவடா அல்�து மளறமுகமடாகலவடா, 
ஒரு பணியடாளரி்மிருநது, அதிகடாரியி்மிருநது அல்�து ஒரு 
வணிகக் கூட்டாளியின முகவரி்மிருநது அல்�து ஒரு அரசடாஙக 
அதிகடாரியி்மிருநது மதிப்புக் ்கடாண்் எளதயும் பரஸபரம் 
அளிக்கலவடா, உறுதியளிக்கலவடா அல்�து ்கடாடுக்கலவடா, 
லகடாரலவடா, வற்புறுத்திக் லகடகலவடா அல்�து ஏற்கலவடா கூ்டாது.

 Exyte-இல் �ஞசம் தள்
 ்சய்யப்படடுள்ளது.   
 நடாஙகள் �ஞசம் வடாஙகுவதில்ள� மற்றும்  

 �ஞசம் வடாஙகுவளதயும் நடாஙகள்   
 ்படாறுத்துக்்கடாள்ள மடாடல்டாம். 

அனுகூ�ஙகளள அளிப்பது அல்�து ஏற்றுக்்கடாள்வது 
்படாருத்தமடானது எனபளதயும், ்படாருநதக்கூடிய சட்-
ஙகள் மற்றும் Exyte ் கடாள்ளககளுக்கு இணக்கமடானதடாக 
இருக்கிறது எனபளதயும் உறுதி்சய்ய லவண்டியது நம் 
அளனவரின ் படாறுப்படாகும். உஙகளுக்கு ஏதடாவது சநலத-
கம் இருநதடால், நீஙகள் Exyte Compliance Team–ஐக் க�-
நதடால�டாசிக்க லவண்டும்.
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சட்த்ளத மமீறினடால் மடடுலம நடாம் 
வணிகம் ்சய்ய முடியும் எனில், 
நம்முள்ய வணிக மடாதிரியில் ஏலதடா 
தவறு இருக்கிறது எனறு அரத்தம்.

CEO டவாகடர. ட�ிள்யு. �ககிள்
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அரசு அதிகடாரிகளுக்கு ஆதடாயஙகள் வழஙகுவது சட் 
விலரடாதமடானது எனபது ்படாதுவடாக அளனவரும் அறிநதலத. 
்பரும்படா�டான அதிகடார வரம்புகளில் வணிகக் கூட்டாளிகளுக்குப் 
்படாருநதுகினற நள்முளறகள் அளனவருக்கும் ்தரியடாமல் 
இருக்க�டாம். லமலும், ஒரு பரிசு ஒரு நடாடடில் ஏற்கக்கூடியதடாக 
இருக்க�டாம், அலதலநரம் மற்்றடாரு நடாடடில் அது �ஞசமடாக 
கருதப்ப்�டாம். இநத நிச்சயமற்ற தனளமயின பினனணிக்கு எதிரடாக, 
பரிசுகள் வழஙகும்லபடாது அல்�து வணிகக் கூட்டாளிகளுக்கு 
அளழப்பிதழகள் ்கடாடுக்கும்லபடாது நடாஙகள் ்படாதுவடாக சுய 
கடடுப்படாடு விதித்துக்்கடாள்கிலறடாம். விதிவி�க்கடான நிகழவுகளில், 
குறிப்பிட் சூழநிள�களில் ்படாருத்தமடானதடாக உள்ள பரிசுகள், 
அளழப்பிதழகள் அல்�து நியடாயமடான மதிப்புக் ்கடாண்் பிற 
நனளமகள் அனுமதிக்கப்படுகினறன. 

உஙகள் அனறடா் வணிகத்திற்கு நம்பகமடான வழிகடாடடுதள� 
வழஙகுவதற்கு, Exyte �ஞச மற்றும் ஊழல் தடுப்புக் ்கடாள்ளக 
பரிசுகளுக்கடான வரம்புகளள வளரயறுக்கிறது மற்றும் 
அளழப்பிதழகளுக்கடான கட்ளமப்ளப உறுதி்சய்கிறது. 

்ணிகக கூட்டவாளிகளுககும் கிரிமினல் குற்ைததுககும் 
இ்டபய உள்ள நட்பு ரீ்ியவான ெமிக்ஞைககு இ்டபய 
ஒரு சமல்லிய பகவாடு மட்டுபம இருககிைது, மற்றும் ெில 
பநரஙகளில் அந்் இரண்டயும் ப்று�டுத்ி அைி்து 
கடினமவான்வாக இருககிைது. ் ணிகக கூட்டவாளிகளுடன் ெிைந்் 
உைவுக்ள உரு்வாககு்்ற்கு கிைிஸ்துமஸுககு ஒரு �வாட்டில் 
ஒயின் ்ழஙகு்து அல்லது ஒரு ்ி்ளயவாட்டு நிகழ்செிககு 
அ்ழப்பு ்ிடுப்�து என்�து ஒரு நட்பு ரீ்ியவான ெமிக்ஞையவாக 
இருககலவாம். ஆயினும், �ரிசுகளும் அ்ழப்�ி்ழகளும், 
குைிப்�வாக ஒரு ்ணிக முடிவு பமற்சகவாள்ளப்�டும் சூழலில் 
இது நிகழந்்வால், அது ்ணிகக கூட்டவாளியிடம் செல்்வாககு்ச 
செலுதது்்ற்கவாக பமற்சகவாள்ளப்�டுகின்ை ஒரு முயற்ெியவாகக 
கரு்ப்�டும். �ரிசுகள் மற்றும் உ�ெவாரம் என்று ்ரும்ப�வாது, 
�ணியவாளரக்ளயும் நிறு்னத்்யும் �வாதுகவாப்�்ற்கு 
ச�வாது்வாக நவாஙகள் ஒரு முன்சன்செரிக்கயவான 
ந்டமு்ை்யப் �ின்�ற்றுப்வாம். இருந்்வாலும், எந்் 
்்கயவான சரவாககப் �ரிசுக்ளயும் ச�று்தும் சகவாடுப்�தும் 
Exyte–இல் கணடிப்�வாக ்்ட செயயப்�ட்டுள்ளது.

