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பிராம்பிள்ஸ்  

நடத்தை விைிமுதை 
பிராம்பிள்ஸ் ேிறுவனத்தின் ேடத்மதயில் அமனத்து சதாழிலாைர்களுக்கான ஒரு ேன்னடத்மத சேறி மற்றும் சட்ட அடிப்பமட அமமப்பு  
 

பிராம்பிள்ஸ் இன் குைிக்க ாள் மற்றும் மைிப்பு ள்  
 

பிராம்பிள்ஸ் இன் குறிக்நகாள்  

 ஆதரவுச் நசமவகைில் புதுமமயான சதாழில் தீர்வுகமை அைிப்பதில் உலகின் முன்னணி வழங்குேராக ஆவது  

 ேம்முமடய வாடிக்மகயாைர்கைின் பார்மவகைில் தனித்தன்மம வாய்ந்த மதிப்மபச் நசர்ப்பதற்கு ேம்முமடய அவுட்நசார்சிங் 

ேிபுணத்துவத்மத பயன்படுத்துவது  

 ேம்முமடய ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களுமடய ஆக்கச் சிந்தமன வாயிலாக நமன்மமயான பங்குதாரர் மதிப்மப 

உருவாக்குவது 

ேம்முமடய குறிக்நகாமை அமடவதற்கு, அமனத்து பிராம்பிள்ஸ் சதாழிலாைர்கைின் ேடத்மதகளும் ேம்முமடய 

பகிர்ந்துசகாள்ைப்பட்ட மதிப்புகைினால் கண்டிப்பாக வழிகாட்டப்பட நவண்டும்:  

 அமனத்து சசயல்களும் வாடிக்மகயாைர்களுடநன சதாடங்குகிறது 

 ேமக்கு சவற்றித் தாகம் இருக்கிறது  

 ோம் பாதுகாப்பு, பன்முகத்தன்மம, மக்கள், குழுப் பணி ஆகியவற்றில் பற்றுறுதி சகாண்டிருக்கிநறாம் 

 ோம் புதுமமமய வைர்க்கும் கலாச்சாரத்தில் ேம்பிக்மக சகாண்டிருக்கிநறாம் 

 ோம் எப்சபாழுதும் ோணயத்நதாடும் சமுதாயம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மீது மரியாமதயுடனும் சசயலாற்றுகிநறாம்  
 

குறிக்நகாமை அமடவதற்கும் மதிப்புகளுடன் பணியாற்றுவதற்கும் பிராம்பிள்ஸ் எந்சதந்த ோடுகைில் இயங்குகிறநதா 

அங்சகல்லாம் ோம் ஒழுங்குமுமற அடிப்பமட அமமப்புடன் கண்டிப்பாக இணங்கி ேடந்தும் உச்ச அைவிலான நேர்மமமய 

மற்றும் ேியாயமான வணிகத்சதாடர்மப நபணி பாதுகாத்திட நவண்டும்.  

பிராம்பிள்ஸ் இன் ேற்சபயமர உயர்த்தும் வமகயில் ேீங்கள் உங்களுமடய சதாழிமல ேடத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறரீ்கள்.  

பபாருளடக் ம்  

பிராம்பிள்ஸ்யின் குறிக்நகாள் மற்றும் மதிப்புகள்  2 

அறிமுகம்  3 

ேமடமுமறப்படுத்துதல்  3 

கூட்டாண்மமக்குரிய சமூகப் சபாறுப்பு  3 

சதாழில் ோணயம்  4 

சபாதுவான சகாள்மககள்  4 

சவைிப்பமடயாகப் நபசுதல்  5 

சதாடர்ச்சியான சவைிப்படுத்தல் மற்றும் தகவல் 

பரிமாற்றங்கள்  5 

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த இடர் நமலாண்மம  7 

நபாட்டி  7 

எங்களுமடய ஊழியர்கள்  8 

மனித உரிமமகள்  9 

லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு 10 

அனுமதி அைித்தல்கள் 10 

வழங்குேர்கள்  10 

பங்கு பரிவர்த்தமன  11 

இடர் நமலாண்மம  11 

ஆவண நமலாண்மம  11 

தரவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தனியுரிமம  11 

சமூக  ஊடகம்  11 

தணிக்மக மற்றும் இணக்கத்தின் ேிமறவு  12 

அட்டவமண 1:  சபருேிறுவன சமூகப் சபாறுப்புக் சகாள்மக  13 

அட்டவமண 2:  சவைிப்பமடயாகப் நபசுதல் சகாள்மக  16 

அட்டவமண 3:  சதாடர்ச்சியான மமறசவைியடீு மற்றும் 

தகவல் தகவல் பரிமாற்றக் சகாள்மக  22 

அட்டவமண 4:  கடுமமயான சம்பவங்கமை 

சதரிவிப்பதற்கான குழும தகவல் 

சதரிவித்தல்  30 

அட்டவமண 5:  சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த சகாள்மக  31 

அட்டவமண 6:  நபாட்டி இணக்கக் சகாள்மக  33 

அட்டவமண 7:  உடல் ஆநராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்புக் 

சகாள்மக  35 

அட்டவமண 8: பன்முகத்தன்மம சகாள்மக 37 

அட்டவமண 9:  கடனடீ்டுப்பத்திரங்கள் வணிகக் சகாள்மக  39 

அட்டவமண 10:  இடர் நமலாண்மம  49 

அட்டவமண 11:  ஆவண நமலாண்மமக்கான 

வழிகாட்டுதல்கள்  50 

அட்டவமண 12: சமூக ஊடகக் சகாள்மக 52 

அட்டவமண 13: வழங்குேர் சகாள்மக 59 

அட்டவமண 14: லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்புக் சகாள்மக 61 
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அைிமு ம்  

 

பிராம்பிள்ஸ் சதாழிலின் ேடத்மதயில் 

அமனத்து சதாழிலாைர்களுக்கான ஒரு 

ேன்னடத்மத சேறி மற்றும் சட்ட அடிப்பமட 

அமமப்மப இந்த ேடத்மத விதிமுமற 

அைிக்கிறது. இது ோங்கள் எங்களுமடய 

வாடிக்மகயாைர்கள், சதாழிலாைர்கள், 

பங்குதாரர்கள், வழங்குேர்கள் மற்றும் 

சமுதாய மக்கமை எவ்வாறு 

மதிப்பிடுகிநறாம் என்பமதப் பற்றியது. இது 

பிராம்பிள்ஸ் மற்றும் மற்ற சார்பு 

ேிறுவனங்களுக்கு இமடயிலான 

ேம்பகத்தன்மமமய வைர்த்திடும்.  

 

ேம்முமடய வாடிக்மகயாைர்கள் 

தங்களுமடய வியாபாரத்மத 

சசய்வதற்கும் மீண்டும் ேம்மிடநம திரும்பி 
வந்து சதாழில் சசய்வதற்கு விரும்பும் ஒரு 

இடமாகவும் ஊழியர்கள் 

பணியாற்றுவதற்கு விரும்பும் ஒரு 

இடமாகவும் பிராம்பிள்ஸ் இருக்க 

நவண்டும் என ோங்கள் விரும்புகிநறாம். 

மூலதனச் சந்மதகள் மற்றும் புதிய 

பங்குதாரர்கமை அணுகுவதற்கான 

பங்குதாரர்கள் மற்றும் கடனைிப்பவர்கைின் 

ேம்பிக்மகமயப் சபற ோங்கள் 

விரும்புகிநறாம். எங்சகல்லாம் சதாழில் 

புரிகிநறாநமா அங்சகல்லாம் ோம் 

மதிக்கப்படுபவர்கைாகவும் சமுதாயங்கள் 

வரநவற் புக ைில் 

வரநவற்கப்படுபவர்கைாகவும் இருப்பதற்கு 

ோங்கள் விரும்புகிநறாம்.  

 

ஒரு ேடத்மத விதிமுமறக்குள் அடங்கி 
சசயலாற்றுவதன் மூலநம 

நமற்கூறியவற்மற அமடந்திட முடியும். 

பிராம்பிள்ஸ் க்காக பணியாற்றும் 

ஒவ்சவாருவரும் இதில் கண்டிப்பாக 

பங்சகடுத்துக்சகாள்ை நவண்டும்.  

 

 

நதடமுதைப்படுத்துைல்  

 

இந்த ேடத்மத விதிமுமற அமனத்து 

பிராம்பிள்ஸ் சதாழிலாைர்களுக்காவும், 

அவர்களுமடய பணித்தன்மம, 

அவர்களுமடய நேரடி பணி வழங்குேர் 

அல்லது அவர்கள் உலகத்தில் எந்த 

இடத்தில் இருக்கிறார்கள் 

என்பமதசயல்லாம் கருத்தில் 

எடுத்துக்சகாள்ைாமல் சபாதுப்பமடயான 

ேடத்மத அடிப்பமட அமமப்பு ஒன்மற 

அைிக்கின்றது. ேம்முமடய குறிக்நகாள் 

மற்றும் மதிப்புகளுடன் ஒன்றிமணயுங்கள்; 

இது பிராம்பிள்ஸ் கலாச்சாரத்தின் 

முக்கியமான ஒரு பகுதியாகும்.  

 

அமனத்தும் உள்ைிட்டமவகைாக 

இருப்பதற்கு இந்த சேறிமுமற 

எண்ணமிடப்படவில்மல. உள்ளூர் 

நதமவகளுக்நகற்ப சில துமறகைில் 

விரிவான சகாள்மககமை ேம்முமடய 

ேிறுவனங்கள் நமம்படுத்திக்சகாள்ை 

நவண்டும் என்று ோங்கள் 

எதிர்பார்க்கிநறாம். உங்கள் 

ேிறுவனங்களுக்கு நதமவப்படுகின்ற 

கூடுதல் உள்ளூர்க் சகாள்மககள் 

எத்தமகயதாக இருந்தாலும் அதனுடன் 

கூட்டு இமணவாகச் நசர்வதற்கு 

வழிகாட்டுதல் சகாள்மககள் அடங்கிய 

சதாகுப்பு ஒன்மற இந்த விதிமுமற 

அைிக்கிறது  

 

 

பபருநிறுவன சமூ ப் 

பபாறுப்பு  

 

இந்த விதிமுமறயில் கூறப்பட்டுள்ை பல 

விஷயங்கள் கூட்டாண்மமக்குரிய சமூகப் 

சபாறுப்பு (Corporate Social Responsibility (CSR)) 

என்ற அகன்ற தமலப்புகைின் கீழ் 

வருகின்றது. ேம்முமடய பங்குதாரர்கைிடம் 

ோம் எவ்வாறு சதாடர்புசகாள்வது என்பமத 

அது விவரிக்கிறது. ஒட்டுசமாத்த CSR 

சகாள்மக ஒன்மற பிராம்பிள்ஸ் 

பின்பற்றுகிறது. அமத அட்டவமண 1ல் 

காணலாம்.  
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வர்த்ை  நாணயம்  

 

பபாதுவான ப ாள்த  ள்  
 

அமனத்து சதாழில்களும் அமவ 

அமமந்துள்ை ோடுகைின் சட்டம் மற்று 

ஒழுங்குமுமறகளுடன் இணங்கி 
ேடத்தப்பட நவண்டும்.  

 

ோம் இயங்குகின்ற சந்மதகைில் ோம் 

ேியாயமான முமறயில் 

நபாட்டிநபாடுகிநறாம்.  

 

ோம் பாதுகாப்புடன் பணியாற்ற நவண்டியது 

அவசியம் மற்றும் ேம்முமடய 

சதாழிலாைர்கள், வாடிக்மகயாைர்கள் 

மற்றும் ேம் சதாழில் பிரிவுகைிலுள்ை 

சமுதாய மக்கைின் சுகாதாரம், பாதுகாப்பு 

மற்றும் ேலவாழ்வுக்கான சதாழில்ரீதியான 

சிறந்த ேமடமுமறமய ோம் சசயற்படுத்த 

நவண்டியதும் அவசியமாகும்.  

 

தனிேபர்களுக்காக ேிறுவனத்தினுமடய 

ேீண்ட-கால விருப்பங்கமை 

விட்டுக்சகாடுத்து குமறந்த-கால 

ேன்மமகமை சபற்றுத்தருவமதக் 

காட்டிலும் பிராம்பிள்ஸ் க்கு ேீண்ட-கால 

ஆதாயங்கமை சபற்றுத்தர ோம் குறிமவக்க 

நவண்டும்.  

 

ேம்முமடய கூட்டாண்மமக்குரிய 

இலக்குகமை அமடவதற்கு 

ஊழியர்களுக்கும் குழுமுயற்சிக்கும் இந்த 

குழுமத்தில் உடன் 

பணியாற்றுகின்றவர்கைிடமிருந்து 

ஒத்துமழப்பு நதமவப்படுகிறது என்பநத 

எங்கள் ேம்பிக்மகயாகும்.  

 

ேம்முமடய நபச்சுகளும் சசயல்களும் ோம் 

இமணந்து பணியாற்றுகின்ற பல்நவறு 

வமகயான மக்கள் மற்றும் 

கலாச்சாரங்களுக்கும் மற்றும் 

அவர்களுமடய மனித உரிமமகளுக்கும் 

மதிப்பைிப்பதாக இருக்க நவண்டியது 

அவசியமாகும்.  

 

ஊழல் ேமடமுமறகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

லஞ்சம் அல்லது அமத ஒத்த வழங்குத் 

சதாமககள் எதுவும் எவருக்கும் 

வழங்கப்படநவா, எவரிடமிருந்தும் 

ஏற்கப்படநவா மாட்டாது.  

அமனத்து வணிகரீதியான 

பரிவர்த்தமனகள் முமறயாகவும் 

துல்லியமாகவும் பதிவுசசய்யப்படும்.  

 

விற்பமன முகவர்கள், ஆநலாசகர்கள் 

மற்றும் அவர்களுக்கு ஒப்பான 

அறிவுமரஞர்கள் இத்தமகய 

சகாள்மககளுக்கு இணங்கி ேியமிக்கப்பட்டு 

அவர்களுமடய நசமவகளுக்கு ஏற்ப 

தகுதியான சம்பைம் வழங்கப்பட நவண்டும்.  

 

சசாத்துக்களும் இரகசியத் தகவல்களும் 

முழுவதுமாக பாதுகாக்கப்பட நவண்டும் 

மற்றும் அவற்மற சதாழிலாைர்கள் 

தங்களுமடய சுய லாபத்திற்காக 

பயன்படுத்தக் கூடாது.  

 

சதாழிலாைர்கள் தங்களுமடய சுய 

ேலன்கள் மற்றும் பிராம்பிள்ஸ் இன் 

ேலன்களுக்கு இமடநய முரண்பாடுகமை 

ஏற்படுத்துவதற்கான ேடவடிக்மககைில் 

ஈடுபடுவநதா, அல்லது ஈடுபட முயல்வநதா 

கண்டிப்பாகக் கூடாது.  

 

முரண்பாடுகள் ஏற்படக்கூடிய 

இடங்கைாவன: உரிமம பகிர்வு, 

ஒப்பந்தங்கைில் நேரடியான அல்லது 

மமறமுகமான சுய ேலன்கள், 

உங்களுமடய ேிறுவனச் சூழ்ேிமலயில் 

ேியாயமானமவ என்று கருதப்படும் 

ேிமலகளுக்கு அப்பால் அன்பைிப்புகமை 

அல்லது நகைிக்மககமை எதிர்பார்த்தல் 

அல்லது ஏற்றுக்சகாள்ளுதல், பிராம்பிள்ஸ் 

க்கு சவைிநய பணி சசய்தல் அல்லது 

இரகசியத் தகவல்கமை பயன்படுத்துதல். 

சாத்தியமான முரண்பாடுகமை ேீங்கள் 

சதரிவிக்க நவண்டியது அவசியமாகும். 

ஐயமிருந்தால், உங்களுமடய நமலாைர், 

குழுமத்தின் சபாது ஆநலாசகர் அல்லது 

கம்சபனிச் சசயலரிடம் இருந்து 

அறிவுமரமய சபற்றிடுங்கள்.  

 

பிராம்பிள்ஸ் அரசியல் ேன்சகாமடகமை 

அைிப்பதில்மல.  
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பவளிப்பதடயா ப் கபசுைல்  
 

ேம்பகத்தன்மம மற்றும் ஒருமமப்பாடு 

பிராம்பிள்ஸ் க்கு இன்றியமமயாததாகும். 

தவறான ேடத்மத மற்றும் ஒழுங்கீனச் 

சசயல்கள் ேம்பகத்தன்மமமய 

சீர்குமலத்து ேம்முமடய ேற்சபயருக்கும் 

ேிறுவனத்திற்கும் இடருண்டாக்கிடும். 

தவறான சசயல்கமைப் பற்றி சமய்யான 

ஐயப்பாட்மடக் சகாண்டிருக்கும் 

பணியாைர்கள், தங்கள் மீதான எதிர்த் 

தாக்குதல்கள் அல்லது 

பழிவாங்குதல்கமைப் பற்றிய பயமின்றி 
அவற்மற சவைிப்பமடயாக நபசும் 

அைவிற்குப் பாதுகாப்பான சூழ்ேிமலயில் 

இருக்கிறார்கள் என்பமத அவர்களுக்கு 

அறியச் சசய்வநத ேம்பகத்தன்மமமய 

பாதுகாப்பதற்கான சிறந்த வழியாகும். 
 

சவைிப்பமடயாக நபசுதலின் மீதான ேம் 

சகாள்மக அட்டவமண 2இல் 

உள்ைடங்கியுள்ைது. தவறான சசயல்கைில் 

எமவசயல்லாம் அடங்குகிறது மற்றும் 

தவறான சசயல்கள் பற்றிய ஏநதனும் 

கவமலகமை எழுப்ப பணியாைர்கள் 

விரும்பினால் அவர்கள் என்ன சசய்ய 

நவண்டும் என்பதற்கான உதாரணங்கமை 

இது அமமத்துத் தருகிறது.  இந்தக் 

சகாள்மகயின் சவற்றிக்கு அமனத்துப் 

பணியாைர்களும் சபாறுப்பாகிறார்கள். 

பணியாைர்கைால் சதரிவிக்கப்படும் 

எமவயும் சிரத்மதயுடன் 

எடுத்துக்சகாள்ைப்பட்டு, ரகசியமாகப் 

புலனாய்வு சசய்யப்படும். ேல்லசதாரு 

ேம்பிக்மகயில் உண்மமயான 

கவமலமயத் சதரிவிக்க முன்வரும் எவர் 

ஒருவருக்கும் எதிராக எதிர்த் தாக்குதல் 

சதாடுத்தல் அல்லது பழிவாங்குதல் 

சகித்துக்சகாள்ைப்படமாட்டாது.  
 
 

பைாடர்ச்சியான 

பவளிப்படுத்ைல் மற்றும் 

ை வல் பரிமாற்ைங் ள்  
 

சதாழில் பிரிவுகைில் இருக்கும் 

முக்கியமான தகவல்கள் மற்றும் 

பிராம்பிள்ஸ்இனுள் ேமடசபறும் 

சசயல்பாடுகள் விமரவாகவும் 

முமறயாகவும் மூத்த நமலாண்மம 

ேிர்வாகிகளுக்கு சதரிவிக்கப்படுகிறது 

என்பமத உறுதிபடுத்துவதற்கு கடுமமயான 

ேிகழ்வுகமை சதரிவிப்பதற்கான இந்த 

சகாள்மககள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் 

வடிவமமக்கப்பட்டுள்ைன. என்ன 

சசய்யப்பட நவண்டும் மற்றும் உள்நையும் 

சவைிநயயும் தகவல்கள் எவ்வாறு 

சதரிவிக்கப்பட நவண்டும் என்பமதப் பற்றி 
அந்தந்த நேரங்கைில் முடிவுகள் 

எடுக்கப்படும்.  
 

தன்னுமடய உள்விவகாரங்கமைப் பற்றிய 

துல்லியமான தகவல்கள் தங்களுமடய 

முதலீட்டாைர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் 

கிமடக்கப்சபறுகிறது என்பமத 

உறுதிபடுத்திக் சகாள்வதற்கு பிராம்பிள்ஸ் 

உறுதிபூண்டுள்ைது. குறிப்பாக, 

தங்களுமடய பங்கு விமலயின் மீது 

தாக்கத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏநதனும் 

காரணங்கள் இருந்தால் அமவ 

ஆஸ்திநரலிய சந்மதக்கு முமறயாகத் 

சதரிவிக்கப்படுகின்றன என்பமத 

உறுதிபடுத்திக் சகாள்வதற்கு 

உறுதிபூண்டுள்ைது.  
 

இமத சசய்வதன் சபாருட்டு, திறந்த உள் 

மமறசவைியடீ்டுக் சகாள்மக ஒன்மற ோம் 

சசயல்படுத்துவது இன்றியமமயாததாகும். 

இதன்மூலம் ேிறுவனங்கைில் இருந்து 

சதாடர்புமடய தகவல்கள் மற்றும் 

சசயல்பாடுகள் கூட்டாண்மம மமயத்திற்கு 

சபாருத்தமான வழிகைின் ஊநட 

அனுப்பப்படுகிறது. இதன் முடிவாக, 

சதரிவிப்பு சசய்முமறகமையும் 

கட்டுப்பாடுகமையும் 

ேமடமுமறப்படுத்துவதற்கு மற்றும் 

தகவல்கமை சவைியிடுவதற்கான 

வழிகாட்டுதல்கமை வமரயறுப்பதற்கு 

சபாறுப்பு சகாண்ட மமறசவைியடீ்டுக் குழு 

ஒன்று ேிறுவப்பட்டுள்ைது. இந்தக் குழு 

ஒவ்சவாரு சதாழில் பிரிவுகைிலும் முக்கிய 

சசயல்பாடுகைிலும் மமறசவைியடீ்டு 

அலுவலர்கமை ேியமித்திடும். 

தங்களுமடய சதாழில் பிரிவின் 

ேடவடிக்மககமை அல்லது தங்கைின் 

சசயல் சபாறுப்புகமைப் பற்றிய சபாருள் 

தகவல்கமை உடனடியாக குழுவுக்கு 

அைிப்பதற்கு இந்த அலுவலர்கள் 

சபாறுப்பாவார்கள்.  
 

சரியான தகவல்கள் 

சவைியிடப்படுகின்றனவா என்பமத உறுதி 
சசய்வதற்கு, ஊடகம், முதலீட்டாைர்கள் 
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மற்றும் பகுப்பாய்வாைர்கைிடம் பகிரங்கக் 

கூற்றுகமை சவைியிட அதிகாரம் சபற்ற 

குறிப்பிட்ட ேபர்கள் பிராம்பிள்ஸ்இனுள் 

இருக்கிறார்கள். இது நபான்ற சவைி 
ேபர்கைிடம் மற்ற எவரும் தகவல் 

பரிமாறிக்சகாள்ைக்கூடாது. சமூக ஊடகம் 

அல்லது சமூக வமலப்பின்னல் 

சதாழில்நுட்பங்கைின் மூலம் 

சவைியிடப்படுபமவயும் பகிரங்கக் 

கூற்றுகைில் அடங்கும்.  

 

சதாடர்ச்சியான மமறசவைியடீு மற்றும் 

தகவல் பரிமாற்றங்கள் அட்டவமண 3இல் 

உள்ைடங்கியுள்ைது. அட்டவமண 4இல் 

உள்ை கடுமமயான ேிகழ்வுகமை 

சதரிவிப்பதற்கான குழும 

வழிகாட்டுதல்கைினால் இது 

வலுவூட்டப்பட்டுள்ைன.  

 

ஏநதனும் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் 

எதிர்பாராத விமைவுகமை எங்கள் 

கவனத்திற்கு சகாண்டு நசர்ப்பதற்கு 

ோங்கள் எங்கள் நமலாைர்கமைநய 

சார்ந்திருக்கிநறாம். அதன் பின்னர் 

பிரச்சமன சிறந்த வமகயில் 

தீர்ந்துவிட்டாலும், அதிநலநய 

ேிமலக்சகாண்டு, என்ன ேிகழ்கிறது 

என்பமதக் காணுவதற்கு 

காத்திருக்கக்கூடாது. சில நேரங்கைில் இந்த 

சகாள்மக மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு 

உட்பட்ட ஒரு சூழ்ேிமலமய அமனத்து 

நமலாைர்களும் சந்திப்பதற்கு 

வாய்ப்புள்ைது. சிறந்த திட்டமிடல் 

இருந்தாலும் விபத்துகள் ஏற்படலாம். இது 

பின்வரும் அமனத்து விஷயங்கைிலும் 

சபாருந்தும்: கடுமமயான ேிகழ்வுகள் 

(சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு, 

சட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுமற மீறல்கள் 

உள்ைிட்டமவ), ேம்முமடய ேிறுவன 

இலாபங்கைின் மீது தாக்கத்மத 

ஏற்படுத்தக்கூடிய எதிர்பாராத 

சசலவினங்கள், முதலீட்டாைர்கள் மற்றும் 

பகுப்பாய்வாைர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய 

உணர்ச்சி மிகுந்த விவகாரங்கள், பிற 

ேிறுவனங்கமை மகயகப்படுத்துமகயில் 

வணிகரீதியான அபாயங்கமை கண்டறிதல், 

சாத்தியமுள்ை ேீதிமன்ற வழக்கு 

விவகாரங்கள் அல்லது பிராம்பிள்ஸ் இன் 

ேற்சபயருக்கு பாதிப்மப ஏற்படுத்தக்கூடிய 

ஏநதனும் விவகாரங்கள்.  

அத்தமகய ேிகழ்வு ஒன்று ேிகழும் 

வமகயில் இருந்தால் உடனடியாக உங்கள் 

நமலாைரிடம் சதரியப்படுத்துங்கள். நமல் 

ேிமலயிலுள்ை ேிர்வாகிகளுக்கு 

அத்தகவல்கமை அனுப்புவதற்கு 

உங்களுமடய நமலாைர்கநை 

சபாறுப்பாவார்கள். ேிகழ்வுகள் 

அதிநவகமாக ேிகழும் நவமையில் அல்லது 

ஊடகத்தின் பார்மவ விழுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் இருக்கும் நவமையில், உங்கள் 

மமறசவைியடீ்டு அலுவலரிடமும் 

சதரிவிக்கப்பட நவண்டும். சபாருத்தமான 

ேபர்கமை விழிப்பூட்டுவதற்கான 

சபாறுப்மப அவர்கள் ஏற்றுக்சகாள்வார்கள். 

தான் அறிந்த விவகாரம் ஒன்று 

கூட்டாண்மமக்குரிய ஆளுமமக்கு 

பகுப்பாய்வாைர்கள் அல்லது ஊடகத்தின் 

மூலம் சவைிப்படுத்தப்படுகிறது, அல்லது 

அவ்விவகாரத்மத கூட்டாண்மமக்குரிய 

ேிர்வாகத்தினர் சவைியிலிருந்து மற்சறாரு 

ஆதாரத்தின் மூலம் கண்டறிகிறார்கள் 

என்றால் அது அந்த சதாழில் பிரிவின் 

கடுமமயான மதிப்படீ்டுப் பிமழயாகும்.  
 

அமனத்து ேிகழ்வுகளும் சவைிநய 

சதரியப்படுத்தப்பட நவண்டிய 

அவசியமில்மல ஆனால் அமத முடிவு 

சசய்வதற்கான உரிமமமய 

மமறசவைியடீ்டுக் குழு சகாண்டுள்ைது. 

தகவலறிவித்தல் தீர்மானம் ஒன்மற 

எடுப்பதற்கு உடனடியாக நதமவப்படுகின்ற 

அமனத்து உண்மமகமையும் சசயற்குழு 

சகாண்டுள்ைது என்பமத உறுதி 
சசய்துசகாள்வதற்கு உள்ைமம சதரிவிப்பு 

வழிகாட்டுதல்கமைப் பின்பற்றுவநத 

அமனத்து பிராம்பிள்ஸ் சதாழிலாைர்கைின் 

சபாறுப்பாகும்.  
 

நீைிமன்ை வழக்கு விவ ாரங் தளத் 

பைரிவித்ைல்  
 

அமனத்து மிரட்டல்கள் அல்லது 

குறிப்பிடத்தக்க ேிதிச் சசலவடீுகமை 

சகாண்டிருக்கின்ற அல்லது ேிறுவனத்தின் 

ேற்சபயமர பாதிக்கக்கூடிய உலகம் 

முழுவதிலுமுள்ை சதாழில் பிரிவுகைினுள் 

இருக்கும் உள்ைபடியான ேீதிமன்ற வழக்கு 

விவகாரங்கமை சகாண்டிருக்கின்ற, 

வழக்கமான அறிக்மக ஒன்று குழுமத்தின் 

சபாது ஆநலாசகருக்கு அனுப்பப்பட 

நவண்டும். ஏநதனும் புதிய இனங்களுக்காக 

இது உடனடியாக புதுப்பிக்கப்பட நவண்டும்.  
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சுற்றுச்சூழல் சார்ந்ை இடர் 

கமலாண்தம  

 

சுற்றுச்சூழல் இடர் நமலாண்மமக்கான 

முமனப்பான அணுகுமுமறமய 

நமற்சகாள்ளுமாறு ோங்கள் பிராம்பிள்ஸ் 

இன் சதாழிலாைர்கமைக் 

நகட்டுக்சகாள்கிநறாம்.  

 

பூஜ்யம் தீங்கு (Zero Harm) ேிமலமய – 

அதாவது காயங்கநைா சுற்றுச்சூழல் 

நசதநமா இல்லாத ேிமலமய - 

குறிக்நகாைாகக் சகாண்டு பணிபுரிவதில் 

பிராம்பிள்ஸ் பற்றுறுதி சகாண்டிருக்கிறது. 

எங்கள் வாடிக்மகயாைர்களுக்கான 

ஆதரவுச் நசமவகைில் புதுமமயான, 

திறமமயான, ேிமலசபறும் 

சதாழில்வணிகத் தீர்வுகமை அைிப்பநத 

எங்கள் இலக்கு.  

 

சுற்றுச்சூழல் சகாள்மக (அட்டவமண 5இல் 

இடம்சபற்றுள்ைது) ேிர்வாகசமபயினால் 

ேிறுவப்பட்டு, சுற்றுச்சூழமலப் 

பாதுகாப்பதற்கான சட்டங்கமை இன்னமும் 

இயற்றாத ோடுகள் உள்ைிட்ட 

உலகத்திலுள்ை அமனத்து ோடுகைிலும் 

இயக்கப்படுகிறது.  

 

கபாட்டி  

 

ோம் இயங்குகின்ற சந்மதகைில் ோம் 

ஆற்றலுடனும் ேியாயமான முமறயிலும் 

நபாட்டியிடுநவாம் என்பநத சவற்றியின் 

மீதான பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய அதீத 

விருப்பத்தின் அர்த்தமாகும்.  

 

நபாட்டி மனப்பான்மமயில்லாத ேடத்மத 

ேம்முமடய வாடிக்மகயாைர்களுக்கு 

ேல்லதல்ல, அது மற்றவர்கமைப் பற்றி 
ேம்மம எண்ணவிடாமலும் தன்னிமறவு 

சபற்றுவிட்நடாம் என்ற 

மனப்பான்மமமயயும் ஏற்படுத்திடும். அது 

சபாதுவாக சமுதாயத்தில் 

ஏற்றுக்சகாள்ைக்கூடியதல்ல. ோம் 

இயங்குகின்ற சந்மதகைில் ோம் 

ஆற்றலுடனும் ேியாயமான முமறயிலும் 

நபாட்டியிடுநவாம் என்பநத சவற்றியின் 

மீதான பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய அதீத 

விருப்பத்தின் அர்த்தமாகும்.  

சபாருத்தமான அமனத்து 

சதாழிலாைர்களும் தாங்கள் 

பணியாற்றுகின்ற துமறகைில் உள்ை 

நபாட்டியிடுவதற்கான சட்டங்களுடன் 

இணங்கி ேடக்கிறார்கள் என்பமதயும் 

குறிப்சபடுத்துக்சகாள்வதற்கான 

மகநயட்டுடன் அதில் முழுப் பயிற்சிமய 

அவர்கள் சபறுகிறார்கள் என்பமதயும் 

உறுதி சசய்துசகாள்வதற்கான சபாறுப்பு 

நமலாைர்கமைநய சாரும். 

நபாட்டியிடுவதற்கான இணக்க ேடவடிக்மக 

சசயல்திட்டங்கள் மற்றும் மகநயடுகள் 

சதாடர்ச்சியாக புதுப்பிக்கப்பட நவண்டும். 

நபாட்டியிடுவதற்கான அதிகாரிகள் மூலம் 

சட்ட ேடவடிக்மககைில் இருந்து 

தற்காத்துக்சகாள்வது உங்களுக்கும் 

பிராம்பிள்ஸ் க்கும் நதமவப்படுகிறது 

எனில் தீவிர இணக்க ேடவடிக்மக 

சசயல்திட்டத்தின் அத்தாட்சி 
நதமவப்படும்.  

 

நபாட்டியிடுதல் விவகாரங்கைில் ேீங்கள் 

ஈடுபாடு சகாள்ளுதல், நகள்விகமை 

ஊடுருவிக் நகட்டல் மற்றும் இணக்க 

ேடவடிக்மகயில் தமலமமப் பண்மப 

விைக்குதல் ஆகியமவ தீவிர இணக்க 

ேடவடிக்மகக்கு நதமவப்படுகிறது. உங்கள் 

ேிறுவனத்தில் நபாட்டி அதிகமாக இருக்கும் 

துமறகமை கண்டறிந்து அவற்மற 

சதாடர்ச்சியான பயிற்சியைித்தல் 

அமர்வுகள் மூலம் மகயாளுங்கள்.  

 

மகயகப்படுத்தல்கள், முதலீடுகமை 

திரும்ப எடுத்துக்சகாள்ளுதல் மற்றும் 

கூட்டு முயற்சிகைில் நுமழதல் 

நபான்றமவ ஒழுங்குமுமற ஆமணயங்கள் 

மற்றும் ஒழுங்குமுமற 

தீர்மவயாைர்களுக்கு நபாட்டியிடுதல் 

சட்டத்தின் கீழ் சதரிவிக்கப்பட நவண்டிய 

அவசியத்மத அதிகரிக்கக்கூடும்.  

 

நபாட்டியிடுவதற்கான தமடேீக்கத்மத 

எதிர்பார்க்கும் நபாது அல்லது 

நபாட்டியிடுவதற்கான அதிகாரிகைால் 

புலன்விசாரமணக்கு உட்பட 

நவண்டியிருக்கும் நபாது உள் மற்றும் 

சவைி ஆய்வுகள், பரிவர்த்தமனகைின் 

அறிக்மககள் மற்றும் பகுப்பாய்வுகள் 

மற்றும் சபாருத்தமான சந்மதகமை 

(பிராம்பிள்ஸ் ேிர்வாகக்குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 
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உள்ைிட்டமவ) சவைிப்படுத்துவதற்கு 

சாத்தியமுள்ை நதமவகைில் விழிப்புடன் 

இருங்கள்.  

 

நபாட்டியிடுதல் அதிகாரிகைின் 

புலன்விசாரமணகமை சசய்வதற்கான 

அதிகாரங்கமைப் பற்றியும் அத்தமகமய 

சூழ்ேிமலகைில் என்ன சசய்யநவண்டும் 

என்பமதயும் சதாழிலாைர்கைிடம் 

கூறுங்கள்.  

 

சட்டத்திற்கு புறம்பான முரண்பட்ட நபாட்டி 

ேடவடிக்மககைின் விமைவாக 

பிராம்பிள்ஸ் கணிசமான அபராதங்கமை 

சசலுத்த நேரிடலாம் – உதாரணமாக, சில 

ோடுகைில், குழுமத்தினுமடய 

உலகைாவிய விற்பமனயைவில் 

அதிகபட்சமாக பத்து சதவதீ அபராதங்கள் 

சசலுத்த நேரிடலாம் – மற்றும் சில 

ோடுகைில், தனிேபர்கள் சுய அபராதங்கமை 

விதிக்கப்சபறக்கூடும் அல்லது 

சிமறத்தண்டமனமயக் கூட எதிர்சகாள்ை 

நவண்டியிருக்கும்.  

 

நபாட்டியிடுதல் அதிகாரிகைிடமிருந்து 

வரும் அமனத்து விசாரமணகளும் 

உடனடியாக குழுமத்தின் சபாது 

ஆநலாசகரிடம் சதரிவிக்கப்பட நவண்டும். 

முரண்பட்ட நபாட்டி ேடவடிக்மககைில் 

சதாழிலாைர்கள் ஈடுபடும் எத்தமகய 

ேிகழ்வுகமையும் குழுமத்தின் சபாது 

ஆநலாசகரிடம் சதரிவிக்க நவண்டியது 

அவசியமாகும்.  

 

நபாட்டி இணக்கக் சகாள்மக, அட்டவமண 

6இல் வமரயறுக்கப்பட்டுள்ைது.  

 

எங் ளுதடய ஊழியர் ள்  

 

சதாழிலாைர்கள் தங்களுமடய பணி 
சதாடர்பான ஏநதனும் பிரச்சமனகமை, 

ேம்பகமான அடிப்பமடயில், குழுமத்துடன் 

தாங்கள் விவாதிக்க முடியும் என்று 

எண்ணம் சகாள்ை நவண்டும்.  

 

பிராம்பிள்ஸ் நபான்ற ஆதரவு நசமவகள் 

அைிக்கும் ேிறுவனங்கைின் 

அமசக்கமுடியாத சசாத்து என்பது 

எங்களுமடய சதாழிலாைர்கள் 

ேிறுவனத்தின் மீது மவத்திருக்கும் 

பற்றுதநலயாகும். சதாழிலாைர்கள் 

முமறயாகவும் ேியாயமாகவும் ேடத்தப்பட 

நவண்டும். சதாழிலாைர்கைின் 

சாதமனகமையும் நேர்மமறயான 

ேடத்மதகமையும் அங்கீகரித்து பரிசைிக்க 

நவண்டும். சதாழிலாைர்களுமடய 

சபாருத்தமற்ற ேடத்மதகள் அல்லது 

சசயல்பாடுகைின் சான்றுகமை அவர்கைின் 

கவனத்திற்கு சகாண்டு நசர்த்து அத்தமகய 

குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலைிப்பதற்கு 

அவர்கமை அனுமதியுங்கள்.  
 

கடுமமயான ஒழுக்கக்நகட்டிற்கான 

சட்டப்படியான பணிேீக்கம் சசய்யப்படுவது 

ேீங்கலாக, சதாழிலாைர்கள் தங்களுமடய 

சபாருத்தமற்ற ேடத்மதகள் அல்லது 

சசயல்பாடுகமை திருத்திக்சகாள்வதற்கான 

நபாதுமான வாய்ப்பு அைிக்கப்பட 

நவண்டும். 
 

