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பாதுகாப்பாகவும் நன்னெறி சார்ந்தும் வேலை செய்தல்

நாம் செய்யும் த�ொழிலை
சரியான வழியில் செய்ய
வேண்டும். த�ொழில் செய்ய
அடிப்படையானது பாதுகாப்பு
மற்றும் ஒழுக்கமான முறையில்
செய்வது. இது Morgan-இன்
பிரதான முன்னுரிமை ஆகும்".

பயன்பாடு மற்றும் கேள்விகள்:
Morgan சட்டக் க�ொள்கைகள் அதன் ஊழியர்கள், துணை நிறுவனங்கள்
மற்றும் நிறுவனத்திக்காக வேலை செய்யும் நிபுணர்கள், முகவர்கள் மற்றும்
ஒப்பந்தக்காரர்கள் அனைவருக்கும் ப�ொருந்தும். எங்கள�ோடு கூட்டு ஒப்பந்தம்
செய்துக�ொண்ட அனைவரிடமும் இதே ப�ோன்ற தரநிலைகள் வழங்குவதை நாங்கள்
எதிர்பார்க்கின்றோம்.
உங்களிடம் கேள்விகள் அல்லது Morgan சட்டதிட்டவிதி மீறல் பற்றிய தகவல்கள்
இருந்தால், உங்கள் மேலாளர் (அ) மனித வளத்துறை (அ) நெறிமுறையாளரை
சம்பத்தப்பட்டவர்களை த�ொடர்பு க�ொள்ளவும் group.compliance@morganplc.com
நீங்கள் இரகசியத்தன்மை குறித்து கவலைப்படுகிறீர்கள் என்றால், மார்கன் நெறிமுறை
மற்றும் இணங்குதல் ஹாட்லைன் மூலம் morganplc@expolink.co.uk வழியாக அல்லது உள்நாட்டு த�ொலைபேசி எண் வழியாக
பிரச்சனை குறித்து பதிவுசெய்யலாம்.

Pete Raby

Chief Executive Officer
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அறிமுகம்
Morgan தலைமையின் நடத்தைகள்
எப்போதும் பாதுகாப்பாகவும், ஒழுக்கமாகவும்
செயல்படுவதுதான். மேலும் Morgan-இல் நாம்
செய்யும் அனைத்தும் இந்த பண்புகளை மையமாக
க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
எங்கள் பணியாளர்கள், பார்வையாளர்கள்,
வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சமூகங்கள்
ஆகியவற்றின் பாதுகாப்பு மிகவும்
இன்றியமையாதது. நெறிமுறை நடைமுறைகளின்
உயர்ந்த தரத்திற்கு நிகராக எங்களை
மதிப்பிடுகிற�ோம். Morgan குழுமத்தின்
அங்கத்தினராகிய நாம் பெருமைப்படும் வகையில்
நமது உலக வணிகத்தில் Morgan-இன் விதிகள்
மற்றும் நெறிமுறைகளை முழுமனதுடன்
பின்பற்றவேண்டும்.
Morgan-இன் நெறிமுறை என்பது நம்மை வழி
நடத்தும் க�ொள்கைகள் மற்றும் க�ோட்பாடுகளின்
த�ொகுப்பாகும். நமது க�ொள்கைகள் மற்றும்
க�ோட்பாடுகள் எல்லா நேரங்களிலும் சட்டம் மற்றும்
எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் தீர்வாக அமையாது.
எனவே, நாம், Morgan-இன் நெறிமுறைகளை
கருத்தில்கொண்டு ஒவ்வொரு செயல்
செய்வதற்கு முன்பாக சிந்திக்கவேண்டியவை
➜ இந்த செயல் செய்வது சரியா?
➜ முடிவெடுப்பதற்கு முன்பாக மற்றவர்களுடன்

நான் கலந்து ஆல�ோசிக்க வேண்டுமா?
➜ Morgan-இன் வெளியே இருப்பவர்களுக்கு இது

எவ்வாறு த�ோன்றும்?
Morgan நெறி குறித்த க�ொள்கைகள் நான்கு
பகுதிகளை க�ொண்டது:
➜ பாதுகாப்பாக வேலை செய்தல்
➜ நெறிமுறைகளின் படி வேலை செய்தல்
➜ அனைவருக்கும் சமமாக வாய்ப்புகளை