2.1 ்ணிகக கூட்டவாளிக்ளக ்கயவாளு்ல்

�ரிசுகள், உ�ெவாரம் மற்றும் �ிை ஆ்வாயஙக்ள 
்ழஙகு்ல்
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வரம்புகளுக்கு உடபட் பரிசுகள் அளதப் ்பறுபவர மமீது எநத 
வளகயிலும் முளறயற்ற ்சல்வடாக்ளகப் ்பறும் லநடாக்கம் 
்கடாண்்தடாக இல்ள� எனக் கருதப்பட்டால், மரியடாளத நிமித்தமடாக 
அவற்ளறக் ்கடாடுக்க�டாம். உஙகளுக்கு ஏதடாவது சநலதகம் 
இருநதடால், நீஙகள் Exyte Compliance Team–ஐக் க�நதடால�டாசிக்க 
லவண்டும். 
்பருநிறுவன உபசடாரத்திற்கு என நிள�யடான வரம்புகள் எதுவும் 
வளரயறுக்கப்ப்வில்ள�. Exyte Compliance Team முன அனுமதி 
அளித்திருக்கும் படசத்தில் கண்ணியமடான மற்றும் நியடாயமடான 
தனளம, நிகழ அளவு மற்றும் ்ச�வு ஆகியவற்ளறக் 
்கடாண்டிருக்கும் நிகழச்சிகளுக்கு வணிகக் கூட்டாளிகளள நீஙகள் 
அளழக்க�டாம். லமல� ்தரிவிக்கப்பட் தகுதி வரனமுளறகளளப் 
பூரத்தி ்சய்கினற வணிக விருநதுகளுக்கு முன அனுமதி 
லதளவயில்ள�.

உஙகளுள்ய வணிகக் கூட்டாளிக்கு கடுளமயடான விதிகள் கூ் 
பினபற்றப்ப்�டாம் எனபளத தயவு்சய்து கவனத்தில் ் கடாள்ளவும். 
எனலவ, ஏதடாவது பரிசுகள் அல்�து அளழப்பிதழகளள அளிப்பதற்கு 
முன அவரகளின ந்த்ளத ்நறிமுளறளய நீஙகள் எப்லபடாதும் 
சரிபடாரக்க லவண்டும்.

 எமது பெ்்கள் மற்றும் ்யவாரிப்புகளின் 
மிகச் சிறநத ்ரம் மூ�ம் நவாம் நமது  
  வடாடிக்ளகயடாளரகளள 

்ிருப்்ிப்�டுததுகிபைவாம்.  
சிறப்படான எளதயும் 

 நடாம் வழஙக லவண்டியதில்ள�.
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Exyte–இல், வணிகக் கூட்டாளிகள் முற்றிலும் தரம், ்சயல்திறன 
மற்றும் விள� லபடானற புறநிள� வரனமுளறகளுக்கு இணஙக 
லதரந்தடுக்கப்படுகிறடாரகள். ்கடாள்ளகயின படி, நமது வணிக 
முடிவுகளில் படாதிப்ளப ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆபத்து அல்�து 
எண்ணஙகளளத் தவிரப்பதற்கடாக, நடாம் பரிசுகள் அல்�து 
அனபளிப்புகளள ஏற்றுக்்கடாள்வதில்ள�. தற்லபடாளதய அல்�து 
எதிரகடா� வணிக கூட்டாளிகளி்ம் இருநது Exyte பணியடாளரகள் 
ஆதடாயஙகளளக் லகடாருவது அல்�து வற்புறுத்துவது அல்�து அதில் 
ஆரவம் கடாடடுவது கூ் கண்டிப்படாக தள் ்சய்யப்படடுள்ளது.

சிறிய மதிப்புள்ள பரிசுகளடால் நமது வணிக முடிவுகளில் எநதப் 
படாதிப்பும் ஏற்ப்டாது என யடாரும் நிளனக்க மடாட்டாரகள் எனபதடால் 
நீஙகள் பரிசுகளள ஏற்றுக்்கடாள்ள�டாம். அதிக மதிப்புள்ய பரிசுகள் 
Exyte Anti-Bribery and Corruption Policy–யில் விளக்கிக் கூறப்பட் 
வரம்புகளள மமீறும் படசத்தில் அளவ மறுக்கப்ப் லவண்டும் அல்�து 
திருப்பி அனுப்பப்ப் லவண்டும்.  வணிக அல்�து க�டாச்சடாரக் 
கடாரணஙகளுக்கடாக இது சிரமமடானதடாக இருநதடால், வணிக 
உறவுகளளப் படாதுகடாப்பதற்கடாக சரியடான அணுகுமுளறளயக் 
கண்்றிய  Exyte Compliance Team உஙகளுக்கு உதவும். 

நமது வணிகத்து்ன லநரடித் ்தடா்ரபு இருநதடால் மற்றும் அது 
கண்ணியமடானதடாகவும் தனளம, நிகழ அளவு மற்றும் ்ச�வு 
நியடாயமடானதடாகவும் இருநதடால் மடடுலம விருநது மற்றும் 
நிகழச்சிகளுக்கடான அளழப்பிதழகள் ஏற்றுக்்கடாள்ளப்ப் லவண்டும். 
ஆயினும் கூ், அத்தளகய விருநது அல்�து நிகழச்சிகளில் 
க�நது்கடாள்வதற்கடான பயணச் ்ச�வு அல்�து தஙகுமி்ச் ்ச�வு 
எப்லபடாதும் Exyte–ஆல் ஏற்கப்ப் லவண்டும். நிகழச்சிகளுக்கடான 
அளழப்பிதழகள் Exyte Compliance Team–ஆல் முன அனுமதி 
அளிக்கப்படடிருநதடால் மடடுலம ஏற்றுக்்கடாள்ளப்ப் லவண்டும். 
லமல� ் தரிவிக்கப்பட் தகுதி வரனமுளறகளளப் பூரத்தி ் சய்கினற 
வணிக விருநதுகளுக்கு முன அனுமதி லதளவயில்ள�.  