பைாழில்சார்ந்ை சு ாைாரம் மற்றும் 

பாது ாப்பு  
 

தன்னுமடய அமனத்து 

சதாழிலாைர்களுக்கும் பாதுகாப்பான 

பணியாற்றும் சூழமல அைிப்பநத 

பிராம்பிள்ஸ் இன் சகாள்மகயாகும் 

(அட்டவமண 7ஐ பார்க்கவும்)  
 

காயங்கள் இல்லாத, சுற்றுச்சூழலுக்குச் 

நசதமில்லாத மற்றும் மனித உரிமமகள் 

மீது சகடுதலான பாதிப்புகள் விமைவிக்காத 

பூஜ்யம் தீங்கு என்ற ேிமலமய எட்ட 

Brambles உறுதிபூண்டுள்ைது. பாதுகாப்பாக 

பணியாற்றுவதற்கும் சுற்றுச்சூழல் 

இணக்கத்மத உறுதிசசய்வதற்கும் 

நதமவப்படுகின்ற சதாமலநோக்குப் 

பார்மவ, மதிப்புகள் மற்றும் ேடத்மதகமை 

மற்றும் உறுதிநயற்மப வமரயறுக்கின்ற 

பூஜ்யம் தீங்கு விைக்க அட்டவமண 

அமனத்து சதாழிலாைர்களுக்கும் 

வழங்கப்பட்டுள்ைது மற்றும் பிராம்பிள்ஸ் 

இன் வமலதைத்திலும் 

கிமடக்கப்சபறுகிறது 
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சபாருந்துகின்ற அமனத்து சதாழில்சார்ந்த 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புச் சட்டங்கைின் 

நதமவகளுடன் ேீங்கள் உங்கமை 

அறிமுகப்படுத்திக்சகாள்ை நவண்டும்.  

 

உங்கள் ேிறுவனத்திற்கான பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுகாதாரத்மத கவனத்தில் சகாண்டு 

சிறந்த இயக்க ேமடமுமறகமை 

சசயற்படுத்துங்கள்.  

 

பணியாற்றும் இடங்கைில் விபத்து ேடக்கும் 

இடங்கமை கண்டறிவதற்கு, 

கட்டுப்படுத்துவதற்கு மற்றும் தடுப்பதற்கு 

உங்களுமடய இடர் நமலாண்மம 

அமமப்புகமை சதாடர்ச்சியாக திறனாய்வு 

சசய்யுங்கள். விபத்துகள் ஏற்படும் நபாது, 

அமதத் சதாடர்ந்து ேமடசபறும் புலன் 

விசாரமணக் காலங்கைில் சதாழிலாைர்கள் 

ேியாயமான முமறயில் ேடத்தப்பட 

நவண்டும்.  

 

இயங்குதல் இலக்குகமை அமடவதற்கு 

பாதுகாப்பு ேமடமுமறகைில் ஒருநபாதும் 

சமரசம் சசய்துசகாள்ைக்கூடாது.  

 

அமனத்து கடுமமயான ேிகழ்வுகளும் 

ேிர்வாக தமலமமக் குழுவிற்கு விைக்கப்பட 

நவண்டியது அவசியமாகும்.  

 

மனக்குதை ள்  

 

சதாழிலாைர்கள் தங்களுமடய பணி 
சதாடர்பான ஏநதனும் பிரச்சமனகமை, 

ேம்பகமான அடிப்பமடயில், குழுமத்துடன் 

தாங்கள் விவாதிக்க முடியும் என்று 

எண்ணம் சகாள்ை நவண்டும். பிராம்பிள்ஸ் 

ேியாயமாக, ேடுேிமலமமயுடன் மற்றும் 

ேம்பகமான முமறயில் விவகாரத்தின் மீது 

விமரவாக தீர்மானம் அைிக்கும் என்ற 

ேம்பிக்மக சகாண்டு அவர்கள் அத்தமகய 

விவகாரங்கமை எழுப்ப இயல நவண்டும்.  
 

பன்மு த்ைன்தம 

 

பிராம்பிள்ஸ் சரிசமமான வாய்ப்புகமை 

அைிக்கும் ஒரு ேிர்வாகமாகும். பாலினம், 

இனம், நதசிய அமடயாைம், வர்க்கம், ேிறம், 

வயது, பாலியல் அமடயாைம், ஊனம், 

மதம், திருமண ேிமல அல்லது அரசியல் 

கருத்து (அட்டவமண 8ஐ பார்க்கவும்) 

நபான்றவற்மற கருத்தில் சகாள்ைாமல் 

ஒவ்சவாருவமரயும் ேியாயமாகவும் 

மரியாமதயாகவும் ேடத்தக்கூடிய பணிச் 

சூழமல அைிப்பதற்கும் பலவமகப்பட்ட 

பணியாைர்கமை நமம்படுத்துவதற்கும் 

ோங்கள் உறுதிபூண்டுள்நைாம். 

நவமலவாய்ப்பு மற்றும் 

முன்நனற்றமமடதல் ஆகியமவ 

கண்டிப்பாக சதாழில்முமறத் திறன் மற்றும் 

தகுதிகைின் அடிப்பமடயில் மட்டுநம 

பிராம்பிள்ஸ்இனுள் இருக்க நவண்டும்.  

 

பணியாற்றும் இடத்தில் உங்களுமடய சக 

சதாழிலாைர்களுடன் ேீங்கள் 

ஒன்றிமணந்து பணியாற்றுவதில் 

கவனமுடன் இருங்கள், குறிப்பாக அவர்கள் 

குமறந்த அதிகாரம் சகாண்ட ேிமலயில் 

இருந்தால் அவ்வாறு இருங்கள். ஒவ்சவாரு 

ஊழியரும் தனது சக ஊழியர்கமைத் 

தனிேபர்கைாக மதிக்க நவண்டும், தனது 

சசயல்களும் சசாற்களும் மற்றவர்கள் மீது 

ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கத்மதப் பற்றி 
அறிந்திருக்க நவண்டும். பணியாற்றும் 

இடத்தில் ஏற்படுவதற்கு சாத்தியமுள்ை 

சதாந்தரவுகைில் விழிப்புடன் இருங்கள் 

மற்றும் அதன் விமைவாக ஏற்படும் 

ஏநதனும் விமைவுகமை எவ்வாறு 

மகயாளுவது என்பதில் அக்கமற 

எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள். சதாந்தரவுகமை 

உண்டாக்கும் சசயல்கமை பிராம்பிள்ஸ் 

கடுமமயான ஒழுக்கக்நகடாக கருத்தில் 

எடுத்துக்சகாள்கிறது.  

 

சங் த்ைில் இதணயும் உரிதம  

 

சங்கத்தில் இமணவது தனிேபர்களுமடய 

சுதந்திரம் என்று ோங்கள் கருதுகிநறாம். 

கூட்டாகவும் தனியாகவும் மற்றும் 

தனிப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் வாயிலாகவும், 

உள்ளூர் சட்டத்திற்கிணங்கவும், பழக்க 

வழக்கங்கள் வாயிலாகவும் ோங்கள் 

எங்களுமடய சதாழிலாைர்களுடன் 

சதாடர்பு ஏற்படுத்திக்சகாள்கிநறாம்.  

மனிை உரிதம ள்  

 

மனித உரிமமகைின் மீதான உலகம் 

தழுவிய பிரகடணத்தில் உள்ைடங்கியுள்ை 

சகாள்மககமை ோங்கள் ஆதரித்து 

தூக்கிேிறுத்துகிநறாம். குறிப்பாக, 

எங்களுமடய சசாந்த இயக்கங்கைில் 
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அல்லது எங்களுமடய 

வழங்குேர்களுமடய இயக்கங்கைில் 

குழந்மதத் சதாழிலாைர்கள் 

பணியாற்றுவமத அல்லது கட்டாயப் 

பணியாைர் முமறமய ோங்கள் 

ஒருநபாதும் சபாறுத்துக்சகாள்ை 

மாட்நடாம். “குழந்மத” என்னும் சசால் 15 

வயதுக்குக் கீழுள்ை, அல்லது கட்டாயக் 

கல்விமய ேிமறவு சசய்யநவண்டிய 

வயதுக்குக் கீழுள்ை, அல்லது இந்த ோட்டில் 

நவமலயில் அமர்த்துவதற்கான 

குமறந்தபட்ச வயதுக்கு கீழுள்ை 

என்பவற்றில் உயர்ேிமலயிலுள்ை 

எந்தசவாரு ேபமரயும் குறிக்கும். ஆபத்தான 

நவமலக்கான குமறந்தபட்ச வயது 18 

ஆகும். 

 

லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் 

எைிர்ப்பு 

 

ோம் எமது வியாபாரத்மத ேியாயமாகவும், 

நேர்மமயாகவும், அறசேறியுடனும் 

ேடத்துவதற்கும், ோம் சசயல்படும் 

ோடுகைின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு 

ேடத்துவதற்கும் உறுதியுடன் 

கட்டுப்பட்டுள்நைாம். 
 

அதனால், நேர்மமயற்ற ஊழல் சசயல்கள் 

ஏற்றக்சகாள்ைத்தக்கமவ அல்ல.  

லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு ோம் பூஜ்யம் 

சகிப்புக் சகாள்மகமயக் சகாண்டுள்நைாம். 

ேீங்கள் யாருக்கும் லஞ்சம் 

சகாடுக்கக்கூடாது அல்லது யாரிடமிருந்தும் 

சபற்றுக்சகாள்ைக்கூடாது. 

 

இந்தக் நகாட்பாடுகமை பின்பற்றுவதில் 

உங்களுக்கு உதவ, லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் 

எதிர்ப்புக் சகாள்மகமய பிராம்பிள்ஸ் 

கமடபிடிக்கிறது, அமத அட்டவமண 14  

இல் காணலாம். 

 

அனுமைி அளித்ைல் ள் 

 

ஒரு உலகைாவிய ேிறுவனமாக இருக்கும் 

பிராம்பிள்ஸ், தான் வர்த்தகம் சசய்யும் 

ோடுகளுக்குப் சபாருந்துகின்ற அமனத்து 

வர்த்தக அனுமதிகள் மற்றும் 

கட்டுப்பாடுகளுக்கு தமடகள், சபாருைாதார 

ரீதியான தமடகள், கலால், சபாருள் 

அல்லது உற்பத்தி சசய்த ோட்டின் 

குறியடீுகள் மற்றும் புறக்கணிப்புக்கு 

எதிரான சட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுமறகள் உள்ைிட்டவற்றுக்கு 

இணக்கமாக இருக்க 

கடமமப்பட்டிருக்கிறது.  

 

இந்தத் நதமவப்பாடுகளுக்கு 

இணங்குவதில் உங்களுக்கு உதவி 
புரிவதற்காக, பிராம்பிள்ஸ் ஒரு அனுமதி 
அைித்தல் சகாள்மகமய 

சுவகீரித்துக்சகாண்டுள்ைது, இதமன 

https://bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/

GLOBAL-COMPLIANCE.aspx -இல் இருக்கும் 

குழுமத்தின் சட்டம் மற்றும் இணக்க 

மன்றத்தில் காணலாம் அல்லது இதன் ஒரு 

பிரதிமய பிராம்பிள்ஸ் சட்டம் மற்றும் 

இணக்க பிரதிேிதியிடம் இருந்து 

சபற்றுக்சகாள்ைலாம். 

 

வழங்குநர் ள்  

 

தனது வாடிக்மகயாைர்கள், பணியாைர்கள் 

மற்றும் பங்குதாரர்கள் மற்றும் அவர்கள் 

வசிக்கும் சமூகம் ஆகியவற்றுக்குச் நசமவ 

சசய்யும் ேீடித்து ேிமலக்கிற ஒரு 

வணிகத்மதத் சதாடர்ந்து உருவாக்கி, 
வழங்கல் சதாடரில் ஒரு சபாறுப்பான 

மற்றும் மதிப்புமிக்க ஒரு கூட்டாைியாக 

இருக்க ோங்கள் உறுதிபூண்டுள்நைாம். 
 

ேமது ேீண்டகால சவற்றிக்கு வலிமமயான 

மற்றும் ஆற்றல் வாய்ந்த வழங்குேர் 

அடித்தைம் இன்றியமமயாதது. 

வாடிக்மகயாைர்கைின் மாறிவரும் 

நதமவமய எதிர்சகாள்ை, வழங்குேர்கைின் 

ேிபுணத்துவம் மற்றும் திறமன ோங்கள் 

சார்ந்துள்நைாம். 

 

ேன்னடத்மத விதி மற்றும் பூஜ்யம் தீங்கு 

சாசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

சகாள்மககள் மற்றும் விழுமங்களுக்கு 

அடிபணிந்து அதிகத் திறன்மிக்க, 

பாதுகாப்பான மற்றும் ேீடித்து ேிமலக்கிற 

வழங்கல் சதாடர்கமை 

உருவாக்குவதற்காக வழங்குேர்களுடன் 

பணியாற்ற ோங்கள் உறுதிபூண்டுள்நைாம். 

 

Bramblesன் வழங்குேர் சகாள்மகமய 

அட்டவமண 13 

ல் காணலாம். 

https://bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/GLOBAL-COMPLIANCE.aspx
https://bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/GLOBAL-COMPLIANCE.aspx
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பங்கு பரிவர்த்ைதன  

 

சபாதுவாக சந்மதகளுக்கு 

கிமடக்கப்சபறாத விமல குறித்த முக்கியத் 

தகவல்கமை இயக்குேர்கள் மற்றும் 

சதாழிலாைர்கள் தங்கள் வசம் 

மவத்திருந்தால் அவர்கள் பிராம்பிள்ஸ் 

இன் பங்குகமை கண்டிப்பாக வாங்கநவா 

விற்கநவா கூடாது. பிராம்பிள்ஸ் இன் 

கடனடீ்டுப் பத்திரங்கள் வணிகக் 

சகாள்மகமய அட்டவமண 9 நமலும் 

விரிவாக வமரயறுக்கிறது.  

 

இடர் கமலாண்தம  

 

பிராம்பிள்ஸ் இன் சதாடர்ந்த வைர்ச்சிக்கும் 

சவற்றிக்கும் சிறப்பான இடர் நமலாண்மம 

அதிமுக்கியமானது, எங்கள் 

குறிக்நகாள்கமை ேிமறநவற்ற 

மமயமானது. 

 

குழுமம் முழுவதிலும் வலுவானசதாரு 

இடர் நமலாண்மம கலாச்சாரத்மத ேிறுவி 
ேிறுவன சசயல்பாட்டுத் திட்டங்கள் 

முக்கியமான இடர்கமை சிறப்பாக 

நமலாண்மம சசய்யும்படி அமமவமத 

உறுதிப்படுத்துவநத எங்கள் இலக்கு. 

ோங்கள் எங்கள் வியூகரீதியான திட்டமிடல் 

ேிகழ்முமறக்காகத் திறமமயான இடர் 

நமலாண்மமமய அறிமுகப்படுத்துநவாம், 

சதாழில்வணிக இடர்கமைப் பிரதிபலிக்க 

மூலதன ஒதுக்கீட்மட நமம்படுத்துநவாம், 

ஒப்புக்சகாள்ைப்பட்ட, அமமப்பு சார்ந்த 

மற்றும் சதாழில்வணிகக் குறிக்நகாள்கைின் 

ேிச்சயத்தன்மம மூலம் நபாட்டி ரீதியான 

ஆதாயத்மத ோடுநவாம். 

 

இடர் நமலாண்மம வழிகாட்டுதல்கள் 

அட்டவமண 10இல் விவரமாக 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன.  
 

ஆவண கமலாண்தம  

 

ஆவணங்கமை (கணினி ஆவணங்கள் 

மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் உள்ைிட்டமவ) 

பாதுகாத்து மவத்திருப்பதற்கான அல்லது 

அழிப்பதற்கான ஆவண-நமலாண்மம 

சகாள்மக ஒன்மற நமம்படுத்துங்கள். 

அத்தமகய சகாள்மககள் சபாருந்துகின்ற 

அமனத்து சட்டத் நதமவகளுடன் இணங்கி 

ேடந்திட நவண்டும். படிவத்திலுள்ை 

வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் இந்த 

சகாள்மகயின் உள்ைடக்கங்கள் 

இமணக்கப்பட்டுள்ைன (அட்டவமண 11). 

தவறாக கருதப்படும் எத்தமகய 

கருத்துமரகமை அைிப்பதற்கு 

(உதாரணமாக, ஆவணங்கைின் மீது 

மகயினால் எழுதப்பட்ட குறிப்புகள் 

அல்லது மின்னஞ்சல்கைில்) தவிர்க்க 

பாருங்கள். ஏசனனில் அமவ 

சதைிவில்லாதமவகைாக இருந்தால் சட்ட 

சேருக்கடிகமை உருவாக்கக்கூடும். 
 

பிராம்பிள்ஸ் ஆல் அல்லது அதற்கு எதிராக 

ேீதிமன்ற வழக்கு சதாடரப்படும் நபாது, 

அல்லது ஒழுங்குமுமற அதிகாரி 

ஒருவரால் புலன்விசாரமன ஒன்று 

ேமடசபறும் நபாது, தகராறில் இருக்கின்ற 

விவகாரங்களுக்கு சதாடர்பான அல்லது 

புலன்விசாரமணக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆவணங்கமை 

(மின்னணு ஊடகத்தில் பதியப்பட்டிருக்கும் 

ஆவணங்கள் உள்ைிட்டமவ) கண்டிப்பாக 

அழிக்கக்கூடாது.  
 

ைரவுப் பாது ாப்பு மற்றும் 

ைனியுரிதம  
 

சதாழிலாைர்கள் தங்களுமடய 

பணிக்காலத்தின் நபாது சபற்ற அமனத்து 

தகவல்கமையும் கண்டிப்பாக இரகசியமாக 

மவத்துக்சகாள்ை நவண்டும்.  
 

தன்னுமடய சதாழிலாைர்கள் மற்றும் 

வாடிக்மகயாைர்கள் சதாடர்புமடய 

தகவல்கைின் இரகசியத்மத 

காப்பாற்றுவநத பிராம்பிள்ஸ் இன் 

சகாள்மகயாகும். குறிப்பிட்ட உள்ளூர் 

இரகசியக்காப்புச் சட்டங்கள் ஏநதனும் 

இருந்தால் உள்ளூர் சட்டத் நதமவகளுடன் 

இந்த சகாள்மகயும் கூட்டு இமணவாக நசர 

நவண்டியது அவசியமாகும்.  
 

சமூ  ஊட ம் 
 

இமணயதைம் வழியாக சுலபமாய் 

தகவல்சதாடர்பு நமற்சகாள்வமத 

மக்களுக்கும் வர்த்தகங்களுக்கும் 

ஏதுவாக்குவதற்கு, ஃநபஸ்புக் (Facebook), 

லிங்க்ட்இன் (LinkedIn), ட்விட்டர் (Twitter) 

நபான்ற சமூக ஊடகங்கள் இமணயம்வழித் 

சதாழில்நுட்பத்மத உபநயாகிக்கின்றன. 
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சமூக ஊடகங்கள் வழியாக உட்பட ேமது 

தகவல்சதாடர்புகள் அமனத்திலுநம, ோம் 

உடனிமணந்து பணியாற்றுகின்ற மக்கைின் 

மற்றும் சகபணியாைர்கைின் பல்நவறு 

வமகயினருக்கு உயர்வாய் மதிப்பு 

காட்டுவதற்காகவும், குறிப்பிட்ட 

வாடிக்மகயாைர் தகவல்கமை ோம் 

இரகசியமாய்ப் பராமரிக்க நவண்டியுள்ைது. 

 

ப்ராம்பிள்ஸ்’ன் சமூக ஊடகக் சகாள்மக 

(“சகாள்மக”)-மய அட்டவமண 12-ல் 

காணலாம். இக்சகாள்மகயானது, 

ப்ராம்பிள்ஸ்’ன் பணியாைர்கள் சமூக 

ஊடகங்கமை உபநயாகிக்கும்நபாது 

கட்டாயம் பின்பற்றநவண்டிய 

வழிமுமறகமையும் நகாட்பாடுகமையும் 

ேிறுவுகிறது.  

 

இந்தக் சகாள்மக குறித்து உங்களுக்குக் 

நகள்விகள் இருந்தால் அல்லது 

நமற்சகாண்டு வழிகாட்டுதல் 

நதமவப்பட்டால், தயவுசசய்து 

உங்களுமடய மனித வைத்துமறப் 

பிரதிேிதிமயத் சதாடர்புசகாள்ளுங்கள் 

அல்லது பின்வரும் முகவரிக்கு ஈசமயில் 

சசய்யுங்கள்: socialmedia@brambles.com  
 

 

ைணிக்த  மற்றும் 

இணக் த்ைின் நிதைவு  

 

ஒவ்சவாரு ஆறு மாதங்கைிலும் 

வருடாந்திர மற்றும் அமர-ஆண்டு கணக்கு 

வழக்குகள் தயாரிக்கப்படும் நபாது மூத்த 

ேிர்வாகிகள் ஏற்பு ேிமறவு சசய்வதற்கு 

அல்லது தங்கைால் ஏற்பு ேிமறவு 

சசய்யமுடியாது என்பதன் மீதான 

விவகாரங்கமை கண்டறிவதற்கு 

நகட்டுக்சகாள்ைப்படுவார்கள். 

கூட்டாண்மமக்குரிய தணிக்மகயினால் 

அத்தமகய ஏற்பு ேிமறவுகள் தணிக்மக 

நசாதமனகள் சசய்வதற்கு 

உட்படுத்தப்படலாம்.  
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அட்டவமண 1 

கூட்டாண்மமக்குரிய சமூகப் 

சபாறுப்புக் சகாள்மக 

அைிமு ம்  

 

உலகைாவிய ஆதரவுச் நசமவகள் 

அைிப்பவர்கைில் முன்னணியில் உள்ை 

ேிறுவனமான பிராம்பிள்ஸ் நதாராயமாக 45 

ோடுகைில் இயங்குகிறது.  

 

இந்த CSR சகாள்மக பிராம்பிள்ஸ் இன் ேிர்வாக 

இயக்குேர்கைால் ஜூன் 2003இல் 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டு எங்களுமடய 

சதாழிலாைர்கள் அமனவருக்கும் தகவல் 

அைிக்கப்பட்டுள்ைது. சதாடர்ச்சியான 

அடிப்பமடயில் இமத சசயற்படுத்துவதற்கு 

ோங்கள் உறுதிநயற்றுள்நைாம்.  

 

பிராம்பிள்ஸ் இன் ேடத்மத விதிமுமறயில் 

உள்ைடங்கியுள்ை விரிவான சகாள்மககள் மற்ற 

பிற விஷயங்கைின் சுருக்கம் ஆகியமவ இதில் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. பிராம்பிள்ஸ் 

ேிறுவனத்தின் ேடத்மதயில் அமனத்து 

சதாழிலாைர்களுக்கான ஒரு ேன்னடத்மத சேறி 
மற்றும் சட்ட அடிப்பமட அமமப்மப இந்த 

ேடத்மத விதிமுமற அைிக்கிறது. இது ோங்கள் 

எங்களுமடய வாடிக்மகயாைர்கள், 

சதாழிலாைர்கள், பங்குதாரர்கள், வழங்குேர்கள் 

மற்றும் சமுதாய மக்கமை எவ்வாறு 

மதிப்பிடுகிநறாம் என்பமதப் பற்றியது. 

இதனுமடய ேகல் ஒன்று எங்களுமடய 

வமலதைத்தில் சவைியிடப்பட்டுள்ைது 

(www.brambles.com).  

 

CSR விவகாரங்களுக்கான தன்னுமடய 

பதிலைிப்மப சவைிப்பமடயாக 

சதரிவிப்பதற்கும் தகவலைிப்பதற்கும் 

பிராம்பிள்ஸ் உறுதிநயற்றுள்ைது. 

 

எங்களுமடய ேிறுவனங்கைிலும் எங்களுமடய 

சிறந்த சசயலாக்கங்கைிலும் நமம்பாடுகள் 

பிரதிபலிப்பதற்காக நதமவக்நகற்ப இந்த 

சகாள்மக, நேரத்திற்கு நேரம் மதிப்பாய்வு 

சசய்யப்படும்.  

 

பைாழில் நாணயம்  

 

குழுமத்தின் ேற்சபயமர உயர்த்துவதன் 

சபாருட்டு பிராம்பிள்ஸ் இன் அமனத்து 

சதாழிலாைர்களும் சதாழிமல ேடத்துவதற்கு 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். ேம்முமடய ேடத்மத 

மற்றும் சதாழில் பரிவர்த்தமனகமை ேிர்வகிக்க 

நவண்டிய நமநலாங்கிய சகாள்மககைாவன:  

 

அமனத்து சதாழில்களும் அமவ அமமந்துள்ை 

ோடுகைின் சட்டம் மற்று ஒழுங்குமுமறகளுடன் 

இணங்கி ேடத்தப்பட நவண்டும்.  

 

ோம் இயங்குகின்ற சந்மதகைில் ோம் 

ேியாயமான முமறயில் நபாட்டிநபாடுகிநறாம். 

ஊழல் ேமடமுமறகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

லஞ்சம் அல்லது அமத ஒத்த வழங்குத் 

சதாமககள் எதுவும் எவருக்கும் 

வழங்கப்படநவா, எவரிடமிருந்தும் 

ஏற்கப்படநவா மாட்டாது.  

 

சதாழிலாைர்கள் தங்களுமடய சுய ேலன்கள் 

மற்றும் பிராம்பிள்ஸ் இன் ேலன்களுக்கு 

இமடநய முரண்பாடுகமை ஏற்படுத்துவதற்கான 

ேடவடிக்மககைில் ஈடுபடுவநதா, அல்லது 

ஈடுபட முயல்வநதா கண்டிப்பாகக் கூடாது.  

 

”சவைிப்பமடயாக நபசுதல்” சகாள்மகயுடன் 

இணங்கி ேடக்கின்ற சதாழிலாைர்கள் 

ேிறுவனத்தில் எங்நகநயனும் ேமடசபறும் தீய 

சசயல்கமைப் பற்றி சமய்யான ஐயப்பாட்மடக் 

சகாண்டு அமத எங்கைிடம் சதரிவிக்க 

முன்வரும்நபாது அமத ோங்கள் தீவிரமானதாக 

எடுத்துக்சகாள்நவாம் மற்றும் அவர்கள் 

பழிவாங்கப்பட மாட்டார்கள். தங்களுமடய 

மலன் நமலாைர்கள், HRஇன் தமலமம அல்லது 

தங்களுமடய சதாழில் பிரிவினுள் 

பணியாற்றுகின்ற ஆநலாசகர் அல்லது 

கம்சபனிச் சசயலரிடம் அவர்கள் தங்களுமடய 

கவமலகமை எழுப்பலாம். அவர்களுமடய 

கவமலகள் முமறயாக விசாரிக்கப்பட்டு 

நதமவயான ேடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.  

 

பிராம்பிள்ஸ் அரசியல் ேன்சகாமடகமை 

அைிப்பதில்மல.  

 

http://www.brambles.com/
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சுற்றுச்சூழல்  

 

இயற்மகயான சுற்றுச்சூழமல ோங்கள் 

மதிக்கிநறாம் மற்றும் எங்களுமடய 

இயக்கங்கைில் சுற்றுச்சூழமலக் காக்கும் 

ேடவடிக்மககமை சசயற்படுத்துவதற்கு 

தீவிரமான முயற்சி நமற்சகாண்டுள்நைாம். 

ேம்முமடய ேிறுவனங்கள் சபாருத்தமான 

சுற்றுச்சூழல் சட்டங்களுடனும் 

ஒழுங்குமுமறகளுடனும் இணங்கி ேடப்பது 

நதமவப்படுகிறது மற்றும் பின்வரும் 

சகாள்மககமை பின்பற்ற நவண்டியதும் 

நதமவப்படுகிறது:  

 

 பிராம்பிள்ஸ் இன் பூஜ்யம் தீங்கு விைக்க 

அட்டவமணமயப் பின்பற்றுதல் - எங்கள் 

அன்றாடச் சசயல்பாடுகைில் சிறப்பான 

சுற்றுச்சூழல் ேமடமுமறகைில் பற்றுறுதி 
சகாள்ளுதல், அவற்றுக்குப் பங்கைித்தல். 

 மூலப் சபாருட்கள் மற்றும் ஆற்றமல 

பயன்படுத்துவதற்கான சசயல்திறமன 

நமம்படுத்துதல்.  

 உமிழ்வுகள் மற்றும் கழிவுகமைக் 

குமறத்தல்.  

 ோணயம், நேர்மம மற்றும் மரியாமதயுடன் 

சமுதாய அக்கமற சதாடர்பான 

விஷயங்களுக்கு சசவிசாய்த்தல். 

 சுற்றுச்சூழல் இடர் நமலாண்மமயில் 

முமனப்பான அணுகுமுமற உள்ை, இயற்மக 

வைங்கமைப் சபாறுப்பாக நமலாண்மம 

சசய்யும் வழங்குேர்கமைக் கண்டமடதல். 

 

மக் ள்  

 

எங்களுமடய சதாழிலாைர்கள் ேிறுவனத்தின் 

மீது மவத்திருக்கும் பற்றுதநல எங்களுமடய 

அமசக்கமுடியாத சசாத்தாகும். சதாழிலாைர்கள் 

முமறயாகவும் ேியாயமாகவும் ேடத்தப்பட 

நவண்டும். அவர்கைின் சாதமனகளுக்காகப் 

பரிசைிக்கப்பட நவண்டும். எங்களுமடய 

நவமலவாய்ப்புக் சகாள்மககள் 

பின்வருவனவற்மற ோங்கள் சசய்வதற்கு 

உறுதிநயற்றுள்ைது:  

 

 சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நமலாண்மமயில் சிறந்த ேமடமுமற 

வாயிலாக எங்களுமடய அமனத்து 

சதாழில்கைிலும் பாதுகாப்பான பணிச்சூழல் 

ஒன்மற ோங்கள் அைித்தல்.  

 சரிசமமான வாய்ப்புகமை அைிக்கும் ஒரு 

ேிர்வாகமாக சசயல்பட்டு, பாலினம், இனம், 

பாலினச் நசர்க்மக, வயது, ஊனம், மதம் 

அல்லது இனப்பிரிவு ஆகியவற்மறக் 

கருத்தில் சகாள்ைாமல் ஒவ்சவாருவரும் 

ேியாயமாக ேடத்தப்படக்கூடிய ேிறுவனமாக 

பலவமகப்பட்ட பணியாைர்கமை 

நமம்படுத்துதல்.  

 கற்றறிதல் மற்றும் நமம்படுவதற்கான 

வாய்ப்புகமை அைிப்பதன் மூலமாக, அவர்கள் 

தங்களுமடய சிறந்த சசயலாற்றமல 

அைிப்பதற்கு மற்றும் முழுத் திறமன 

உணர்ந்து சகாள்வதற்காக ஊக்கமைிக்கின்ற 

சூழல் ஒன்மற உருவாக்குதல்.  

 

 சதாழிலாைர்கள் தங்களுமடய பணியில் 

ேியாயமான, பாகுபாடற்ற மற்றும் 

இரகசியமான மதிப்பாய்மவப் சபறுநவாம் 

என்ற ேம்பிக்மகயுடன் ஏநதனும் பணி 
சதாடர்பான பிரச்சமனமய அவர்கைால் 

விவாதிக்க இயலும் என்பமத உறுதிசசய்தல்.  

 

சங்கத்தில் இமணவது தனிேபர்களுமடய 

சுதந்திரம் என்று ோங்கள் கருதுகிநறாம். 

கூட்டாகவும் தனியாகவும் மற்றும் தனிப்பட்ட 

ஒப்பந்தங்கள் வாயிலாகவும், உள்ளூர் 

சட்டத்திற்கிணங்கவும், பழக்க வழக்கங்கள் 

வாயிலாகவும் ோங்கள் எங்களுமடய 

சதாழிலாைர்களுடன் சதாடர்பு 

ஏற்படுத்திக்சகாள்கிநறாம்.  

 

சமுைாயம்  

 

 ோங்கள் இயங்குகின்ற இடங்கைிலுள்ை 

சமுதாய மக்களுக்கு நேர்மமறயாக 

பங்கைிப்பதற்கும் சபாறுப்பான அண்மட 

அயலாராக இருப்பதற்கும் ோங்கள் 

குறிக்நகாள் சகாண்டுள்நைாம்.  

 உள்ளூர் சமுதாய மக்களுக்குத் 

நதமவப்படுகின்ற சபாருத்தமான 

முதலீட்டிற்கு எங்கள் ேிறுவனங்கள் 

முன்னுரிமம அைித்திடும்.  

 சதாழிலாைர்கள் சமுதாயத்தில் 

சசயல்பாட்டுடன் இருப்பதற்கும், தன்நனற்பு 

நேரத்திற்கான நபாதுமான 

நவண்டுநகாள்கமை அனுமதித்து மற்றும் 

சமுதாய திட்டங்களுக்கான ேிதி ஆதரமவ 

அைித்து எங்கைின் சமுதாய மக்கமை 

சசன்றமடயும் சசயல்திட்டம் 

ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறது.  
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மனிை உரிதம ள்  

 

மனித உரிமமகைின் மீதான உலகம் தழுவிய 

பிரகடணத்தில் உள்ைடங்கியுள்ை 

சகாள்மககமை ோங்கள் ஆதரித்து 

தூக்கிேிறுத்துகிநறாம். குறிப்பாக, எங்களுமடய 

சசாந்த இயக்கங்கைில் அல்லது எங்களுமடய 

வழங்குேர்களுமடய இயக்கங்கைில் குழந்மதத் 

சதாழிலாைர்கள் பணியாற்றுவமத அல்லது 

கட்டாயப் பணியாைர் முமறமய ோங்கள் 

ஒருநபாதும் சபாறுத்துக்சகாள்ை மாட்நடாம்.  

 

வழங்குநர் ள்  

 

தனது வாடிக்மகயாைர்கள், பணியாைர்கள் 

மற்றும் பங்குதாரர்கள் மற்றும் அவர்கள் 

வசிக்கும் சமூகம் ஆகியவற்றுக்குச் நசமவ 

சசய்யும் ேீடித்து ேிமலக்கிற ஒரு வணிகத்மதத் 

சதாடர்ந்து உருவாக்கி, வழங்கல் சதாடரில் ஒரு 

சபாறுப்பான மற்றும் மதிப்புமிக்க ஒரு 

கூட்டாைியாக இருக்க ோங்கள் 

உறுதிபூண்டுள்நைாம். 

ேமது ேீண்டகால சவற்றிக்கு வலிமமயான 

மற்றும் ஆற்றல் வாய்ந்த வழங்குேர் அடித்தைம் 

இன்றியமமயாதது. வாடிக்மகயாைர்கைின் 

மாறிவரும் நதமவமய எதிர்சகாள்ை, 

வழங்குேர்கைின் ேிபுணத்துவம் மற்றும் திறமன 

ோங்கள் சார்ந்துள்நைாம்.  

ேன்னடத்மத விதி மற்றும் பூஜ்யம் தீங்கு 

சாசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை சகாள்மககள் 

மற்றும் விழுமங்களுக்கு அடிபணிந்து அதிகத் 

திறன்மிக்க, பாதுகாப்பான மற்றும் ேீடித்து 

ேிமலக்கிற வழங்கல் சதாடர்கமை 

உருவாக்குவதற்காக வழங்குேர்களுடன் 

பணியாற்ற ோங்கள் உறுதிபூண்டுள்நைாம். 
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அட்டவமண 2  

சவைிப்பமடயாகப் நபசுதல் 

சகாள்மக  

1. இந்ைக் ப ாள்த  

 

தவறான சசயல்கள் புரிதல் பற்றி பணியாைர்கள் 

தாங்கள் சகாண்டிருக்கக் கூடிய எந்தக் 

கவமலகமையும் எழுப்புவதற்காக அவர்கமை 

ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில், மனம் திறந்து 

நபசுவதற்கான சசயல்முமற ஒன்றுக்கான 

பிராம்பிள்ஸின் சபாறுப்பிமன 

கட்டுறுதியாக்குவதும் அதற்கு மறு 

உறுதியைிப்பதுநம இந்தக் சகாள்மகயின் 

நோக்கமாகும். இன்மறய சூழ்ேிமலயில் 

பிராம்பிள்ஸின் பணியாைர்கள் தவறான 

சசயல்கைில் இருந்து தங்கமைத் தற்காத்துக் 

சகாள்வதற்கான பிராம்பிள்ஸின் முதலாவது 

மற்றும் மிகச்சிறந்த அரணாக இருப்பார்கள்; 

பணியாைர்கள் தவறான சசயல்கமைக் 

கண்டுபிடித்து சதரியப்படுத்தும்நபாது, அதற்கான 

சரிப்படுத்தல் ேடவடிக்மகமய பிராம்பிள்ஸ் 

எடுத்து தீர்வு காண முடியும். தவறான 

சசயல்கமை ஆரம்பக் கட்டத்திநலநய 

கண்டுபிடித்து சதரியப்படுத்திவிடுவது 

ேம்பிக்மக மற்றும் நேர்மமக்கான ஒரு 

கலாச்சாரத்மதப் நபணிப் பராமரிப்பமதச் 

சார்ந்திருக்கிறது என்பமத ோம் 

அங்கீகரிக்கிநறாம்; இதில் பணியாைர்கள்: 

 

(அ)  கவமலகள் தீவிரமானதாக 

எடுத்துக்சகாள்ைப்படும் மற்றும் உரிய 

ேடவடிக்மக எடுக்கப்படும் என்பமதத் 

சதரிந்து சகாண்டு, ஏநதனும் வாய்ப்புள்ை 

தவறான சசயல்கமைக் கூடிய வமரயில் 

விமரவில் சதரியப்படுத்த 

ஊக்கமைிக்கப்படுகிறார்கள்; 

(ஆ)  தவறான சசயல்கள் பற்றிய 

கவமலகமைத் சதரிவிப்பதற்காகக் 

கிமடக்கப்சபறும் வழிமுமறகமைத் 

சதரிந்துசகாண்டு பயன்படுத்தலாம்; மற்றும் 

(இ)  சவைிப்பமடயாகப் நபசும் 

சசய்முமறயானது ரகசியமானது. நமலும், 

எதிர்த் தாக்குதல் சதாடுத்தல் அல்லது பழி 
வாங்குதல் சகித்துக்சகாள்ைப்பட மாட்டாது 

என ேம்பலாம்.  

 

2. இந்ைக் ப ாள்த  ளில் என்பனன்ன 

நடவடிக்த  ள் உள்ளடங்கு ின்ைன? 
 

எந்த ஒரு உள்ளூர் சட்டத்திற்கும் உள்பட்டு, கீநழ 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ை விஷயங்கைில் ஒன்று 

அல்லது அதற்கு நமற்பட்டதாக அடங்குகின்ற, 

உள்ைபடியான அல்லது திட்டமிடப்பட்ட 

ேடவடிக்மககமை சவைிப்படுத்த விரும்பும் 

பணியாைர்கமை இக்சகாள்மக பாதுகாக்கிறது. 