வழங்குதல்
➜ நம்தொழிலை பாதுகாப்பது

எப்போதும் பாதுகாப்பாக
பணிபுரிவது
பாதுகாப்பு மற்றும் ஆர�ோக்கியம்
அடிப்படையானது

த�ொழிற்சாலை சம்மந்தப்பட்ட ந�ோய்கள், காயங்கள், இறப்புகள்
அனைத்தும் தவிர்க்கக்கூடியது என்பதை நம்புகிற�ோம்.
த�ொழிற்சாலைக்கு வரும் ஊழியர்கள் ஒப்பந்த த�ொழிலாளர்கள், நம்
தளத்தை பார்க்கவரும் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான
முறையிலும் ஆர�ோக்கியமான நிலையிலும் வீடு திரும்ப
வேண்டும் என்பதை Morgan தன் குறிக்கோளாக க�ொண்டுள்ளது.
“விபத்தில்லா தளத்தை உருவாக்குவதே” நமது நிறுவனத்தின்
குறிக்கோளாகும். அந்த இலக்கை அடையவேண்டி நாம் thinkSAFE
திட்டத்தின் வழியாக பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் செயல்
திறனை மேம்படுத்துகின்றோம். நாம் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு
த�ொடர்புடைய அனைத்து சட்டத்தையும் பின்பற்ற வேண்டும்.
ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் பிற ப�ொருந்தக்கூடிய சட்டங்களின்
குறைந்தபட்ச தேவைகளை பூர்த்திசெய்வதுடன் உலகளவில் சிறந்த
திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும்.

நாம் வாழும் சூழலை நாம்
பாதுகாக்கிற�ோம்

சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
Morgan செயல்படுகின்ற தளங்கள் மற்றும் சமூகங்களில்
தனது நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கு
செயல்திறன் மேம்படுத்தும் திட்டங்களை ஊக்குவிப்பதுடன் அதன்
வணிக முடிவுகளை எடுக்கும்போது சுற்றுசூழலின் தாக்கத்தை
மனதிற்கொண்டு செயல்படுகிறது. நாம் சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பு
த�ொடர்புடைய அனைத்து சட்டத்தையும் பிற ப�ொருந்தக்கூடிய
சட்டங்களின் குறைந்தபட்ச தேவைகளை பூர்த்திசெய்வதுடன்
சாத்தியமான இடத்தில் உயர் தரநிலைகளை நிர்ணயித்து நல்ல ஒரு
எடுத்துக்காட்டாக செயல்படவேண்டும்

எப்போதும் நேர்மையாக பணிபுரிவது
நாம் சட்டங்களை மதிக்கிற�ோம்

Morgan மற்றும் அதன் ஊழியர்கள் தாங்கள் செயல்படும் உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகளில் உள்ள சட்டங்கள், விதிமுறைகள்
மற்றும் வரி ஆட்சிகளுக்கு உட்பட்டுள்ளனர். எங்கள் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. நாம் எல்லா இடங்களிலும் சட்டத்திற்குக்
கீழ்ப்படிகிற�ோம். சட்டத்தின் மூன்று பகுதிகள் முக்கியமாக குறிப்பிடப்படுகின்றன
• போட்டி சட்டம்
ப�ொருந்தக்கூடிய அனைத்து ப�ோட்டி மற்றும் எதிர் நம்பிக்கை சட்டங்களுக்கு இணங்கி செயல்படுவ�ோம். இந்த சட்டங்கள்
நியாயமற்ற வணிக ப�ோட்டி நடப்பதை தடை செய்கிறது.
• வர்த்தக கட்டுப்பாடுகள்
அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரிகளால் வழங்கப்படுகின்ற
வர்த்தக அனுகூலங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை நாங்கள் கடைப்பிடிக்கிற�ோம். Morgan தயாரிப்புகள், சேவைகள் அல்லது
த�ொழில்நுட்ப அறிவை ஒரு தேசிய எல்லை தாண்டி எங்கு அனுப்பினாலும், ஏற்றுமதி சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நாங்கள்
செயல்படுகிற�ோம்.
• வரி ஏய்ப்பு
Morgan உடன் த�ொடர்புடைய எந்தவ�ொரு தனிநபர், சப்ளையர் மற்றும் வாடிக்கையாளர் குற்றவியல் வரி ஏய்ப்பு செய்வதற்கு
எதுவாக நாங்கள் செயல்படமாட்டோம்.