 நமது வணிக முடிவுகளில் 
 தடாக்கத்ளத ஏற்படுத்தக் கூடும் 

 என்ை ப்வாற்ைத்்த  
 ்்ிரப்�்ற்கவாக ்ணிகக  
 கூட்டவாளிகள் ்ழஙகும்.

�ரிசுகள், உ�ெவாரம் மற்றும் �ிை ஆ்வாயஙக்ள 
ஏற்றுகசகவாள்ளு்ல்
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2.2 அரசு அ்ிகவாரிக்ளக 
்கயவாளு்ல்

அரசு அ்ிகவாரிக்ளக ் கயவாளும்ப�வாது லஞெம் மற்றும் ஊழல் 
ெட்டஙகள் மீைப்�டு்்ற்கவான ஆ�தது கணிெமவான அளவு 
அ்ிகமவாக இருககிைது. எனப், ்்ைவான செல்்வாககுககவான 
ஆ�தது அல்லது உணரவுக்ளத ்்ிரப்�்ற்கவாக அரசு 
அ்ிகவாரிகளுககு எ்்யவா்து சகவாடுப்�து அல்லது 
அ்ரகளிடமிருந்து ச�று்து கணடிப்�வாக ்்ட 
செயயப்�ட்டுள்ளது.

ப� நடாடுகளில், அரசு ஊழியரகள் மடடுமல்�டாது அரசுக்குச் 
்சடாநதமடான நிறுவனஙகளின, ்படாதுச் ்சயல்படாடடில் ஈடுபடடுள்ள 
(உ.ம். ஆற்றல் விநிலயடாகம்) தனியடார நிறுவனஙகளின நிரவடாக 
அதிகடாரிகள் அல்�து ்படாது சரவலதச நிறுவனஙகளின 
அதிகடாரிகள் மற்றும் பணியடாளரகளும் கூ் அரசு அதிகடாரிகளடாக 
கருதப்படுகிறடாரகள். ஒரு அரசு அதிகடாரியடாக இருப்பதற்குச் 
சடாத்தியமுள்ள ஒரு நபருக்கு எளதயடாவது ்கடாடுப்பது பற்றிப் 
பரிசீ�ிப்பதற்கு முனனர நீஙகள் எப்லபடாதும் Exyte Compliance 
Team–இன ஒரு உறுப்பினரு்ன க�நதடால�டாசிக்க லவண்டும்.

 அரசு அ்ிகவாரிக்ளயும் 
 அத்தளகய தகுதிளயப் ்பற்றுள்ள  
 நபரகளளயும் ளகயடாளும்லபடாது, 

  எப்ப�வாதும் Exyte Compliance Team ஐக
 கலந்்வாபலவாெிககவும்.
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2.3 முக்ரக்ளயும் ஆபலவாெகரக்ளயும் ஈடு�டுதது்ல்

ஆபலவாெகரகள் அல்லது முக்ரகள் இலஞெம் ்வாஙகு்்்-
த ்்ிரகக, கி்ளயன்ட் செயல்்ிட்டஙகள் அல்லது ்ணிக-
ஙக்ள ச்ற்ைிசகவாள்்்ில் ஈடு�ட்டுள்ள ஆபலவாெகரகள் 
மீது எக்ஸட் கன்ெல்டன்ெி (Exyte Consultancy) சகவாள்்க ஒரு 
ச�வாது்வான ்்ட ்ி்ிததுள்ளது. பமலும், இது ப்று ஏ்வா்து 
ஆபலவாெ்ன்ச பெ்்களின் ச்ளிப்�்டயவான சகவாள்மு்லு-
ககு ஒரு ்லு்வான கட்ட்மப்்� ்ழஙகுகிைது.       

வணிகத்ளதப் ்பற அல்�து புதிய சநளதகளில் 
நுளழய இள்த்தரகரகளளப் பயனபடுத்துவது குறிப்படாக 
துஷபிரலயடாகத்திற்கு இ�க்கடாவதற்கடான வடாய்ப்பு உள்ளதடாக 
நிரூபிக்கப்படடுள்ளது. அத்தளகய ஆல�டாசளனச் லசளவகளின 
்சயல்திறளன அளவிடுவது ்படாதுவடாக கடினமடானதடாக 
இருக்கிறது, மற்றும் இ�டாபஙகள் ்படாதுவடாக ்வளிப்பள்யடாகத் 
்தரிவதில்ள� எனபதடால் இ�ஞசம் ்கடாடுக்க இ�டாபத் 
்தடாளக பயனபடுத்தப்படுவதற்கும் இது வழிவகுக்கும். இநதக் 
கடாரணத்திற்கடாக, எக்ளஸைட (Exyte) நிறுவனத்தில் கிளளயனட 
்சயல்திட்ஙகள் அல்�து வணிகஙகளள உருவடாக்க 
அல்�து ்வற்றி ்பற ஆல�டாசகரகளள ஈடுபடுத்துவது தள் 
்சய்யப்படடுள்ளது. இநதக் கடாரணத்திற்கடாக, எக்ளஸைட (Exyte) 
நிறுவனத்தில் கிளளயனட ்சயல்திட்ஙகள் அல்�து   

ஒரு ் படாதுவடான ் கடாள்ளகயடாக, ஆல�டாசகரகளின பயனபடாடள்க் 
கடடுப்படுத்துவளத நடாஙகள் லநடாக்கமடாகக் ்கடாண்டுள்லளடாம். 
விதிவி�க்கடான நிகழவுகளில் மடடுலம நடாஙகள் ஆல�டாசகரகளள 
ஈடுபடுத்துகிலறடாம். லமலும், அது எப்லபடாதும் எக்ளஸைட 
கனசல்்னசி (Exyte Consultancy) ்கடாள்ளகயு்ன கடுளமயடான 
இணக்கத்திற்கு உடபட்தடாகும்.