இந்தக் சகாள்மகயில், இத்தமகய 

ேடவடிக்மககள்  “ைவைான பசயல் ள்” என 

அதழக் ப்படு ின்ைன: 
 

(அ) குற்றச்சசயல்; 

(ஆ) உடல் ஆநராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கான ஆபத்துகள்; 

(இ) சுற்றுச்சூழலுக்கு விஷத்தன்மமயான 

சபாருட்கள் அல்லது சுற்றுச்சூழல் கழிவில் 

சவைியாவதில் இருந்து விமைகின்ற 

நசதம், அல்லது சபாருந்துகின்ற 

சுற்றுச்சூழல் சட்டத்திமன அல்லது 

ஒழுங்குமுமறமய மீறுதல்; 

(ஈ) உள்ைபடியாக அல்லது மிரட்டப்படுவது 

உள்பட, நகள்வி நகட்கப்படும்படியான 

கணக்கிடும் முமற, உள்ைக கணக்கிடும் 

முமற அல்லது தணிக்மகயில் தவறான 

நமலாண்மம: 

(i) பிராம்பிள்ஸின் ேிதி அறிக்மக தயாரிப்பு, 

மதிப்பாய்வு, மீைாய்வு அல்லது 

தணிக்மக ஆகியவற்றில் நமாசடி 

அல்லது நவண்டுசமன்நற பிமழ 

சசய்தல்; 

(ii) பிராம்பிள்ஸின் ேிதி அறிக்மகமயப் 

பதிவு சசய்தல் அல்லது நபணிப் 

பராமரிப்பதில் நமாசடி அல்லது 

நவண்டுசமன்நற பிமழ சசய்தல்; 

(iii) பிராம்பிள்ஸின் உள்ைக கணக்கிடு 

முமறக் கட்டுப்பாடுகைில் குமறபாடுகள் 

அல்லது அவற்றில் இணக்கம் 

இல்லாமம; 

(iv) பிராம்பிள்ஸின் ேிதிரீதியான 

பதிநவடுகள், ேிதி அறிக்மககள் அல்லது 

தணிக்மக அறிக்மககள் சம்பந்தமாக 

முதுேிமல அதிகாரிகள் அல்லது 

கணக்காைர்களுக்கு அல்லது 

அவர்கைால் தவறாக எடுத்துமரத்தல் 

அல்லது சபாய்யான அறிக்மககள் 

சகாடுத்தல்; அல்லது 

(v) பிராம்பிள்ஸின் ேிதி ேிமலமம பற்றி 
முழுமமயாகவும் ேியாயமாகவும் 

சதரியப்படுத்துதலில் இருந்து திமச 
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திருப்புதல்; 

(உ) லஞ்சம் மற்றும் ஊழல்; 

(ஊ) நமநல குறிப்பாக சசால்லப்படாத எந்த 

சட்டப்படியான அல்லது ஒழுங்குமுமற 

ரீதியான நதமவப்பாடுகமைச் சசய்ய 

அல்லது இணங்கத் தவறுதல்; 

(எ) பிராம்பிள்ஸின் ேடத்மத சேறிமுமற 

அல்லது இதரக் சகாள்மககள் அல்லது 

சசயல்முமறகைின் மீறல்; 

(h) வர்த்தக ரகசியங்கள் அல்லது 

உடமமரீதியான அல்லது ரகசியத் 

தகவல்கைின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற 

சவைிப்படுத்தல்; 

(i) பிராம்பிள்ஸின் ேற்சபயருக்கு கைங்கம் 

ஏற்படுத்தக்கூடிய ேடத்மத; அல்லது 

(j) நமற்கண்ட எநதனும் ஒன்றிமன 

நவண்டுசமன்நற மூடிமமறத்தல். 

 

ஏநதனும் தவறான சசயல் நேர்ந்துவிட்டது 

அல்லது நேரவிருக்கிறது என்ற உண்மமயான, 

ேன்னம்பிக்மகயின் நபரிலான கவமல 

உங்களுக்கு இருந்தால், இந்தக் சகாள்மகயின் 

கீழ் அதமன ேீங்கள் சதரிவிக்க நவண்டும். 

இதமன ேீங்கள் எவ்வாறு சசய்யலாம் என்பது 

குறித்த பல்நவறு வழிகள் கீழிருக்கும் பிரிவு 3-

இல் விைக்கப்பட்டுள்ைன. ஒரு சசயலானது 

இந்தக் சகாள்மகயின் கீழ் வருகிறதா என்பது 

பற்றி ேீங்கள் ேிச்சயமில்லாது இருந்தால், 

உங்கள் வரிமச நமலாைரிடம் அல்லது ேீங்கள் 

விரும்பினால், சட்டக்குழுவின் உறுப்பினர் 

எவரிடமாவது ேீங்கள் நபச நவண்டும். 

 

பணியில் ேீங்கள் ேடத்தப்பட்ட முமற நபான்ற 

உங்கள் சசாந்த சந்தர்ப்பச் சூழல்கள் சதாடர்பான 

புகார்கமை, இந்தக் சகாள்மகயும் மற்றும் 

கீழிருக்கும் பிரிவு 4-இல் அமமத்துக் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ை தகவல் சதரிவிக்கும் 

வழிமுமறகளும் அரவமணப்பதில்மல 

இதற்குப் பதிலாக, சசாந்த சந்தர்ப்பச் சூழல்கள் 

பற்றிய புகார்கைானது, உங்கள் வரிமச நமலாைர் 

அல்லது மனித வைத்துமற பிரதிேிதியிடம் 

சதரியப்படுத்த நவண்டும். அவர் உரிய 

ேடவடிக்மகமய எடுப்பார். தங்கள் சசாந்த 

சந்தர்ப்பச் சூழல்கள் சதாடர்பான ேல்ல 

ேம்பிக்மகயிலான ஒரு புகாமரத் தாக்கல் 

சசய்யும் எந்த ஒரு பணியாைர் பற்றிய 

ரகசியத்தன்மம மதிக்கப்பட்டு, அவர்கள் மீதான 

எந்த ஒரு எதிர்த்தாக்குதல் அல்லது 

பழிவாங்கலும் சகித்துக்சகாள்ைப்படமாட்டாது 

 

3. இந்ைக் ப ாள்த யின்  ீழா  

யாபரல்லாம் பவளிப்பதடயா ப் 

கபசலாம்? 
 

இந்தக் சகாள்மக மற்றும் இந்தக் சகாள்மகயில் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ை சசயல்முமறகைானமவ, 

பிராம்பிள்ஸின் ஒவ்சவாரு பணியாைருக்கும், 

மற்றும் சட்டப்படி அனுமதிக்கப்படுகின்ற 

ோடுகைிலும், வர்த்தக உறமவ பிராம்பிள்ஸ் 

சகாண்டிருக்கும் எந்த ஒரு தரப்பினருக்கும் 

(பிராம்பிள்ஸின் வாடிக்மகயாைர்கள், 

வழங்குேர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள், ஏசஜண்ட்டுகள் 

மற்றும் வினிநயாகஸ்தர்கள்) 

கிமடக்கப்சபறுகிறது.  
 

4. ஒரு  வதலதய எவ்வாறு எழுப்புவது 
 

அமனத்துத் பணியாைர்களும் மனம் திறந்தபடி, 

தாங்கள் வசதியாக உணரும் பட்சத்தில், 

நேரடியாக தங்கள் வரிமச நமலாைரிடம் 

உள்ைபடியான அல்லது சாத்தியமான தவறான 

சசயல் பற்றிய கவமலகமை எழுப்ப இயலும் 

என ோங்கள் ேம்புகிநறாம். சபாதுவாக 

சசால்வசதன்றால், தவறான சசயல் பற்றிய ஒரு 

கவமலக்கு விமரவாகத் தீர்வு காணும் ஒரு 

ேிமலயில் உங்கள் வரிமச நமலாைர் இருப்பார் 

எனலாம். எனினும், உங்கள் வரிமச நமலாைர் 

மட்டுநம உங்களுக்கான சதரிவு கிமடயாது. 

மற்ற வழிகைில் அடங்குபமவ: 
 

(அ) குழுமத்தின் ேிறுவனச் சசயலரின் 

சதாடர்புத் தகவல்கள்:  
 

ராபர்ட் சஜரார்ட் (Robert Gerrard) 

சதாமலநபசி: +61 2 9256 5271  

மின்னஞ்சல்:  Robert.Gerrard@brambles.com  
 

(ஆ) குழுமத்தின் சபாது ஆநலாசகரின் 

சதாடர்புத் தகவல்கள்:  
 

ஸீன் மர்ஃபி (Sean Murphy) 

சதாமலநபசி: +1 770 668.8217 

மின்னஞ்சல்: Sean.Murphy@brambles.com  
 

(இ) பிராந்திய சபாது ஆநலாசகரின் சதாடர்புத் 

தகவல்கள்: 
 

நடனியல் சபர்ரி (Daniel Berry), 

துமணத்தமலவர் மற்றும் பிராந்திய சபாது 

ஆநலாசகர், EMEA 

சதாமலநபசி: +44 (0) 1932 833 346  

மின்னஞ்சல்: Daniel.Berry@brambles.com  
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ஷான் ஃகாநல (Shawn Galey), துமணத் 

தமலவர் மற்றும் பிராந்திய சபாது 

ஆநலாசகர், ஆசியா பசிபிக் 

சதாமலநபசி: + 65 9772 8318 

மின்னஞ்சல்: Shawn.Galey@brambles.com 

 

நஜ ஃப்மர (Jay Frye), துமணத் தமலவர் 

மற்றும் பிராந்திய சபாது ஆநலாசகர், 

அசமரிக்க ோடுகள் 

சதாமலநபசி: + 1 407 355 6206 

மின்னஞ்சல்: James.Fryejr@brambles.com 

 

(ஈ) தமலமம இணக்க அதிகாரியின் சதாடர்புத் 

தகவல்கள்: 

 

ட்நரஸி எல்சலர்ஸன் (Tracey EllersonTel) 

சதாமலநபசி: + 1 770 668 8248 

மின்னஞ்சல்: Tracey.Ellerson@brambles.com 
 

(உ) சவைிப்பமடயாகப் நபசுவதற்கான 

பிராம்பிள்ஸின் நேரடித் சதாமலநபசி 
எண்ணானது, புகார் சதரிவிப்பதற்கான 

பலமுமன வழிமுமறகமைக் 

சகாண்டிருக்கிறது. சவைிப்பமடயாகப் 

நபசுவதற்கான நேரடித் சதாமலநபசி 
எண்ணானது, சுயசார்பான மூன்றாம் தரப்பு 

நசமவயைிப்பாைர் மூலமாக ஒரு ோைின் 24 

மணி நேரங்கைிலும், வாரத்தின் 7 

ோட்கைிலும் புகார் சதரிவிக்க 

அனுமதிக்கிறது. பணியாைர்கள் ஒரு 

நேரடித் சதாமலநபசி எண்மண 

உபநயாகித்து ஒரு விஷயத்மத 

எழுப்புவதற்கு, 

https://bramblesgroup.sharepoint.com/sites/HR/Pag

es/Speaking-Up.aspx, என்ற 

இமணயப்பக்கத்மதப் பார்மவயிடலாம், 

இது ஆன்மலனில், புகாரைிக்க முடிகின்ற 

கட்டமமப்பில் உள்ை, ோடு- அல்லது –

பிராந்தியம் குறிப்பான கட்டணமில்லா 

சதாமலநபசி எண்கள் அல்லது 

இமணப்புக்களுக்கான பட்டியமல 

வழங்குகிறது. 
 

கூடுதலாக, நமநல பட்டியலிடப்பட்ட 

வழிமுமறகமை உபநயாகித்து தவறான சசயல் 

பற்றிய ஒரு கவமலமயத் தாங்கள் தகவலைிக்க 

முடியாது என பணியாைர்கள் ேம்புகிற சில 

சந்தர்ப்ப சூழ்ேிமலகளும் இருக்கலாம். 

இப்படிப்பட்ட சூழலில், அந்தப் பணியாைர் 

இயக்குேர் மன்றத் தமலவர் அல்லது 

தணிக்மகக் குழுவின் தமலவரிடம் நேரடியாகத் 

சதாடர்பு சகாள்ைலாம்; இவர்கமை சலவல் 40, 

நகட்நவ 1, நமக்வாரீ ப்நைஸ், சிட்னி NSW 

ஆஸ்திநரலியா என்ற முகவரியில் இருக்கும் 

குழுவின் ேிறுவன சசயலாைர் மூலமாகத் 

சதாடர்புசகாள்ைலாம். இயக்குேர் மன்றத் 

தமலவர் அல்லது தணிக்மகக் குழுத் 

தமலவருக்கு அனுப்பப்படும் எந்தத் தகவலும் 

அவசர விஷயம் எனக் குறிக்கப்பட்டு 

”முன்னுரிமமயானது மற்றும் ரகசியமானது” 

எனவும் குறியிடப்பட நவண்டும். 
 

உபநயாகிக்கப்படும் வழிமுமற ஒரு 

சபாருட்டில்லாமல், தாங்கள் அறிய வரும் 

சந்நதகப்படும்படியான அல்லது உட்சபாதிவான 

தவறான சசயல் பற்றி ேமடமுமறக்கு ஏற்ப 

கூடிய விமரவில் சதரியப்படுத்திவிட 

நவண்டும். தவறான சசயல் பற்றி கூடிய 

விமரவில் சதரியப்படுத்திவிடுவதானது, ஒரு 

புலன்விசாரமணமய பிராம்பிள்ஸ் 

நமற்சகாண்டு, அதற்கு ேிவாரணமைிக்க அல்லது 

அதமன ேீக்க மற்றும் அதிலிருந்து எழும் 

நமாசமான பின்விமைவுகமைக் 

குமறந்தபட்சமாக்க ஏதுவாக்கும்.  
 

சந்நதகப்படும்படியான தவறான சசயமல, 

சபயர் குறிப்பிடாமல் அைிப்பதற்குச் 

சட்டப்படியாக அனுமதிக்கக்கூடிய ோடுகைில் 

ேீங்கள் சபயர் குறிப்பிடாமல் சதரிவிக்கலாம். 

எனினும் சபயர் குறிப்பிடாமல் சதரிவிக்கப்படும் 

சந்நதகங்கமைப் புலன்விசாரமண சசய்வது 

மிகவும் கடினமான மற்றும் இயலாத 

காரியமாகும் என்பதால், உங்கள் 

அமடயாைத்மத சவைிப்படுத்துவதற்கு ேீங்கள் 

ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறரீ்கள். சபயர் 

குறிப்பிடாமநலா அல்லது சபயர் குறிப்பிட்நடா 

சசய்யப்படும் எந்த சதரிவுப்புக்களும், இது 

விஷயமாக பிராம்பிள்ஸ் முழுமமயாக 

புலன்விசாரமன சசய்ய மவப்பதற்குப் 

நபாதுமான விபரங்கமைக் சகாண்டிருக்க 

நவண்டும். உதாரணத்திற்கு, குற்றம் 

சுமத்தப்பட்டதாக சம்பந்தப்படும் ேபர்கைின் 

சபயர்கள் அல்லது ேிகழ்வு(களுக்கான) சாட்சி, 
ேிகழ்வு(கைின்) நததிகள் மற்றும் நேரங்கள் 

(சுமாராக அல்லது மிகச்சரியான), ேிகழ்வு(கள்) 

ேடந்தது எங்நக, மற்றும் ேிகழ்வு(கள்) 

சதரியப்படுத்தப்படநவண்டும் என பணியாைர் 

ஏன் ேம்புகிறார் நபான்ற தகவல்கமை அைிப்பது 

முக்கியமாகும். நபாதுமான அைவிற்கு இல்லாத 

விவரங்கள், விவகாரத்மத உரியவாறு 

மகயாளுவதில் இருந்து பிராம்பிள்மஸத் 

தடுக்கலாம். 
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தான் தவறான சசயமலப் புரிவதில் 

சம்பந்தப்பட்நடாம் என ேம்புகின்ற எந்த ஒரு 

பணியாைரும் அப்படியான ேிகழ்வு(கள்) 

சதரிவிக்கப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறார். 

சுயமாகத் சதரிவித்து விடுவதானது, ஒழுங்கு 

ேடவடிக்மக எடுக்கப்படலாமா அல்லது என்ன 

ேடவடிக்மகக்கு உரியது என முடிவு சசய்வதற்கு 

கருத்தில் எடுத்துக்சகாள்ைப்படும்.  

 

பணியிடத்தில் ஏநதனும் தவறானய 

சசயல்புரிவமதத் சதரியப்படுத்த, புலனாய்வு 

சசய்ய மற்றும் சரிப்படுத்துவதற்கான ஒரு 

உள்ைக இயக்க முமறமய வழங்குவநத இந்தக் 

சகாள்மகயின் இலக்காகும். சபரும்பாலான 

ேிகழ்வுகைில், சவைியார் எவருக்கும் எச்சரிக்மக 

சகாடுப்பது அவசியம் என ேீங்கள் 

ேிமனக்கலாகாது. சிலசமயங்கைில், 

வாடிக்மகயாைர், வழங்குேர் அல்லது நசமவ 

அைிப்பவர் நபான்ற மூன்றாம் தரப்பினரின் 

சசயல்கள் சதாடர்பான கவமலகமையும் 

பணியாைர்கள் சகாண்டிருப்பார்கள். அப்படியான 

கவமலகமை ேன்னம்பிக்மகயின் நபரில் 

மூன்றாம் தரப்பினரிடம் எழுப்புவதற்கு முன்பாக, 

ேீங்கள் ேிர்வாகத்தினுள்ைாகநவ 

சதரிவிக்கநவண்டும் என்று ோங்கள் 

வலியுறுத்தி ஊக்கமைிக்கிநறாம். 

வழிகாட்டுதலுக்காக ோங்கள் நமநல அமமத்துக் 

சகாடுத்திருக்கும் வழிமுமறகள் ஒன்மற ேீங்கள் 

பயன்படுத்திக்சகாள்ை நவண்டும். 

 

5.  ர சியத்ைன்தம மைிக் ப்படு ிைது 

 

இந்தக் சகாள்மகயின் கீழாக, 

ேன்னம்பிக்மகயின்நபரில் தவறான சசயமல 

ேீங்கள் சதரிவித்தால், இந்தக் கவமலமய 

புலனாய்வு சசய்வதற்காக அல்லது தீர்வு 

காண்பதற்காக, ”சதரிந்து சகாள்ை நவண்டும்” 

என்ற அடிப்பமடயில் சபாறுப்பு 

வகிக்கின்றவர்களுக்கு உங்கள் அமடயாைம் 

மற்றும் ேீங்கள் வழங்குகின்ற தகவல்கள் 

பகிர்ந்துசகாள்ைப்படும். 

 

6. எைிர்த் ைாக்குைல் பைாடுத்ைல் இல்தல 

 

தீய சசயல்கள் பற்றிய புகார்கள் சதாடர்பான 

சாத்தியமான எதிர் விமைவுகள் பற்றி 
பணியாைர்கள் சிலசமயங்கைில் கவமல 

சகாள்கிறார்கள். திறந்த மனதுடன் இருக்கும் 

தன்மமமய ேங்கள் ஊக்கப்படுத்துகிநறாம் 

மற்றும் இந்தக் சகாள்மகயின் (”பாது ாப்பு 

ப ாடுக் ப்பட்ட பவளிப்படுத்ைல்”என 

அமழக்கப்படுவது) கீழாக ேன்னம்பிக்மகயின் 

நபரில் கவமலமய எழுப்பும் எந்தப் 

பணியாைருக்கும், அமவ தவறானமவ என 

ஆகிவிட்டாலும் கூட, ேங்கள் ஆதரவு தருநவாம் 

என தயவுசசய்து சதரிந்துசகாள்ைவும். 

 

பாதுகாப்பு தரப்பட்ட சவைிப்படுத்தமலச் 

சசய்கின்ற அல்லது பாதுகாப்பு தரப்பட்ட 

சவைிப்படுத்தலின் புலன்விசாரமண ஒன்றில் 

பங்நகற்கின்ற எந்த ஒரு பணியாைர் மீதும் எதிர்த் 

தக்குதல் சதாடுத்தல் அல்லது பாதகமான 

ேடத்மதமய ோங்கள் சகித்துக்சகாள்வதில்மல. 

பாதுகாப்பு தரப்பட்ட சவைிப்படுத்தமலச் சசய்த 

அல்லது பாதுகாப்பு சகாடுக்கப்பட்ட 

சவைிப்படுத்தலுக்கான புலன்விசாரமணயில் 

உதவிபுரிந்த பணியாைர் மீது இன்சனாரு 

பணியாைர் எதிர்த் தாக்குதல் சதாடுத்ததாக 

சதரியவந்தால், சாத்தியமான பணிேீக்கம் 

சசய்யப்படுவது வமர மற்றும் அது உள்ைிட்ட 

உரிய ஒழுங்கு ேடவடிக்மகக்கு அவர் 

உட்படுத்தப்படுவார். மற்ற விஷயங்களுக்கு 

இமடயிலாக, பணியிலிருந்து ேீக்குதல், ஒழுங்கு 

ேடவடிக்மக எடுத்தல், பயமுறுத்தல்கள் அல்லது 

மற்ற சாதகமில்லாத ேடவடிக்மக எடுத்தல் 

ஆகியவற்மற எதிர்த் தக்குதல் சதாடுத்தல் 

அல்லது சகடுதல் விமைவிக்கும் ேடத்மத 

உள்ைடக்குகிறது. இப்படியான ேடத்மதயினால் 

ேீங்கள் துன்பப்பட்டதாக ேீங்கள் ேம்பினால், 

குழுமத்தின் ேிறுவன சசயலாைர், குழுமத்தின் 

சபாது ஆநலாசகர், பிராந்திய சபாது ஆநலாசகர், 

முதன்மம இணக்க அதிகாரிக்கு ேீங்கள் 

சதரியப்படுத்திவிட நவண்டும் அல்லது 

சவைிப்பமடயாகப் நபசுவதற்கான நேரடித் 

சதாமலநபசி எண்மண உபநயாகிக்க நவண்டும்.  

 

7. புலன்விசாரதண பசயல்முதை 

 

ேீங்கள் ஒரு கவமலமய எழுப்பியவுடன், உரிய 

அடுத்த ேடவடிக்மகமயத் தீர்மானிப்பதற்காக 

பிராம்பிள்ஸ் அதமன மதிப்பாய்வு சசய்யும்.  

 

சில ேிகழ்வுகைில், என்ன ேடந்தது மற்றும் 

அப்படியான ேிகழ்வு பிராம்பிள்ஸின் 

சகாள்மகமய மீறியிருந்ததா என குறிக்நகாள் 

ரீதியாக ேிர்ணயிப்பதற்காக, உள்ைக அல்லது 

சவைிப்புற புலனாய்வாைர்கள் அல்லது 

சம்பந்தப்பட்ட புலனாய்வு சசய்கின்ற அனுபவம் 

அல்லது இந்தப் சபாருள் சகாண்ட விஷயத்தில் 

சிறப்பு அறிவு சகாண்ட அலுவலர்கள் உள்ைிட்ட 
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புலனாய்வாைர்கள் சகாண்ட குழு 

அமமக்கப்படும்.  புலனாய்வு முடியும் வமர, 

தவறான சசயல் அல்லது தவறான ேடத்மத என 

ஒன்று இருந்திருந்து, அதில் ஈடுபட்டார்கள் என 

எவர் ஒருவரும் தீர்மானிக்கப்படமாட்டார்கள் 

மற்றும் குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு 

பதிலைிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பிமனயும் 

அவர்கள் சபறுவார்கள். அமனத்துப் 

புலனாய்வுகைிலும், சதாழில்தமகமமயான 

முமறயிலும் கண்ணியம் மற்றும் மதிப்புடனும் 

சாட்சிகள் ேடத்தப்படுவார்கள். எந்த ஒரு 

புலனாய்வின் முடிவுமரயிலும், எதிர்கால 

தவறான சசயல்புரிதலுக்கான ஆபத்திமன 

பிராம்பிள்ஸ் ேிறுவனம் 

குமறந்தபட்சமாக்குவதற்கான பரிந்துமரகமைப் 

புலனாய்வாைர்கள் சகாடுப்பார்கள். 

 

தவறான சசயல் புரிதல் பற்றிய கவமலமய 

எழுப்புகின்ற எந்த ஒரு பணியாைருக்கும் எந்த 

ஒரு புலனாய்வு பற்றிய முன்நனற்றம் பற்றியும், 

அந்தப் புலனாய்வு முடிவின் சாத்தியமான நேர 

அட்டவமணமயயும் சதரியப்படுத்துவமத 

பிராம்பிள்ஸ் குறியாகக் சகாண்டிருக்கும்.  

எனினும், சிலசமயங்கைில் ரகசியத்தன்மம 

மற்றும் சட்டப்படியான பரிசீலமனகளுக்கான 

நதமவக்காக, புலனாய்வு பற்றிய அல்லது அதன் 

விமைவாக எடுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு ேடவடிக்மக 

குறிப்பான தகவல்கமைக் சகாடுப்பதிலிருந்து 

எங்கமைத் தடுக்கலாம். 

 

சபாய்யானது என உங்களுக்குத் சதரிந்த, சகட்ட 

எண்ணத்துடன் தீங்கிமழக்கும் விதமாக, 

அல்லது சுய லாபம் அமடயும் நோக்கத்துடன் 

சபாய்யான ஒரு புகார் சசய்யப்பட்டது என 

ோங்கள் தீர்மானித்தால், அப்படிப்பட்ட 

சசயல்கமைப் சபருத்த துர்ேடத்மதயாக 

முடிவுசசய்து சாத்தியமான பணி ேீக்கம் 

வமரயிலான மற்றும் அது உள்ைிட்டதுமான 

ஒழுங்கு ேடவடிக்மக எடுக்கப்படும். 

 

8. ஒத்துதழப்பு 

 

அமனத்துப் பணியாைர்களும் பிராம்பிள்ஸினால் 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட எந்த ஒரு 

புலனாய்வாைர்களுக்கும் முழுமமயான மற்றும் 

உண்மமயான தகவல்கமை அைிக்க 

நவண்டுசமன எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். 

பிராம்பிள்ஸ் புலனாய்விற்கு ஒத்துமழக்கத் 

தவறுகின்ற அல்லது பிராம்பிள்மஸ தவறாக 

இட்டுச் சசல்கின்ற எந்த ஒரு பணியாைரும் பணி 

ேீக்கம் வமரயிலான மற்றும் அது 

உள்ைிட்டதுமான ஒழுங்கு ேடவடிக்மகக்கு 

ஆட்படுவார்கள்.  
 

ேமடசபற்றுக்சகாண்டிருக்கிற புலனாய்வுகள் 

பற்றி சதரிவிக்கப்பட்டு அல்லது அதுகுறித்து 

அறிய வந்து, அவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

உட்சபாதிவான பதிநவடுகமை மவத்திருக்கும் 

பணியாைர்கள் (உதா., ேிமனவூட்டல் கடிதம், 

மின்னஞ்சல், உடனடி சசய்திகள், நகாப்புகள், 

குறிப்புகள், புமகப்படங்கள் மற்றும் 

ஒலி/ஒைிப்பதிவுகள் முதலானமவ) இந்தப் 

பதிநவடுகமை தங்கள் வசம் மவத்திருந்து 

இவற்மற பிராம்பிள்ஸுக்கு அைிக்க நவண்டும். 

உட்சபாதிவான சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகள் அல்லது 

தகவல்கமைத் சதரிந்நத அழிக்கின்ற அல்லது 

திருத்துகின்ற எந்த ஒரு பணியாைரும் 

சாத்தியமான பணி ேீக்கம் வமரயிலான மற்றும் 

அது உள்ைிட்டதுமான ஒழுங்கு ேடவடிக்மகக்கு 

ஆட்படுத்தப்படுவார்கள். 
 

9.  இந்ைக் ப ாள்த யின் பவற்ைிக் ான 

பபாறுப்பு வ ிக்கும் ைன்தம 
 

இந்தக் சகாள்மகக்கும், மற்றும் இந்தக் 

சகாள்மகயின் கீ எழுப்பப்படும் கவமலகளுக்குச் 

சசவிசாய்ப்பதில் எடுக்கப்படும் 

ேடவடிக்மககைின் விமைவுமிக்க தன்மமமயப் 

பரிசீலிப்பதற்கும், பிராம்பிள்ஸின் இயக்குேர் 

மன்றம் ஒட்டுசமாத்த சபாறுப்பு வகிக்கும் 

தன்மமமயக் சகாண்டிருக்கிறது. பிராம்பிள்ஸ் 

இயக்குேர் மன்ற தணிக்மகக் குழு சபாறுப்பு 

வகிப்பது: 
 

(அ) பாதுகாப்பு தரப்பட்ட 

சவைிப்படுத்தல்கமைச் சசய்கின்ற 

குழுமத்தின் பணியாைர்கள் மீது எதிர்த் 

தாக்குதல் சதாடுத்தல் அல்லது பழி 
வாங்குதலுக்கு எதிராக உரிய பாதுகாப்பு 

வழங்குதல், மற்றும் 

(ஆ) குழுமம் முழுக்கவுமாக இந்தக் 

சகாள்மகக்கு இணங்க மற்றும் தகவல் 

பரிமாற்றம் சசய்ய. 
 

குழுமத்தின் சபாது ஆநலாசகர் இந்தக் 

சகாள்மகக்கான தினசரி இயங்கு 

சசயல்பாட்டிற்கான சபாறுப்மபக் 

சகாண்டிருப்பதுடன், இந்தக் சகாள்மகயின் 

கீழான கவமலகள் அல்லது புலனாய்வுகமைக் 

மகயாைக்கூடிய அமனத்து நமலாைர்கள் 

மற்றும் இதர அலுவலர்கள், சீரான மற்றும் 
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முமறயான பயிற்சி சபறுவமதயும் 

ேிச்சயப்படுத்த நவண்டும். 

 

குழுவின் சபாது ஆநலாசகரானவர், இயக்குேர் 

மன்றத்துடன் நசர்ந்து வருடத்திற்கு குமறந்தது 

ஒரு முமறநயனும் இந்தக் சகாள்மகமய அதன் 

சட்டப்படியான மற்றும் இயக்கரீதியான 

கண்நணாட்டத்தில் மீள்பார்மவயிடுவார். இந்தக் 

சகாள்மகயானது, பணியாைரின் பணியமர்த்தல் 

ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பாகமாக ஆவதில்மல 

அல்லது அப்படி ஒன்மற 

உருவாக்குவதுமில்மல, மற்றும் அவ்வப்நபாது 

திருத்தப்படலாம். 

 

இந்தக் சகாள்மகயின் சவற்றிக்கு அமனத்துப் 

பணியாைர்களும் சபாறுப்பாவார்கள் மற்றும் 

சந்நதகப்படும்படியான ஏநதனும் தீயசசயமல 

சவைிப்படுத்த அவர்கள் இமத உபநயாகிப்பமத 

உறுதி சசய்யநவண்டும். இந்தக் சகாள்மகமயப் 

பற்றிய விமர்சனங்களும், அமத 

நமம்படுத்துவதற்கான ஆநலாசமனகளும் 

பணியாைர்கைிடமிருந்து வரநவற்கப்படுகின்றன. 

விமர்சனங்கள், ஆநலாசமனகள் மற்றும் 

விசாரிப்புக்கள் குழுவின் சபாது ஆநலாசகர் 

அல்லது குழுமத்தின் ேிறுவனச் சசயலாைரிடம் 

முமறயிடப்பட நவண்டும்.  
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அட்டவமண 3  

சதாடர்ச்சியான மமறசவைியடீு 

மற்றும் தகவல் பரிமாற்றங்கள் 

சகாள்மக 

 

1. அைிமு ம் மற்றும் பின்னணி  
 

தன்னுமடய கடனடீ்டுப் பத்திரங்கள் ஆற்றல் 

வாய்ந்த மற்றும் தகவலைிக்கப்பட்ட சந்மதயில் 

வர்த்தகம் ேமடசபறுவமத உறுதிசசய்வதற்கு 

தன் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட ேடவடிக்மககமை 

எடுப்பதன் மூலம் முதலீட்டார்கைின் 

ேம்பிக்மகமய அதிகரிப்பதற்கு பிராம்பிள்ஸ் 

உறுதிநயற்றுள்ைது.  

 

பங்குதாரர் மதிப்மப வைர்ப்பதற்கான முக்கிய 

பங்காகவும், மற்றும் வைம் சபறுவதற்காகவும் 

வைர்ச்சிமய அமடவதற்காகவும் பிமணய 

பத்திரங்கள் மவத்திருப்பவர்கள், 

சதாழிலாைர்கள், வழங்குேர்கள் மற்றும் 

சமுதாயங்கைின் ேம்பிக்மகமய அவசியம் 

சபறுவதற்கான (மற்றவற்றிற்கு இமடநய) 

ஒன்றாகவும், தன்னுமடய தகவல் 

பரிமாற்றங்கைில் சவைிப்பமடயாகவும் 

தன்னுமடய உறுதியைிப்புகைின் படி மாறாத 

ஒப்பமடத்தல் மூலமாகவும் திறம்பட்ட தகவல் 

பரிமாற்றத்தின் முக்கியத்துவத்மத பிராம்பிள்ஸ் 

அமடயாைம் கண்டுள்ைது.  
 

2. குைிக்க ாள் விவரவுதர  

 

இந்தக் சகாள்மகயின் நோக்கம்:  

(அ)  சதாடர்ச்சியான சவைிப்படுத்தும் 

கடமமகளுக்கான பிராம்பிள்ஸ்-இன் 

கடமமமய வலுப்படுத்துதல் மற்றும் இந்தக் 

கடமமகளுடன் அது இணங்குவமத 

உறுதிசசய்வதற்கான சசய்முமறகமை 

விவரித்தல்; 

(ஆ)  பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய 

கூட்டாண்மமக்குரிய ஆளுமம படிேிமலகள் 

மற்றும் அமவ சதாடர்பான 

சசய்முமறகமை வடிவமமப்பது மற்றும் 

பங்குதாரர்கள் மற்றும் சந்மத 

பங்நகற்பாைர்கள் அமனவருக்கும் 

சரிசமமாக பிராம்பிள்ஸ் ஐப் பற்றிய 

துல்லியமான தகவல்கள் சரியான நேரத்தில் 

அைிக்கப்படுகின்றன என்பமத 

உறுதிசசய்வது; மற்றும் 

 

(இ)  பங்குதாரர் கூட்டங்கைில் பங்குதாரர்கள் 

துடிப்பாக பங்நகற்பமத 

ஊக்கப்படுத்துவதற்கான 

பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய உறுதிநயற்மப 

வடிவமமப்பது.  

 

3.  பைாடர்ச்சியான மதைபவளியீடு 

 

ஆஸ்திநரலிய கடனடீ்டுப் பத்திரங்கள் 

சந்மதயில் (ASX) பிராம்பிள்ஸ் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ைது மற்றும் ASX 

பட்டியலிடல் விதிகள் (பட்டியலிடல் விதிகள்) 

மற்றும் சபருேிறுவனங்கள் சட்டம் 2001 

ஆகியவற்றில் உள்ை சதாடர்ச்சியான 

சவைிப்படுத்தலுக்கான கடமமகளுடன் 

இணங்குவதற்குக் கடமமப்பட்டுள்ைது. 

அமனத்து சபாருந்துகின்ற சதாடர்ச்சியான 

மமறசவைியடீ்டு கட்டுப்பாடுகளுடன் இணங்கி 
ேடக்கிநறாமா என்பமத உறுதி சசய்வதற்கு, 

இந்த சகாள்மகயில் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ை, 

ேமடமுமறகள் மற்றும் சசயல்முமறகமை 

பிராம்பிள்ஸ் நமம்படுத்தியுள்ைது.  

 

கூடுதலாக, பிராம்பிள்ஸ் தன்னுமடய 

பங்குதாரர்களுடனான திறன்பட்ட தகவல் 

பரிமாற்றத்தின் மீது குறிப்பிடத்தக்க 

முக்கியத்துவத்மத அைிக்கிறது. தன்னுமடய 

முதலீட்டாைர்களுடனான தகவல் 

பரிமாற்றத்தின் மீது பிராம்பிள்ஸ்இனால் 

பின்பற்றப்படும் ஒநர மாதிரியான 

கூட்டாண்மமக்குரிய ஆளுமம படிேிமலகமை 

இந்த சகாள்மக உள்ைடக்கியுள்ைது.  

 

3.1  பைாடர்ச்சியான 

மதைபவளியீட்டிற் ான உறுைிகயற்பு 

 

விமல அல்லது பிமணயப் பத்திரங்கைின் மதிப்பு 

பற்றிய சபாருள் சார்ந்த விமைவிமன 

அறிவார்ந்த ேபர் ஒருவர் எதிர்பார்க்கின்ற 

வர்த்தகம், அல்லது பிராம்பிள்ஸ்-இன் 

ேிதிேிமலமம சதாடர்பான எந்த ஒரு சபரிய 

முன்நனற்றத்மதயும் அல்லது ஏநதனும் 

தகவல்கமையும் சந்மதக்கு பிராம்பிள்ஸ் 

உடனடியாகத் சதரிவித்துவிடும்.  

 

சந்மதக்கு சவைிப்படுத்தப்படும் நதமவ 

இருக்கக்கூடிய தகவல் வமககளுக்கு சில 

உதாரணங்கள் பின்வருமாறு: 
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(அ) பிராம்பிள்ஸ் இன் ேிஜ அல்லது 

எதிர்பார்க்கப்படும் ேிதி ேிமலயில் 

ஏற்பட்டுள்ை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம்; 

(ஆ) சபரிய அைவில் சசாத்துகமை வாங்குதல் 

அல்லது விற்றல்; 

(இ) ஒரு பிராம்பிள்ஸ் குழும ேிறுவனத்திற்குப் 

புதிதாக ஒரு முக்கியமான ஒப்பந்தத்மத 

அைித்தல்; 

(ஈ) சசயல்பாடுகைில் மாற்றங்கள், மூத்த 

ேிர்வாகிகைில் மாற்றங்கள் அல்லது 

இயற்மகப் நபரழிவுகள் உள்பட ஒரு 

பிராம்பிள்ஸ் குழும ேிறுவனத்தின் 

சசயல்பாடுகமை பாதிக்கக்கூடிய அல்லது 

அமவ சதாடர்பான ஒரு முக்கியமான 

ேிகழ்வு; 

(உ) ஒரு சபரிய வழக்கு சதாடங்குதல் அல்லது 

முடிவிற்குக் சகாண்டுவரப்படுதல்; 

(ஊ) பிராம்பிள்ஸின் பிமணயப் பத்திரங்கைின் 

விமல மீது 10% அல்லது அதற்கு நமலான 

உட்சபாதிவான தாக்கத்மதக் 

சகாண்டிருக்கின்ற ஒரு ேிகழ்வு அல்லது 

பரிவர்த்தமன; மற்றும் 

(எ) சபாருள் ஈட்டுவதற்கான வழிகாட்டுதமல 

பிராம்பிள்ஸ் சவைிக்சகாணர்ந்து, அந்த 

சவைிக்சகானர்ந்த வழிகாட்டுதலில் 

இருந்து பிராம்பிள்ஸ்-இன் சபாருள் 

ஈட்டலில் 10% அல்லது அதற்கு நமலான 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட மாறுதல் இருந்தால். 