நாங்கள் கையூட்டு அல்லது ஊழல் நடப்பதற்கு துணைப�ோகமாட்டோம்

நாங்கள் அதிகாரிகளுக்கு கையூட்டு க�ொடுப்பது அல்லது ஊழலில் ஈடுபடுவது ப�ோன்ற செயல்களை செய்யமாட்டோம். கையூட்டு
என்பது எங்கள் வணிக நடத்தைக்கு முறையற்ற நன்மையை வழங்கும் ந�ோக்கத்துடன் பெறுவத�ோ அல்லது வாங்குவத�ோ ஆகும்.
மேலும் இது, பணம், பரிசு, பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்குதல், கிக்ஸ்பேக்ஸ், உதவிகள், வேலை வாய்ப்பு, ப�ொழுதுப�ோக்கு
அல்லது பிற சலுகைகளை நேர்முகமாகவ�ோ அல்லது இடைத்தரகர் மூலமாகவ�ோ செய்வதை உள்ளடக்கியது. ஊழல் என்பது
கையூட்டு வாங்குதல், அடுத்தவரை ஏமாற்றுவது, பணம் கையாளுதல, பணம் ம�ோசடி செய்வது, தவறான ஒப்பந்தம் ப�ோடுவது,
கூட்டாக இணைந்து விலையை நிர்ணயம் செய்தல், ப�ோட்டியை கட்டுப்படுத்துதல் ப�ோன்ற செயல்களாகும். Morgan குழுமத்தில்
அரசாங்க அதிகாரிகளை கையாளுதல், பரிசுகள் மற்றும் விருந்தோம்பல், நன்கொடைகள், ஸ்பான்சர்ஷிப்பர்கள் வழங்குவதில்
குறிப்பிட்ட விதிகள் உள்ளது.

கருத்துமுரண்பாடுகளை தவிர்க்கிற�ோம்

நிர்வாக க�ோட்பாடுகள் நிமித்தமாக Morgan குழுமத்திலுள்ள தனி நபருக்கோ குடும்பத்திற்கோ அல்லது நண்பர்களுக்காகவ�ோ
எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய மாட்டோம். ஏதேனும் முரண்பாடு எழுந்தால், விவாதிப்போம் யார் இதனால் பயனடைவார்கள் என்று
மூன்றாம்நபர் இதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வார் என்ற க�ோணத்திலும் பார்ப்போம். ஏதேனும் குழப்பம் ஏற்பட்டால் எங்கள்
மேலதிகாரியிடம் க�ொண்டு சென்று அவரை இதற்கு ஒரு தீர்வு காண விழைவ�ோம்

நேர்மையான வர்த்தக க�ொள்கை

எங்கள் விநிய�ோகஸ்தர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சக ப�ோட்டி நிறுவனங்களுடனான த�ொடர்புகளில் நேர்மையை
கடைப்பிடிக்கிற�ோம். வாடிக்கையாளர்களுக்கும், விநிய�ோகஸ்தர்களுக்கும் இடையே உள்ள நம்பிக்கையுடன் நீண்ட கால
உறவுகளை உருவாக்க நாங்கள் முயள்கிற�ோம். சந்தையில், நாங்கள் விளம்பரப்படுத்தி, சந்தைப்படுத்தி, தவறான அறிக்கைகள்
செய்யாமல், நியாயமான முறையில் விற்பனை செய்கிற�ோம். எமது விநிய�ோகஸ்தர்கள் ப�ொறுப்பான முறையில் இயங்குவதை
உறுதிப்படுத்துகின்றோம், முற்றும் அவர்தம் த�ொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாகவும் நியாயமான முறையில் இருப்பத�ோடு
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் வணிக செயற்பாட்டின் ப�ோது பரிசீ லிக்கப்படுகின்றன.