 தயவு்சய்து  சுருககத ச்வாகுப்பு 
்வாககியத்ில் நகல் ்சய்யவும்.
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ஒரு ெிைந்் ச�றுநிறு்னக குடிமகனவாக, Exyte அை்ச ெிந்்்னயுள்ள 
மற்றும் இலவா� பநவாககற்ை நிறு்னஙக்ளயும், நமது ெமு்வாயத்ில் 
பமற்சகவாள்ளப்�டுகின்ை முயற்ெிக்ளயும் ஆ்ரிககிைது. அத்்கய 
அ்மப்புகள் மற்றும் முயற்ெிகளுககவான நன்சகவா்டகள் அ்னததும் 
ச�வாருந்்ககூடிய Exyte சகவாள்்ககளுககு இணஙக அஙககீகரிககப்�ட 
ப்ணடும்.

2.4 நன்சகவா்டகள் மற்றும் நி்ியளிப்புகளுககவான 
்ி்ிகள்

அறச் சிநதளனயுள்ள ப்்ல  
மற்றும் ்ணிகத்் நடாம்
 ஒன்பைவாசடவான்று 

கலப்�்ில்்ல.

நன்கடாள் அறச் சிநதளன லநடாக்கத்துக்கடாக 
்கடாடுக்கப்படடிருநதடாலும் கூ், அது கூ் �ஞசமடாக இருக்க�டாம். 
்பறுபவரகள் மமீது ஆபத்து அல்�து தவறடான ்சல்வடாக்குக்கடான 
உணரவு ஏற்படுத்துவளதத் தவிரப்பதற்கு, நன்கடாள்களளயும் 
நிதியளிப்புகளளயும் நமது வணிகத்தில் லசரக்கடாமல் இருக்க�டாம். 
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03 | நியடாயமடான விதிமுளறகளின 
அடிப்பள்யில்  
லபடாடடியி்வும்

Exyte-இல், நியவாயமவான, ெட்டரீ ி்யவான மற்றும் ச்ளிப்�்டயவான 
ப�வாட்டியில் நவாஙகள் நம்�ிக்க சகவாணடுள்பளவாம். Exyte–இன் 
ச்ற்ைி நமது �ணியவாளரக்ளயும், நமது பெ்்கள் மற்றும் 
்யவாரிப்புகளின் மிக்ச ெிைந்் ் ரத்்யும், நமது ் வாடிக்கயவாளரின் 
க்னத்்யும் ெவாரந் ி்ருககிைது. நவாம் எப்ப�வாதும் ப�வாட்டி்ச 
ெட்டஙக்ளக க்டப்�ிடிககிபைவாம் மற்றும் ப�வாட்டியவாளரகளுடன் 
இரகெிய ந்டமு்ைகள் அல்லது ஒதது்ழப்பு ஏற்�டுதது்்ன் 
மூலம் நமது ்வாடிக்கயவாளரகளின் நம்�ிக்க்ய நவாம் 
எப்ப�வாதும் ஆ�ததுககு உள்ளவாககு் ி்ல்்ல. 

மூனறடாம் தரப்பினரு்ன விள�கள் அல்�து மற்ற வரத்தக ரீதியி�டான 
விதிமுளறகள் மற்றும் உத்திகள் ்தடா்ரபடாக, உதடாரணமடாக ஒப்பநதப் 
புள்ளிகளள ஒருஙகிளணப்பது அல்�து லபடாடடியடாளரகளு்ன இரகசிய 
விள�நிரணயம் ்சய்வது ஆகியவற்றின மூ�ம், லபடாடடிக்கு எதிரடான 
ஒப்பநதஙகள் எளதயும் நடாஙகள் ்சய்ய மடாடல்டாம். இது முளறயடான 
ஒப்பநதஙகளுக்கு மடடுமல்�டாது, லபடாடடிளயக் கடடுப்படுத்தக்கூடிய 
எநத வளகயடான முளறசடாரடா ஒப்பநதத்துக்கும் ்படாருநதும். 
லபடாடடியடாளரகளிள்லய வணிகரீதியடாக ்படாருத்தமடான தரவுகளின 
பரிமடாற்றம் தள்்சய்யப்படடுள்ளது எனபளத நிளனவில் ் கடாள்ளுஙகள், 
மற்றும் லபடாடடிக்கு எதிரடான உள்லநடாக்கம் இல்ள�்யனறடாலும் 
கூ  ் தகவல்களளப் ்பறுவதும் ்தரியப்படுத்துவதும் கூ  ் லபடாடடிச் 
சட்ஙகளள மமீறுவதடாக இருக்க�டாம். 