 

பத்திகள் (ஊ) மற்றும் (ஏ) ஆகியவற்மறப் 

சபாறுத்தவமர, ேிகழ்வு அல்லது பரிவர்த்தமன 

அல்லது எதிர்பார்க்கப்பட்ட மாறுதல் 

(சம்பந்தப்பட்டபடி) 5% அல்லது அதற்கு 

குமறவாக இருக்கும் பட்சத்தில், இது ஒரு 

சபாருட்டில்லாததாகநவ சபாதுவாகக் 

கருதப்படும். நமலும், அந்த ேிகழ்வு அல்லது 

பரிவர்த்தமன அல்லது எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

மாறுதல் (சம்பந்தப்பட்டபடி) 5% மற்றும் 10% க்கு 

இமடயிலாக இருந்தால், அந்த விஷயமானது 

ஒரு சபாருட்டாக எடுத்துக்சகாள்வதா மற்றும் 

அதன்படி சவைிப்படுத்தல் நதமவயாகிறதா என 

பிராம்பிள்ஸ் ஒரு தீர்மானத்மத உருவாக்கும். 

 

இது ASXக்கு அறிவிக்கப்படுவதன் மூலம் 

சந்மதக்குத் சதரியப்படுத்தப்படும்.  

 

குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்கைில், பங்குச் சந்மதயில் 

விமைவுகமை ஏற்படுத்திடும் தகவல்கமை 

சவைியிடுவதற்கு பட்டியலிடல் விதிகள் 

பிராம்பிள்ஸ் ஐ அனுமதிக்காது.  

பங்குச் சந்மதயில் விமைவுகமை ஏற்படுத்திடும் 

தகவல்கமை மதிப்பாய்வு சசய்வதற்கும் 

பிராம்பிள்ஸ் தன்னுமடய மமறசவைியடீ்டு 

கட்டுப்பாடு]களுடன் இணங்கி ேடக்கிறது 

என்பமத உறுதிசசய்வதற்கு சவைிப்படுத்தப்பட 

நவண்டிய தகவல்கமை வமரயறுப்பதற்குமான 

சபாறுப்பு சகாண்ட மமறசவைியடீ்டுக் குழு 

ஒன்மற குழுமம் ேிறுவியுள்ைது.  

 

3.2  மதைபவளியீட்டுக் குழு 

 

இந்தக் சகாள்மகயுடனான பிராம்பிள்ஸ் இன் 

இணக்கத்மத மமறசவைியடீ்டுக் குழு 

ேிர்வகிக்கிறது. தகவல் சதரிவித்தல் 

சசயல்முமறகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகமை 

ேிறுவுதல் மற்றும் தகவல்கமை 

சவைியிடுவதற்கான வழிகாட்டுதல்கமை 

தீர்மானிப்பதற்கு குழு சபாறுப்நபற்றுக் 

சகாள்கிறது.  

 

மமறசவைியடீ்டுக் குழுவின் உறுப்பினர்கள் 

பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய:  

(அ)  முதன்மம தமலமம அலுவலர்;  

(ஆ)  முதன்மம ேிதிேிர்வாக அலுவலர்; 

(இ)  குழுமத்தின் கம்சபனிச் சசயலர்;  

(ஈ)   குழுமத்தின் சபாது ஆநலாசகர்; மற்றும் 

(உ)  நசர்மன், அல்லது அவர் இல்மலசயனில் 

தணிக்மகக் குழு நசர்மன், அல்லது அவர் 

இல்மலசயனில் நவறு யாராவது ஒரு 

ேிர்வாகி-அல்லாத இயக்குனர். 

 

3.3  மதைபவளியீட்டிற் ான ை வல் தள 

அதடயாளம்  ண்டைிவைற் ான 

பபாறுப்பு 

 

பிராம்பிள்ஸ் உலகம் முழுவதும் இயங்குகிறது. 

சவைிப்படுத்தக்கூடிய தகவல்கமை 

மகப்பற்றுவதன் சபாருட்டு, 

பின்வருவனவற்றிற்காக மமறசவைியடீ்டு 

அதிகாரிகள் ேியமிக்கப்பட்டுள்ைனர் என்பமத 

உறுதிசசய்வதற்கான சபாறுப்மப 

மமறசவைியடீ்டுக் குழு சகாண்டுள்ைது:  

(அ) ஒவ்சவாரு "சதாழில் சதாகுதி"க்கு;  

(ஆ) ேிதி மற்றும் கருவூல சசயல்பாட்டிற்கு;  

(இ) சட்டம் மற்றும் சசயலகப் பணிக்கான 

சசயல்பாட்டிற்கு; 

(ஈ)  மனிதவை நமம்பாடுகளுக்கு; மற்றும் 

(உ)  குழு இடர்.  
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இந்தக் சகாள்மகயின் நோக்கங்களுக்காக,, 

சதாழில் சதாகுதிகள் என்பமவ Pallets, RPCs 

மற்றும் Containers மற்றும் பிராம்பிள்ஸ் இன் 

ேிர்வாகத் தமலமமக் குழு அவ்வப்நபாது 

தீர்மானிக்கும் பிற பிராம்பிள்ஸ் சதாழில் 

சதாகுதிகள். 

 

தங்களுமடய சதாழில் சதாகுதி அல்லது 

சசயல்பாட்டிற்கான சபாறுப்புசகாண்ட 

துமறயின் ேடவடிக்மககள் பற்றிய தகவல்கள் 

தாங்கள் அறிந்த உடநனநய அமத 

மமறசவைியடீ்டுக் குழுவுக்கு அைிக்கும் 

சபாறுப்பு மமறசவைியடீ்டு அதிகாரிகமைநய 

சாரும்.  

 

3.4  ASXஉடன் ை வல் பரிமாற்ைங் ள்  

 

ASXஉடன் தகவல் பரிமாறிக்சகாள்வதற்கான 

சபாறுப்பு கம்சபனிச் சசயலமரநய சாரும்.  

 

4.  ை வல் பரிமாற்ைங் ளின் மீைான 

முக் ிய கூட்டாண்தமக்குரிய 

ஆளுதம ைரநிதல ள். 

 

4.1  பபாதுவானதவ 

 

பின்வருவனவற்மற உறுதிசசய்வதற்கு 

கூட்டாண்மமக்குரிய ஆளுமம அடிப்பமட 

அமமப்பு ஒன்மற பிராம்பிள்ஸ் பின்பற்றுகிறது:  

(அ)  ேிதிேிமலமம, சசயல்பாடு, உரிமம, 

உத்திகள் மற்றும் ஆளுமம உள்ைிட்ட 

பிராம்பிள்ஸ் ஐப் பற்றிய துல்லிய 

தகவல்கமை சரியான நேரத்தில் அமனத்து 

பங்குதாரர்களுக்கும் பங்குச் சந்மத 

பங்நகற்பாைர்களுக்கும் சரிசமமாக 

அைிக்கப்பட்டுள்ைது என்பமத; 

(ஆ) ேியாயமான, சரியான நேரத்தில் மற்றும் 

குமறந்த சசலவிலான தகவல்கள் பரப்பும் 

ேமடமுமறகள் பின்பற்றப்படுகின்றன 

என்பமத; 

(இ)  கூட்டங்கைில் நேரடியாக கலந்துசகாள்ை 

இயலாத பங்குதாரர்கள் தகவல்கமை சிறந்த 

முமறயில் அணுகுவதற்கான 

ேடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ைன 

என்பமத; மற்றும் 

(ஈ)  சதாடர்ச்சியான மமறசவைியடீ்டு 

கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்கி பங்கின் ஏற்ற 

இறக்க விமல அல்லது மதிப்மப, 

உணர்ச்சிகரமான தகவல்கமை அமனத்து 

பங்குதாரர்களுக்கும் சந்மத 

பங்நகற்பாைர்களுக்கும் 

சதரியப்படுத்துவதற்கு முன்னதாக 

அவற்மற சவைிேபர்கள் எவருக்கும் 

சதரிவிக்கக்கூடாது என்பமத 

உறுதிசசய்வதற்கு. சதாடர்ச்சியான 

மமறசவைியடீ்டு  

 

கட்டுப்பாடுகைின்படி குறிப்பிட்ட சில 

விலக்கைிப்புகள் இந்த விதிகளுக்கு 

சபாருந்தக்கூடும்.  

 

இத்தமகய கூட்டாண்மமக்குரிய ஆளுமம 

தரேிமலகமை ேிறுவுவதற்கு 

பிராம்பிள்ஸ்இனால் பின்பற்றப்படும் குறிப்பிட்ட 

சசயல்முமறகள் கீநழ 

வமரயறுக்கப்பட்டுள்ைன.  

 

4.2  வதலைளத்ைில் பவளிப்படுத்ைக்கூடிய 

ை வல் ளின் ை வல் பரிமாற்ைம் 

 

ASXக்கு சவைியிடப்பட்ட அமனத்து பங்குவிமல 

சதாடர்பான தகவல்களும், ASXஆல் அது 

சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்டதாக உறுதிபடுத்தப்பட்ட 

பின்னர் உடனடியாக பிராம்பிள்ஸ் இன் 

வமலதைத்தில் பதியப்படும்.  

 

பிராம்பிள்ஸ் இன் வமலதை முகவரி: 

www.brambles.com 

 

4.3  மின்னணுரீைியான ை வல் 

பரிமாற்ைங் ள் மற்றும் பங்குைாரர் 

கூட்டங் ள்  

 

பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு தகவல் சகாடுக்கப்படும் 

நபாதும், பிராம்பிள்ஸ் அல்லது அதன் பங்குப் 

பதிவகத்திற்கு தகவல் பரிமாற்றம் 

சசய்வதற்கான விருப்பத்சதரிவிமன 

அவர்களுக்கு வழங்கும்நபாதும், அமனத்துப் 

பங்குதாரர்களுக்கும் மின்னணு முமறயிலான 

அறிவிப்பிமனப் சபற்றுக்சகாள்ளும் 

இயல்தன்மமமய அமனத்து 

பங்குதாரர்களுக்கும் பிராம்பிள்ஸ் வழங்கும்.  

ASX அறிவிப்புக்கள் அல்லது இதர ஊடக 

சசய்திசவைியடீுகள் சசய்யப்படும்நபாது, 

எச்சரிப்புக்கமை முதலீட்டாைர்கள் 

சபற்றுக்சகாள்ை ஏதுவாக, தனது 

வமலத்தைத்தில் பிராம்பிள்ஸ் 

முதலீட்டாைர்களுக்கு வசதி ஏற்படுத்திக் 

சகாடுக்கும்.  

http://www.brambles.com/
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தங்களுமடய ேிதிேிமலமம, சசயல்பாடு, 

உரிமம, உத்திகள் மற்றும் ேடவடிக்மககமைப் 

பற்றி பங்குதாரர்களுடன் தகவல் 

பரிமாறிக்சகாள்வதற்கு வருடாந்திர 

சபாதுக்கூட்டங்கமை பிராம்பிள்ஸ் 

பயன்படுத்திக்சகாள்ளும். தகவலைிக்கப்பட்ட 

பங்குதாரர் பங்நகற்பிற்காக அமனத்து 

சபாதுக்கூட்டங்கைிலும் நபாதுமான வாய்ப்பு 

வழங்கப்படும். பிராம்பிள்ஸ் வமலத்தைத்தின் 

மூலம் அமனத்துப் பங்குதாரர் கூட்டங்கமைப் 

பற்றியும் சதரியப்படுத்தப்படும். நமலும், 

நேரடியாக வாக்கைிக்க அல்லது பங்குப் 

பதிவகத்தின் மூலமாக மின்னணு முமறயில் 

பதிலிகமை ேியமனம் சசய்யும் 

இயல்தன்மமமயயும் பங்குதாரர்களுக்கு 

ஏற்படுத்தி தரப்படும்.  

 

பங்குதாரர் கூட்டங்களுக்கு சவைியிலாக 

தனிப்பட்ட பங்குதாரர் விசாரிப்புக்கமை ேிறுவன 

சசயலர் மகயாளுவார்.  

 

4.4  அங் ீ ரிக் ப்பட்ட பசய்ைித் 

பைாடர்பாளர் ள் 

 

பிராம்பிள்ஸ் சார்பாக அல்லது அதனுமடய 

சதாழில் சதாகுதிகைின் சார்பாக ஏநதனும் சபாது 

அறிக்மகமய சவைியிடுவதற்கான பிராம்பிள்ஸ் 

இன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சதாழிலாைர்கைின் 

விவரங்கள் கீநழ வமரயறுக்கப்பட்டுள்ைன. 

நவறு எந்த ேபரும் எவ்வித அறிக்மகமயயும் 

சவைியிடுவதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்மல. 

சமூக ஊடகம் அல்லது சமூக வமலப்பின்னல் 

சதாழில்நுட்பங்கைின் மூலம் பிராம்பிள்ஸ் 

சதாடர்பான விஷயங்கமை சவைியிடுவதும் 

பகிரங்கக் கூற்றுகைில் அடங்கும். சக 

ஊழியர்களுடன் உமரயாடுவது, அரட்மட 

அமறகள், விவாத நமமடகள், வமலப்பதிவுகள், 

விக்கிகள், வமலபரப்புகள், பாட்காஸ்ட்கள் 

மூலமாக உள்ைடக்கம் பரிமாறிக்சகாள்வது 

ஆகியமவயும் இந்த விஷயங்கைில் அடங்கும். 

 

(அ)  ஊடகம் மற்றும் சவைியடீுகள்:  

 

(i)  கூட்டாண்மம விவகாரங்கைின் மீது, 

பின்வரும் பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய 

ேபர்கள் மட்டுநம 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைனர்:  

 நசர்மன்;  

 தமலமம ேிர்வாக அதிகாரி;  

 தமலமம ேிதிேிமல அலுவலர்; 

மற்றும் 

 துமணத்தமலவர், முதலீட்டாைர் 

சதாடர்புகள் மற்றும் சபருேிறுவன 

விவகாரங்கள். 

 

அத்துடன்: 

 ஏநதனும் சவைிப்புற ஊடக 

சதாடர்புகளுக்கு கூடுதலாக நமநல 

கூறப்பட்டுள்ை ேபர்கைில் யாநரனும் 

ஒருவரால் குறிப்பாக அங்கீகரிப்பட்ட 

ஆநலாசகர்; மற்றும் 

 பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய தமலமம 

ேிர்வாக அதிகாரி அல்லது தமலமம 

ேிதிேிர்வாக அலுவலரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாநரனும் 

ஒருவர்.  

 

(ii)  பிராம்பிள்ஸ் க்கு எவ்வித குறிப்பான 

பாதிப்புகமையும் விமைவிக்காத 

(சதாழில், ேிதி, சந்மத, ேற்சபயர் அல்லது 

மற்ற பிற சதாமலநோக்கு பார்மவகள் 

ஆகியவற்றின்) உள்ேிறுவன இயக்கம் 

சதாடர்பான விவகாரங்கள் பற்றிய 

ஊடகங்கைின் விசாரமணகளுக்கு 

பதிலைிப்பதற்கு குழுமத் தமலவர்களும் 

சதாழில் சதாகுதிகைின் பிராந்தியத் 

தமலவர்களும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைனர். பிராம்பிள்ஸ் 

அல்லது அதன் சதாழில் 

சதாகுதிகளுக்குத் சதாடர்புமடய 

பின்வரும் விவகாரங்கள் சதாடர்பான 

அத்தமகய விசாரமணகளுக்கு 

பதிலைிப்பதற்காக எந்த தகவல்களும் 

விவாதிக்கப்படக் கூடாது: 

 ேிதிேிமல சசயல்பாடு அல்லது 

எதிர்கால வாய்ப்புகள்; 

 சாத்தியமுள்ை மகயகப்படுத்தல்கள் 

அல்லது முதலீட்மட திரும்ப 

எடுத்தல் உள்ைிட்ட சதாழில் அல்லது 

ேிதி சதாடர்பான உத்திகள்; 

 நபாட்டி ேிமறந்த சூழல் உள்ைிட்ட 

நபாட்டியாைர்கள்; 

 கூட்டாண்மம ேடவடிக்மககள்; 

 உரிமமக் நகாரிக்மககள், சட்ட 

ேடவடிக்மககள் அல்லது கடன்கள்; 

 கணக்குப் பதிவு அல்லது ேிதிேிமல 

சதரிவிப்பு விவகாரங்கள்; 

 கூட்டாண்மமக்குரிய ஆளுமம 

அல்லது சகாள்மக விவகாரங்கள்; 

அல்லது 
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 அரசாங்கக் சகாள்மக அல்லது சட்ட 

சீர்திருத்தம். 

 

பிராம்பிள்ஸ் க்கான ஏநதனும் குறிப்புகள், 

அல்லது அதன் விவாதங்கள் மற்றும் 

ஏநதனும் அறிக்மககள் நமற்கூறிய 

வமரமுமறமய மற்றவமகயில் 

மீறுவதாக இருந்தால், அமவபற்றி 
பிராம்பிள்ஸ் இன் தமலமம ேிர்வாக 

அதிகாரி, தமலமம ேிதிேிமல அலுவலர் 

அல்லது மூலதனச் சந்மதகள் பிரிவின் 

குழும துமணத் தமலவர் ஆகிநயாரிடம் 

முன்னதாகநவ அனுமதி சபற்றிருக்க 

நவண்டியது அவசியமாகும். இந்த 

சகாள்மகயின் நோக்கம் சதாடர்பான 

எத்தமகய சவைியடீ்மடயும் (இமணயம் 

வழியாக தகவல்கமை அணுகச் சசய்தல் 

உள்ைிட்ட) ஊடகத்துடன் தகவல் 

பரிமாறிக்சகாள்வதற்கு அதன் 

உள்ைடக்கம் மற்றும் முன்னதாகநவ 

அனுமதி சபறுவதற்கான நதமவகள் 

மீதான நமற்கூறிய வமரமுமறகமைப் 

சபாறுத்ததாகும். 

 

(iii)  நமநல (ii)இல் குறிப்பாகக் கூறப்பட்டுள்ை 

விவகாரங்கள் உள்ைிட்ட பிராம்பிள்ஸ் 

க்கு எவ்வித குறிப்பான பாதிப்புகமையும் 

விமைவிக்காத (சதாழில், ேிதி, சந்மத, 

ேற்சபயர் அல்லது மற்ற பிற 

சதாமலநோக்கு பார்மவகள் 

ஆகியவற்றின்) கூட்டாண்மமக்குரிய 

விவகாரங்கள் அல்லது மற்ற பிற 

விவகாரங்கமைப் பற்றிய வாசனாலி 
அல்லது சதாமலக்காட்சி 
நேர்காணல்கைில் பங்நகற்பதற்கு 

பிராம்பிள்ஸ் இன் தமலமம ேிர்வாக 

அதிகாரி, தமலமம ேிதிேிமல அலுவலர் 

அல்லது மூலதனச் சந்மதகள் பிரிவின் 

குழும துமணத் தமலவரிடம் 

முன்னதாகநவ அனுமதி சபற்றிருக்க 

நவண்டியது அவசியமாகும்.  

 

(ஆ)  முதலீட்டாைர் உறவுகள்:  

 

பின்வரும் ேபர்கள் மட்டுநம பிராம்பிள்ஸ் 

இன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேபர்கைாவார்கள்: 

 நசர்மன்;  

 தமலமம ேிர்வாக அதிகாரி;  

 தமலமம ேிதிேிமல அலுவலர்;  

 துமணத்தமலவர், முதலீட்டாைர் 

சதாடர்புகள் மற்றும் சபருேிறுவன 

விவகாரங்கள்; மற்றும் 

 குழுமத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்ற 

பிற ேபர்கள். 

 

4.5  வைந்ைி ள் மற்றும் சந்தை ஊ ங் ள் 

 

பத்தி 3.1இன்படி தங்களுமடய 

கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு, வதந்திகள் 

அல்லது சந்மத ஊகங்களுக்கு பிராம்பிள்ஸ் 

சபாதுவாகக் கருத்து சதரிவிக்காது.  

 

4.6  வர்த்ை  நிறுத்ைங் ள் 

 

ஒழுங்குமுமறயான, ேியாயமான மற்றும் 

தகவலைிக்கப்பட்ட சந்மதக்கு உதவும் 

சபாருட்டு, சில விதிவிலக்கான சந்தர்ப்பங்கைில் 

ASXஇல் வர்த்தக ேிறுத்தம் சசய்வதற்கான 

நவண்டுநகாள் விடுக்கப்படக்கூடும். 

மமறசவைியடீ்டுக் குழு பிராம்பிள்ஸ் இன் 

தமலமம ேிர்வாக அதிகாரியிடம் 

கலந்தாநலாசித்து ஏநதனும் வர்த்தக ேிறுத்தம் 

அல்லது முடக்கம் சதாடர்பான அமனத்து 

முடிவுகமையும் எடுக்கும். சாத்தியப்படும் 

இடத்தில், ஏநதனும் வர்த்தக ேிறுத்தம் 

சதாடர்பாக நசர்மனிடம் கூட ஆநலாசிக்கப்படும். 

 

4.7  ைதடபசய்யப்பட்ட  ாலங் ள் 

 

ஆண்டின் குறிப்பிட்ட சில சமயங்கைில், 

பிராம்பிள்ஸ் "தமட சசய்யப்பட்ட காலங்கமை" 

ேடத்துகிறது. இந்தக் காலங்கைில் இயக்குேர்கள், 

முக்கிய நமலாண்மம ஊழியர்கள், மற்றும் 

இவர்களுடன் சதாடர்புள்ை குறிப்பிட்ட சில 

ஊழியர்கள் ("அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர்கள்") 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமை விற்க 

அனுமதி இல்மல. ேியமனம் சசய்யப்பட்ட 

ேபர்கள் தங்கைிடம் இருக்கக்கூடிய அல்லது 

இருப்பதாகக் கருதப்படக்கூடிய, விமல 

சதாடர்பான, சபாது அல்லாத தகவல்கமை 

துர்ப்பிரநயாகம் சசய்யாமல் இருக்கிறார்கள் 

எனவும், துர்ப்பிரநயாகம் சசய்வதாக சந்நதகம் 

ஏற்படும்படி சசயல்படாமல் இருக்கிறார்கள் 

எனவும் உறுதிசசய்துசகாள்வநத இந்தக் 

சகாள்மகயின் குறிக்நகாைாகும். 

 

தமட சசய்யப்பட்ட காலம் என்பது: 

(அ) எந்த மூடு காலமும் (சதாடர்பான 

ேிதிேிமல அறிக்மகக் காலத்தின் 

முடிவிலிருந்து அமரயாண்டு அல்லது 
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ஆண்டு முடிவுகள் குறித்த சதாடக்க 

அறிவிப்பு வரும் வமரயிலான காலம்); 

அல்லது 

(ஆ) அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர்கள் 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமை 

விற்கத் தமட சசய்யப்படும் கூடுதல் 

காலங்கள்; ஒரு விஷயம் சதாடர்பாக 

விமல குறித்த முக்கியமான, சபாது 

அல்லாத தகவல்கள் இருக்கும்நபாது, 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபருக்கு அது 

பற்றித் சதரியாதிருக்கலாம் என்றாலும், 

பிராம்பிள்ஸ் அவ்வப்நபாது இந்தத் 

தமடகமை சசயல்படுத்துகிறது. 

 

முன்கூட்டிநய திட்டமிடப்பட்ட எந்த வணிகப் 

புதுப்பித்தலுக்கு இருவாரங்களுக்கு முன்பான 

காலம் தமட சசய்யப்பட்ட காலங்கள் ஆகும். 

 

4.8 மூடு  ாலத் ைதட ள் 

 

மூடு காலங்கைின் நபாது, பகுப்பாய்வாைருமடய 

வருமானம் ஈட்டல் மதிப்படீுகைின் மீது 

பிராம்பிள்ஸ் கருத்து எமதயும் சதரிவிக்காமல், 

மற்ற வமகயில் சந்மதயில் உள்ை 

நதாராயமான மதிப்படீுகமை ஒப்புக்சகாண்டு 

தகவல்கள் ஏற்கனநவ சந்மதக்கு 

சவைியிடப்படாத வமரக்கும் பிராம்பிள்ஸ் இன் 

ேிதிேிமல சசயல்பாட்டின் மீது எந்த கருத்மதயும் 

அைிக்காது. பின்புல தகவல்களுக்கான 

நவண்டுநகாள்களுக்கு பிராம்பிள்ஸ் சதாடர்ந்து 

சசவிசாய்க்கும், ஆனால் மூடு காலக்கட்டத்தின் 

நபாது பகுப்பாய்வாைர்கமை அல்லது 

முதலீட்டாைர்கமை அது சந்திக்காது.  

 

மூடு காலகட்டங்கைின் நபாது, சதாடர்ச்சியான 

மமறசவைியடீ்டு கட்டுப்பாடுகளுக்கு 

பிராம்பிள்ஸ் உட்பட்டும், பத்தி 3.1இன்படி 

நதமவப்படக்கூடிய அத்தமகய அறிவிப்புகமைச் 

சசய்திடும்.  

 

4.9  நிைிநிதல நாள் ாட்டி 

 

தன்னுமடய ேிதிேிமல மற்றும் இயக்கங்கைின் 

முடிவுகமை சந்மதக்கு சதாடர்ச்சியாக 

சவைிப்படுத்துவதற்கான ோட்காட்டி ஒன்மற 

பிராம்பிள்ஸ் பின்பற்றுகிறது. வமலதைத்தில் 

பதியப்பட்டுள்ை அந்த ோட்காட்டி, அமரயாண்டு 

மற்றும் முழு ஆண்டு முடிவுகள், மற்ற 

ேிதிேிமலத் தகவல்கள், பங்குதாரர் கூட்டங்கள், 

பகுப்பாய்வாைர் மற்றும் 

முதலீட்டாைர்களுக்கான முக்கிய சுருக்க 

உமரகள் மற்றும் முக்கிய முதலீடு சதாடர்பான 

கலந்தாய்வுகைில் பிராம்பிள்ஸ் இன் ஈடுபாடு 

ஆகியவற்மற சவைியிடுவதற்கான நததிகைின் 

முன்னறிவிப்மப உள்ைடக்கியுள்ைது. 

இயன்றநபாதில், இந்தக் குறிப்பிடத்தக்க குழு 

சிற்றறிக்மககமை வமலத்தை அறிவிப்புக்கைாக 

பிராம்பிள்ஸ் சசய்யும் மற்றும் இப்படிச் 

சசய்யும்நபாது, தனது வமலத்தைம் மற்றும் ASX 

அறிவிப்பு வழியாக அணுகுதலுக்கான 

விபரங்கள் பற்றிய முன்கூட்டிய அறிவிப்பிமன 

வழங்குவார்கள். அதன் பின்னர் பிராம்பிள்ஸின் 

வமலத்தைத்தில் வமலத்தை அறிவிப்புக்கள் 

பதிவிடப்படுகின்றன. 

 

பிராம்பிள்ஸ் உமடய ேிதிேிமல 

ோட்காட்டிமயயும் வமலபரப்மபயும் பின்வரும் 

வமலதைத்தில் அணுகலாம்: www.brambles.com 

 

அத்தமகய சுருக்கவுமரகள் மற்றும் 

கூட்டங்கைில்:  

(அ)  சந்மதக்கு ஏற்கனநவ 

சதரிவிக்கப்பட்டுவிட்டாசலாழிய, பத்தி 
3.1இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை வமகமயச் 

சார்ந்த எந்த தகவல்கமையும் 

சவைிப்படுத்தப்படாது; மற்றும் 

(ஆ)  பத்தி 3.1இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

வமகமயச் சார்ந்த விமல குறித்த ஏற்ற 

இறக்கத் தகவல்கள் கவனக்குமறவாக 

சவைியிடப்பட்டுவிட்டால், அது 

உடனடியாக ASXக்கும் 

பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய 

வமலதைத்திற்கும் சவைியிடப்படும்.  

 

4.10  பகுப்பாய்வாளர் மற்றும் முைலீட்டாளர் 

விளக் க் கூட்டங் ள் 

 

பிராம்பிள்ஸ் தன்னுமடய முதலீட்டாைர்கள் 

மற்றும் பகுப்பாய்வாைர்களுடனான உறவின் 

முக்கியத்துவத்மத உணர்ந்துள்ைது.  

 

அடிக்கடி, பகுப்பாய்வாைர் மற்றும் 

முதலீட்டாைர்கள் விைக்கக் கூட்டங்கமை 

பிராம்பிள்ஸ் ேடத்துகிறது. இத்தமகய 

ேிகழ்வுகைில், பின்வரும் சேறிமுமறகள் 

சபாருந்தும்:  

http://www.brambles.com/
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(அ)  பத்தி 3.1இன் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

தகவல்கள் ஏற்கனநவ அல்லது ஒநர 

நேரத்தில் சந்மதக்கு 

சவைியிட்டிருந்தாசலாழிய, அவற்மற 

இந்த விைக்கக் கூட்டங்கைில் 

சவைிப்படுத்தப்பட மாட்டாது; 

(ஆ)  பத்தி 3.1இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

வமகமயச் சார்ந்த விமல குறித்த ஏற்ற 

இறக்கத் தகவல்கள் கவனக்குமறவாக 

சவைியிடப்பட்டுவிட்டால், அது 

உடனடியாக ASX வாயிலாக சந்மதக்கு 

சவைியிடப்படும் மற்றும் 

பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய வமலதைத்தில் 

பதியப்படும்; 

(இ)  பத்தி 3.1இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

வமகமயச் சார்ந்த விமல குறித்த ஏற்ற 

இறக்கத் தகவல்கள் ஏற்கனநவ 

சவைிப்படுத்தப்படாமல் இருந்தால் அது 

சதாடர்பாக விைக்கக் கூட்டத்தில் எழும் 

நகள்விகளுக்கு பதிலைிக்கப்பட மாட்டாது; 

(ஈ)  அமனத்து விைக்கக் கூட்டங்கைிலும் 

குமறந்தபட்சம் இரண்டு பிராம்பிள்ஸ் 

பிரதிேிதிகள் கலந்துசகாள்வார்கள், 

அவர்கைில் ஒருவர் சபாதுவாக 

முதலீட்டாைர் சதாடர்புகள் துமறயின் 

உறுப்பினராக இருப்பார், மற்றும் விைக்கக் 

கூட்டங்கைின் பதிவு ஒன்றும் அக 

பயன்பாட்டிற்காகப் பராமரிக்கப்படும்; 

கலந்துமரயாடப்பட்ட விஷயங்கமைப் 

பற்றிய ஒரு சுருக்கவிவரம், வருமக 

தந்தவர்கமைப் பற்றிய ஒரு பதிவு 

(சபாருந்தும் இடங்கைில் சபயர்கள் 

அல்லது எண்கள்), கூட்டத்தின் நேரம் 

மற்றும் இடம் ஆகியமவ இந்தப் பதிவில் 

இருக்கும்; 

(உ)  ஏநதனும் பங்நகற்பாைர்கைின் 

சமர்ப்பிப்புக்கைின் ேகமல பிராம்பிள்ஸ் 

வமலதைத்தில் பிராம்பிள்ஸ் இடம் 

சபறச்சசய்திடும்; மற்றும் 

(ஊ)  குழுவின் முதலீட்டாைர்களுக்கான 

சிற்றறிக்மகக்கான நததிகைின் 

முன்கூட்டிய அறிவிப்பானது, அதன் 

வமலத்தைத்தில் மற்றும் ASX அறிவிப்பு 

மூலமாக வழங்கப்படும். இயன்றநபாது, 

இந்த சிற்றறிக்மககள் பிராம்பிள்ஸ்-இன் 

வமலத்தைம் வழியாக வழங்கப்படும், 

மற்றும் அணுகல் விபரங்களுடன் 

வமலத்தைத்தில் சவைிவிடப்படும்.  அதன் 

பின்னர் வமலத்தை சவைியிடுதல்களும் 

கூட பிராம்பிள்ஸின் வமலத்தைத்தில் 

பதிவிடப்படும்.  

 

4.11  பகுப்பாய்வாளருதடய அைிக்த  ள் 

மற்றும் மைிப்பீடு ள் 

 

சவைிப்படுத்தப்பட்ட பார்மவகள் மற்றும் 

பரிந்துமரகமை சபாருட்படுத்தாமல் முதலீட்டு 

சமுதாயத்தினால் கடுமமயாகவும் 

முழுவதுமாகவும் மதிப்படீு 

சசய்யப்படுவமதயும் உறுதியான அணுகுமுமற 

மற்றும் சிறப்பாக ேடத்தப்படுவதற்கான 

சகாள்மகமயயும் பிராம்பிள்ஸ் 

ஊக்கப்படுத்துகிறது.  

 

பகுப்பாய்வாைர்களுமடய ஆய்வு 

அறிக்மககமை பிராம்பிள்ஸ் மதிப்பாய்வு 

சசய்யக்கூடும் ஆனால் பிராம்பிள்ஸ் அல்லது 

பிராம்பிள்ஸ்இனால் இதற்கு முன்னர் 

சவைிப்படுத்தப்பட்ட விமல குறித்த 

தகவல்களுக்குத் சதாடர்பில்லாத உள்ைபடியான 

விவகாரங்களுக்கு தன்னுமடய கருத்துகமை 

அைிக்காது.  

 

சந்மதக்கு ஏற்கனநவ 

சதரிவிக்கப்பட்டுவிட்டாசலாழிய, பத்தி 3.1இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ை வமகமயச் சார்ந்த எந்த 

தகவல்களும் பிராம்பிள்ஸ்இனால் 

அைிக்கப்படமாட்டாது.  

 

நமற்கூறியமவகளுக்கு உட்பட்டு, ஈட்டல் 

குறித்த பகுப்பாய்வாைர்களுமடய 

மதிப்படீுகைின் மீது பின்வரும் அைவுகைில் 

தன்னுமடய கருத்துக்கமை பிராம்பிள்ஸ் 

சதரிவிக்கிறது:  

(அ) தற்நபாமதய மதிப்படீுகைின் வசீ்மச 

ஒப்புக்சகாள்வது;  

(ஆ) பகுப்பாய்வாைருமடய மதிப்படீு 

தற்நபாமதய சந்மத வசீ்சு மதிப்படீுகைில் 

(அதாவது, பிராம்பிள்ஸ் அறிந்திருக்கின்ற 

சந்மத வசீ்சு மதிப்படீுகள், மற்றும் தனியாக 

சவைியில் கணித்த கருத்திணக்கம் 

சகாண்ட மதிப்புகைின் அடிப்பமடயில்) 

இருந்து குறிப்பிட்ட அைவுக்கு 

நவறுபட்டிருந்தால் பகுப்பாய்வாைருமடய 

அனுமானங்கள் அல்லது 

உணர்திறன்கமைப் பற்றி நகள்வி 
எழுப்புதல்; மற்றும்  

(இ) சபாது ஆட்கைத்தில் ஏற்கனநவ இருக்கும் 

தரவில் பிமழகள் இருந்தால் 

அறிவுறுத்தல்.  
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4.12 ஆகலாச ர் ள் மற்றும் 

பைாழில்ரீைியான ஆகலாச ர் ள் 

 

பிராம்பிள்ஸ் சார்பாக பணியிமன 

நமற்சகாள்வதற்கு ஆநலாசகர்கள் அல்லது 

சதாழில்ரீதியான ஆநலாசகர்கள் அல்லது இந்த 

சகாள்மகயின்படி இணங்கி ேடந்திடும் அதன் 

துமணேிறுவனங்கள் பிராம்பிள்ஸ் க்கு 

நதமவப்படும்.  

 

4.13   மீைல் ள் 

 

இந்த சகாள்மகயின்படி இணங்கி ேடப்பதில் 

தவறு ஏற்பட்டால் சபாருந்துகின்ற 

சட்டவிதிகமை அல்லது பட்டியலிடல் 

விதிகமை அல்லது மற்ற ஒழுங்குமுமற 

விதிகமை, குறிப்பாக சதாடர்ச்சியான 

மமறசவைியடீ்டு விதிமுமறகமை மீறியதாக 

கருதப்பட்டு ஒழுங்கு ேடவடிக்மகக்கு 

உட்படுத்தப்படுவார்கள். இரகசியம் காப்பதற்கான 

சதாழிலாைர்களுமடய கடமம மீறல்களுக்கும் 

இது இட்டுச் சசல்லக்கூடும்.  

 

இதன் விமைவாக பிராம்பிள்ஸ் இன் 

இயக்குனர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் மீது 

தனிப்பட்ட அபராதங்கள் விதிக்கப்படுவதற்கு 

வழி வகுக்ககூடும். இந்த சகாள்மகமய 

மீறுபவர்கள் மீது, கடுமமயான நேர்வுகைில் 

பணிேீக்கம் உள்ைிட்ட ஒழுங்கு ேடவடிக்மக 

எடுக்கப்படலாம்.  

 

4.14 மைிப்பாய்வு 

 

பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய மமறசவைியடீ்டு 

கட்டுப்பாடுகளுடன் இணங்கி இந்த சகாள்மக 

துல்லியமாகவும் சரியான நேரத்திலும் 

தகவல்கமை சவைிப்படுத்துகிறதா என்பமத 

தீர்மானிப்பதற்கு வருடாந்திர அடிப்பமடயில் 

இந்த சகாள்மகமய குழுமம் மதிப்படீு 

சசய்திடும்.  

 

4.15  கூடுைல் ை வல் ள் 

 

பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய சதாடர்ச்சியான 

மமறசவைியடீு மற்றும் தகவல் பரிமாற்றங்கள் 

சகாள்மகயில் இருந்து ஏநதனும் சந்நதகங்கள் 

உங்களுக்கு எழுந்தால், ேீங்கள் கீநழ 

பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் ேபர்கைில் யாநரனும் 

ஒருவமர சதாடர்புசகாள்ைலாம்:  

 

ராபர்ட் சஜரார்ட் 

குழும கம்சபனிச் சசயலர் 

சிட்னி, ஆஸ்திநரலியா  

சதாமல: +61 2 9256 5271 

மின்னஞ்சல்: robert.gerrard@brambles.com 

 

சீன் மர்ப்பி 
குழுமப் சபாது ஆநலாசகர் 

அட்லாண்டா, யுமனசடட் ஸ்நடட்ஸ் 

சதாமல: +1 (770) 668.8217 

மின்னஞ்சல்: sean.murphy@brambles.com  

 

நஜம்ஸ் ஹால் (James Hall) 

குழுமத்தின் துமணத் தமலவர், முதலீட்டாைர் 

சதாடர்புகள் மற்றும் சபருேிறுவன 

விவகாரங்கள் 

சிட்னி, ஆஸ்திநரலியா  

சதாமலநபசி: + 61 2 9256 5262 

மின்னஞ்சல்: james.hall@brambles.com 
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கடுமமயான சம்பவங்கமை 

சதரிவிப்பதற்கான குழும 

வழிகாட்டுதல்கள்  

கடுமமயான சம்பவங்கமை நமலாண்மம 

சசய்வதற்கான சபாறுப்பு பிரச்சமன ஏற்பட்ட 

துமறயின் நமலாைர்கமைநய சாரும். எனினும், 

ஊழியர்களுக்கு, சசாத்துக்கு அல்லது 

பிராம்பிள்ஸ் இன் ேற்சபயருக்கு எதிரிமடயான 

விமைவுகமை விமைவித்திடும் ஏநதனும் 

ேிகழ்வுகளுக்கு, ஒரு சபாறுப்புள்ை 

கூட்டாண்மம குடிமகனாக, அப்பிரச்சமனமய 

ஒன்றுநசர்ந்து சரியான ஆதாரங்களுடன் 

மகயாளுவதற்காக மூத்த ேிர்வாகத்திடம் 

தகவல் சதரிவிக்கப்பட நவண்டியது 

அவசியமாகும்.  
 