நாங்கள் எங்கள் மக்களை நல்ல விதத்தில நடத்துகிற�ோம்
சமமான வேலைவாய்ப்பில் நம்பிக்கை :

தனிப்பட்ட தகுதி மற்றும் பங்களிப்பு ஆகியவற்றின் பேரில் மட்டுமே அனைவருக்கும் வேலை மற்றும் பதவி உயர்வு என்பதை
நாங்கள் நம்புகிற�ோம். எந்தவ�ொரு நபருடனும் பாகுபாடு காண்பதை அனுமதிக்க மாட்டோம், எங்களுடன் இணைந்து செயல்படும்
அனைவருக்கும், நியாயத்தன்மை மற்றும் சமமான வாய்ப்பை ப�ொருந்தக்கூடிய வகையில் செயல்படுகிற�ோம்.

துன்புறுத்தல், பாகுபாடு அல்லது க�ொடுமைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை
நாங்கள் ப�ொறுத்துக் க�ொள்ள மாட்டோம்

எங்கள�ோடு பணிபுரிபவர்கள் எந்த ஒரு விதத்திலும் துன்புறுத்தல், மக்களை பாகுபாடு பார்த்தல் அல்லது மிரட்டல், ப�ோன்ற எந்த
விதமான செயல்களையும் செய்ய அனுமதிப்பதில்லை; அத்தகைய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளதன் விளைவாக எங்களது
ஊழியர்களின் முழுதிறனை பெறமுடிகிறது. நாங்கள் ஒருப�ோதும் வன்முறை தூண்டுதலை அனுமதிப்பதில்லை.

எங்கள் வணிகத்தை பாதுகாக்கிற�ோம்
நாங்கள் நிறுவனத்தின் ச�ொத்துக்களை
பாதுகாக்கிற�ோம்:

Morgan நிறுவனத்தின் ச�ொத்துகள் அனைத்தையும் பாதுகாப்பது மற்றும் பராமரிப்பது
த�ொழிற்சாலை, எந்திரங்கள், கணினிகள், அறிவுசார்ந்த ப�ொருட்கள், தகவல்கள்,
வணிகம் சம்மந்தப்பட்ட வாய்ப்புகள், நிதிகள் ஆகிய அனைத்திற்கும் நாங்களே
ப�ொறுப்பு. எங்கள் ரகசிய தகவலைப் பாதுகாப்பதன் மூலம் Morgan எதிர்காலத்தை
நாங்கள் பாதுகாக்கிற�ோம்; Morgan சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களும் எங்களை நம்பி
அடுத்தவர்கள் கூறிய தகவல்களையும் பாதுகாக்கிற�ோம். எங்கள் நிறுவனத்தின்
ஆராய்ச்சி மேம்பாடு மற்றும் உற்பத்தி எப்படி என்பதைப் ப�ொறுத்து சிறப்பு கவனம்
எடுக்க விழைகிற�ோம்.

சரியான வணிக பதிவுகளை நாங்கள்
வைத்திருக்கிற�ோம்:

Morgan செயல்திறன் மற்றும் வழிநடத்தும் முன்னேற்றத்தை புரிந்துக�ொள்வதில் நமது
நிதி பதிவுகளின் துல்லியம் மிகவும் முக்கியமானது. எங்கள் பரிவர்த்தனைகளின்
சரியான மற்றும் முழுமையான வர்த்தக பதிவுகள் மற்றும் கணக்குகளை நாங்கள்
பராமரிக்கிற�ோம், மேலும் இது எங்கள் வணிகத்தின் நேர்மையை பிரதிபலிக்கிறது.
ஆவணங்கள், கணக்குகள் அல்லது பதிவுகளை நாங்கள் மாற்றவ�ோ அழிக்கவ�ோ
மறைக்கவ�ோ அல்லது தவறாகவ�ோ செயல்படுத்துவதில்லை.

நாங்கள் ப�ொறுப்புடன் ஒப்பந்தம் செய்கிற�ோம்:

நாங்கள் ப�ொறுப்புணர்வுடன் ஒப்பந்தங்களை முடிக்கிற�ோம், நாங்கள் ஆபத்து மற்றும்
வெகுமதிகளை சமநிலைப்படுத்துகின்ற அதே சமயத்தில் நாங்கள் கைய�ொப்பமிடக்
கூடிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதை உறுதிபடுத்திக�ோகிற�ோம். Morgan சட்டக்
க�ொள்கைக்கு இணங்க எங்கள் ப�ொறுப்புணர்வை நாங்கள் நிர்வகிக்கிற�ோம்.