நமது லபடாடடியடாளரகள் அலத வழியில் ்சயல்ப  ் லவண்டும் எனறு 
நடாஙகள் எதிரபடாரக்கிலறடாம். வணிக ரீதியடாக முக்கியமடான தகவல்களளப் 
பற்றி விவடாதிக்க அல்�து எமது வணிகக் கூட்டாளிகளுக்கடான 
விள�களள அல்�து விதிமுளறகளளப் படாதிக்கினற ஏற்படாடுகளளச் 
்சய்ய எஙகள் லபடாடடியடாளரகளில் ஒருவர உஙகளள எப்லபடாதடாவது 
அணுகி இருநதடால், அத்தளகய விவடாதஙகளில் அல்�து ஏற்படாடுகளில் 
ஈடுபடுவதற்கு நீஙகள் ்வளிப்பள்யடாக மறுப்புத் ்தரிவிப்பலதடாடு 
அநதச் சம்பவத்ளதப் பற்றி உ்னடியடாக Exyte Compliance Team-இன 
உறுப்பினர ஒருவரி்ம் புகடார ் சய்ய லவண்டும்.

 நடாம் நமது வணிகத்தின விதிமுளறகள்  
 மற்றும் மூல�டாபடாயஙகளள 

  நமது ப�வாட்டியவாளரகளின் 
 ெவார�ின்ைி ்ரீமவானிககிபைவாம்.



17Exyte Code of Conduct

04 | கருத்து லவறுபடாடுகளளத் 
தடுத்தல்

நமது ்ணிக முடிவுகள் �ிரத்ிபயகமவாக �வார�ட்ெமற்ை 
்ரன்மு்ைகளின் அடிப்�்டயில் உரு்வாககப்�ட்டுள்ளன, 
்னிப்�ட்ட நலன்களவால் அ்ற்றுககு எந்்ப் �வா்ிப்பும் ஏற்�டுத் 
முடியவாது. நிறு்னத்ின் நலன்க்ள ்ிட ்ஙகளு்டய 
செவாந்் நலனுககு முககியதது்ம் ்ரும் �ணியவாளரகள் 
நிறு்னததுககு �வா்ிப்்� ஏற்�டுத்ககூடும். 

உதடாரணமடாக, சப்ளளயரகளி்ம் இருநது நீஙகலளடா அல்�து 
உஙகளுள்ய உறவினரகலளடா ்படாருளடாதடார ந�னகளளப் 
்பறும்லபடாது Exyte சடாரபடாக ்படாருடகளள அல்�து லசளவகளள 
நீஙகள் ்கடாள்முதல் ்சய்தடால் கருத்து லவறுபடாடுகள் எழக்கூடும். 
வரிளச லம�டாளருக்கும் அவருள்ய கீழநிள� ஊழியரகளுக்கும் 
இள்லய குடும்ப உறவுகள் அல்�து அதளன ஒத்த ்நருஙகிய 
தனிப்பட் உறவுகள் நி�வுவது பணியடாளரகள் சடாரநத முடிவுகள் 
ஒருபுறச் சடாரபடாக இருப்பளதப் லபடானற லதடாற்றத்ளத ஏற்படுத்தும், 
எனலவ அது தவிரக்கப்ப் லவண்டும். இரண்்டாவது ்தடாழில் 
பணியடாளரகளின க்ளமகளு்ன குறுக்கிடுவதடாக இருக்கக் கூ்டாது 
மற்றும் அது நமது உடபுற விதிகள் மற்றும் நள்முளறகளுக்கு 
இணஙக ்படாறுப்பிற்குரிய லம�டாளரின முன அனுமதி ்பற்றதற்குப் 
பினனலர அனுமதிக்கப்ப் லவண்டும். 

கருத்து லவறுபடாடு ஏற்படுவளதத் தவிரப்பதற்கு, பணியடாளரகள் 
சடாத்தியமுள்ள அல்�து உண்ளமயடான கருத்துலவறுபடாடுகளள 
தஙகளுள்ய லம�டாளரகளி்ம் அல்�து HR Business Partners-
யி்ம் ்தரிவிக்க லவண்டும். கருத்து லவறுபடாடு ஏற்படும் 
சூழநிள�களில் ்தடா்ரபுள்ய முடிவுகளள எடுப்பதற்கு 
மற்றவரகளுக்கு அனுமதி அளியுஙகள்.

 ்வளிப்பள்யடான மற்றும்
 ஒளிவுமளறவில்�டாத
 தகவல்்தடா்ரபு 

  மூலம் நவாஙகள் கருதது 
 ப்று�வாடுக்ளத
 ்்ிரககிபைவாம்.
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05 | சுயடாதீனமடான மதிப்படாய்ளவ 
உறுதி்சய்யவும் – நடானகு-
கண்கள் ்கடாள்ளக

அளனத்து வணிகப் பரிவரத்தளனகளும் முக்கிய முடிவுகளும் 
நடானகு-கண்கள் ்கடாள்ளகக்கு உடபட்தடாக இருக்கும். நடானகு-
கண்கள் ்கடாள்ளக எனபது சுதநதிரமடான மதிப்பபீடள்க் குறிக்கிறது 
மற்றும் அது சம்பநதப்பட  ் பரிவரத்தளனயில் ஈடுபடடுள்ள இரண்டு 
அஙகீகரிக்கப்பட  ் பணியடாளரகளடால் கடடுப்படுத்தப்படுகிறது. 
நடானகு-கண்கள் ்கடாள்ளகயின விளளவடாக, Exyte–யின 
உடபுற ஒழுஙகுவிதிகளுக்கு இணஙக எழுத்துவழி ்வளிப்புற 
தகவல்்தடா்ரபுக்கு அஙகீகரிக்கப்பட  ்அதிகடாரிகளி் ம் இருநது இரண்டு 
ளக்யடாப்பஙகள் லதளவப்படுகினறன. விதிவி�க்கடான சூழநிள�களில், 
அஙகீகரிக்கப்பட  ் பணியடாளர வடாய்்மடாழியடாக ஒப்புக்்கடாள்ளும் 
படசத்தில் இரண்்டாவது ளக்யடாப்பம் ளகவி் ப்ப்�டாம். அத்தளகய 
ஒப்புதல் எழுத்துப்பூரவமடாக உறுதிப்படுத்தப்ப  ் லவண்டும். இநத 
நள்முளறயு்னடான இணக்கத்துக்கு ளக்யடாப்பமிடும் நபலர முழுப் 
்படாறுப்லபற்க லவண்டும்.  நவான்கு-கணகள்