முடிவாக, பின்வருவனவற்றில் ஒன்று அல்லது 

ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட ேடவடிக்மககைில் 

ஈடுபடுவநத (அல்லது ஈடுபடுவதற்கான 

சாத்தியங்கமை சகாண்டிருப்பதும் கூட) 

கடுமமயான சம்பங்கைாகும்:  

 பணியாைர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் அல்லது 

சபாதுமக்களுக்கு மத்தியில் இறப்பு 

ஏற்படுத்துவது;  

 கடுமமயான சுற்றுச்சூழல் நசதத்மத 

விமைவிப்பது;  

 ஊடக / சபாதுமக்கள் கவனத்மத 

எதிரிமடயாக ஈர்ப்பது;  

 சட்ட ேடவடிக்மகக்கு இட்டுச்சசல்வதற்கு 

வாய்ப்புள்ை ேடவடிக்மக (இத்தமகய 

நேர்வுகைில் சிறப்பு அறிவிக்மக 

ேமடமுமறகள் சபாருந்தும்) அல்லது சபரும் 

வழக்கு;  

 குறிப்பிட்ட இயங்குமுமற நேரக்நகாைாறு; 

அல்லது  

 சசாத்திற்கு நசதம் விமைவித்தல் அல்லது 

GBP400,000; USD 500,000; AUD1,000,000; or 

Euro600,000 க்கும் கூடுதலான ேிதி இழப்பு 

(காப்படீ்டுக்குப் பிறகு).  
 

பணியிடத்திற்கான சபாறுப்பு சகாண்ட 

ேிர்வாகியிடம் அத்ைத ய அதனத்து 

சம்பங் தளயும் ை வலளிக் ப்பட கவண்டும். 

அவர் உங் ளுதடய ேிறுவனத் தமலவர் / 

CEOஇடமும் பின்வரும் ேபர்கைிடமும் தகவல் 

சதரிவிப்பார்:  
 

ப்சரட் ஹில் (Brett Hill) 

குழுமத்தின் துமணத் தமலவர், இடர் மற்றும் 

உறுதியைித்தல் 

சதாமலநபசி: +1 (770) 668 8218 

மின்னஞ்சல்: brett.hill@brambles.com 
 

ராபர்ட் சஜரார்ட் 

குழும கம்சபனிச் சசயலர் 

சதாமல: + 61 2 9256 5271 

மகப்நபசி: + 61 408 005 940 

மின்னஞ்சல்: robert.gerrard@brambles.com 
 

சீன் மர்ப்பி 
குழுமப் சபாது ஆநலாசகர் 

சதாமலநபசி: +1 (770) 668 8217 

மின்னஞ்சல்: sean.murphy@brambles.com 
 

நஜம்ஸ் ஹால் (James Hall) 

துமணத்தமலவர், முதலீட்டாைர் சதாடர்புகள் 

மற்றும் சபருேிறுவன விவகாரங்கள் 

சதாமலநபசி: +61 2 9256 5262 

மின்னஞ்சல்: james.hall@brambles.com 
 

கமலும், உள்ளபடியான விதளவு ள் கமகல 

ப ாடுக் ப்பட்டுள்ளவற்ைிற்கும் அைி மா  

இருப்பைா  பைரிந்ைால், பிராம்பிள்ஸ் இன் 

CEO, டாம்  ார்மன் அவர் ளுக்கு நிறுவனத் 

ைதலவர்/ CEO அவர் ளால் உடனடியா  

ை வல் பைரிவிக் ப்பட கவண்டும். மற்றபடி 

ேிகழ்வதற்கு வாய்ப்புள்ை (அதா. “மயிரிமழயில் 

தப்புதல்”) சம்பவங்கமைப் பற்றி பிராம்பிள்ஸ் 

இன் CEOஇடம் சதரிவிக்க நவண்டிய அவசியம் 

சபாதுவாக இருக்காது.  
 

அத்தமகய சம்பவங்கமை தமலமம ேிர்வாகக் 

குழுவிடமும் தகவலைிக்க நவண்டும்.  
 

சபாது அறிமவப் பயன்படுத்தியும், 

ஐயமிருந்தால், அமதப் பற்றி தகவல் 

சதரிவிப்பநத நமநலாங்கிய சகாள்மகயாகும்.  
 

கடுமமயான சம்பவத்மத சதரிவித்தல் மற்றும் 

புலன்விசாரமணகளுக்கான குழுமத்தின் முழு 

வழிகாட்டுதல்கைில் கூடுதல் விைக்கங்கள் 

காணப்படுகின்றன. அது, குழும இடர் மற்றும் 

தணிக்மகயின் துமணத் தமலவரிடம் 

கிமடக்கப்சபறுகிறது: 
 

ப்சரட் ஹில் (Brett Hill) 

குழுமத்தின் துமணத் தமலவர், இடர் மற்றும் 

உறுதியைித்தல் 

சதாமலநபசி: +1 (770) 668 8218 

மின்னஞ்சல்: brett.hill@brambles.com 
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சுற்றுச்சூழல் சகாள்மக  

சமுதாயம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்காக 

எப்சபாழுதும் ோங்கள் ஒன்றுபட்டு மதிப்பைித்து 

சசயலாற்றுவநத பிராம்பிள்ஸ் இன் 

பகிர்ந்துசகாள்ைப்பட்ட மதிப்புகைில் ஒன்றாகும். 

பூஜ்யம் தீங்கு ேிமலமய - அதாவது காயங்கநைா 

சுற்றுச்சூழல் நசதநமா இல்லாத ேிமலமய - 

குறிக்நகாைாகக் சகாண்டு பணிபுரிவதில் 

பிராம்பிள்ஸ் பற்றுறுதி சகாண்டிருக்கிறது. 

எங்கள் வாடிக்மகயாைர்களுக்கான ஆதரவுச் 

நசமவகைில் புதுமமயான, திறமமயான, 

ேிமலசபறும் சதாழில்வணிகத் தீர்வுகமை 

அைிப்பநத எங்கள் இலக்கு. சுற்றுச்சூழல் இடர் 

நமலாண்மமக்கான முமனப்பான 

அணுகுமுமறமய நமற்சகாள்ளுமாறு ோங்கள் 

எல்லா ஊழியர்கமையும் நகட்டுக்சகாள்கிநறாம். 

 

சுற்றுச்சூழல் சதாடர்பான சட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுமறகள் (சுற்றுச்சூழல் 

ஒழுங்குமுதை ள்) அமனத்துடனும் அமனத்து 

பிராம்பிள்ஸ் இயக்கங்களும் இணங்கி ேடப்பது 

குமறந்தபட்ச நதமவயாகும். பிராம்பிள்ஸ் 

ஊழியர்கள் தாங்கள் சசயல்படும் 

பிரிவுகளுக்குரிய எல்லா சுற்றுச்சூழல் 

ஒழுங்குமுமறகமையும் சதரிந்துசகாள்ை 

நவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஊழியர்கள் சுற்றுச்சூழல் ஒழுங்குமுமறகைில் 

ஏற்படும் புதிய ேிகழ்வுகமை உடனுக்குடன் 

சதரிந்துசகாள்வதற்கும் அந்த ேிகழ்வுகள் 

சசயல்பாட்டு ேமடமுமறகைில் ஏற்படுத்தும் 

தாக்கத்மத மதிப்பாய்வு சசய்யவும் பிராம்பிள்ஸ் 

ேடவடிக்மககள் எடுக்கும். 

 

அத்துடன் அமனத்து ஊழியர்களும் பின்வரும் 

சகாள்மககமைக் கமடபிடிக்க நவண்டும் என்று 

எதிர்பார்க்கிநறாம்: 

 

 பிராம்பிள்ஸ் இன் அட்டவமணமயப் 

பின்பற்றுதல் - எங்கள் அன்றாடச் 

சசயல்பாடுகைில் சிறப்பான சுற்றுச்சூழல் 

ேமடமுமறகைில் பற்றுறுதி சகாள்ளுதல், 

அவற்றுக்குப் பங்கைித்தல்; 

 ேம்முமடய மூலப் சபாருட்கைின் பயன்பாடு 

மற்றும் சவைியிடும் சக்தியின் 

சசயல்திறமன நமம்படுத்துதல்; 

 ஒரு யூனிட் சவைியடீ்டிற்கு உமிழ்வுகள் 

மற்றும் கழிவுகைின் உற்பத்திமய 

குமறத்தல்; 

 தவிர்க்க முடியாத கழிவுகமை சபாறுப்பான 

முமறயில் அகற்றுதல்; 

 சத்தம் மற்றும் நதாற்ற ேல இழப்பு நபான்ற 

சமூக தாக்கங்கமைக் குமறத்தல்; 

 ஏநதனும் சமுதாயம் சதாடர்பான 

சுற்றுச்சூழல் கவமலகளுக்கு ோணயம், 

நேர்மம, மரியாமத ஆகியவற்றுடன் 

எதிர்விமனயாற்றுதல்; 

 சப்மை சசயினில் பிராம்பிள்ஸ் இன் 

சசல்வாக்மகப் பயன்படுத்தி ேம் 

வாடிக்மகயாைர்கைால் ஏற்படும் 

சுற்றுச்சூழல் விமைவுகமைக் குமறத்தல்; 

 சுற்றுச்சூழல் இடர் நமலாண்மமயில் 

முமனப்பான அணுகுமுமற உள்ை, 

இயற்மக வைங்கமைப் சபாறுப்பாக 

நமலாண்மம சசய்யும் வழங்குேர்கமைத் 

நதடிப் பிடித்தல்; மற்றும்  

 ோம் பின்பற்றுகிற அநத மாதிரியான 

சுற்றுச்சூழல் தரேிமலகமை 

கமடபிடிக்குமாறு ேம்முமடய 

ஒப்பந்ததாரர்கமையும் வழங்குேர்கமையும் 

நகட்டல்.  

 

பிராம்பிள்ஸ் சுற்றுச்சூழல் சசயல்பாடு 

இலக்குகமை அமமத்து, அந்த இலக்குகமைப் 

பற்றிப் பகிரங்கமாகத் சதரிவிக்கிறது. ஒவ்சவாரு 

சதாழில் சதாகுதியும் அந்த சசயல்பாடு 

இலக்குகமை ஒழுங்காகப் பதிவுசசய்து, 

அவற்றின் முன்நனற்றத்மதக் கண்காணித்து, 

தனது சாதமனகமைப் பற்றித் துல்லியமான 

தகவல்கமை அைிக்க நவண்டும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

இத்தமகய சகாள்மககள், சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பிற்காகச் சட்டங்கள் எமதயும் இது 

வமர ேிமறநவற்றாத ோடுகள் உள்பட 

பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்பமத ஒவ்சவாரு 

சதாழில் சதாகுதியும் உறுதிசசய்ய நவண்டும். 

நமலாைர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ை 

எல்லாத் தலங்கைிலும் சுற்றுச்சூழல் இடர் 

நமலாண்மம “தலத் திட்டம்” ஒன்மற உருவாக்க 

நவண்டும். இந்தத் திட்டங்கைில் 

சபாருந்தும்நபாது பின்வருவனவும் இடம்சபற 

நவண்டும்:  

 

 கழிவுகள் மற்றும் பிற சாத்தியமுள்ை 

மாசுபடுத்திகமை சரியாகக் 

கட்டுப்படுத்துதல், நசமித்துமவத்தல், 

அகற்றுதல்; 
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 காற்று உமிழ்வுகள், கழிவுேீர் 

சவைிநயற்றங்கள், மற்றும் கழிவு ஓமட 

சவைியடீுகைின் நமலாண்மம மற்றும் 

கண்காணிப்பு; 

 கழுவும் ேிமலயங்கள் மற்றும் சவள்ை ேீர் 

கட்டுப்பாட்டு ேிமலயங்கைின் பலனைிப்புத் 

திறன்; 

 எரிசபாருள் நசமிப்பு சதாட்டிகைின் 

பராமரிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு; 

 தீப்பிடித்தல், சசயலிழப்புகள் மற்றும் வாகன 

நமாதல்கள் நபான்ற விபத்துகள் ேிகழும் 

பட்சத்தில் கட்டுப்படுத்தல் அமமப்புகள்;  

 சபயின்ட் ஸ்பிநர சவைியடீ்டின் 

மாசுபாட்மடக் குமறத்தல்; 

 சத்தத்மதயும் தூமசயும் குமறத்தல்; 

 நதாற்ற ேலத்மதப் பாதுகாத்தல்; 

 ஒழுங்குமுமற மற்றும் உரிமம் வழங்குதல் 

நதமவப்பாடுகமைப் பின்பற்றுதல்; மற்றும் 

 மற்ற பிற சமுதாயத்திற்கு முக்கியமான 

சுற்றுச்சூழல் விவகாரங்கள். 

 

சுற்றுச்சூழல் ஒழுங்குமுமறகமைப் 

பின்பற்றுவமத மதிப்பாய்வு சசய்வதற்கும் இந்த 

சகாள்மகமய சசயல்படுத்துவதற்கும் 

சதாடர்ந்து சுற்றுச்சூழல் தணிக்மககள் 

ேடத்தப்படும். நமலாண்மமயும் குத்தமக உள்பட 

எந்த சசாத்துகமை வாங்கப் பற்றுறுதி 
சகாள்வதற்கு முன்பும் சுற்றுச்சூழல் நசாதமன 

ேடத்த நவண்டும். 

 

நமலும் விரிவான சுற்றுச்சூழல் ேமடமுமறகள் 

மற்றும் பணியிட சுற்றுச்சூழல் நமலாண்மமத் 

திட்டத்திற்கான வார்ப்புரு ஒன்மற மனிதவைத் 

துமறயின் குழும மூத்த துமணத் தமலவரிடம் 

சபற்றுக்சகாள்ைலாம். 
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அட்டவமண 6 

நபாட்டி இணக்கக் சகாள்மக  

பிராம்பிள்ஸ் தான் இயங்கும் 

இடங்கைிசலல்லாம் சபாருந்துகின்ற அமனத்து 

நபாட்டியிடுதல் சட்டங்களுடன் இணங்கி 
ேடப்பநத அதன் சகாள்மகயாகும். ேீங்கள் 

உறுதிசசய்ய நவண்டியமவ:  

 

1. உள்ளூர் சட்ட வல்லுேர்களுடன் கருத்து 

ஒன்றிமணதலில், உங்களுமடய சதாழில் 

ேடக்கும் குறிப்பிட்ட பகுதிகைில் 

சதாடர்புமடய துமறகைில் இணக்கத்மத 

ஏற்படுத்துவதில் சதாழிலாைர்கமை 

நமம்படுத்துவதற்கான சபாருத்தமான 

பயிற்சியைித்தல் சசயல்திட்டங்கள்.  

 

2. ஏற்கனநவ பணியாற்றுகின்ற 

சதாழிலாைர்கைின் புத்தாக்கப் 

பயிற்சிக்காகவும் புதிய நவமலவாய்ப்புகமை 

ஏற்படுத்துவதற்கு தூண்டுவதற்காகவும் 

சசயல்திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ைன, 

இதன்மூலம் தங்களுமடய குறிப்பிட்ட 

இயக்கங்கள் ேமடசபறுகின்ற துமறகளுக்கு 

சதாடர்புமடய நபாட்டி விவகாரங்கமைப் 

பற்றி சிந்திப்பார்கள். இத்தமகய அமர்வுகைில் 

பங்சகடுத்துக்சகாள்பவர்கமைப் பற்றிய 

விவரங்கமை பதிவுசசய்து 

மவத்துக்சகாள்ளுங்கள்.  

 

3. இணக்கக் மகநயடுகள் உள்ளூர் சட்ட 

வல்லுேர்களுடன் இமணந்து தயாரிக்கப்பட்டு 

நபாட்டியிடுதல் சட்டங்கமை மீறக்கூடிய 

தகுதியுமடய சதாழிலாைர்களுக்கு 

அைிக்கப்பட்டுள்ைது. நபாட்டியிடுதல் 

சட்டங்கள் விற்பமன பிரதிேிதிகள் 

மட்டுமல்லாது நமலாைர்களுக்கும் 

சதாடர்புமடயனவாக இருக்கும், மற்றும் 

வட்டார பகுதிகைில் மட்டுமல்லாது 

ேகரங்கைிலும் சதாடர்புமடயனவாக 

இருக்கும். மகநயடுகமை 

சபற்றுள்ைவர்கமைப் பற்றிய விவரங்கமை 

பதிவுசசய்து மவத்துக்சகாள்ளுங்கள்.  

 

 ல்வி மற்றும் பயிற்சித் ைிட்டங் ளில் 

பார்க் ப்படகவண்டிய இனங் ள்  

 

இந்த பட்டியல் முழுமமயானது அல்ல. 

உங்களுமடய குறிப்பிட்ட சதாழில் 

நதமவகளுக்கு மற்றும் உள்ளூர் 

சூழ்ேிமலகளுக்கு ஏற்றவாறு பயிற்சித் 

திட்டங்கமை உருவாக்கிடுங்கள்.  

 

1. நபாட்டியாைர்கைிடம் நபசுவது 

எப்சபாழுதுநம ஆபத்தானது. அத்தமகய 

உமரயாடல்கைின் முழு விவரங்கமை 

உள்ளூர் நபாட்டியிடுதல் அதிகாரியிடம், 

பின்னாைில் ேீங்கள் சதரிவிப்பதற்கான 

சாத்தியம் உங்களுக்கு இல்லாத வமரயில் 

அவ்வாறு நபசுவது கூடாது.  

 

2. நபாட்டியாைர் ஒருவருடன் ேீங்கள் 

சதாடர்புசகாள்ை நவண்டிய சந்தர்ப்பம் 

ஏற்பட்டால் – உதாரணமாக, ஒரு 

வழங்குேராக அல்லது ஒரு 

வாடிக்மகயாைராக அல்லது சதாழில்துமற 

தரேிமலகளுக்கு சதாடர்புமடய 

விவகாரங்கைில் – எச்சரிக்மகயுடன் 

இருங்கள். அத்தமகய உமரயாடல்கள் 

எல்மல தாண்டி நபாட்டி விவகாரங்கைினுள் 

நுமழவதற்கு அனுமதிக்காதீர்கள். என்ன 

விவாதிக்கப்பட்டது என்பமதப் பற்றிய 

விவரங்கமை குறித்து 

மவத்துக்சகாள்ளுங்கள். முதலில் 

ஆநலாசமனமய ோடுங்கள்.  

 

3. உங்களுமடய இலாபத்மத 

நமம்படுத்திக்சகாள்வதற்கான அல்லது 

உங்களுமடய சரியான முமறயில் 

முதலீட்மட சசய்வதற்கு உதவிடுவதற்காக 

நபாட்டியாைருடன் மவத்துக்சகாள்ளும் 

எத்தமகய சதாடர்புகளும் சட்ட 

விநராதமானமவயாகும். முதலில் 

ஆநலாசமனமயப் சபறுங்கள்.  

 

4. உங்களுக்கு “ஆதிக்கமான சந்மத 

ேிமலப்பாட்மட” அைிக்கின்ற காரணத்தால் 

ஏநதனும் மகயகப்படுத்தமல நமற்சகாள்வது 

பிரச்சமனயானதாகும். இந்த மாதிரியான 

விவரங்கமைக் சகாண்டுள்ை எத்தமகய 

ஆவணங்களும் உங்களுமடய உள்ளூர் 

நபாட்டியிடுதல் அதிகாரிக்கு மிகுந்த 

ஆர்வத்மத உண்டு பண்ணி உங்கமை 

பிரச்சமனயில் மாட்டிவிடக்கூடும். முதலில் 

ஆநலாசமனமய ோடுங்கள்.  
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5. நபாட்டியிடுதல் கட்டுப்பாடுகமை 

வாடிக்மகயாைர்கள், சவைியடீ்டாைர்கள் 

அல்லது வணிகர்கைின் மீது திணிப்பது 

உங்கமை பிரச்சமனயில் மாட்டிவிடக்கூடும். 

சந்நதகம் ஏற்பட்டால், ஆநலாசமனமய 

ோடுங்கள்.  

 

6. உண்மமயான விமைவுகமைப் நபான்று 

”நோக்கம்” மற்றும் “சாத்தியமான 

விமைவுகள்” சில அதிகார எல்மலகைில் 

அதிக அைவிலான பிரச்சமனகைில் உங்கமை 

ஆழ்த்தக்கூடும். உங்களுமடய நோக்கங்கள் 

மற்றும் சசயல்பாடுகள் உங்கமை எங்கு 

சகாண்டுச் சசல்லும் என்பமதப் பற்றி 
சிந்தியுங்கள். உங்களுமடய ”நோக்கம்” 

நபாட்டியிடுதலுக்கு எதிரானதாக 

(iநபாட்டியாைமர சந்மதமய விட்டு 

சவைிநயற்றும் விதமாக விமலயில் 

அதிரடியாக மாற்றங்கமை ஏற்படுத்த 

முயற்சிப்பது உள்ைிட்டமவகள்) இருந்தால், 

அது பயனற்றதாக இருந்தாலும் கூட சட்ட 

விநராதமானதாகும். நபசுவதற்கு அல்லது 

சசயல்படுவதற்கு முன்னதாக 

ஆநலாசமனமய ோடுங்கள்.  

 

7. உங்களுமடய உள்ளூர் நபாட்டியிடுதல் 

அதிகாரியால் “அதிகாமல திடீர்ச்நசாதமன“ 

ேடவடிக்மக எடுக்கப்படலாம் என்பதற்காக 

உங்களுமடய சதாழிலாைர்கமை 

தயார்படுத்தி மவத்திருங்கள். உங்களுமடய 

உள்ளூர் நபாட்டியிடுதல் சட்ட ஆநலாசகர்கள் 

உள்ைிட்ட சதாடர்புசகாள்ை 

நவண்டியவர்கைின் பட்டியமல தயாராக 

மவத்திருங்கள்.  

 

8. நபாட்டியிடுதலுக்கு எதிரான ேடத்மதயில் 

சதாழிலாைர்கள் ஈடுபட்டால் தங்களுக்கான 

மற்றும் பிராம்பிள்ஸ் க்கான அபராதங்கமைப் 

பற்றி அவர்கள் அறிந்துசகாள்ளும்படிச் 

சசய்யுங்கள். சில அதிகார எல்மலகைில், 

சதாழிலாைர்கள் மட்டுமல்லாது பிராம்பிள்ஸ் 

உம் அபராதம் அல்லது குற்றம் சதாடர்புமடய 

தண்டத்சதாமககமை தனிப்பட்ட முமறயில் 

சசலுத்த நவண்டியிருக்கும்.  

 

இமதப் பற்றிய நமலும் உதவிகளுக்கு 

சதாடர்புசகாள்ளுங்கள்:  

சீன் மர்ப்பி, குழும சபாது ஆநலாசகர்:  
சதாமலநபசி +1 (770) 668.8217; 
 மின்னஞ்சல் sean.murphy@brambles.com 

]அல்லது உங்கள் ேிறுவனத்திற்கான உள்ளூர் 

பிராந்திய வழக்குமரஞமர சதாடர்பு 

சகாள்ளுங்கள்.  
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அட்டவமண 7  

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்ப்புக் 

சகாள்மக  

சதாழிலாைர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள், 

வாடிக்மகயாைர்கள் அல்லது சபாதுமக்கமை 

காயம், சுகவனீம் அல்லது வலுக்குமறவுகைில் 

இருந்து காப்பதற்கு சுகாதாரமான மற்றும் 

பாதுகாப்பான பணிச்சூழமல அைிப்பநத 

பிராம்பிள்ஸ் இன் சகாள்மகயாகும். 

எங்களுமடய ேடவடிக்மககைில் உள்ை 

ஒட்டுசமாத்த மற்ற அம்சங்கைில் 

பாதுகாப்புக்குத்தான் ோங்கள் முதலிடம் 

தருகிநறாம்.  

 

காயங்கள் இல்லாத, சுற்றுச்சூழலுக்குச் 

நசதமில்லாத மற்றும் மனித உரிமமகள் மீது 

சகடுதலான பாதிப்புகள் விமைவிக்காத பூஜ்யம் 

தீங்கு என்ற ேிமலமய எட்ட Brambles 

உறுதிபூண்டுள்ைது. பாதுகாப்பாக 

பணியாற்றுவதற்கும் சுற்றுச்சூழல் இணக்கத்மத 

உறுதிசசய்வதற்கும் நதமவப்படுகின்ற 

சதாமலநோக்குப் பார்மவ, மதிப்புகள் மற்றும் 

ேடத்மதகமை மற்றும் உறுதிநயற்மப 

வமரயறுக்கின்ற பூஜ்யம் தீங்கு விைக்க 

அட்டவமண அமனத்து சதாழிலாைர்களுக்கும் 

வழங்கப்பட்டுள்ைது மற்றும் பிராம்பிள்ஸ் இன் 

வமலதைத்திலும் கிமடக்கப்சபறுகிறது 

 

பிராம்பிள்ஸ் இன் சதாழிலாைர்கள் 

தங்களுமடய கடமமகமை நபாதுமான 

அைவிலும் சசயல்திறனுடனும் 

நமற்சகாள்வதற்குத் நதமவயான கருவிகள், 

சதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சாதனங்களுடன் 

பணியாற்றுகிறார்கள் என்பமதயும், சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான தங்களுமடய 

சபாறுப்மப முழுவதுமாக 

ஏற்றுக்சகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பமதயும் 

உறுதிசசய்துசகாள்வதற்கு ோங்கள் 

உறுதிநயற்றுள்நைாம்.  

 

எங்கைின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக் 

சகாள்மகயின் சவற்றி, எங்களுமடய 

அமனத்துத் சதாழிலாைர்கைின் தனிப்பட்ட 

உறுதிநயற்பின் அடிப்பமடயில் தான் 

அமமந்துள்ைது. ேீங்கள் பணியாற்றுமகயில், 

உங்களுமடய மற்றும் உங்களுடன் 

பணியாற்றும் சக சதாழிலாைர்களுமடய 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான நபாதுமான 

கவனத்மத எடுத்துக்சகாள்ை நவண்டும் என்று 

ோங்கள் எதிர்பார்க்கிநறாம். பாதுகாப்பான பணி 
ேமடமுமறகள், ேிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு 

விதிமுமறகமைக் கமடபிடித்தல் மற்றும் 

பணியிட இமடயூறுகள், சம்பவங்கள் மற்றும் 

மயிரிமழயில் தப்பித்தல்கமை 

நமற்பார்மவயாைருக்குத் சதரிவித்தல் 

ஆகியமவ உங்களுக்குரிய சபாறுப்புகைாகும். 

பாதுகாப்மப நமம்படுத்துவதற்குத் தன்னுமடய 

திறன்கள் மற்றும் அறிமவ ஒவ்சவாருவரும் 

பயன்படுத்த நவண்டும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.  

 

ேீங்கள் பணியாற்றுமகயில், பணி 
சசய்வதற்கான உடல் தகுதியுடன் இருக்க 

நவண்டும் என்றும் நபாமதப்சபாருட்கள் 

அல்லது மதுமவ பயன்படுத்திவிட்டு 

உங்களுக்நகா அல்லது மற்றவர்களுக்நகா 

ஆபத்து விமைவிக்கும் வமகயில் ேடக்கக் 

கூடாது என்றும் ோங்கள் எதிர்பார்க்கிநறாம்.  

 

இந்தக் சகாள்மக ேிறுவப்பட்டுள்ைது என்பமத 

உறுதிசசய்வது ஒவ்சவாரு சதாழில் 

சதாகுதியுனுமடய சபாறுப்பாகும். அமனத்து 

நமலாைர்களும் நமற்பார்மவயாைர்களும் 

பின்வருவனவற்மற அைிப்பதற்கு ோங்கள் 

எதிர்பார்க்கிநறாம்:  

 

 பணிக்கான பாதுகாப்பான இடம்;  

 கருவிகள், உபகரணங்கள் மற்றும் 

வாகனங்கள் ஆகியமவ பாதுகாப்புக்காக 

நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைன, 

நசாதிக்கப்பட்டுள்ைன மற்றும் 

பராமரிக்கப்பட்டுள்ைன;  

 கருவிகள், உபகரணங்கள் மற்றும் 

வாகனங்கள் ஆகியமவ பாதுகாப்பாகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டன மற்றும் சபாருட்கள் 

பாதுகாப்பாக மகயாைப்பட்டன, 

பயன்படுத்தப்பட்டன மற்றும் 

நசமிக்கப்பட்டன என்பமத 

உறுதிசசய்வதற்கான அமமப்புகள்;  

 சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பில் 

தங்களுக்குரிய சபாறுப்புகமையும் 

தங்களுமடய பணியில் உள்ை 

இமடயூறுகமையும் சதாழிலாைர்கள் 

புரிந்துசகாள்ைச் சசய்வதற்கான 

பயிற்சியைிப்பு;  
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 தங்களுமடய கருவிகள், சாதனங்கள் 

மற்றும் வாகனங்கமை இயக்குவமத, 

பயன்படுத்துவமத மற்றும் பராமரிப்மப 

மட்டுமல்லாமல் பணிக்கான பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கமையும் பாதுகாப்பு 

அமமப்புகமையும் புரிந்துசகாள்ைச் 

சசய்வதற்கான பயிற்சியைிப்பு;  

 பணி ேடவடிக்மககளுக்கு ஏற்ற 

நமற்பார்மவ;  

 சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சசயல்பாடுகமை கண்காணிப்பதற்கான 

அமமப்புகள்;  

 பாதுகாப்மப நமம்படுத்துவதற்கான 

முயற்சிகைில் ஆர்வத்மதயும் துடிப்மபயும் 

உருவாக்குவதற்குச் சிறந்த பாதுகாப்பு 

சசயல்பாடு மற்றும் ேடத்மதமய 

அமடயாைம் காணல்;  

 பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு மற்றும் 

புரிதல்கமை அதிகரிப்பதற்கு சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு விவகாரங்கைின் மீது 

சதாழிலாைர்களுடன் சதாடர்பு சகாள்ளுதல் 

மற்றும் ஆநலாசித்தல்;  

 பணியில் சதாழிலாைர்கைின் 

ேலவாழ்விற்கான நபாதுமான வசதிகள் 

சசய்து தருதல்;  

 சபாருத்தமான முதலுதவிச் சிகிச்மசப் 

பயிற்சி மற்றும் உபகரணம்; மற்றும்  

 திறன்வாய்ந்த மற்றும் சபாருத்தமான 

அவசரகால ேமடமுமறகள்.  
 

ோங்கள் அமனத்து சபாருந்துகின்ற சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுமறகளுடன் இணங்கி ேடக்கிநறாம் 

என்பமத அமனத்து நமலாைர்கள் மற்றும் 

நமற்பார்மவயாைர்களும் உறுதிசசய்ய 

நவண்டும் என்பமத மட்டுநம ோங்கள் 

எதிர்பார்க்கவில்மல, தன்னுமடய 

சதாழில்துமறயில் சிறந்த இயக்க பாதுகாப்பு 

ேமடமுமறகமை ஒவ்சவாருவரும் 

சசயல்படுத்த நவண்டும் என்நற 

எதிர்பார்க்கிநறாம்.  
 

ஒவ்பவாரு விபத்தும் 

ைவிர்க் ப்படக்கூடியகை  
 

விபத்து ஏற்படுவதற்கு சாத்தியமுள்ை 

ஒவ்சவாரு சூழமலயும் மதிப்படீு சசய்து 

அத்தமகய ேிகழ்வுக்கு எதிராகத் நதமவயான 

ேமடமுமறயிலான அமனத்து 

முன்சனச்சரிக்மக ேடவடிக்மககமையும் 

நமற்சகாள்ளுங்கள்.  

ேம்முமடய சபாருட்கள், தயாரிப்புகள், 

சசயல்முமறகள், கருவிகள், உபகரணங்கள், 

வாகனங்கள் மற்றும் பணி சசய்யும் 

இடங்களுடன் சதாடர்புமடய சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு அபாயங்கைின் மதிப்படீுகமைத் 

சதாடர்ந்து ேடத்துங்கள். குறிப்பாக, சபாது இடம் 

ஒன்றில் பணி ேமடசபற்றுக்சகாண்டிருந்தால், 

அத்தமகய பணி நபாதுமான அைவிற்கு 

ேமடமுமறயின்படியும், சபாதுமக்களுக்கு 

ஆபத்மத விமைவிக்காத வமகயிலும் 

ேமடசபறுகிறதா என்பமத உறுதிசசய்திடுங்கள்.  

 

அமனத்து சதாழில் திட்டமிடல்கைினுள்ளும் 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பரிசீலமனகமை 

ஒருங்கிமணத்திடுங்கள். குறிப்பாக, புதிய 

சபாருட்கள், தயாரிப்புகள், ேமடமுமறகள், 

கருவிகள், உபகரணங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் 

பணி சசய்யும் இடங்கைின் வடிவமமப்பு மற்றும் 

இயக்கத்தின் பகுதியாக சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு கருதப்பட்டுள்ைதா என்பமத 

உறுதிசசய்யுங்கள்.  

 

ேம்முமடய சதாழிலாைர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் 

மற்றும் வாடிக்மகயாைர்கைின் சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்மப நபாதுமான அைவில் 

உறுதிசசய்வதற்குத் நதமவப்படும் அத்தமகய 

தகவல்கள், அறிவுறுத்தல்கள், பயிற்சி மற்றும் 

நமற்பார்மவமய அைித்திடுங்கள்.  

 

சதாழிலாைர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் 

வழங்குேர்கைின் சிறந்த பாதுகாப்பு 

சசயல்பாட்மட அமடயாைம் கண்டு 

ஆதரவைித்தல் உள்ைிட்ட நதர்ந்சதடுத்து 

பரிசைிக்கின்ற சசய்முமற இருக்கின்றதா 

என்பமத உறுதி சசய்யுங்கள்.  

 

சபாருந்துகிற சட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுமறகளுடனான இணக்கம், சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு நமலாண்மம அமமப்புகைின் 

ஆற்றல்வாய்ந்த சசயல்பாடு மற்றும் இந்த 

சகாள்மகயின் ேமடமுமறப்படுத்தல் 

ஆகியவற்மற மதிப்பிடுவதற்குத் 

சதாடர்ச்சியான தணிக்மககமை ேடத்துங்கள்.  

 



 

{EXT 00087195}37 

அட்டவமண 8  

பன்முகத்தன்மம சகாள்மக  

1.  ப ாள்த யின் பின்னணி மற்றும் 

வசீ்சு 

 

எல்லா ஊழியர்களும் தங்கள் அன்றாடப் பணி 
வாழ்க்மகயில் பயன்படுத்தத் சதைிவான 

சகாள்மககமை பிராம்பிள்ஸ் இன் குறிக்நகாள், 

பகிர்ந்த மதிப்புகளும் ேடத்மத விதிமுமறகளும் 

அைிக்கின்றன. 

பாதுகாப்பு, பன்முகத்தன்மம, மக்கள், 

கூட்டுமழப்பு ஆ ியவற்ைில் பிராம்பிள்ஸ் 

பற்றுறுைி ப ாண்டுள்ளது. 

 

பன்முகத்தன்மம பிராம்பிள்ஸ் இன் ேிறுவன 

வியூகத்தில் இன்றியமமயாத ஒரு பகுதி. இந்தக் 

சகாள்மக, ஊழியர்கள் மத்தியில் 

பன்முகத்தன்மமமயக் சகாண்டுவருவதில் 

நபார்டுக்கும் ேிர்வாகத் தமலமமக்கும் உள்ை 

பற்றுறுதிமயப் பிரதிபலிக்கிறது. 

 

நபார்டின் பன்முகத்தன்மம பற்றி நபார்டு நதர்வு 

ேிகழ்முமறக் சகாள்மகயில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

2.  பன்மு த்ைன்தம கநாக்குக் கூற்று 

 

சிறப்பான பணித்திறமனயும் முடிவுகமையும் 

அைிக்கும் ஒரு கலாச்சாரத்மத உருவாக்கிப் 

பராமரிப்பதில் பிராம்பிள்ஸ் பற்றுறுதி 
சகாண்டுள்ைது. 

 

பிராம்பிள்ஸ் இன் ேீண்டகால சவற்றிக்குப் 

பன்முகத்தன்மம இன்றியமமயாதது. 

பன்முகத்தன்மம பின்வருவனவற்றுக்கு 

உகந்ததாக இருப்பதால் பிராம்பிள்ஸ் அமத 

மதித்து வைர்க்கிறது: 

 

 இன்றும் எதிர்காலத்திலும் 

வாடிக்மகயாைரின் நதமவகள் 

இனங்காணப்பட்டு கவனமைிக்கப்படுதல்; 

 எல்லா ஊழியர்களும் தாங்கள் 

மதிக்கப்படுவதாக உணர்தல், தங்கைால் 

இயன்ற வமர சிறப்பாகச் சசயல்படுதல்; 

மற்றும் 

 பிராம்பிள்ஸ்க்கு மிக அதிக 

எண்ணிக்மகயில் திறமமயாைர்கள் 

கிமடத்தல். 

3.  பன்மு த்ைன்தமயின் வதரயதையும் 

நன்தம ளும் 

 

பன்முகத்தன்மம என்றால் 

நசர்த்துக்சகாள்ளுதல் – ேம் ஒவ்சவாருவமரயும் 

தனித்துவமாக்கும் பின்னணி, வைர்ப்பு, 

கலாச்சாரம், அனுபவம் ஆகியவற்றில் உள்ை 

நவறுபாடுகமை அமடயாைம் காணுதல். 

 

மக்கைின் பாலினம், இனப் பிரிவு, நதசிய 

அமடயாைம், வர்க்கம், ேிறம், வயது, பாலியல் 

அமடயாைம், ஊனம், மதம், திருமண ேிமல 

அல்லது அரசியல் கருத்து நபான்றமவ எதுவாக 

இருந்தாலும் அவர்களுமடய சதாழில்முமறத் 

திறன், தகுதிகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் 

மட்டுநம நதர்ந்சதடுத்தல், பணியமர்த்தல், 

நமம்படுத்துதல், ஆதரவைித்தல் ஆகியவற்றில் 

பிராம்பிள்ஸ் பற்றுறுதி சகாண்டிருக்கிறது. 

 

பன்முகத்தன்மம சகாண்ட ஒரு ஊழியர் 

அணியில்தான் திறமம, கற்பமனத் திறன், 

அனுபவம் ஆகியமவ இருக்கும் என்று ோங்கள் 

ேம்புகிநறாம். சவவ்நவறு பின்னணிகமையும் 

வாழ்க்மக அனுபவங்கமையும் 

சகாண்டவர்கைால் வாய்ப்புகமை இனங்கண்டு 

பிரச்சிமனகமை சவவ்நவறு 

கண்நணாட்டங்கைில் பார்த்துத் தீர்வுகாண 

முடியும். 

 

பன்முகத்தன்மமமய ஊக்குவிப்பதன் மூலம், 

ோம் புதிய சிந்தமனகமை உருவாக்க ேமக்குள்ை 

ஆற்றமல நமம்படுத்திக்சகாள்கிநறாம், 

அதனால் மாற்றங்கமை ஏற்று மாறுவதில் 

ேமக்குள்ை திறமன வைர்த்துக்சகாள்கிநறாம். 

 

அதாவது உலசகங்கும் உள்ை ேமது 

வாடிக்மகயாைர்கைின் சவவ்நவறு விதமான 

நதமவகமை ேம்மால் நமலும் ேன்றாகப் 

புரிந்துசகாள்ை முடிகிறது; அவர்களுக்கு 

சிறப்பான நசமவ அைிப்பதன் மூலம் ேமது 

பங்குதாரர்களுக்குச் சிறந்த பலமன 

அைிக்கிநறாம். 

 

பல விதமான பின்னணிகமைக் சகாண்ட 

ஊழியர்கள் இருக்கும் பணியிடம், முன்நப உள்ை 

மற்றும் எதிர்காலத்தில் நசரக்கூடிய 

ஊழியர்கமை நமலும் ஈர்க்கும். இது 

ஊழியர்கைின் உத்நவகத்மதயும் அவர்கள் 

நவமலயில் ேீடிப்பமதயும் அதிகரிக்கிறது. 
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4.  பிராம்பிள்ஸ்இல் பன்மு த்ைன்தம 

 

ஒவ்சவாரு ோட்டிலும் கலாச்சாரத்திலும், சிறந்த 

திறமம உள்ை ஊழியர்கள் அதிகம் நசர 

விரும்பும் ேிறுவனமாக இருப்பது பிராம்பிள்ஸ் 

இன் இலக்கு. திறமம மற்றும் பணி சதாடர்பான 

திறன்கைின் அடிப்பமடயில் அந்தந்தப் பணிக்குச் 

சிறந்த ேபர்கமைத் நதர்ந்சதடுத்து, 

தக்கமவத்துக்சகாண்டு, நமம்படுத்துகிநறாம் – 

பாரபட்சம் இல்லாமல்.  

சபாருந்தும் சந்தர்ப்பங்கைில், 

விண்ணப்பதாரர்கமை அமடயாைம் காணுதல், 

நதர்ந்சதடுத்தல், மதிப்பாய்வு சசய்தல் 

ஆகியவற்றில் உதவி சபற சவைி 
ேிறுவனங்கமை அமர்த்துநவாம். பிராம்பிள்ஸ் 

பின்வருபமவ நபான்ற திறமம நமலாண்மமத் 

திட்டங்கமைத் சதாடர்ந்து உருவாக்கும்: 

 

 மூத்த ேிர்வாகிகளுக்கு வைர்ச்சித் 

திட்டங்கள்;  

 அடுத்த தமலமுமற தமலவர்களுக்கு 

வைர்ச்சித் திட்டங்கள்; மற்றும் 

 வழிகாட்டல் திட்டங்கள். 

 

ஆண்டுநதாறும் நபார்டு பின்வருபவற்மற 

மீள்பார்மவயிட்டு அமவ பற்றித் சதரிவிக்கும்:  

 

 எல்லா ேிமலகைிலும் ஊழியர்கைில் 

சபண்கள் மற்றும் ஆண்கைின் 

எண்ணிக்மக விகிதம்; 

 பிராம்பிள்ஸ் ேிர்வாகிகைின் வயது, 

நதசிய அமடயாைம், சதாழில்முமறப் 

பின்னணிகள் ஆகியவற்மறக் குறித்த 

புள்ைிவிவரங்கள் மற்றும் நபாக்குகள்; 

 பாலினம் மற்றும் நதசிய 

அமடயாைத்தில் பன்முகத்தன்மமமய 

அமடவதற்கான அைவிடத்தக்க 

இலக்குகள்; மற்றும் 

 அந்த இலக்குகமை எட்டுவதில் 

முன்நனற்றம். 

 

பன்முகத்தன்மமமய மதிப்பதும் ேிர்வகிப்பதும் 

பிராம்பிள்ஸ் இன் கலாச்சாரத்தில் முக்கியமான 

ஒரு அம்சம் என்பமத பிராம்பிள்ஸ் இன் 

ஊழியர்கள் தங்கள் சசயல்கைாலும் 

சசாற்கைாலும் காட்டுவார்கள். குறிப்பாக 

ஊழியர்கள் பின்வருவனவற்மறச் சசய்வார்கள்: 

 

 சவைிப்பமடயான, அமனவமரயும் 

நசர்த்துக்சகாள்ளும் ஒரு பணிச் சூழலில் 

பன்முகத்தன்மம பற்றிய 

விழிப்புணர்மவ மதித்து 

வைர்த்சதடுத்தல்; 

 எந்த விதமான பாரபட்சம் அல்லது 

துன்புறுத்தமலயும் சிறிதும் 

சகித்துக்சகாள்ைாதிருத்தல்; 

 நவமலக்கும் வாழ்க்மகக்கும் இமடயில் 

சமேிமலமய ஏற்படுத்திக்சகாள்வது 

உள்பட, ஊழியர்கைின் பலதரப்பட்ட 

எதிர்பார்ப்புகமைப் புரிந்துசகாண்டு 

ேடந்துசகாள்ளுதல்; 

 சபாருத்தமான தகுதிகமைக் சகாண்ட 

எல்லா தனிேபர்கைிடமிருந்தும் 

விண்ணப்பங்கமை ஊக்குவித்த பின் 

முற்றிலும் திறமம அடிப்பமடயிநலநய 

ஊழியர் ேியமன முடிவுகமை 

நமற்சகாள்ளுதல்; 

 எல்லா பதவி உயர்வுகமையும் திறமம, 

எதிர்கால ஆற்றல், பிராம்பிள்ஸ் 

மதிப்புகைின் முமனப்பான சவைிப்பாடு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் 

வழங்குதல்; மற்றும் 

 சவற்றியமடய உதவும் ஒரு சூழமல 

ஊழியர்களுக்கு அைித்தல். 

 

 

ஒவ்சவாரு பிராம்பிள்ஸ் ஊழியரும் தனது சக 

ஊழியர்கமைத் தனிேபர்கைாக மதிக்க 

நவண்டும், தனது சசயல்களும் சசாற்களும் 

மற்றவர்கள் மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கத்மதப் 

பற்றி அறிந்திருக்க நவண்டும். 

 

இந்ைக் ப ாள்த  பற்ைி ஏகைனும் 

க ள்வி ள் க ட்  கவண்டும் என்ைால் 

உங் ள் மனிைவளத் துதை 

பிரைிநிைிதயத் பைாடர்பு ப ாள்ளுங் ள். 
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அட்டவமண 9 

கடனடீ்டுப்பத்திரங்கள் வணிகக் 

சகாள்மக 

இந்ைக் ப ாள்த யில் பல வதரயறுக் ப்பட்ட 

பைங் ள் பயன்படுத்ைப்படு ின்ைன; இதவ 

பயன்படுத்ைப்படும்கபாது ஆங் ிலத்ைில் 

க பிடல் எழுத்ைில் பைாடங்கு ின்ைன. இந்ை 

வதரயதை ள் இந்ைக் ப ாள்த யின் 

முடிவில் உள்ள பிரிவு 6இல் 

விளக் ப்பட்டுள்ளன. 

 

1.  அைிமு ம் 

 

இயக்குனர்களும் சதாழிலாைர்களும் 

பிராம்பிள்ஸ் இன் பங்குகமை ேீண்ட காலமாக 

மவத்திருப்பவர்கைாக இருக்கும்படி 

ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். எனினும், ASX-இல் 

பிராம்பிள்ஸ் பட்டியலிடப்பட்டிருப்பதால் 

(அதாவது அந்தப் பங்குச் சந்மதயில் அதன் 

பங்குகள் சபாதுவில் வர்த்தகம் 

சசய்யப்படுகின்றன என அர்த்தம்), பிராம்பிள்ஸ் 

பங்குகள் அல்லது இதர பிராம்பிள்ஸ் 

பிமணப்பத்திரங்கமைக் மகயாளுகின்ற காலம் 

குறித்து கவனம் எடுத்துக்சகாள்ைப்படுகிறது 

என்பது முக்கியமாகும்.  

 

இந்த ஆவணமானது, ”ேியமனம் சசய்யப்பட்ட 

ேபர்கைால்” பிராம்பிள்ஸின் பிமணப்பத்திரங்கள் 

மற்றும் மற்ற ேிறுவனங்கைின் 

பிமணப்பத்திரங்கமைக் மகயாளுவதற்கான 

பிராம்பிள்ஸ் சகாள்மகமய 

அமமத்துக்சகாடுக்கிறது. இந்த சகாள்மகயின் 

முக்கிய நோக்கம்:  

(a) (அ) ”உள் வணிக”த்மத (அல்லது “உள் 

வணிகத் சதாடர்பு”) தவிர்க்க அந்ேபர்களுக்கு 

உதவுவது; மற்றும் 

(b) (ஆ) சபாதுமக்களுக்கு தகவல் இல்லாத 

ேிமலயில் பிராம்பிள்ஸ்இனுமடய உயர் 

அதிகாரிகள் அல்லது ஊழியர்கள் 

சட்டத்திற்கு புறம்பான ேடவடிக்மககைில் 

ஈடுபடும் வமகயில் அல்லது அந்த 

ேபர்கைின் லாபத்திற்காக சசயல்படும் 

வமகயில் தவறாக சசயல்படுவதிலிருந்து 

பிராம்பிள்ஸ் ஐ பாதுகாப்பது. 

 

இந்த காரணங்களுக்காக இந்த சகாள்மக சில 

வமககைில் ஆஸ்திநரலியாவில் உள்ை 

கறாரான சட்டத் நதமவகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு 

விரிவுபடுத்தப்படுகிறது. 

இந்தக் சகாள்மக கீழ்கண்டவற்மற 

உள்ைடக்கியுள்ைது:  

(a) பிராம்பிள்ஸின் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமைக் 

மகயாை விரும்புகின்ற ”ேியமனம் 

சசய்யபட்ட ேபர்கைால்” பின்பற்றப்பட 

நவண்டிய கட்டாயமான முன்அனுமதி 
சசயல்முமற உள்ைிட்ட விதிமுமறகள்;  

(b) இன்சனாரு ேிறுவனம் பற்றிய சபாதுவாக 

கிமடக்காத விமலகுறிப்பான தகவமல 

”ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர்” 

சகாண்டிருக்கும்நபாது, அந்த ”ேியமனம் 

சசய்யப்பட்ட ேபரால்” பிமணப்பத்திரங்கள் 

மகயாளுவது குறித்த ஒரு தமட; மற்றும்   

(c) (ஈ) ஆஸ்திநரலியாவில் உள்ை உள் வணிகம் 

குறித்த சட்டங்கைின் விரிவான 

நமல்நோட்டம். இந்த சதாகுப்பு இந்த 

விஷயங்கள் குறித்தான சட்டத்தின் 

முழுமமயான வாக்கியங்கைாக 

கருதுவதற்கல்ல. இது ஒரு பின்புல 

தகவலாக மட்டுநம அைிக்கப்படுகிறது.  

 

இந்ை ப ாள்த க்கு முரண்பாடானவற்தை 

பிராம்பிள்ஸ்  டுதமயானைா க்  ருது ிைது. 

இந்ை ப ாள்த க்கு முைிவு ஏற்படுத்தும் எந்ை 

பணியாளர் ளின் நடவடிக்த யும் 

அவர் ளுதடய பணி ஒப்பத்ைத்ைிற் ான 

முைிவா க்  ருைப்படுவகைாடு அவர் ளின் 

பணிநீக் த்ைிற்கும் வழிவகுக்கும்.  

 

தாங்கள் இந்த சகாள்மகமய 

ேமடமுமறபடுத்தல் குறித்து ஏநதனும் 

நகட்கநவண்டியிருப்பின் கீழ்க்கண்ட 

முகவரியில் கம்சபனிச் சசயலமரத் 

சதாடர்புசகாள்ை நவண்டும்:  

 

ராபர்ட் சஜரார்ட் 

குழும கம்சபனிச் சசயலர் 

சிட்னி, ஆஸ்திநரலியா  

சதாமல: +61 2 9256 5271 

மின்னஞ்சல்: robert.gerrard@brambles.com 

 

2.  பிராம்பிள்ஸ் பிதணப்பத்ைிரங் ளின் 

வணி த்ைிற் ான விற்பதனக் ான 

விைிமுதை ள் 

 

2.1  அைி ாரமளிக் ப்பட்ட நபர் ள் 

 

இந்தக் சகாள்மக கீழ்கண்ட ேபர்களுக்கு 

சபாருந்துகிறது:  



 

{EXT 00087195}40 

(a) (அ)பிராம்பிள்ஸ் இன் இயக்குனர்கள் மற்றும் 

கம்சபனிச் சசயலர்;  

(b) (ஆ)பிராம்பிள்ஸ் இன் ேிர்வாக தமலமமக் 

குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்கைது 

நேரடி அறிக்மககள்;  

(c) (இ)சிட்னியில் (நகட்நவ பில்டிங்) உள்ை 

பிராம்பிள்ஸ் இன் தமலமம அலுவலகத்தில் 

இடம்சபற்றுள்ை எல்லா ேபர்களும் மற்றும் 

பிராம்பிள்ஸ் இன் கூட்டாண்மமச் 

சசயல்பாடு அல்லது பங்கு உள்ை மற்ற 

பிராம்பிள்ஸ் அலுவலகங்கைில் உள்ை 

எல்லா ேபர்களும்;  

(d) (ஈ)பிராம்பிள்ஸ் தமலமம ேிர்வாக 

அதிகாரியால் அல்லது பிராம்பிள்ஸ் சசயல் 

தமலமமக் குழுவின் சம்பந்தப்பட்ட 

உறுப்பினர் மற்றும் கம்சபனிச் சசயலரால் 

அறிவிக்மக சசய்யப்பட்ட இந்த 

சகாள்மகக்கு உடன்பட்ட மற்ற பிற ேபர்கள்; 

மற்றும்  

(e) (உ) நமற்கண்ட (அ) முதல் (ஈ) வமரயிலான 

ேபர்களுடன் சதாடர்புமடய எந்த ேபரும், 

ஆனால் பத்தி 2.7க்கு உட்பட்டு:  

(i) அவர்கைின் கணவன் அல்லது மமனவி; 
(ii) அவர்கைின் 18 வயதிற்கு கீழான 

குழந்மதகள் (தத்து குழந்மதகள் உட்பட) 

(iii) அவர்கைால் ேியமிக்கப்பட்டவர்கள், 

அவர்கைின் முதலீடுகமைப் 

பராமரிக்கும் முதலீட்டு நமலாைர் 

உள்பட;  

(iv) அவர்கைின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் 

அல்லது சதாண்டு ேிறுவனம் அல்லது 

அவர்கள் குடும்பத்தாரால் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் ேிறுமம் அல்லது 

அறங்காவலர் அல்லது பயனாைர்; 

(v) அவர்களுடன் பங்கு வாணிபம் 

சதாடர்புமடய எவரும் அல்லது 

நமற்கண்ட (i) முதல் (iii) வமரயிலான 

சதாடர்புமடய எந்த ேபரும் (அவர்கைின் 

இடத்தில் வகித்து 

சசயல்படத்தக்கவர்கள்); மற்றும் 

(vi) அவர்கைாநலா அவர்கள் 

குடும்பத்தாராநலா கட்டுப்படுத்தப்படும் 

ஒரு ேிறுவனம்.  

இத்தமகய ேபர்கள் இந்தக் சகாள்மகயின் 

அடிப்பமடயில் அைி ாரம் அளிக் ப்பட்ட 

நபர் ளா க் கருதப்படுவார்கள்.  

 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர்கைின் சபயர்களும் 

முகவரிகளும் அவ்வப்நபாது பிராம்பிள்ஸ் இன் 

பங்குப் பதிநவட்டிற்கு அைிக்கப்படும்; இந்தக் 

சகாள்மகயும் உள் வணிகம் மீதான தமடயும் 

பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்று ஆய்வுசசய்ய 

இமவ அைிக்கப்படுகின்றன. 

 

2.2  பபாதுவான விைி ள் 

 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர்கள் தங்கள் வசம் 

பிராம்பிள்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விமல குறிப்பான 

தகவல்கமைக் சகாண்டிருக்கும்நபாது அவர்கள் 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைில் 

சசயல்படக்கூடாது. (தகவல்கள் எப்நபாது 

சபாதுவில் கிமடக்கப்சபறும் எனத் 

தீர்மானிப்பதற்கான சந்தர்ப்பச் சூழல்கள் இந்தக் 

சகாள்மகயின் பிரிவு 5.1 -இன் கமடசி பத்தியில் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ைது.)  

 

சபாதுவில் கிமடக்கப்சபறாத ஒரு விஷயத்தில், 

விமல குறிப்பான தகவல்கைில் இருந்து, 

அதமன ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர்கள் 

அறியாதிருந்தநபாதும் கூட, இந்தக் 

சகாள்மகயின் பிரிவு 3இன்படி பிராம்பிள்ஸ் 

கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைில் சசயல்படுவதற்கு 

அவர்களுக்கு அனுமதி சகாடுக்கப்படுவதில்மல.  

 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர்கள் பிராம்பிள்ஸ் 

கடனடீ்டுப்பத்திரங்கள் அல்லது மற்ற எந்த 

அமமப்பின் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கள் சம்பந்தமாக 

மற்றவர்களுக்கு அனுகூலம் சசய்வதில் எந்த 

நேரத்திலும் ஈடுபடக்கூடாது (கீநழ பத்தி 5.1 

(ஆ)(iii) காண்க).  

 

2.3 பிராம்பிள்ஸ் 

 டனடீ்டுப்பத்ைிரங் ளில் குறு ிய  ால 

வர்த்ை ம்  ிதடயாது 

 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர்கள் பிராம்பிள்ஸ் 

கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைில் குறுகிய கால அல்லது 

ஊகத்தின் அடிப்பமடயிலான வர்த்தகத்தில் 

ஈடுபடுதல் கூடாது. அவர்கள் பிராம்பிள்ஸ் 

கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமைக் குமறந்தபட்சம் 30 

ோட்களுக்கு தம்வசம் மவத்திருக்க நவண்டும். 

இது விருதாக அைிக்கப்பட்டதன் விமைவாக 

மகக்சகாள்ைப்பட்டு 30 ோட்கள் 

முடிந்திருக்காமல், இந்தக் சகாள்மகயின் பிரிவு 

3இன் கீழாக அவற்றின் விற்பமனக்கு அனுமதி 
சபற்ற பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் 

பத்திரங்களுக்குப் சபாருந்தாது. 
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2.4  நிைிப்பபாருட் ள் 

 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர்கள் பிராம்பிள்ஸ் 

இன் ேிதிப்சபாருட்கள் வர்த்தகத்தில் 

ஈடுபடக்கூடாது. 

 

பிராம்பிள்ஸ் இன் கடனடீ்டுப்பத்திரங்கள் 

உள்ைடக்கிய பங்கு வழங்குதல்களுக்கு இது 

சபாருந்தும். அதாவது அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட 

ேபர்கள் முதலீடு சசய்யப்படாத 

வழங்குதல்களுக்காக இழப்புக் காப்பு ஏற்பாடுகள் 

எதிலும் ஈடுபடநவா ேிதித் தயாரிப்புகள் (சரி ஒப்பு 

சுழற்சிகள், நகப்ஸ் மற்றும் காலர்கள் அல்லது 

பிற இழப்புக் காப்புப் பத்திரங்கள் நபான்றமவ) 

எமதயும் வாங்கநவா கூடாது; அந்த 

வழங்குதல்கள் பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் 

பத்திரங்கைின் சந்மத மதிப்புடன் சதாடர்புள்ை 

இடர்களுக்கு உள்ைாவமதக் குமறப்பமவ 

அல்லது கட்டுப்படுத்துபமவ. 

 

2.5 பிராம்பிள்ஸ் பங்கு ளின் மீது 

 ாப்புறுைி வட்டி வழங்குைல் 

ஒரு அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் அவர்கள் 

மவத்திருக்கும் பிராம்பிள்ஸ் 

கடனடீ்டுப்பத்திரங்கைின் மீது காப்புறுதி வட்டி 

வழங்கக்கூடாது.  

இந்த பத்தி சசயல்படும் அடிப்பமடயிலான 

சூழ்ேிமலக்கு ஒரு சபாதுவான உதாரணம் 

விைிம்புத்சதாமகக் கடன் ஆகும். உண்மமயில் 

ஒரு விைிம்புத்சதாமகக் கடன் என்பது 

கடனாைர்கள் பங்குகநைா அல்லது மற்ற 

காப்புறுதிகநைா வாங்கும் சபாருட்டு கடன் 

சகாடுக்கப்படுவது. அந்த கடனுக்கு ஈடாக 

பங்குகள் அல்லது மற்ற வாங்கப்பட்ட 

காப்புறுதிகள் மற்றும் சில நேரங்கைில் 

கடனாைிகைின் நவறு பங்குகைாகவும் 

இருக்கலாம்.  

சபரும்பான்மமயான அடிப்பமடக் கடன்கைில் 

கடனாைிகைின் அனுமதி சபறாமநலநய அல்லது 

நவறு வமகயான அறிவிப்பு சகாடுக்காமநலநய 

சில குறிப்பிட்ட சூழ்ேிமலகைில் 

விற்றுவிடுவதற்கான உரிமம கடன் 

அைித்தவர்களுக்கு இருக்கும். சிலநேரங்கைில் 

இந்த உரிமம குறிப்பிட்ட சூழ்ேிமலகள் எழுந்த 

பிறகு 24 மணிநேரத்தில் சசயல்படுத்தத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் பிராம்பிள்ஸ் இன் 

காப்புறுதிகள் உட்பட தங்களுமடய 

காப்புறுதிகைின் நமல் அடிப்பமடக் கடன் 

சபறுவாநரயானால் கடன் சகாடுத்தவர் இந்த 

காப்புறுதிகமை விற்கநவா மகயாைநவா 

உரியவராவார். அதுமட்டுமில்லாமல், ஒரு 

முடிவுக் காலம் இருந்திருக்கலாம் அல்லது 

சபாதுவில் கிமடக்கப்சபறாத பிராம்பிள்ஸ் 

சம்பந்தமான விமல குறிப்பான தகவமல 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர் தன்வசம் 

மவத்திருக்கலாம் என்றாலும்கூட சம்பந்தப்பட்ட 

நேரத்தில் இது சபாருந்தும். அடிப்பமட கடன்கள் 

பிராம்பிள்ஸ் இன் காப்புறுதிகைின் மீது 

சபாதுவான சூழ்ேிமலகைில் 

வழங்கப்படமுடியும் என்ற நபாதிலும் 

பிராம்பிள்ஸ் இன் பங்குகைின் மீதான வட்டி 

சகாடுக்க முடியாது. இந்த பத்தி பிராம்பிள்ஸ் 

இன் காப்புறுதிகள் மீதான எந்த 

காப்புறுதிகளுக்கும் சபாருந்தும். அதிகாரம் 

அைிக்கப்பட்ட ேபர்கள் பிராம்பிள்ஸ் இன் 

காப்புறுதிகமை கடனுக்கு ஈடாகப் 

பயன்படுத்தாத சபாழுது மற்ற அடிப்பமட 

மற்றும் முதலீட்டு கடன்கள் மூலமாக 

பிராம்பிள்ஸ் இன் காப்புறுதிகமைப் சபறலாம். 

சபாதுவாகநவ பிராம்பிள்ஸ் பங்குகள் மீது 

கடனடீ்டு வட்டிகள் வழங்கப்படுகின்ற லாபக் 

கடன்கள் இருந்தாலும்கூட, இந்தப் பத்தியானது 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கள் மீதான எந்த 

ஒரு கடனடீ்டு வட்டிக்கும் சபாருந்தும். அந்தக் 

கடனுக்காக பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கள் 

பயன்படுத்தப்படவில்ல என்றால், லாபத்தின் 

மூலமாக அல்லது இதர முதலீட்டின் மூலமாக 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமை ேியமனம் 

சசய்யப்பட்ட ேபர்கள் தம்வசப்படுத்திக் 

சகாள்ைலாம்.  

 

2.6  பிராம்பிள்ஸ்  டனடீ்டுப் 

பத்ைிரங் தள எப்கபாது நான் வர்த்ை ம் 

பசய்ய முடியும்?  

 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர், விமல குறிப்பான 

தகவல்கமை அறிந்திருக்கிறார் அல்லது 

இல்மல என்றாலுநம கூட விமல குறிப்பான 

தகவல்கள் சபாதுவில் இல்மல 

எனும்நபாதுதான் ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர் 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமைக் 

மகயாளுவதற்கு உசிதமான சமயமாகும்.  
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இந்தப் சபாதுவான விதிக்கும் கூடுதலாக, 

சம்பந்தப்பட்ட ேிதி அறிக்மக அைிக்கப்படுவதன் 

இறுதிக்கு முந்மதய ஏழாவது ோைில் துவங்கி, 
அமரயாண்டு அல்லது வருடாந்திர 

முடிவுகளுக்கான முன் அறிவிப்புக்குப் பின்னர் 

முதலாவது ோள் முடிய (அதாவது டிசம்பர் 24 

முதல் பிப்ரவரி மாதம் மத்தியில் அமரயாண்டு 

முடிவுகைின் அறிவிப்புக்கு அடுத்த ோள் வமர 

மற்றும் ஜூன் 23 முதல் ஆகஸ்டு மத்தியில் 

வருடாந்திர முடிவுகைின் அறிவிப்புக்குப் அடுத்த 

ோள் வமர) (”மூடி தவக் ப்பட்ட  ாலம்”) 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர் பிராம்பிள்ஸ் 

கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமைக் மகயாை 

அனுமதிக்கப்படுவதில்மல.  
 
சபாதுவில் கிமடக்கப்சபறாத ஒரு விஷயம் 

சதாடர்பான, விமல குறிப்பான முக்கியமான 

தகவல்கள் இருக்கக்கூடும் என்பதால், ேியமனம் 

சசய்யப்பட்ட ேபர்கள் வர்த்தகம் 

சசய்வதிலிருந்து தமட சசய்யப்படுகிறார்கள் 

எனும்நபாது மற்ற கால அவகாசத்மத 

பிராம்பிள்ஸ் விதிக்கக் கூடும். இந்தக் குறிப்பிட்ட 

காலங்கள், மூடு காலங்களுடன் நசர்ந்து "ைதட 

பசய்யப்பட்ட  ாலங் ள்" என்று 

அமழக்கப்படுகின்றன. 

 

2.7  பபாது விைிக் ான விலக்கு ள் 

 

இந்தக் சகாள்மக கீழ்க்கண்ட சூழ்ேிமலகைில் 

சபாருந்தாது:  

(அ) ஒரு ேிதி அல்லது நவறு திட்டத்தின் 

சசாத்துகள் ஒரு சவைி ேிறுவனத்தின் 

சசாந்த விருப்பத்தின்நபரில் முதலீடு 

சசய்யப்படும் ஒரு ேிதி அல்லது நவறு 

திட்டத்தில் சசய்யப்படும் ஒரு முதலீடு 

அல்லது யூனிட் அைவு விற்பமன 

(பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைில் 

மட்டும் முதலீடு சசய்யும் ஒரு திட்டத்மதத் 

தவிர); 
(ஆ) நபார்டின் ஒப்புதல் சபற்ற, சலுமகயின் 

நேரம் மற்றும் அமமப்மபத் தீர்மானிக்கும் 

திட்டம் உள்ை ஒரு உரிமமப் பங்கு 

சவைியடீு, கடனடீ்டுப் பத்திர சகாள்முதல் 

திட்டம், ஒரு டிவிசடண்ட் மறுமுதலீட்டுத் 

திட்டம், சம அணுகல் திரும்ப வாங்குதல் 

நபான்ற கடனடீ்டுப் பத்திரம் 

மவத்திருப்பவர்கள் அமனவருக்கும் 

அல்லது சபரும்பாலாநனாருக்கு 

அைிக்கப்பட்ட ஒரு சலுமகயின் கீழ் 

அல்லது அமழப்பின்நபரில் பரிவர்த்தமன 

சசய்தல் (உரியவற்மற எடுத்துக்சகாள்வதா 

நவண்டாமா என்பது சதாடர்பாக 

முடிவுசசய்தல், ஒரு துறக்கத்தக்க ப்நரா 

ராட்டா சவைியடீ்டின் கீழ் உரியவற்றின் 

மீதத்மத எடுத்துக்சகாள்வதற்காகத் 

நதமவப்படும் உரியவற்றின் விற்பமன 

ஆகியமவ இத்தமகய பரிவர்த்தமனயில் 

அடங்கும்); 

(இ) கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைின் ஆதாயத்தில் 

மாற்றம் ஏற்படுத்தாத பரிவர்த்தமன (எ.கா., 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் முன்நப அந்த 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபரின் முதிர்வு 

ேிதியில் அல்லது அந்த அதிகாரம் 

அைிக்கப்பட்ட ேபர் ஆதாயம் சபறும் பிற 

நசமிப்புத் திட்டத்தில் மவத்திருக்கும் 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமை 

மாற்றுதல்); 

(ஈ) அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் இதில் ஒரு 

சபாறுப்பாைர், அந்த அறக்கட்டமையின் 

மூலம் பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் 

பத்திரங்கமைப் பரிவர்த்தமன சசய்கிறார், 

ஆனால் இந்த ேிபந்தமனகைின்படி:  

(i) அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் அந்த 

அறக்கட்டமையில் ஆதாயம் சபறுபவர் 

அல்ல; 

(ii) ஒரு தமட சசய்யப்பட்ட காலத்தில் 

வணிகம் சசய்வது குறித்த எந்த முடிவும் 

பிற சபாறுப்பாைர்கைால் அல்லது 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர்கள் 

அல்லாதவர்கமைச் சாராத முதலீட்டு 

நமலாைர்கைால் எடுக்கப்படுகிறது; 

மற்றும் 

(iii) ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபரானவர் பிற 

சபாறுப்பாைர்கள் அல்லது முதலீட்டு 

நமலாைர்களுக்கு எந்த உள்ைகத் 

தகவமலயும் சவைிப்படுத்தவில்மல. 

(உ) அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் ஒருவர் ஒரு 

வாங்குதல் சலுமகமய ஏற்க ஒரு 

சசயல்திட்டத்மத உருவாக்க அல்லது 

அந்தச் சலுமகமய ஏற்க விரும்பினால்; 

(ஊ) ஒரு வழங்குதலின் சசயலாக்கம் (ஆனால் 

சசயலாக்கத்மத அடுத்து பிராம்பிள்ஸ் 

கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைின் விற்பமன 

அல்ல); இதில் வழங்குதமல 

சசயலாக்குவதற்கான இறுதித் நததி ஒரு 

தமட சசய்யப்பட்ட காலத்தில் வருகிறது, 

பிராம்பிள்ஸ் மிக ேீண்டசதாரு தமட 

சசய்யப்பட்ட காலத்தில் இருந்துவருகிறது, 

அல்லது சதாடர்ச்சியாகப் பல தமட 

சசய்யப்பட்ட காலங்கமைக் 
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கண்டிருக்கிறது, அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட 

ேபர் அனுமதிக்கப்பட்ட சமயத்தில் 

வழங்குதமல சசயலாக்குவார் என்று 

எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது; அல்லது 

(எ) சசாந்த விருப்பம் சாராத வணிகத் திட்டம் 

ஒன்றின் கீழ் வணிகம் சசய்தல்; இதற்கு 

பத்தி 3.1இன்படி முன்நப எழுத்துமூலமான 

அனுமதி அைிக்கப்பட்டுள்ைது; இதில்:  

(i) அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் ஒரு தமட 

சசய்யப்பட்ட காலத்தின்நபாது அந்தத் 

திட்டத்தில் இறங்கவில்மல அல்லது 

திட்டத்மதத் திருத்தவில்மல;  

(ii) எப்படி, எப்நபாது வணிகம் சசய்ய 

நவண்டும் அல்லது வணிகம் சசய்ய 

நவண்டுமா நவண்டாமா என்பதில் 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் 

சசல்வாக்மகநயா விருப்பத்மதநயா 

சசலுத்த வணிகத் திட்டம் 

அனுமதிக்கவில்மல. 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபரானவர் 

வர்த்தகத் திட்டத்மத ேிராகரிக்கநவா 

அல்லது வர்த்தகத் திட்டத்தில் தனது 

பங்நகற்பிற்கான ேிபந்தமனகமை 

மாற்றநவா, அல்லது பத்தி 3.2 -இன் படியான 

விதிவிலக்கான சந்தர்ப்ப சூழ்ேிமலயாக 

அல்லாத தமட சசய்யப்பட்ட 

காலத்தின்நபாது வர்த்தகத் திட்டம் 

ேிராகரிக்கப்படநவா அல்லது 

மாற்றப்படநவா காரணமாகக்கூடாது. 

 

2.8  பவளி ஆகலாச ர் ளுடன் 

இர சியமான உடன்படிக்த  ள் 

 

பிராம்பிள்ஸ் க்காக சசயல்படுவது மற்றும் 

ஆநலாசமனகள் வழங்குவதன் மூலமாக சவைி 
ஆநலாசகர்கள் பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரம் 

பாதிக்கும்படியான விமல உணர்வுத் 

தகவல்கமை அறிந்து சகாள்ைவது 

சாத்தியமாகும்.  

 

இந்த சவைி ஆநலாசகர்கள் இந்தக் 

சகாள்மகயின் வமரயமறக்குள் வராதவர்கள் 

ஆமகயால் அவர்கள் இந்த விமல உணர்வுத் 

தகவல்கள் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக ஒரு இரகசிய 

உடன்படிக்மகமய ஏற்படுத்திக்சகாள்ை 

நவண்டும் என்பநத பிராம்பிள்ஸ் இன் 

சகாள்மகயாகும்.  
 

3. வர்த்ை  ஒப்புைல் ள் 

 

3.1  ஒப்புைதலப் பபறுைல் 

 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர்கள் பிராம்பிள்ஸ் 

இன் கடனடீ்டுப்பத்திரங்கைில் வர்த்தகம் 

ஏநதனும் சசய்வதற்கு முன்பாக அவர்கள் 

கீழ்கண்டவர்கைிடமிருந்து  ண்டிப்பா  ஒப்புதல் 

சபற்றாக நவண்டும்:  

(அ) இயக்குனர்களுக்காகவும் கம்சபனிச் 

சசயலருக்காகவும் ஒப்புதல் சபற 

நவண்டியிருந்தால், பிராம்பிள்ஸ் 

தமலவரிடமிருந்து (அல்லது உப தமலவர் 

அல்லது தமலமமச் சசயல் 

அலுவலரிடமிருந்து, தமலவர் 

கிமடக்கப்சபறவில்மல எனில்);  

(ஆ) தமலவருக்கான ஒப்பபுதல் சபற 

நவண்டியிருந்தால், 

உபதமலவரிடமிருந்நதா அல்லது 

தமலமமச் சசயல் அலுவலரிடமிருந்நதா; 

அல்லது  

(இ) நவறு ஏநதனும் சதாழிலாைருக்கு ஒப்புதல் 

சபற நவண்டியிருந்தால், கம்சபனிச் 

சசயலரிடமிருந்து. ஒப்புதல் அைிக்கும் 

முன், தமலவரிடமிருந்நதா அல்லது மற்ற 

இயக்குனரிடமிருந்நதா கம்சபனிச் சசயலர் 

ஒப்புதல் சபறநவண்டும்.  

 

இந்தக் கட்டுப்பாடு அமனத்து நேரங்கைிலும் 

சசயல்படுத்தப்படுகிறது.  

 

சந்நதகத்மத தவிர்ப்பதற்காக, அதிகாரம் 

அைிக்கப்பட்ட ேபர் வழங்குதல் எமதயும் 

சசயலாக்குவதற்கு முன்னதாக இந்த ஒப்புதல் 

ேிகழ்முமற அந்ேபரால் பின்சதாடரப்பட 

நவண்டும்.  

 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் இந்தப் பத்தி 
3.1இன்படி எழுத்து அத்தாட்சிநயாடு 

(மின்னஞ்சல் உள்பட) அவசியமான ஒப்புதல் 

சபறுவதற்கு முன்னதாக பிராம்பிள்ஸ் இன் 

கடனடீ்டுப்பத்திரத்தில் (வழங்குதல்கமை 

சசயலாக்குவது உள்பட) வர்த்தகம் சசய்யக் 

கூடாது. பிராம்பிள்ஸின் சுய அதிகாரத்தின் 

நபரில், காரணம் ஏதும் சகாடுக்காமல் ஒப்புதல் 

சகாடுக்கப்படலாம் அல்லது மறுக்கப்படலாம். 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைில் 

வர்த்தகம் புரிவதற்கான ஒரு நவண்டுநகாளுக்கு 

ஒப்புதலைிக்க மறுப்பது இறுதியானது. நமலும், 

அந்த ஒப்புதமல ோடும் ேியமனம் சசய்யப்பட்ட 

ேபமரயும் அது கட்டுப்படுத்தும். 
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ஒப்புதல் சகாடுக்கப்பட்டால்: 

(அ) ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபரானவர் 

ஒப்புதமலப் சபற்றுக்சகாண்ட பின்னர் 

இரண்டு வர்த்தக ோட்களுக்குள் 

சாதாரணமாக வர்த்தகம் சசய்யலாம். 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் அந்த இரண்டு 

வணிக ோட்களுக்குள் ேிமல 

மாற்றமிருந்தால் அறிவிக்கப்படுவார். 

இரண்டு ோட்களுக்குள் எந்த 

ேடவடிக்மகயும் நமற்சகாள்ைப்படாமல் 

இருந்த பின்னர், சதாடர்ந்து வர்த்தகத்தில் 

ஈடுபட விரும்பினால், அவர் மீண்டும் 

விண்ணப்பிக்க நவண்டியிருக்கும்; மற்றும் 

(ஆ) வர்த்தகம் சசய்வமத நமற்சகாள்வதற்கு 

முன்பாக, சபாதுவாகநவ கிமடக்கப்சபறாத 

விமல குறிப்பான தகவல்கள், ேியமனம் 

சசய்யப்பட்ட ேபரானவரின் வசப்பட 

நேர்ந்தால், ஒப்புதல் அைிக்கப்பட்டது ஒரு 

சபாருட்டில்லாமல் அந்த ேபர் வர்த்தகம் 

சசய்வமத நமற்சகாள்ைலாகாது.  

 

வர்த்தகம் சசய்ய முடியாது என்று அதிகாரம் 

அைிக்கப்பட்ட ேபருக்கு கூறப்பட்டிருந்தால் 

அவர்கள் இமத மற்றவர்களுக்கு கண்டிப்பாக 

சதரியப்படுத்தக்கூடாது.  