 ்கடாள்ளக 
  அ்னதது ்ணிகப் 

 �ரி்ரத்்னகளுககும் 
 ச�வாருந்்ககூடிய்வாகும்.
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06 | துல்�ியமடான மற்றும் 
்வளிப்பள்யடான நிதிப் 
பதிலவடுகளளப் பரடாமரிக்கவும்

சரியடான கணக்குப்பதிவு மற்றும் நிதி அறிக்ளகயடானது நமது 
நிறுவனத்தின ்வற்றிக்கடான முன நிபநதளனயடாக விளஙகுகிறது 
மற்றும் பஙகுதடாரரகள் மற்றும் வணிக கூட்டாளிகளி்ம் 
நம்பிக்ளகளய உருவடாக்குவதற்கும் அளதத் ்தடா்ரநது 
பரடாமரிப்பதற்கும் அடிப்பள்யடாக விளஙகுகிறது. அலதடாடு, முளறயற்ற 
அல்�து லமடாசடியடான ஆவணப்படுத்தல் அல்�து பதிவு கூ் 
சட்விலரடாதமடானதடாகும். ஏலதனும் முளறலகடுகள் ஏற்படடிருநதடால் 
அது நிறுவனத்தின மமீதும், அத்தளகய முளறலகடுகளுக்குப் 
்படாறுப்புள்ய பணியடாளரகள் மமீதும் கடுளமயடான விளளவுகளள 
ஏற்படுத்தக்கூடும். 

துல்�ியம் மற்றும் ஒளிவுமளறவினளம நமது ்வளிப்புற நிதி 
அறிக்ளகக்கு மிகவும் முக்கியமடானதடாகும். நடாஙகள் அநதநதக் 
கடா�கட்த்துக்குரிய நிதி அறிக்ளககளள லதசிய மற்றும் சரவலதச 
கணக்கியல் விதிமுளறகளுக்கு இணஙக உரிய லநரத்தில் 
்வளியிடுகிலறடாம். 

 நமது நிதி சடாரநத கணக்குகளின
  பநர்ம்யப் �ரவாமரிப்�்ற்கு 

 நவாஙகள் ச�வாறுப்ப�ற்கிபைவாம்.

துல்�ியமடான மற்றும் ஒளிவுமளறவில்�டாத நிதிப் பதிலவடுகளளப் 
பரடாமரிப்பதன லதளவ நம்முள்ய ்வளிப்புற நிதி அறிக்ளககள் 
மற்றும் அறிக்ளகயளித்தல் க்ளமப்்படாறுப்புகளுக்குத் 
்தடா்ரபுள்யதடாக இருப்பலதடாடு மடடுமல்�டாது, Exyte–இன 
நிதி சடாரநத கணக்குகளுக்கடான அடிப்பள்ளய உருவடாக்குகினற 
அளனத்து உடபுற நிதித் தரவுகள் ்தடா்ரபுள்யதடாகவும் இருக்கிறது. 
அலத லபடா�, வரத்தகத் தரவுகளும் திட்ப் புள்ளிவிவரஙகளும் 
துல்�ியமடாகவும் எதடாரத்தமடாகவும் இருப்பளத உறுதி்சய்ய திட்க் 
குழுவின ஒவ்வடாரு உறுப்பினரும் அதற்குப் ் படாறுப்புள்யவரகளடாக 
இருக்கிறடாரகள். 
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07 | நிறுவனத்தின ்சடாத்துகளள 
கவனமடாக ளகயடாளவும்

உஙகள் லவள�ளயச் ்சய்ய உஙகளுக்குத் லதளவப்படுகினற 
கருவிகள் மற்றும் உபகரணஙகள் அளனத்ளதயும் Exyte உஙகளுக்கு 
வழஙகும். Exyte-இன ்தடாடடுணரக்கூடிய ்சடாத்துகள், அறிவுசடார 
்சடாத்து மற்றும் லசதம், இழப்பு, சமரசம் மற்றும் துஷபிரலயடாகம் பற்றிய 
தகவல்கள் ஆகியவற்ளறப் படாதுகடாப்பது உஙகளுள்ய ்படாறுப்படாகும். 

தனிப்பட் தகவல் எனபது நிறுவனத்தடாலும் அதன அளனத்துப் 
பணியடாளரகளடாலும் சிறப்புக் கவனமும் படாதுகடாப்பும் லதளவப்படுகினற 
ஒரு ்சடாத்து ஆகும். தனிப்பட் தகவல்கள் படாதுகடாக்கப்படுவளத 
உறுதி்சய்ய ்தடாழில்நுடப ரீதியடான மற்றும் நிறுவன ரீதியி�டான 
ந்வடிக்ளககளள Exyte அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, Exyte Group-இன 
அளனத்து உறுப்பினரகளும் இநத ந்வடிக்ளககளளச் ்சயல்படுத்த 
லவண்டும் என எதிரபடாரக்கப்படுகிறது. 

7.1 செவாததுப் �வாதுகவாப்பு

நடாம்  நிறு்னத்ின் செவாததுக்ள 
வணிக லநடாக்கஙகளுககவாக மடடுலம 
பயனபடுத்துகிபைவாம் மற்றும் அ்ற்்ை 
க்னததுடன் ்கயவாளுகிபைவாம்.