 

3.2 ைதட பசய்யப்பட்ட 

 ாலங் ளின்கபாது வர்த்ை  ஒப்புைல் ள் 

 

பின்வரும் சூழல்கைில்: 

 

(அ) ஒரு அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் பத்தி 
3.3இல் தரப்பட்டுள்ைபடி கடும் ேிதி ரீதியான 

சிரமத்தில் இருந்தால், அல்லது பத்தி 3.4இல் 

தரப்பட்டுள்ைபடி அசாதாரண சூழ்ேிமலகள் 

இருந்தால்; 

(ஆ) சம்பந்தப்பட்ட ேியமனம் சசய்யப்பட்ட 

ேபரானவர், சபாதுவாக கிமடக்கப்சபறாத 

விமல குறித்த முக்கியமான தகவல்கள் 

எதுவும் தன்னிடம் இல்மல என்று 

அறிவித்தால், 

 

பத்தி 3.1ல் கூறப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட ேபர்கள் 

மூலமாக அவர்கள் விருப்பத்தின்படி ஒரு 

அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபமர தமட 

சசய்யப்பட்ட காலங்கைில் வர்த்தகம் சசய்ய 

பத்தி 3.1இன்கீழ் ஒப்புதல் அைிக்கப்படலாம். 

 

வர்த்தகம் ேடத்த அனுமதி நகாரும் அதிகாரம் 

அைிக்கப்பட்ட ேபர், தான் ேிதி ரீதியாகக் கடும் 

சிரமத்தில் இருப்பதாக அல்லது சூழ்ேிமலகள் 

பிற வமகயில் அசாதாரணமானமவயாக 

உள்ைன என்றும் முன்சமாழியப்பட்ட 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைின் 

விற்பமன அல்லது அகற்றுதல் மட்டுநம 

தனக்குள்ை ஒநர வழி என்றும் பத்தி 3.1இன் கீழ் 

அனுமதி சபற்ற ேபமர (ேபர்கமை) 

திருப்திப்படுத்த நவண்டும். 

 

இந்த ஒப்புதல்கள் முன்னதாக சபறப்பட 

நவண்டும். ேிகழ்விற்குப் பிறகு இமத வழங்க 

முடியாது. 

 

3.3  

 

ஒரு அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர் பிராம்பிள்ஸ் 

கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமை விற்பமன சசய்தால் 

மட்டுநம சமாைிக்க முடிகிற ஒரு ேிதி ேிர்ப்பந்தம் 

இருந்தால் அவர் ேிதி ரீதியாகக் கடும் சிரமத்தில் 

இருப்பார்.. உதாரணமாக, இத்தமகய ஒரு ேபரின் 

ஒரு கடன் சபாறுப்பு, அந்த ேபருக்கு அந்தப் 

சபாறுப்மப சமாைிக்க நவறு வழி எதுவும் 

இல்மல என்றால் தவிர கடும் ேிதி ரீதியான 

சிரமம் ஆகாது 

 

3.4  

 

பின்வரும் சூழல்கைில் அசாதாரண சூழல்கள் 

இருக்கும்: 

(அ) ஒரு அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபருக்கு, 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கமை 

மாற்ற நவண்டும் அல்லது விற்க நவண்டும் 

என ேீதிமன்ற ஆமண 

பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது, அல்லது 

ேீதிமன்றத்தால் ேிமறநவற்றத்தக்க ஆமண 

இருந்தது (எ.கா., ஒரு குடும்ப 

வழக்குத்தீர்வில்) அல்லது நவறு சட்டபூர்வ 

அல்லது ஒழுங்குமுமறத் நதமவப்பாடு 

இருந்தது. 

(ஆ) பிராம்பிள்ஸ் நசர்மன் அல்லது தமலமம 

ேிர்வாக அலுவலர் (நசர்மன் சம்பந்தப்பட்ட 

விஷயம்) அசாதாரணம் எனக் கருதிய 

சூழ்ேிமலகள் இருந்தன. 
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4.  வர்த்ை ங் ளின் அைிவிக்த  

 

4.1  

 

பிராம்பிள்ஸ் சசயல் தமலமமக்குழு 

உறுப்பினர்களும் இயக்குனர்களும் பிராம்பிள்ஸ் 

கடனடீ்டுப் பத்திரத்தில் இரண்டு வணிக 

தினங்களுக்குள் மாற்றமிருந்தாநலா அல்லது 

நமநல பத்தி 2.1 (உ)ல் குறிப்பிடப்பட்ட நவறு 

ேபர்கநைாடு ஈடுபாடு இருந்தாநலா அமத 

இரண்டு தினங்களுக்குள் கம்சபனிச் 

சசயலரிடம் சதரிவிக்கநவண்டும்.  

 

இது விருப்பங்கள் நபரிலான மாற்றங்கள் பற்றி 
ASX-க்கு பிராம்பிள்ஸ் சதரியப்படுத்த 

ஏதுவாக்குகிறது. நமலும், இது அறிவிப்பு 

சபறப்பட்டமதத் சதாடர்ந்து வருகின்ற வர்த்தக 

ோைின் இறுதியில் ேிகழ நவண்டும்.  

 

மற்ற அதிகாரம் அைிக்கப்பட்ட ேபர்கள் 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப்பத்திரங்கைின் 

வர்த்தகங்கமை அது சசய்யப்பட்டதிலிருந்து 5 

ோட்களுக்கு கம்சபனிச் சசயலருக்கு தகவல் 

சதரிவிக்கப்பட நவண்டும்.  

 

சம்பந்தப்பட்ட அறிவிக்மக படிவங்கைின் 

ேகல்கமைக் கம்சபனிச் சசயலரிடம் இருந்து 

சபற்றுக்சகாள்ைலாம். 

 

4.2  

 

பத்தி 4.1இன்படி வணிகம் குறித்த அறிவிப்புகள் 

ேிறுவனச் சசயலருக்கு எழுத்துமூலமாக 

(மின்னஞ்சல் உள்பட) அனுப்பப்பட நவண்டும்.  

 
 

5. உள் வணி ம் என்ைால் என்ன?  

 

5.1  உள் வணி த்ைின் ைதட 

 

விரிவான சபாருைில், ஒரு ேபர் கீழ்க்காணும் 

ேடவடிக்மகயில் நமற்சகாண்டால் உள் வணிகம் 

சசய்ததற்கான குற்றமுள்ைவராகக் 

கருதப்படுவார்:  

 

(அ) அந்த ேபர் “உள்ைகத் தகவல்கமை” தன் 

வசம் சகாண்டிருக்கிறார் – அதாவது, 

சபாதுவாகநவ கிமடக்கப்சபறாத 

தகவல்கள் மற்றும் அமவ சபாதுவில் 

கிமடக்கப்சபற்றால் ேிறுவனத்தின் 

கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைின் விமல அல்லது 

மதிப்பின்மீது சபாருள்ரீதியான 

விமைவிமனக் சகாண்டிருக்க 

வாய்ப்புள்ைது. தகவல்கைானமவ, 

சாதாரணமாகநவ கடனடீ்டுப் பத்திரங்கைில் 

முதலீடு சசய்பவர்கைால் ஒரு முதலீட்டு 

முடிவிமன சலனப்படுத்துகின்ற அல்லது 

சலனப்படுத்தும் வாய்ப்பு சகாண்ட 

சபாருள்ரீதியான விமைவிமனக் 

சகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ைது என 

மதிக்கப்படுகிறது, அதாவது, ”விமல 

குறிப்பான” தகவல்கள் என்பது இது தான்; 

மற்றும்  

 

(ஆ) அந்ேபர்:  

(i) ேிறுவனத்தில் 

கடனடீ்டுப்பத்திரங்கைில் வர்த்தகம் 

சசய்தல்;  

(ii) ேிறுமத்தின் 

கடனடீ்டுப்பத்திரங்கைில் வர்த்தகம் 

சசய்வதற்கு மற்றவர்கமை 

ஈடுபடுத்துதல் அல்லது 

உற்சாகப்படுத்துதல்; 

(iii) நேரிமடயாகநவா 

மமறமுகமாகநவா கம்சபனியின் 

கடனடீ்டுப்பத்திரங்கைில் வர்த்தகம் 

சசய்வதற்கு அல்லது 

வாங்குவதற்கு மற்றவர்களுக்கு 

தகவல் அைித்தல் (”உதவிக்குறிப்பு 

அைித்தல்”).  

 

சபாதுவாகநவ கிமடக்கப்சபறுகின்றமவ எனத் 

தகுதிசகாடுக்க நவண்டிய தகவல்கமைத் 

திருப்திப்படுத்துவதற்குத் நதமவயான 

ேிபந்தமனகைாக பல விபரமான விவரணங்கள் 

உள்ைன. சட்டப்படியான சகாடுக்கல் 

சபாறுப்பிமனத் தீர்மானிக்கிற விபரமான 

விவரணங்கள் முக்கியமானமவ எனும் அநத 

சமயத்தில், அதனுள் சபாதுவாகநவ 

அடங்குகின்ற, தகவல்கள் சபாதுவாக கிமடக்க 

நவண்டிய தகவல்களுக்கான உள்ைார்ந்த 

நகாட்பாடுகள்: 

 தயாராகக் காணக்கூடிய விஷயங்கமைக் 

சகாண்டதாக இருக்கநவண்டும்; அல்லது 

 ASX-க்குத் சதரியப்படுத்திவிட்டதாக இருக்க 

நவண்டும் அல்லது மற்றபடி கடனடீ்டுப் 

பத்திரங்கைில் சபாதுவாகநவ முதலீடு 

சசய்யும் முதலீட்டாைர்கைின் கவனத்திற்கு 

சகாண்டுவரப்பட்டிருக்க நவண்டும்; 

அல்லது 
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 மற்றபடி, நமலிருக்கும் இரண்டு 

குறிப்புக்கைில் நமற்நகாள் காட்டியபடி 

தள்ளுபடிகள், முடிவுமரகள் அல்லது 

அனுமானங்கைிலிருந்தான தகவல்கமைக் 

சகாண்டிருக்க நவண்டும்.  

 

5.2  அபராைங் ள் 

 

உள் வணிகம் என்பது ஒரு குற்ற 

ேடவடிக்மகயாகும்.  

 

உள் வணிகத் தமடமய மீறுவதற்கான அபராதம் 

கீழ்கண்டவாறு:  

(அ) தனிேபருக்கு - $765,000 வமர அபராதம் 

மற்றும் ஐந்து ஆண்டு வமர சிமற 

தண்டமன; மற்றும்  

(ஆ) சபருேிறுவனத்திற்கு $7,650,000 

வமரயிலான அபராதம்  

 

இந்த அபராதங்கள் இந்தக் சகாள்மகயின் 

இன்மறய ேடப்புத் நததிக்கானமவ மற்றும் 

இமவ காலப்நபாக்கில் மாறக்கூடும். ஏற்படும் 

எந்த ேஷ்டத்திற்கும், உள்ைிருப்பு வணிகம் 

சசய்த ேபர் மட்டுமன்றி, அந்த முரண்பாட்நடாடு 

சம்பந்தப்பட்ட மற்ற ேபர்களும் இழப்பு ஏற்பட்ட 

மூன்றாம் தரப்பினருக்கு இழப்படீு சசய்யப் 

சபாறுப்புள்ைவர்கள் ஆவார்கள். கூடுதலாக, 

உள்ைிருப்பு வர்த்தகம் சசய்த ேபருக்கு எதிராக 

ஆஸ்திநரலிய சசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் 

இன்சவஸ்ட்சமண்ட்ஸ் கமிஷன் ஆனது, 

குடியுரிமம அபராதங்கமை விதிக்கலாம் மற்றும் 

சபாருந்தும் வமகயில், ஒரு சபருேிறுவனத்மத 

நமலாளுமக சசய்வதிலிருந்து அந்த உள்ைிருப்பு 

வர்த்தகம் சசய்பவமர தகுதி ேீக்கம் சசய்யுமாறு 

ஒருேீதிமன்ற ஆமணமய ோடலாம். 

 

5.3  விதல உணர்வுத் ை வல் ளின் 

உைாரணங் ள் 

 

நமநல சசால்லப்பட்ட தமடகமை 

விைக்குவதற்கு, ஏற்படுவதற்கு சாத்தியமுள்ை 

பின்வரும் தகவல்கள் சபாதுமக்களுக்கு 

அைிக்கப்பட்டிருப்பின், அது விமல உணர்வுக்கு 

சதாடர்புமடயதாக இருக்கக்கூடும்:  

(அ) பிராம்பிள்ஸ் ஒரு ஒட்டுசமாத்த சசாத்து 

வாங்குதமலநயா சசாத்து விற்பமதநயா 

குறிப்பிடுகிறது.;  

(ஆ) மிகப்சபரிய முரண்பாட்டின் மூலம் 

பிராம்பிள்ஸ் க்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்;  

(இ) பிராம்பிள்ஸ்இல் உண்மமயான மற்றும் 

கணிக்கப்பட்ட ேிதிேிமல மற்றும் வணிக 

சசயல்பாட்டில் மாற்றங்கள்;  

(ஈ) குறிப்படத்தக்க ஒரு புதிய வணிக நமம்பாடு;  

(உ) ஒரு அரசாங்க ஒப்புதல் அல்லது சபரிய 

ஒப்பந்தம் சபறுவதற்கான அல்லது 

இழப்பதற்கான வாய்ப்பு;  

(ஊ) ஈவுத்சதாமக உத்நதசிக்கப்பட்டதாகநவா 

அல்லது ஈவுக்சகாள்மகயில் மாற்றம்;  

(எ) முன்சமாழியப்பட்ட ஓர் புதிய பங்கு 

சவைியடீு;  

(h) இயக்குேர்கள் மன்றம் அல்லது 

முதுேிமல நமலாண்மமயில் 

நமற்சகாள்ைப்படும் குறிப்பிடத்தக்க 

மாற்றம்; 

(i) ஓர் ஒழுங்குமுமற புலனாய்வு அல்லது 

தணிக்மக; அல்லது 

(j) சட்டத்தின்பால் ஓர் சபாருள்ரீதியான 

மீறல்.  

 

5.4 மூன்ைாம் ைரப்பினர் மூலமா  

வர்த்ை ம் பசய்ைல்  

 

பிராம்பிள்ஸ் இன் கடனடீ்டுப்பத்திரங்களுடன் 

சதாடர்புமடயவற்றில் உள் வணிகம் சசய்யும் 

ேபர், கடனடீ்டுப்பத்திரங்கைில் வர்த்தகம் 

சசய்யும் உள்ைபடியான ேபராக 

இல்மலசயன்றாலும் கூட அவர் 

குற்றமுள்ைவராக கருதப்படலாம். இந்த 

தமடயுத்தரவு பின்வருவனவற்றிற்கும் 

விரிவமடகிறது:  

(அ) சபயராைர்களுடநனா முகவர்களுடநனா 

அல்லது மற்ற இமண 

பணியாைர்களுடநனா குடும்ப 

உறுப்பினர்களுடநனா குடும்ப சதாண்டு 

ேிறவனங்களுடநனா அல்லது குடும்ப 

ேிறுமத்துடநனா சசயல்படுவது; மற்றும்  

(ஆ) பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப்பத்திரங்கைில் 

வர்த்தகம் சசய்வதற்கு மூன்றாவது 

ேபர்கமை ஈடுபடுத்துவது அல்லது 

அவர்கமை உற்சாகப்படுத்துவது.  

 

5.5  எப்படியாயினும் பபைப்பட்ட ை வல் 

 

ஒரு தகவல் எப்படி எங்கிருந்துப் சபறப்பட்டது 

என்பது ஒரு சபாருட்டல்ல. ஆனால் 

உள்ேிறுவனத் தகவல்கமை 

சவைிப்படுத்துவதற்காக அத்தகவல் 

பிராம்பிள்ஸ்இடமிருந்து 

சபறப்பட்டிருக்கக்கூடாது.  
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5.6  பைாழிலாளர் பங்குத் ைிட்டங் ள் 

 

உள் வணிகத் தமட உத்தரவுகள் 

பின்வருபவற்றிற்குப் சபாருந்தாது:  

(a) (அ) விண்ணப்பங்களுக்கு; மற்றும்  

(b) (ஆ) அத்தமகய விண்ணப்பங்கள் மீதான 

பின்வரும் மகயகப்படுத்துதல்கள்,  

 

பிராம்பிள்ஸ் இன் சதாழிலாைர்கள் மூலமாக 

பிராம்பிள்ஸ் கடனடீ்டுப்பத்திரங்கள் அல்லது 

சதாழிலாைர் பங்கு மற்றும் விருப்பத் 

திட்டங்கைின்படி உருவாக்கப்பட்ட ஏநதனும் 

கூட்டாண்மம அதிகாரங்கள்.  

 

இதன் அர்த்தம் என்னசவன்றால், உள் வணிகத் 

தமட உள்ை பிராம்பிள்ஸ் இன் பணியாைர் பங்கு 

மற்றும் விருப்பப் பங்குகைினால் பிராம்பிள்ஸ் 

இன் கடனடீ்டுப்பத்திரங்கமை பணியாைர்கள் 

வாங்குவது பபாருந்ைாது (வழங்குதல்கைின் 

அைிப்படீு அல்லது சசயலாக்கம் உள்பட). 

எனினும் ஆஸ்திநரலியாவில் உள் வணிகத் 

தமட, பணியாைர்கள் திட்டத்தின் கீழ் 

வாங்கப்பட்டவற்மற விற்கும்நபாது 

பபாருந்தும்.  

 

உள் வணிகத் தமட சபாருந்துகிறநதா 

இல்மலநயா இந்தக் சகாள்மகயில் அதிகாரம் 

அைிக்கப்பட்ட ேபர்கள் பிராம்பிள்ஸ் இன் 

கடனடீ்டுப்பத்திரங்கைில் வர்த்தகம் சசய்யவும் 

வழங்குதல்கள் அைிக்கவும் விதிகள் 3ன் படி 

ஒப்புதல் சபறப்படுவது அவசியமாகும்: பிரிவு 3 

ஐப் பார்க்கவும்.  

 

6 மற்ை நிறுவனங் ளின்  டனடீ்டுப் 

பத்ைிரங் ளில் வர்த்ை ம் பசய்ைல் 

 

சபாதுவில் கிமடக்கப்சபறாத, மற்ைேிறுவனம் 

அல்லது அமமப்பு பற்றிய விமல குறிப்பான 

தகவல்கமை தம்வசம் சகாண்டிருக்கும்நபாது, 

ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபர்கள் மற்ற எந்த ஒரு 

ேிறுவனம் அல்லது அமமப்பின் கடனடீ்டுப் 

பத்திரங்கைில் வர்த்தகம் சசய்யலாகாது. 

பிராம்பிள்ஸ்-இல் தங்கள் பதவிேிமலயின் 

விமைவாக (உதாரணத்திற்கு, மற்ற அமமப்பு 

அல்லது ேிறுவனத்துடன் சபாருள்ரீதியான 

ஒப்பந்தம் அல்லது பரிவர்த்தமனயில் 

பிராம்பிள்ஸ் நபரம் 

சசய்துசகாண்டிருக்கும்நபாது) மற்ற ேிறுவனம் 

அல்லது அமமப்பு ஆகிய இரண்டிமனப் பற்றிய 

தகவல்கள், ேியமனம் சசய்யப்பட்ட ேபரின் வசம் 

வரும்நபாது, அல்லது மற்ற சில வழியில் வரும் 

நபாது (உதாரணத்திற்கு, தனிப்பட்ட ஒரு 

வமலப்பின்னல் வழியாக) இந்தத் தமட 

சபாருந்துகிறது. 

 

7. பபாருள் விளக் ம் 

 

ASX என்பது ஆஸ்திநரலியன் சசக்யூரிட்டீஸ் 

எக்ஸ்நசஞ்ச் என அர்த்தமாகிறது. 

வழங்குைல் ள் என்றால் பிராம்பிள்ஸ் ஊழியர் 

பகிர்வு அல்லது நதர்வுத் திட்டத்தின்படி 

அவ்வப்நபாது வழங்கப்படும் நதர்வுகள், 

பணித்திறன் பகிர்வு வழங்குதல்கள், பணித்திறன் 

பகிர்வு உரிமமகள் ஆகியமவ. 

 

குழுமம் என்பது பிராம்பிள்ஸ் இன் 

இயக்குனர்கைின் குழுமவக் குறிக்கிறது.  

 

பிராம்பிள்ஸ் என்றால் வமரயறுக்கப்பட்ட 

பிராம்பிள்ஸ் லிமிசடட் ஐ குறிக்கும்.  

 

முடிக் ப்பட்ட  ாலம் என்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட 

ேிதி அறிக்மக அைிக்கப்படுவதன் இறுதிக்கு 

முந்மதய ஏழாவது ோைில் துவங்கி, 
அமரயாண்டு அல்லது வருடாந்திர 

முடிவுகளுக்கான முன் அறிவிப்புக்குப் பின்னர் 

முதலாவது ோள் முடிய (அதாவது டிசம்பர் 24 

முதல் பிப்ரவரி மாதம் மத்தியில் அமரயாண்டு 

முடிவுகைின் அறிவிப்புக்குப் அடுத்த ோள் வமர 

மற்றும் ஜூன் 23 முதல் ஆகஸ்டு மத்தியில் 

வருடாந்திர முடிவுகைின் அறிவிப்புக்குப் அடுத்த 

ோள் வமர).  

 

கபரம் அல்லது கபரம் பசய்ைல் என்பதற்கு 

இந்தக் கடனடீ்டுப் பத்திரங்கள் சதாடர்பானமவ 

என அர்த்தமாகிறது: 

 

(a) சம்பந்தப்பட்ட கடனடீ்டுப் பத்திரங்களுக்காக 

விண்ணப்பம் சசய்வது, மகக்சகாள்வது 

அல்லது விற்றுவிடுவது (தானாக அல்லது 

ஏசஜண்ட்டாக);  

(b)  சம்பந்தப்பட்ட கடனடீ்டுப் பத்திரங்களுக்காக 

விண்ணப்பம் சசய்வது, மகக்சகாள்வது 

அல்லது விற்றுவிடுவது ஆகியவற்றுக்காக 

இன்சனாரு ேபமர ேியமித்துக்சகாள்வது; 

அல்லது அப்படிச் சசய்ய ஒரு ஒப்பந்தத்மத 

ஏற்படுத்திக்சகாள்வது; அல்லது  

 

(c) பத்திகள் (அ) அல்லது (ஆ) -இல் 
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ை ேடவடிக்மககைில் 

ஈடுபடுவதற்காக, விமல குறிப்பான 

தகவல்கள் சதரிய வந்து, அல்லது 

ேியாயமாகநவ சதரிந்திருந்து, ஏநதனும் ஒரு 

ேபருக்கு நேரடியாக அல்லது மமறமுகமாக 

தகவல் பரிமாற அல்லது பரிமாறப்படக் 

காரணமாக இருந்து, அந்த ேபர் அந்தத் 

தகவல்கமைப் பயன்படுத்த அல்லது 

பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு  

 

நிைிப்பபாருட் ள் என்றால் மூன்றாம் 

ேபர்கைால் வழங்கப்பட்ட நதர்வுகள் மற்றும் 

பரிவர்த்தமன வணிகம் உட்பட கடனடீ்டுப்பத்திர 

விற்பமன மூலமாக அதன் விமலயில் 

ேிதியடீ்டம் தரக்கூடிய ேிதிப்சபாருட்களும் (சரி 

ஒப்பு சுழற்சிகள், நகப்ஸ் மற்றும் காலர் அல்லது 

பிற இழப்புக்காப்பு பத்திரங்கள் நபான்றமவ) 

மற்றும் இந்த விமல ேகர்தலில் 

சசயல்படக்கூடிய குமறந்த தாக்கம் உள்ை மற்ற 

மமறமுக ேிதிப்சபாருட்களும் ஆகும்.  

 

அைி ாரம் அளிக் ப்பட்ட நபர் என்பதன் 

சபாருள் பத்தி 2.1ல் விைக்கப்பட்டுள்ைது.  

 

இயக்குனர் ள் என்றால் குழுவின் 

இயக்குனர்கமை குறிக்கும்.  

 

ைதட பசய்யப்பட்ட  ாலம் என்றால்: 

(a) (அ) எந்த மூடு காலமும்; அல்லது 

(b) வர்த்தகம் சசய்வதில் இருந்து அதிகாரம் 

அைிக்கப்பட்ட ேபர்கள் வணிகம் சசய்யத் 

தமட சசய்யப்படும் கூடுதல் காலங்கள் 

மற்றும் ஒரு விஷயம் சதாடர்பாக 

சபாதுவில் கிமடக்காமல் இருக்கக்கூடிய 

விமல குறிப்பான, சபாதுவானது 

அல்லாதமவ, இமவ பிராம்பிள்ஸினால் 

அவ்வப்நபாது தமட சசய்யப்படுகின்றன.  

 

 டனடீ்டுப்பத்ைிரங் ள் என்றால்:  

(a) (அ) பங்குகள்;  

(b) (ஆ) கடன் பத்திரங்கள் மற்றும் கடன் 

காப்புறுதிகள்;  

(c) (இ) அத்தமகய பங்குகைின் பாகங்கள்;  

(d) (ஈ) மவப்புப் பற்றுச்சீட்டுகள்; 

(e) (உ) வழங்குதல்கள்; மற்றும் 

(f) (ஊ) ேிதிப்சபாருட்கள்   

 

 ாப்புறுைி ஈடுபாடு என்பது அடமானம், 

குத்தமக, ஈவுத்சதாமக, ஈட்டுறுதி அல்லது பிற 

சுமமகள் என்பதாகும்.  
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இடர் நமலாண்மம  

பிராம்பிள்ஸ் இன் சதாடர்ந்த வைர்ச்சிக்கும் 

சவற்றிக்கும் சிறப்பான இடர் நமலாண்மம 

அதிமுக்கியமானது, எங்கள் குறிக்நகாள்கமை 

ேிமறநவற்ற மமயமானது. குழுமம் 

முழுவதிலும் வலுவானசதாரு இடர் 

நமலாண்மம கலாச்சாரத்மத ேிறுவுவநத 

எங்கள் இலக்கு. 

 

ோங்கள் எங்கள் வியூகரீதியான திட்டமிடல் 

ேிகழ்முமறக்காகத் திறமமயான இடர் 

நமலாண்மமமய அறிமுகப்படுத்துநவாம், 

சதாழில்வணிக இடர்கமைப் பிரதிபலிக்க 

மூலதன ஒதுக்கீட்மட நமம்படுத்துநவாம், 

ஒப்புக்சகாள்ைப்பட்ட, அமமப்பு சார்ந்த மற்றும் 

சதாழில்வணிகக் குறிக்நகாள்கைின் 

ேிச்சயத்தன்மம மூலம் நபாட்டி ரீதியான 

ஆதாயத்மத ோடுநவாம். 

 

நாங் ள் எங்கு இயங் ினாலும்:  

 சபாதுவான அமமப்புகமையும் 

முமறகமையும் பயன்படுத்தி இடரான 

விஷயங்கமை சீராக இனங்கண்டு, 

பகுப்பாய்வு சசய்து, 

தரவரிமசப்படுத்துநவாம்; 

 குழுமம் உள்ளூர் அைவில் (அநத நபால 

பிராந்திய, சதாழில் சதாகுதி அைவிலும் 

ேிறுவனம் முழுவதுமான அைவிலும்) 

எதிர்சகாள்ளும் இடர்கமை ேிர்வகிப்நபாம்; 

 எங்கள் முடிசவடுத்தலில் இடர் புரிதமலயும் 

இடருக்கான எங்கள் ஏற்கப்பட்ட 

சகிப்புத்தன்மமமயயும் ஒரு முக்கிய 

அங்கமாக்குநவாம்; 

 வியூக ரீதியான மற்றும் சசயல்பாட்டு 

ரீதியான சதாழில்வணிகத் திட்டங்கைில் 

முக்கியமான இடர்கள் மற்றும் குமறப்புத் 

திட்டங்கமை அறிமுகப்படுத்துநவாம்; 

 இடர் நமலாண்மமமய எங்கள் முக்கியமான 

சதாழில் ேடவடிக்மககள், சசயல்பாடுகள், 

ேிகழ்முமறகள் ஆகியவற்றில் நசர்ப்நபாம். 

 

பிராம்பிள்ஸ் அக கட்டுப்பாட்டு 

அமமப்புகமையும் இடர் நமலாண்மம 

ேிகழ்முமறகமையும் வடிவமமத்திருக்கிறது. 

இவற்மற நபார்டு சதாடர்ந்து 

மீள்பார்மவயிட்டுவருகிறது. இடர் 

நமலாண்மமக்கான கண்டிப்பான ேிர்வாகத் 

நதமவப்பாடுகமை ோங்கள் சதாடர்ந்து 

ேிமறநவற்றுநவாம். 

 

குழும இடர் நமலாண்மம ேமடமுமறகமைப் 

பற்றி நமலும் விவரங்கமை இங்கு 

சபற்றுக்சகாள்ைலாம்; 

 

ப்சரட் ஹில் (Brett Hill) 

குழுமத்தின் துமணத் தமலவர், இடர் மற்றும் 

உறுதியைித்தல் 

சதாமலநபசி: +1 (770) 668 8218 

மின்னஞ்சல்: brett.hill@brambles.com 
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ஆவண நமலாண்மமக்கான 

குழும வழிகாட்டுதல்கள்  

ஆவணங்கள் பாதுகாப்பது மற்றும் அழிப்பது 

(கணிணி ஆவணங்கள் மற்றும் மின்அஞ்சல் 

ஆவணங்கள் உட்பட) குறித்து, உங்கைின் 

சசயல்பாட்டிற்கு உட்பட்டு, ஆவண ேிர்வாக 

நமம்பாட்டுக் சகாள்மகயின் நதமவமய 

மதிப்பாய்வு சசய்யவும். அத்தமகய 

சகாள்மககள் வணிகம் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத் 

நதமவகளுக்கு ஏதுவாக இருக்க நவண்டும்.  

 

எங்கு சகாள்மககள் 

சசயல்படுத்தப்படுகின்றனநவா அங்கு 

கீழ்கண்டமவ பரிந்துமரக்கப்படுகின்றன:  

 

1) அமவ எழுத்து வடிவில் எல்லா 

நமலாைர்களுக்கும், மற்ற சம்பந்தப்பட்ட 

பணியாைர்களுக்கும் 

வினிநயாகிக்கப்படுகின்றன (அவர்கள் 

அவர்களுமடய நதமவகள் குறித்து சதாடர் 

கால ேிமனவூட்டுகள் சபறப்பட நவண்டும்);  

 

2) ஆவணங்கள் என்பது மின்னணு ஊடகத்தில் 

பராமரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் தாள் 

ேகல்கள், முந்மதய ஆவண வமரவுகள், 

மின்அஞ்சல் தகவல்கள், மகசயழுத்து 

குறிப்புகள் மற்றும் குறிப்படீுகள் 

ஆகியவற்மறயும் உள்ைடக்கியது என்று 

அமவ குறிப்பிடுகின்றன;  

 

3) எந்த ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்பட நவண்டும் 

மற்றும் எந்த ஆவணங்கள் 

அழிக்கப்படநவண்டும் என்பமத 

சதைிவாகவும் உட்படுத்தியும் கூறும் 

வழிமுமறகள்:  

 சட்டப்படியாக பாதுகாக்கப்பட நவண்டிய 

ஆவணங்கைின் பட்டியல் (உதாரணமாக 

பதிவு ஆவணங்கள், ேிறுவனப் 

பதிநவடுகள், சட்ட ேமுனாக்கள் மற்றும் 

வரி இடாப்புகள்) மற்றும் குறிப்பிட்ட 

பாதுகாப்பு காலத்திற்குட்பட்ட எதுவும்; 

மற்றும்  

 ேிறுவனம் வணிகம் ேடத்துவதில் உள்ை 

உரிமமமய காட்டுவதற்கான 

ஆவணங்கள், சம்பந்தப்பட்டக் குறிப்புகள் 

மற்றும் சசாத்துக்களுக்கான உரிமம 

ஆவணங்கள் (உதாரணமாக பங்குகள், 

ேிலம், வாகனங்கள் மற்றும் அறிவுச் 

சசாத்துக்கள் முதலானமவ).  

 

4) ஆவணங்கள் அழிக்கப்படுவதற்கு முன் 

அமவ பாதுகாக்கப்பட நவண்டிய கால 

அைமவ குறிப்பிடும் ஆவணங்கள் (அல்லது 

ஆவண வமககள்)  

 

5) அமவ மின்னணுத் தகவல் ேகல்கமையும் 

ஆவணங்கமையும் உள்ைடக்கியமவ. 

தாள்கைிலான ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட 

நவண்டுமானால், அப்சபாழுது குறுந்தகடு 

மற்றும் நசமிப்பு ோடாக்கைிலும் உள்ை 

ஆவணங்களும் அழிக்கப்பட நவண்டும். 

வழக்கமான மின்னணு ஆவணங்கைான 

மின்அஞ்சல், கணினி, நகாப்புகள் மற்றும் 

பதிவு ோடாக்கள் ேீக்கப்படுவது சகாள்மகயின் 

ஒரு பகுதியாகக் கருதப்பட நவண்டும். 

எனினும், எங்நக முரண்பாடுகள் மற்றும் 

விசாரமணகள் குறித்து ஆவணங்கள் 

பாதுகாக்கப்பட நவண்டியிருக்கிறநதா அங்நக 

கணினி ஆவணங்களும் பாதுகாக்கப்பட 

நவண்டும்.  

 

6) ஆவணங்கைின் மீதான மின்னஞ்சல்கள் 

மற்றும் குறிப்புகள் தயாரிக்கும் சபாழுது, 

அமவ மிக எைிதில் தவறான கருத்மத 

ஏற்படுத்தும் என்பதால் மிகக் கவனமாக 

இருக்க நவண்டும்.  

 

7) இந்த சகாள்மக ேகல் ஆவணங்கமைப் 

சபறுபவர்கள், அமவ அைிக்கப்பட நவண்டிய 

நதமவ முடிவமடந்த உடநனநய 

அழிக்கப்படுவமத வலியுறுத்துகிறது. 

ஏசனனில் அது அழிக்கப்படும் வமர அந்த 

ஆவண முதலாைரும் அந்த மூல ேகமல 

மவத்திருக்க நேரிடும்.  

 

8) அழிக்கும் விதங்கள் (இரகசிய ஆவணங்கமை 

முழுமமயாக பாதுகாப்பான முமறயில் 

அழித்தல்) எங்கு நதமவப்படுகிறநதா அதற்கு 

தகுந்தாற்நபால் குறிப்பிடப்படுகின்றன 

மற்றும்  

 

9) வணிகத்திற்குள்நைநய சகாள்மக 

ேிமறநவற்றம் முக்கிய ேபர்கைால் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது. வணிகத்தின் 

கணினிப் பதிவுகைின் மூலமாக அவர்கைில் 

ஒரு ேபராவது பாதுகாப்பாக 

உணரப்படநவண்டும்.  
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சட்ட நடவடிக்த ச் சம்பவங் ளில் 

அல்லது ஒழுங்குமுதைப் 

புலன்விசாரதண ளில் கைதவப்படுவது  

 

ஒரு ஆவண நமலாண்மமக் சகாள்மக 

ேமடமுமறப்படுத்தப்பட்டுள்ைநதா 

இல்மலநயா, எப்சபாழுது ஒரு சட்ட 

ேடவடிக்மக, ஒரு ேிறுமக் குழுவிற்கு எதிராக 

சகாண்டு வரப்படுகிறநதா அல்லது ஒரு 

ஒழுங்குமுமற அதிகாரியினால் ஆய்வு 

சசய்யப்படுகிறநதா, அப்நபாது 

விசாரமணக்குட்பட்ட முரண்பட்ட 

விஷயங்கைின் தாக்கீதுகள், ஆவணங்கள் 

(மின்னனு ஊடக ஆவணங்கள் உள்பட) 

ஆகியமவ பாதுகாக்கப்பட நவண்டும் என்று 

சம்பந்தப்பட்ட அமனத்து நமலாைர்களுக்கும் 

உடனடியாக தகவல் சதரிவிக்கப்பட நவண்டும்.  

 

 ண் ாணிப்பு பசயல்முதை  

 

ஆவண நமலாண்மமயின் மதிப்பாய்வு, மற்றும் 

எங்கு சபாருந்துகிறநதா அங்கு ஆவண 

நமலாண்மமக் சகாள்மகயின் வைர்ச்சி மற்றம் 

ேிறுவல், வருடாந்திர உள் கட்டுப்பாட்டு 

ேமடமுமறயின் பாகத்மத உருவாக்கி இந்த 

ேமடமுமறயுடன் இணங்கி ேடப்பமத முடிவுக்கு 

சகாண்டுவரும். 
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 அட்டவமண 12  

சமூக ஊடகக் சகாள்மக  

ப ாள்த க்  ண்கணாட்டம் 

குடும்பத்தினர், ேண்பர்கள் மற்றும் உலகம் 

முழுவதிலும் உள்ை சமூகங்களுடன் 

தகவமலயும், அபிப்ராயங்கமையும் 

பகிர்ந்துசகாள்வதற்கு சமூக ஊடகம் ஒரு 

திறன்மிக்க சாதனம் என்பமத பிராம்பிள்ஸ் 

அறிந்துள்ைது என்பதுடன் சபறுேிறுவன மற்றும் 

சதாழில் ஈடுபாடுகளுக்கு இது நமலும் நமலும் 

வசதி ஏற்படுத்தித் தருகிறது. இருந்தாலும், சமூக 

ஊடகத்மதப் பயன்படுத்துவதில் சில 

அபாயங்கள் இருக்கின்றன என்பதுடன் அது 

தன்னுடன் ேிச்சயமாக சில சபாறுப்புக்கமையும் 

சுமந்திருக்கிறது. சமூக ஊடகத்மத 

பயன்படுத்துவதில் ஊழியர்கள் சபாறுப்புள்ை 

முமறயில் ேடந்துசகாள்ை வழிகாட்டுவதற்கு 

பிராம்பிள்ஸ் இந்தக் சகாள்மகமய 

வகுத்துள்ைது. ேிறுவனத்தின், அதன் 

ஊழியர்கைின் மற்றும் அதன் 

வாடிக்மகயாைர்கள் மற்றும் 

விேிநயாகஸ்தர்கைின் ேலன்கமைப் 

பாதுகாக்கவும், பிராம்பிள்ஸ் அல்லது 

அதனுமடய துமண ேிறுவனங்களுடன் 

சம்பந்தப்பட்ட எதுவும் இரகசியத் தன்மமமய 

மீறாது என்பமத உறுதிப்படுத்தவும், 

பிராம்பிள்ஸ் ேடத்மத விதியுடனும், 

அதனுமடய சதாடர்ச்சியான சவைிப்படுத்தல் 

மற்றும் தகவல் சதாடர்பு சகாள்மகயுடன் 

இணக்கமாக இருக்கிறது என்பமத 

உறுதிப்படுத்தும் வமகயிலும் இக்சகாள்மக 

வடிவமமக்கப்பட்டுள்ைது. 

பிராம்பிள்ஸ் குழும சமூக ஊடகக் 

சகாள்மகயானது, பிராம்பிள்ஸ் அல்லது 

அதனுமடய துமண ேிறுவனங்கைில் ஒன்றில் 

நவமல சசய்யும் ஊழியர்கள் அமனவருக்கும் 

சபாருந்துவதாகும்.  

சமூ  ஊட ம் என்பது என்ன? 