நிறுவனத்தின ்சடாத்துகளள தனிப்பட் லநடாக்கஙகளுக்குப் 
பயனபடுத்துவதற்கு நமது உடபுற விதிகளடால் அல்�து 
அஙகீகரிக்கப்பட் பணியடாளரகளடால் திட்வட்மடாக 
அனுமதிக்கப்பட்டால் மடடுலம நீஙகள் அவவடாறு பயனபடுத்த�டாம். 
வணிகக் கூட்டாளிகளின உள்ளமகளும் ்சடாத்துகளும் ஒலர 
முளறயில் ஒலர கவனிப்பு்ன ந்த்தப்ப் லவண்டும்.
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அறிவு மற்றும் ்சய்நுடபத் திறன ஆகியளவ Exyte–இன ்வற்றிக்கு முக்கியமடானதடாக 
உள்ளது. Exyte–இன வரத்தக இரகசியஙகளளயும் மற்ற இரகசியத் தகவல்களளயும் 
படாதுகடாப்பது நமது நிறுவனத்தின எதிரகடா�த்துக்கு மிகவும் முக்கியமடானது 
எனபளதச் ்சடால்� லவண்டியதில்ள�. ஒரு ்சயல்திட்த்தினலபடாது அல்�து ஒரு 
்சயல்திட்த்ளத ஒதுக்குவதற்கு முனனதடாகலவ கூ் நமது வணிகக் கூட்டாளிகள் 
குறித்து நமக்கு வழஙகப்படும் தரவுகளிலும் இலத அளவி�டான அக்களறயும் 
கவனமும் கள்ப்பிடிக்கப்ப் லவண்டும். அளனத்து இரகசியத் தகவல்களும், அது 
Exyte சடாரநததடாக இருநதடாலும் அல்�து நமது வணிகக் கூட்டாளிகள் சடாரநததடாக 
இருநதடாலும், ்படாறுப்படான முளறயில் ளகயடாளப்ப் லவண்டும். இரகசியமடான 
தகவல்களளக் குறித்து ளவயுஙகள், அளதப் படாதுகடாப்படாக ளவயுஙகள் மற்றும் 
அளதத் ்தரிநது்கடாள்ள லவண்டிய லதளவ இருப்பவரகள் மடடுலம அளத 
அணுகுமடாறு அதற்கடான அணுகள�க் கடடுப்படுத்துஙகள். உஙகளுள்ய 
பணிக்கடா�த்தின லபடாது உஙகளுக்குக் கிள்த்த இரகசியத் தகவல்களள, 
உஙகளுள்ய பணிக்கடா�த்தின லபடாலதடா அல்�து உஙகளுள்ய பணிக்கடா�ம் 
முடிநத பிறலகடா, அத்தளகய தகவல் ்படாதுமக்களுக்குத் ்தரியப்படுத்தப்படும் 
வளர நீஙகள் அளத ்வளியில் ்தரிவிக்கக் கூ்டாது. 

  மற்றும் நமது வணிகக் கூட்டாளிகளின 
       இரகசியத் தகவல்களளப் படாதுகடாக்க 
    நவாஙகள் ச�வாருத்மவான நட்டிக்கக்ள 
பமற்சகவாணடு ்ருகிபைவாம்.

7.2 இரகசியத் தகவல்களளப் படாதுகடாத்தல்
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08 | உள்நபர வரத்தகம் கூ்டாது

்படாதுவில் படடிய�ி்ப்பட் நிறுவனம் பற்றிய இரகசியத் 
தகவல்களுக்கடான அணுகள�க் ்கடாண்டுள்ள ஒருவர (உ.ம். 
வடாடிக்ளகயடாளரகள், துளண ஒப்பநததடாரரகள் அல்�து Exyte 
நிறுவனம்) – அத்தளகய தகவல் பகிரஙகப்படுத்தப்படடிருநதடால் 
- இத்தளகய பகிரஙகமடாக வரத்தகம் ்சய்யப்படும் நிறுவனத்தின 
பஙகுகளின சநளத விள�யில் கணிசமடான தடாக்கத்ளத 
ஏற்படுத்தக்கூடியவரடாக இருநதடால் அவர “உள்நபர” எனக் 
கருதப்படுகிறடார. உள்நபர தகவல் சிறப்புக் கவனத்து்ன ளகயடாளப்ப் 
லவண்டும். உள்நபர தகவல்களள நீஙகள் உஙகளுள்ய ்சடாநத 
வரத்தக லநடாக்கஙகளுக்கடாக அல்�து அறிவுளர வழஙகுவதற்கடாக 
அல்�து தஙகளுள்ய பஙகுகளள விற்பளன ்சய்வதற்கு 
அவரகளுக்குத் துப்பு அளிப்பதற்கடாக ஒருலபடாதும் பயனபடுத்தக் 
கூ்டாது. உள்நபர வரத்தகம் எனபது ஒரு சட்மமீறல் ஆகும்.

 உள்நபர தகவல்களளக்   
 ளகயடாளுவதற்கடான 
 ெிைப்புத ப்்்க்ளப் �ற்ைி 

 நவாம் அைிந்்ிருககிபைவாம்.
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09 | பனமுகத்தனளம மற்றும் 
நியடாயமடான உளழப்பு 

க�டாச்சடார பனமுகத்தனளம எனபது நமது நிறுவனத்தில் ஒரு 
்சழுளமளய உருவடாக்குகினற ஒரு ப�ம் ஆகும். Exyte–இல் 
பனமுகத்தனளம லம�டாண்ளம எனபது உதடாரணமடாக, ஆடலசரப்பு 
அல்�து ஆதடாயஙகள் ்தடா்ரபடான முடிவுகள் உடப் அளனத்து 
பணிநியமன முடிவுகளள மடடுலம குறிப்பிடுவதல்�, அது இனம், 
நிறம், மதம், லதசிய பூரவகீம், படா�ினம், வயது, உ்ல் ஊனமுற்றவர, 
இய�டாளம, படா�ியல் நடாட்ம், அல்�து சட்த்தடால் படாதுகடாக்கப்பட் 
லவறு ஏதடாவது நிள� ஆகியவற்ளற அடிப்பள்யடாகக் 
்கடாண்்தடாகும். லமலும் அது, நமது பணியடாளரகளி்ம் நமக்கு உள்ள 
்பருமிதத்ளதயும், அவரகளுள்ய லவறுபடாடுகளி�ிருநது கிள்க்கும் 
ஆதடாயஙகளளயும், தனிப்பட் முளறயில் அவரகளுக்கு அளிக்கும் 
ஆதரளவயும் குறிக்கிறது. 

பனமுகத்தனளம எனபது நடாம் படாகுபடாடு கடாடடுவதில்ள� 
எனபளதக் குறிக்கிறது, லமலும் படாகுபடாடு கடாடடுவளத நடாம் 
்படாறுத்துக்்கடாள்வதில்ள� எனபளதயும் குறிப்பிடுகிறது. அளனத்துப் 
பணியடாளரகளும் தஙகளள ஒருவருக்்கடாருவர மரியடாளதயு்னும் 
நியடாயமடாகவும் ந்த்தலவண்டும் எனக் லகடடுக்்கடாள்ளப்படுகிறடாரகள். 
லவள�யில் படாகுபடாடு கடாடடுதல் அல்�து துனபுறுத்தல் எநத 
வளகயிலும் ்படாறுத்துக்்கடாள்ளப்ப் மடாட்டாது. ஏலதனும் குற்றஙகள் 
்சய்தடால் ஒழுஙகு ந்வடிக்ளக எடுக்கப்படும். 

 பனமுகத்தனளமளய நடாஙகள் ஒரு
 ப�மடாகப் படாரக்கிலறடாம்,
 பநர்மககு ஆ்ரவு ்ழஙகுகிபைவாம் 

 மற்றும் நமது ்ணிகக கூட்டவாளிகளுடன்
 நமது பணியடாளரகள் ்கடாண்டிருக்கும்  
 மரியடாளதக்குரிய ஒத்துளழப்ளப
 ஊக்குவிக்கிலறடாம். 

நியடாயமடான ்தடாழி�டாளர நிள�ளமகளுக்கடாக நடாஙகள் 
லபடாரடாடுகிலறடாம் மற்றும் கட்டாய அல்�து குழநளதத் ்தடாழி�டாளர 
மற்றும் நியடாயமடான சம்பளம் ்தடா்ரபடாக ்படாருநதக்கூடிய லதசிய 
ஒழுஙகுவிதிகளுக்கு இணஙகி ந்க்கிலறடாம். ்தடாழி�டாளர சட்ஙகள் 
மமீறப்படுவதற்கடான அறிகுறிகளள விழிப்பு்ன கவனிக்குமடாறும், 
அத்தளகய அறிகுறிகளள உனனிப்படாக கண்கடாணிக்குமடாறும் 
அளனத்துப் பணியடாளரகளளயும் நடாஙகள் லகடடுக்்கடாள்கிலறடாம். 



24 Exyte Code of Conduct

10 | Exyte Code of Conduct– 
ஐ அமல்படுத்தவும்

அளனத்து Exyte Group பணியடாளரகளும் Exyte Code of Conduct–
ஐப் புரிநது்கடாள்ள லவண்டும் எனறும், அளத தஙகளுள்ய 
அனறடா் வடாழக்ளகயில் நள்முளறப்படுத்த லவண்டும் எனறும் 
எதிரபடாரக்கப்படுகிறது. இது, ஒதுக்கீடு ்சய்யப்பட் இணக்கப் 
பயிற்சியில் பஙலகற்பது மற்றும் உஙகளுக்கு ஏதடாவது லகள்விகள் 
இருநதடால் அல்�து உஙகளுள்ய க்ளமகளில் உஙகளுக்கு 
சநலதகம் இருநதடால் Exyte Compliance Team இ்மிருநது 
ஆல�டாசளன லகடாருவது ஆகியவற்ளற உள்ள்க்குகிறது. 

லம�டாளரகள் தஙகளுள்ய அணி உறுப்பினரகளுக்கு Exyte Code 
of Conduct பற்றி ்தரியப்படுத்த லவண்டும் எனறும், இணக்கத்தின 
முக்கியத்துவம் பற்றி தஙகள் அணியினருக்கு வ�ியுறுத்துக் 
கூற லவண்டும் எனவும் எதிரபடாரக்கப்படுகிறது. லமலும் அவரகள் 
லதளவப்படும் ்சயல்முளறகளு்னடான இணக்கத்ளதக் 
கண்கடாணிக்க லவண்டும் எனவும், ்படாருநதக்கூடிய சட்ஙகளுக்கும் 
Exyte Code of Conduct–க்கும் இணஙகி ந்ப்பதற்கும், லநரளமயடாகச் 
்சயல்படுவதற்கும் முனமடாதிரியடாக இருப்பதற்கடான தஙகளுள்ய 
சிறப்புப் ்படாறுப்ளபப் பூரத்தி ்சய்ய லவண்டும் எனவும் 
எதிரபடாரக்கப்படுகிறடாரகள். 

 Exyte Code of Conduct-க்கு
 இணஙகி ந்ப்பது எனபது
 ஒவ்வடாரு பணியடாளரின
 ் னிப்�ட்ட ச�வாறுப்பு ஆகும்.
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அளனத்து  பமலவாளரகளும் 
்வாஙகள் ச�வாறுப்ப�ற்றுள்ள 
�கு்ியில் இணககத்ளத 
உறுதி்சய்வதற்குப் 
்படாறுப்புள்யவரகள் ஆவர.
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