சமூக ஊடகம் என்பது எந்த வமகப்பட்ட 

இமணயத்தைத்திலும், எல்லா வமகயான 

நசாஷியல் கம்ப்யூட்டிங்கிலும் எல்லா 

வமகயிலும் சதாடர்புசகாள்வது அல்லது 

தகவல் அல்லது உள்ைடக்கத்மதப் பதிவிடுவது 

ஆகியவற்மற உள்ைிட்டதாகும். சமூக 

வமலத்தை பிைாட்ஃபார்ம் பல்நவறு 

வடிவங்கைில் உள்ைது, இவற்றில் எந்த 

வரம்புக்கும் உட்படாத வமகயில், உங்களுமடய 

அல்லது நவறு யாநரா ஒருவருமடய பிைாக் 

அல்லது மமக்நராபிைாக்ஸ் (உ.தா. டிவிட்டர், 

டம்ப்ைர்), உள்ைடக்கத் சதாடர்பு (உ.தா. யூடியூப்), 

சமூக மற்றும் சதாழில்முமற சேட்சவார்க்கிங் 

தைங்கள் (உ.தா. ஃநபஸ்புக், லின்க்டுஇன்), 

ஃநபாரம்கள் மற்றும் விவாதத் தைங்கள் (உ.தா. 

நவர்ல்பூல், கூகுள் குரூப்ஸ்), ஆன்மலன் 

என்மசக்நைாபடீியாக்கள் (உ.தா. விக்கிபடீியா) 

மற்றும் விர்ச்சுவல் நகம் மற்றும் நசாஷியல் 
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நவர்ல்ட்ஸ் (உ.தா. நவர்ல்ட் ஆஃப் வார்கிராஃப்ட், 

சசகண்ட் மலஃப்) ஆகியமவ அடங்கும். 

சமூக வமலத்தைப் பயன்பாடு 

வைர்ந்துசகாண்டிருக்கிறது, விமரவாக 

எழுச்சியுறுகிறது. எதிர்காலத்தில் சமூக 

வமலத்தைம் எந்த வடிவத்தில் வந்தாலும் 

இக்சகாள்மக அதற்குப் சபாருந்தும். . 

ப்ராம்பிள்ஸ் ஏன் ஒரு சமூ  ஊட க் 

ப ாள்த தய உருவாக் ியுள்ளது? 

சபாதுவில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ை ஒரு ேிறுவனம் 

என்ற முமறயில், பிராம்பிள்ஸ் மற்றும் அதன் 

ேீடிப்பான அதனுமடய ஊழியர்கள் - உள்நையும், 

சவைிநயயும் என்னவிதமான மற்றும் 

எப்படிப்பட்ட முமறயில் தகவல்சதாடர்பு 

சகாள்ைநவண்டும் என்பது குறித்துக் குறிப்பிட்ட 

தரேிர்ணயங்கமைப் பராமரிக்க நவண்டும். 

ேடத்மத விதி மற்றும் யாருக்கும் பிரச்சிமன 

ஏற்படுத்தாத விதிமுமற ஆகியவற்மற 

உள்ைிட்ட பிராம்பிள்ஸ் சகாள்மககைில் உள்ை 

அநத நகாட்பாடுகளும், 

வழிகாட்டுதல்களும்தான் சமூக ஊடகத்நதாடு 

சதாடர்புமடயமவ உள்ைிட்ட ஆன்மலன் 

சசயல்பாடுகளுக்கும் சபாருந்துகின்றன. 

இறுதியாக, ஒவ்சவாரு தனிேபருநம 

ஆன்மலனில் தான் பதிவிடுகின்ற எதற்கும் 

முழுப் சபாறுப்பாைியாகிறார். ஆன்மலன் 

உள்ைடகத்மத உருவாக்கும் முன்னர், அதனுடன் 

சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்கமையும், 

ேல்விமைவுகமையும் பரிசீலிக்க நவண்டியது 

அவசியம். உங்களுமடய எந்தவிதமான 

ேடத்மதயும் உங்களுமடய சசயல்பாட்மடநயா, 

சகஊழியர்கைின் சசயல்பாட்மடநயா 

பாதித்தால் அல்லது வாடிக்மகயாைர்கள் மற்றும் 

விேிநயாகஸ்தர்கமைப் பாதகமான முமறயில் 

பாதித்தால், அல்லது பிராம்பிள்ஸ் மற்றும் அதன் 

துமண ேிறுவனங்கைின் சார்பாக நவமல 

சசய்பவர்கமைப் பாதித்தால் அது நவமல ேீக்கம் 

உள்ைிட்ட ஒழுங்குமுமற ேடவடிக்மக எடுக்கக் 

காரணமாக அமமயும் என்பமத ேீங்கள் மனதில் 

மவத்துக்சகாள்ை நவண்டும். பாகுபாடு காட்டும் 

முமறயிலான கருத்துமரகள், துன்புறுத்தல் 

மற்றும் வன்முமற அச்சுறுத்தல்கள் அல்லது 

அநதநபான்ற முமறயற்ற அல்லது 

சட்டத்திற்குப் புறம்பான ேடத்மத ஆகியமவ 

அடங்கியிருக்கக்கூடிய அல்லது பிராம்பிள்ஸ், 

அதனுமடய வாடிக்மகயாைர்கள், 

விேிநயாகஸ்தர்கள் மற்றும் அதனுமடய 

ஊழியர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இரகசியத் 

தகவல்கமை சவைியிடுகின்ற முமறயற்ற 

பதிவுகள் சகித்துக்சகாள்ைப்படமாட்டா 

முடியாது. 

இக்ப ாள்த யின் விைி தள எவகரனும் 

மீைினால் என்னவாகும்? 

இந்தக் சகாள்மகக்கு இணங்காவிட்டால், 

நவமல ேீக்கம் சசய்வது உட்பட, ஊழியருக்கு 

அல்லது ஊழியர்களுக்கு எதிராக ஒழுங்குமுமற 

ேடவடிக்மக எடுக்கப்படும். இது மூன்றாம் 
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ேபர்கள் ேிறுவனத்தின் மீநதா அல்லது 

ஊழியர்கைில் ஒருவர் அல்லது நமற்பட்டவர்கள் 

மீநதா சட்டப்பூர்வ ேடவடிக்மக எடுக்கக் 

காரணமாக அமமயும். 

இந்தக் சகாள்மக பிராம்பிள்ஸின் முதன்மம 

சசயல் அதிகாரியால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எமவநயனும் 

நகள்விகமை அல்லது கருத்துக்கமை 

socialmedia@brambles.com க்கு மின்னஞ்சல் 

மூலமாக ேீங்கள் அனுப்புலாம். 

mailto:socialmedia@brambles.com
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வழிகாட்டல் நகாட்பாடுகள் 

மரியாதை ப ாடுத்ைிடுங் ள் - உங்களுமடய சகஊழியர்கள், வாடிக்மகயாைர்கள், விேிநயாகஸ்தர்கள் 

மற்றும் பிராம்பிள்ஸ் அல்லது அதன் துமண ேிறுவனங்களுக்காக நவமல சசய்பவர்கைிடத்தில் 

ேியாயமாகவும், பண்புடனும் ேடந்துசகாள்ளுங்கள். குறிப்பிடத்தகுந்த வமகயில் ஆபத்தானதாகநவா, 

முமறயற்றதாகநவா, அச்சுறுத்தநவா அல்லது மிரட்டநவா சசய்யும் வமகயில் இருக்கின்ற, 

சகஊழியர்கமை இழிவுபடுத்துகின்ற, அல்லது துன்புறுத்தநவா அவமானப்படுத்தநவா சசய்கின்ற 

கருத்துக்கள், புமகப்படங்கள், வடீிநயா அல்லது ஆடிநயா ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்துவமதத் 

தவிர்த்திடுங்கள். உள்நோக்கத்துடன் ஒருவருமடய மரியாமதமயச் சிமதத்தல் அல்லது இனம், 

பாலினம், இயலாமம, மதம், வயது அல்லது சட்டத்தாநலா, ேிறுவனத்தின் சகாள்மகயாநலா 

பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த ஒரு ேிமலயின் அடிப்பமடயில் நவமலயிடத்மத ேட்புறவற்ற 

முமறயில் மாற்றிவிடக்கூடிய பதிவுகள் இதுநபான்ற ேடத்மதக்கான உதாரணங்கைில் அடங்கும்.  

இது இதணயம்வழியா  இருந்ைால் பபாதுவாய்  ிதடக் ப்பபறுவைாய் இருந்ைால் -  ேீங்கள் 

ஆன்மலனில் பதிவிடுபவற்மற சக ஊழியர்கள், வாடிக்மகயாைர்கள் மற்றும் விேிநயாகஸ்தர்கள் 

எப்நபாதுநம பார்ப்பார்கள் என்பமத மனதில் மவத்துக்சகாள்ளுங்கள். சிறந்த ேமடமுமற எனும் 

முமறயில், ஊழியர்கள் தங்களுமடய தனிப்பட்ட சமூக ஊடகப் பக்கங்கள் அல்லது தைங்கைில் பர்சனல் 

சசட்டிங்மஸ அதிகபட்ச அைவு பாதுகாப்புடன் மவத்துக்சகாள்ை நவண்டும் என்று பிராம்பிள்ஸ் 

பரிந்துமரக்கிறது. 

இர சியத்ைன்தமதய பராமரிக் வும் - பிராம்பிள்ஸ் மற்றும் அதனுமடய துமண ேிறுவனங்கைின் 

வர்த்தக இரகசியங்கமையும், அதனுமடய வாடிக்மகயாைர்கள் மற்றும் விேிநயாகஸ்தர்கைின் 

இரகசியத் தகவல்கமையும் பாதுகாப்புடன் மவத்துக்சகாள்ளுங்கள். வர்த்தக இரகசியங்கள் மற்றும் 

இரகசியத் தகவல்கள் என்பமவ சசயல்முமற, தயாரிப்பு, நசமவகள், அறிந்துசகாள்ளும் சதாழில்நுட்பம் 

மற்றும் ேிதி ேிமலமமகள் ஆகியவற்றின் முன்நனற்றம் பற்றிய தகவல்கைாகவும் இருக்கலாம். சபாதுத் 

தைத்தில் மவக்கக்கூடாத விமல விவரம், ேிதி அல்லது சசயல்பாட்டுத் தகவல், இமணயத்தை 

அறிக்மககள், ேமடமுமறகள் மற்றும் பிற சதாழில்சார்ந்த இரகசியத் தகவல் சதாடர்புகள், 

சதாழில்முமறப் பயணங்கள் அல்லது சந்திப்புகமைப் பதிவிடாதீர்கள். அத்துடன், சபாதுமக்கைின் 

கவனத்திற்கு வரக்கூடாத, வாடிக்மகயாைர்கைின் அல்லது விேிநயாகஸ்தர்கைின் இரகசியத் 

தகவல்கமையும் பதிவிடாதீர்கள். 

நிைிநிதல பவளிப்படுத்ைல் விைி தள மைியுங் ள் - சமூக ஊடகம் வழியாக என்பது உட்பட, பங்குகள் 

அல்லது கடன் பத்திரங்கள் வாங்க மற்றவர்களுக்கு வழிவகுக்கும் வமகயில் ேிறுவனத் தகவமல 

மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துசகாள்வது அல்லது அது சம்பந்தமாக ”குறிப்பு” அைிப்பது சட்டத்திற்கு 
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புறம்பானது. இதுநபான்ற ேடத்மதகள் பிராம்பிள்ஸ் சசக்யூரிட்டி டிநரடிங் பாலிஸி அல்லது 

சதாடர்ச்சியான சவைிப்படுத்தல் மற்றும் தகவல்சதாடர்புக் சகாள்மககமை மீறுவதுமாகும். 

பவளிப்பதடயா  நடந்துப ாள்ளுங் ள் - உங்களுமடய பிைாக், வமலத்தைம் அல்லது சமூக ஊடகத் 

தைம் ஆகியவற்றிலிருந்து பிராம்பிள்ஸ் (அல்லது அதன் துமண ேிறுவனம்) வமலத்தைத்துடன் 

எப்நபாது சதாடர்மப உருவாக்கினாலும் உங்கமை ஊழியராக அமடயாைம் காட்டிக்சகாள்ளுங்கள். 

பிராம்பிள்ஸ் (அல்லது அதன் துமண ேிறுவனங்களுள் ஒன்று) ேீங்கள் உருவாக்கும் உள்ைடக்கத்திற்கு 

ஆைானால், ேீங்கள் ஊழியர் என்பதில் சதைிவாகவும், சவைிப்பமடயாகவும் இருங்கள், உங்களுமடய 

கருத்துகள் எமவயும் பிராம்பில்ஸின் அல்லது அதன் துமண ேிறுவனங்கைின், அல்லது அவற்றின் 

பணியாைர்கைின், வாடிக்மகயாைர்கைின், விேிநயாகஸ்தர்கைின், அல்லது அமவ சார்பாக 

பணியாற்றுகிற மக்கைின் கருத்தாக பிரதிபலிப்பதில்மல என்பமதத் சதைிவாக்கிடுங்கள். உங்களுமடய 

நவமல சம்பந்தப்பட்ட அல்லது பிராம்பிள்ஸ் (அல்லது அதன் துமண ேிறுவனம்) சம்பந்தப்பட்ட 

விவரத்மதப் பதிவிட நவண்டியிருந்தால், “இந்தத் தைத்தில் பதிவிடுவது என்னுமடய சசாந்தக் கருத்து, 

அது பிராம்பிள்ஸ் அல்லது அதனுமடய துமண ேிறுவனத்தின் கருத்துக்கமை பிரதிபலிப்பதில்மல” 

என்பது நபான்ற மறுதலிப்மப உள்ைடக்குவது சிறந்தது. 

அங் ீ ரிக் ப்பட்ட பசய்ைி பைாடர்பாளர் மட்டுகம நிறுவனத்ைின் சார்பா  பசயல்படலாம் - 

பிராம்பிள்ஸின் சசக்யூரிட்டி டிநரடிங் பாலிஸி அல்லது சதாடர்ச்சியான சவைிப்படுத்தல் மற்றும் 

தகவல்சதாடர்புக் சகாள்மகயானது பிராம்பிள்ஸ் சார்பாக ஊடகத்துடன் நபசத்தகுதியுள்ை ஊழியர்கள், 

பகுப்பாய்வாைர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கமை அமடயாைம் காட்டுகிறது. சமூக ஊடகத்மதப் 

பயன்படுத்துவது உட்பட எல்லா ேிறுவனத் தகவல்சதாடர்புகளுக்கும் இந்தக் சகாள்மக சபாருந்தும். 

பிராம்பிள்ஸ் சார்பாகப் நபச ேீங்கள் பிராம்பிள்ஸ் சசக்யூரிட்டி டிநரடிங் பாலிஸி அல்லது 

சதாடர்ச்சியான சவைிப்படுத்தல் மற்றும் தகவல்சதாடர்புக் சகாள்மக மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாசலாழிய, இந்த ேிறுவனத்தின் தகவல்சதாடர்பாைராக உங்கமைக் 

காட்டிக்சகாள்ைக் கூடாது.  

நீங் ள் ஒரு ைனிநபராய் பசயலாற்று ிைரீ் ள் - சமூக ஊடகத்மதப் பயன்படுத்துவதால் உங்களுமடய 

எல்லாவிதமான பதிவுகள் மற்றும் பிற தகவல் சதாடர்புகள் சார்ந்த அந்தரங்கம் மற்றும், பாதுகாப்பு 

அபாயங்களுக்கு ேீங்கநை தனிப்பட்ட முமறயில் சபாறுப்பாைி ஆகிறரீ்கள்.  

“அழித்ைல்” கபான்ை விசயங் ள் எதுவுகம உண்தமயில் இதணயைளத்ைில் இல்தல - 

தகவமலநயா அல்லது சசய்திமயநயா பதிவிடும்நபாது ேீங்கள் நேர்மமயாகவும், துல்லியமாகவும் 

ேடந்துசகாள்வமத உறுதிப்படுத்திக்சகாள்ளுங்கள், ேீங்கள் தவறு சசய்திருந்தால் அமத உடநன 

திருத்திக்சகாள்ளுங்கள். உங்களுமடய முந்மதய பதிமவ மாற்றியமமத்தது பற்றி சவைிப்பமடயாக 
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ேடந்துசகாள்ளுங்கள். இமணயத்தைம் ஏறக்குமறய எல்லாவற்மறயும் நசமித்து ஆவணப்படுத்துகிறது 

என்பமத ேிமனவில் மவத்துக்சகாள்ளுங்கள். ஆகநவ, அழிக்கப்பட்ட பதிப்புகமைக்கூட நதடி 

எடுத்துவிட முடியும். பிராம்பிள்ஸ் அல்லது அதனுமடய துமண ேிறுவனங்கள் அல்லது அதனுமடய 

ஊழியர்கள், வாடிக்மகயாைர்கள், விேிநயாகஸ்தர்கள் அல்லது நபாட்டியாைர்கள் பற்றிய தகவல் தவறு 

என்று சதரிந்தால் அந்தத் தகவமல அல்லது வதந்திமய ஒருநபாதும் பதிவிடாதீர்கள். 

கவதலயிடத்ைில் சமூ  ஊட த்தைப் பயன்படுத்துவது - நவமல சம்பந்தமானதாகநவா அல்லது 

ேிறுவனத்தின் சகாள்மககநைாடு சபாருந்திப்நபாவதாக இருந்தாசலாழிய, உங்களுமடய 

நவமலயிடத்தில் அல்லது ோங்கள் வழங்கிய சாதனத்தில் சமூக ஊடகத்மதப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து 

உங்கமைக் கட்டுப்படுத்திக்சகாள்ளுங்கள். சமூக ஊடகம், பிைாக் அல்லது தனிப்பட்ட முமறயில் 

பயன்படுத்தப்படும் ஆன்மலன் டூல்கைில் பதிவுசசய்வதற்கு ேிறுவன மின்னஞ்சல் முகவரிகமை 

உபநயாகிக்காதீர்கள்.  

பழிவாங்கும் நடவடிக்த  கூடாது - இந்தக் சகாள்மகயில் இருந்து விலகியது பற்றிய விவரம் 

அைிக்கக்கூடிய அல்லது விசாரமணயில் ஒத்துமழக்கக்கூடிய எந்த ஓர் ஊழியருக்கு எதிராகவும் 

எதிர்மமறயான ேடவடிக்மக எடுப்பமத பிராம்பிள்ஸ் தமட சசய்கிறது. சகாள்மகயில் இருந்து 

விலகியது பற்றிய விவரம் அைிக்கக்கூடிய அல்லது விசாரமணயில் ஒத்துமழக்கக்கூடிய ஊழியர் 

எவருக்கும் எதிராக எந்த ஓர் ஊழியர் பழிவாங்கும் ேடவடிக்மக நமற்சகாண்டாலும் அவர் நவமல 

ேீக்கம் உள்ைிட்ட ஒழுங்குமுமற ேடவடிக்மகக்கு ஆைாவார்.  

நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ை சகாள்மகயுடன் நசர்த்துப் பின்வரும் “சசய்யக்கூடியமவ” மற்றும் 

“சசய்யக்கூடாதமவ” பட்டியமலயும் படிக்க நவண்டும் என்று பரிந்துமரக்கப்படுகிறது. நமநல 

குறிப்பிடப்பட்ட சகாள்மகயுடன் நசர்த்து இந்த “சசய்யக்கூடியமவ” மற்றும் “சசய்யக்கூடாதமவ” 

பட்டியலானது சபாருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுமறகநைாடு இணக்கமான வமகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
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 பசய்யகவண்டியதவ  பசய்யக்கூடாைதவ 

 நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி வர்த்தக 

இரகசியம் மற்றும் இரகசியத் தகவமலயும், 

வாடிக்மகயாைர்கள் மற்றும் 

விேிநயாகஸ்தர்கள் சதாடர்புமடய இரகசியத் 

தகவல்கமையும் பாதுகாத்திடுங்கள். 

இதுநபான்ற தகவல்கமை ேீங்கள் 

அணுகினால், அது எந்த ஒரு சமூக 

ஊடகத்திலும் பதிவிடப்படவில்மல என்பமத 

உறுதி சசய்துசகாள்ளுங்கள்.  

 ேீங்கள் சசய்யும் நவமல பற்றி அல்லது 

பிராம்பிள்ஸ் (மற்றும் அதனுமடய துமண 

ேிறுவனங்கள்) வழங்கும் தயாரிப்புகள் மற்றும் 

நசமவகள் பற்றிப் பதிவிடுவதாக இருந்தால் 

எப்நபாதுநம சவைிப்பமடயாக 

ேடந்துசகாண்டு உங்கமை 

சவைிப்படுத்திக்சகாள்ளுங்கள்.  

 உங்களுமடய பிமரவஸி சசட்டிங்ஸ் 

எதுவாக இருந்தாலும் சமூக ஊடகத்தில் 

பதிவிடப்படும் எதுவும் விமரவில் 

பரவக்கூடும் என்பமத ேிமனவில் 

மவத்துக்சகாள்ளுங்கள். 

 தவறுகமை ஒப்புக் சகாள்ளுங்கள். இந்தக் 

சகாள்மகமய மீறியதாக ேீங்கள் உணர்ந்தால், 

முடிந்தவமர விமரவாக அமத உங்களுமடய 

நமலாைருக்குத் சதரிவித்துவிடுங்கள்.  

 சட்டப்பூர்வமாக ேடந்துசகாள்ளுங்கள், 

பிராம்பிள்ஸ் சகாள்மககளுக்குக் 

கீழ்ப்படியுங்கள்.  

 உங்களுமடய தனிப்பட்ட சமூக 

ஊடகத்தில் உரிய அைவுக்கான பாதுகாப்மபப் 

பராமரிக்க நவண்டும் என்று ோங்கள் 

பரிந்துமரக்கிநறாம்.  

 சகஊழியர்கள், வாடிக்மகயாைர்கள், 

விேிநயாகஸ்தர்கள் அல்லது பிற 

பங்குதாரர்கள் உள்ைிட்ட யாமரயும் 

இழிவுபடுத்த, துன்புறுத்த அல்லது பாகுபாடு 

காட்ட சமூக ஊடகத்மதப் பயன்படுத்துவது. 

 பிராம்பிள்ஸ் அல்லது அதனுமடய துமண 

ேிறுவனங்கைின் தயாரிப்புகள் மற்றும் 

நசமவகமைப் பற்றி ேற்சபயருக்கு 

ஊறுவிமைவிக்கின்ற தகவமலப் பதிவிடுவது, 

அல்லது வாடிக்மகயாைர்கள், 

விேிநயாகஸ்தர்ககள் அல்லது 

நபாட்டியாைர்கமைப் பற்றி ேற்சபயருக்கு 

ஊறுவிமைவிக்கின்ற தகவமலப் பதிவிடுவது.  

 பிராம்பிள்ஸால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டாசலாழிய, ேிறுவனத்தின் 

தயாரிப்புகள் மற்றும் நசமவகள் சம்பந்தப்பட்ட 

பிராம்பிள்ஸின் நலாநகாக்கள், 

டிநரட்மார்க்குகள் அல்லது பிற விஷயங்கைின் 

படங்கமைப் பதிவிடுவது.  

 பிராம்பிள்ஸ் தயாரிப்புகள் மற்றும் 

நசமவகள் குறித்து வாடிக்மகயாைர்கள், 

விேிநயாகஸ்தர்கள் அல்லது நபாட்டியாைர்கள் 

உட்பட எந்தசவாரு மூன்றாம் ேபரும் 

அைிக்கும் எதிர்மமறயான அல்லது 

புண்படுத்துகிற பதிவுக்குப் பதிலைிப்பது. 

சதாடர்ச்சியான சவைிப்படுத்தல் மற்றும் 

தகவல்சதாடர்புக் சகாள்மக வமகயில் 

பதிலைிக்கும் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூர்த் 

தமலமம அல்லது தகவல்சதாடர்புக் 

குழுவுக்கு இதுநபான்ற சூழ்ேிமலகள் 

எல்லாவற்மறயும் ஊழியர்கள் சதரிவித்துவிட 

நவண்டும். 

 

 



 

{EXT 00087195}59 

அட்டவமண 13  

வழங்குேர் சகாள்மக  

தனது வாடிக்மகயாைர்கள், பணியாைர்கள் 

மற்றும் பங்குதாரர்கள் மற்றும் அவர்கள் 

வசிக்கும் சமூகம் ஆகியவற்றுக்குச் நசமவ 

சசய்யும் ேீடித்து ேிமலக்கிற ஒரு வணிகத்மதத் 

சதாடர்ந்து உருவாக்கி,வழங்கல் சதாடரில் ஒரு 

சபாறுப்பான மற்றும் மதிப்புமிக்க கூட்டாைியாக 

இருக்க Brambles உறுதிபூண்டுள்ைது. 

 

Brambles-ன் ேீண்டகால சவற்றிக்கு வலிமமயான 

மற்றும் ஆற்றல் வாய்ந்த வழங்குேர் அடித்தைம் 

இன்றியமமயாதது. வாடிக்மகயாைர்கைின் 

மாறிவரும் நதமவகமை எதிர்சகாள்ை, 

வழங்குேர்கைின் ேிபுணத்துவம் மற்றும் திறமன 

Brambles சார்ந்துள்ைது. 

 

Bramblesல், பூஜ்யம் தீங்கு என்ற ேிமலமய எட்ட 

ோங்கள் உறுதிப்பாடு சகாண்டுள்நைாம். 

காயங்கள் இல்மல, சுற்றுச்சூழலுக்குப் 

பாதிப்பில்மல மற்றும் மனித உரிமமகள் மீது 

சகடுதலான பாதிப்புகள் இல்மல என்பநத இதன் 

அர்த்தம். இந்த உறுதிப்பாடு எங்கைின் பூஜ்யம் 

தீங்கு சாசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

எங்கைின் சசாந்தப் பணியாைர்கமைப் 

சபாறுத்தவமர, எங்கைது வழங்குேர்கள் 

பாதுகாப்பாகவும், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மனித 

உரிமமகமை மதித்து ேடக்கவும் ோங்கள் 

எதிர்பார்க்கிநறாம். 

 

ேன்னடத்மத விதி மற்றும் பூஜ்யம் தீங்கு 

சாசனத்தில் குறிபிடப்பட்டுள்ை சகாள்மககள் 

மற்றும் விழுமங்களுக்கு அடிபணிந்து அதிகத் 

திறன்மிக்க, பாதுகாப்பான மற்றும் ேீடித்து 

ேிமலக்கிற வழங்கல் சதாடர்கமை 

உருவாக்குவதற்காக வழங்குேர்களுடன் 

பணியாற்ற Brambles உறுதிபூண்டுள்ைது. அமவ 

பின்வரும் உள்ளூர் வணிகக் சகாள்மககள் 

மூலம் ேமடமுமறப்படுத்தப்படும்: 

 

 சதாழில் அமமயப்சபற்றுள்ை ோட்டின் 

சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுமறகைின்படிநய 

வணிகம் அமனத்தும் ேடத்தப்பட நவண்டும்; 

 

 தாங்கள் இயங்குகின்ற சந்மதகைில் 

எங்கைின் வழங்குேர்கள் நேர்மமயாகப் 

நபாட்டியிட ோங்கள் எதிர்பார்க்கிநறாம்; 

 

 ஊழல் ேமடமுமறகள் ஏற்கப்படமாட்டாது. 

லஞ்சம் அல்லது அமத ஒத்த வழங்குத் 

சதாமககள் எதுவும் எவருக்கும் 

வழங்கப்படநவா, எவரிடமிருந்தும் 

ஏற்கப்படநவா மாட்டாது. ஏற்புமடய 

மதிப்புக்கு நமலுள்ை பரிசுகள் எதுவும் 

ஏற்கப்பட மாட்டாது; 

 

 Brambles-ன் சாதனங்கள் (நபலட்கள், RPCகள் 

மற்றும் கண்சடய்னர்கள்) எப்சபாழுதும் 

Brambles-க்நக உரிமமயானது என்பமத 

எங்கைின் வழங்குேர்கள் ஏற்கிறார்கள். 

எழுத்துப்பூர்வமாக குறிப்பாக 

ஒப்புக்சகாள்ைப்படாத வமர, ோங்கள் எங்கள் 

சாதனத்மத விற்பதில்மல, நமலும் எங்கள் 

சாதனத்மத மீட்சடடுக்கும் உரிமம 

எங்களுக்கு உண்டு. 

 

 எங்கைது வழங்குேர்கைின் சசாற்களும் 

சசயல்களும், ோங்கள் சசயல்படும் பல்நவறு 

வமகயான மக்களுக்கும், கலாச்சாரத்துக்கும், 

அவர்கைின் மனித உரிமமகளுக்கும் 

மரியாமத அைிக்க நவண்டும்; 

 எங்கைது வழங்குேர்கள் மாறுபட்ட மற்றும் 

உள்ைடக்கிய கலாச்சாரத்மத உருவாக்கிப் 

பராமரிக்க நவண்டுசமன ோங்கள் 

எதிர்பார்க்கிநறாம்; 

 

 ேன்னடத்மத விதிகைில் உள்ை மனித 

உரிமம அறிக்மகயில் 

வமரயறுக்கப்பட்டுள்ை, ஒநர குமறந்தபட்ச 

பணியாற்றும் வயதுக்கான நதமவகளுக்கு 

எங்கள் வழங்குேர்கள் இணங்கி ேடக்க 

நவண்டும் என ோங்கள் எதிர்பார்க்கிநறாம்; 

 

 ஆநராக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் 

ேலவாழ்வுக்காக ோங்கள் கட்டாயம் 

பாதுகாப்பாகப் பணியாற்ற நவண்டும் மற்றும் 

சதாழில்துமறயின் சிறந்த வழக்கங்கமைப் 

பயன்படுத்த நவண்டும் என்பதால், ேமது 

வழங்குேர்களும் அவ்வாநற ேடந்துசகாள்ை 

நவண்டும்; 

 

 எங்கைது பூஜ்யம் தீங்கு என்ற உறுதிப்பாட்டில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை நகாட்பாடுகமை 

எங்கைின் வழங்குேர்கள் பின்பற்ற நவண்டும் 

என ோங்கள் எதிர்பார்க்கிநறாம். 

 

 வழங்குேர் சசயல்பாடுகள் 

அமனத்தும்,சபாருத்தமான சுற்றுச்சூழல் 



 

{EXT 00087195}60 

சட்டங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் 

அமனத்துடனும் இணங்குவசதன்பது ஒரு 

குமறந்தபட்சத் நதமவயாகும்; 

 

 எங்கைின் வழங்குேர்கள், தங்கைால் 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பமடவமதக் குமறத்து, 

அதன்மூலம் சுற்றுச்சூழல் மீதான தங்கைின் 

வாடிக்மகயாைர்கைின் எதிர்மமற 

விமைவுகமைக் குமறக்க Bramblesக்கு உதவ 

முயலநவண்டும்; 

 

 எங்கைின் வழங்குேர்கள், சுற்றுச்சூழல் 

ஆபத்து நமலாண்மமக்கு சசயல்பாடு சார்ந்த 

அணுகுமுமறமயக் சகாண்டு, இயற்மக 

வைங்கமைப் சபாறுப்புள்ை வமகயில் 

ேிர்வகிக்க நவண்டுசமன்று 

எதிர்பார்க்கிநறாம்; நமலும் 

 

 அதிகைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்மபக் 

சகாண்டிருக்கும் பிரிவுகைில் உள்ை முக்கிய 

வழங்குேர்கள், சிறந்த சுற்றுச்சூழல் 

சசயல்பாட்மட உறுதிப்படுத்துவதற்கான 

தங்கள் முமறமமகைின் ஆதாரத்மத 

எங்களுக்கு வழங்கத் நதமவப்படுகிறது. 

 

Brambles: 

 

 வழங்குேர்கள் மற்றும் துமண 

ஒப்பந்ததாரர்களுடனான அமனத்துக் 

சகாடுக்கல் வாங்கல்கைிலும் 

நேர்மமயாகவும், ேியாயமாகவும் இருந்து, 

ஒப்புக்சகாள்ைப்பட்ட ேிபந்தமனகைின்படி 

வழங்குத் சதாமககமை வழங்கும்; 

 

 சபாருட்கமையும், நசமவகமையும் 

சபறுவதற்கு சவைிப்பமடயான மற்றும் 

சபாருத்தமான ேமடமுமறகமைப் 

பயன்படுத்தும்; 

 

 Brambles மற்றும் அதன் வழங்குேர்கைிமடநய 

தகவல்கள் மற்றும் கருத்துக்கைின் பகிர்மவ 

இயலச்சசய்கின்ற மற்றும் ஊக்குவிக்கின்ற 

ஒரு சூழமல உருவாக்கும்; 

 

 கீழ்வருவனவற்மறத் சதரியப்படுத்தும் 

முக்கிய அைவுநகால்கமை 

உருவாக்கி,சவைிப்பமடயாக அறிவிக்கும்: 

– சபாருட்கள் மற்றும் நசமவகமைப் 

சபறுபவரான எங்கைது ேடத்மத மற்றும் 

சதாடர்புகள்; மற்றும் 

– எங்கைது வழங்குேர்கைின் சுற்றுச்சூழல் 

சார்ந்த மற்றும் சமூகச் சசயல்பாடு. 

 

 ேீடித்து ேிமலக்கத்தக்க சசயல்பாட்டுக்கான 

தங்கைின் உறுதிப்பாட்மடக் காட்ட இயலும் 

வழங்குேர்களுக்கு முன்னுரிமம சகாடுக்கும்; 

மற்றும் 

 

 முக்கியமான வழங்குேர்கள் மற்றும் அதிக 

ஆபத்தில் இருப்பதாக Brambles கருதுகிற 

பகுதிகள் அல்லது சசயல்பாடுகைில் 

ஈடுபட்டுள்ைவர்கைின் சசயல்பாட்மட 

மதிப்பிடப் சபாருத்தமான முமறகமை 

உருவாக்கும் மற்றும் பயன்படுத்தும். 

தங்கைின் சசயல்பாடுகைில் வழக்கமாக 

மதிப்பிடுவதில் தனது வழங்குேர்கள் 

சவைிப்பமடயாக இருக்க நவண்டும் என 

Brambles எதிர்பார்க்கிறது. 

 

பிரதான சசயல்பாட்டுத் சதரிவிப்புகள் உட்பட, 

சசயல் ேிமலயிலுள்ை குழு முழுமமக்கும் 

பயன்படுத்த மற்றும் ேிர்வகிக்க இயலும் 

ேமடமுமற மற்றும் அறிவித்தல் 

கட்டமமப்புகமை Bramblesன் வணிகங்கள் 

உருவாக்கி ேமடமுமறப்படுத்தும். கூடுதலாக, 

சபாருட்கமைப் சபறுவதற்குக் குறிப்பிட்ட 

சகாள்மககமை Bramblesன் வணிகங்கள் 

சகாண்டிருக்கக்கூடும் என்பதால், சபாருத்தமான 

வழங்குேர்கள் (எ.கா., lumber) அவற்றுடன் 

இணங்க நவண்டியது அவசியமாகும். 

 

ஏதாவது சந்நதகங்கள் அல்லது கவமலகள் 

இருப்பின் வழங்குேர்களும், பணியாைர்களும் 

அவற்மறத் சதரிவிக்க நவண்டும். சந்நதகமாக 

இருப்பின், உங்கள் நமலாைர், குழுமத்தின் சபாது 

ஆநலாசகர், அல்லது குழுமத்தின் ேிறுவனச் 

சசயலாைர் ஆகிநயாரிடமிருந்து ஆநலாசமன 

சபறவும். 

இந்தக் சகாள்மகமய ேமடமுமறப்படுத்தல் 

மற்றும் மீைாய்வு சசய்வதற்கான சபாறுப்பு 

Bramblesன் சசயல் தமலமமக் குழுவிடம் 

உள்ைது. 

 

இந்தக் சகாள்மக சதாடர்ந்து மீைாய்வு 

சசய்யப்படும். முதல் மீைாய்வானது, 

ஆரம்பகட்ட ேமடமுமறப்படுத்தலுக்கு 12 

மாதங்களுக்குப் பிறகும், அதன்பிறகு ஒவ்சவாரு 

இரண்டு வருடங்களுக்கும் ஒருமுமறயும் 

ேமடசபறும். 
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அட்டவமண 14  

லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்புக் 

சகாள்மக  

இந்ைக் ப ாள்த  

 

1.1 இந்தக் சகாள்மக: 

(a) லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் சதாடர்பாக 

ேமது சபாறுப்புகள் மற்றும் ேமக்காக 

பணிபுரிபவர்கைின் சபாறுப்புகமை 

எடுத்துமரக்கிறது; மற்றும் 

(b) லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் 

விவகாரங்கமை எவ்வாறு 

அமடயாைம் காண்பது மற்றும் 

அவற்மற எவ்வாறு மகயாள்வது 

என்பது குறித்து ேமக்காகப் 

பணிபுரிவர்களுக்குத் 

தகவல்கமையும், 

வழிகாட்டுதல்கமையும் 

வழங்குகிறது. 

(c) இந்தக் சகாள்மகயில் வரும் "ோம்", 

"ேமது", "ேமக்கு" மற்றும் 

"பிராம்பிள்ஸ்" நபான்ற சசாற்கள் 

பிராம்பிள்ஸ் லிமிடட் மற்றும் அதன் 

குழுமக் கம்சபனிகமைக் 

("பிராம்பிள்ஸ்") குறிக்கும்.  

 

1.2 இந்தக் சகாள்மகமய ேீங்கள் படித்து, 

புரிந்துசகாண்டு அமதப் 

பின்பற்றநவண்டும் என உறுதி 
சசய்துசகாள்ளுங்கள் 

 

2. இந்ைக் ப ாள்த  யாருக்குப் 

பபாருந்தும்? 

 

இந்தக் சகாள்மக முதுேிமல 

நமலாைர்கள், அதிகாரிகள், 

இயக்குேர்கள், ஊழியர்கள் (ேிரந்தரமான 

அல்லது ேிமலயான காலத்து அல்லது 

தற்காலிகமானவர்கள் அமனவரும்), 

ஆநலாசகர்கள், ஒப்பந்தக்காரர்கள், 

பயிற்சி சபறுபவர்கள், 

வழிசமாழியப்பட்ட பணியாைர்கள், ோள் 

பணியாைர்கள் மற்றும் ஏசஜன்சி 
பணியாைர்கள், மூன்றாம் தரப்புச் நசமவ 

வழங்குேர்கள், ஏசஜன்டுகள், 

அனுசரமணயாைர்கள் அல்லது 

ேம்முடன் சதாடர்புமடய நவறு எந்த 

ேபர், அவர் எங்நக இருந்தாலும், இவர்கள் 

அமனவருக்கும் (இந்தக் சகாள்மகயில் 

ஒட்டுசமாத்தமாகப் "பணியாளர் ள்" 

எனக் குறிப்பிடப்படுவார்கள்) சபாருந்தும்.  

 

3. நமது ப ாள்த   

 

3.1 ோம் எமது வியாபாரத்மத 

நேர்மமயாகவும், அறசேறியுடனும் 

ேடத்துகிநறாம். லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்படமாட்டாது மற்றும் 

ோம் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு பூஜ்யம் 

சகிப்புக் சகாள்மகமயக் 

சகாண்டுள்நைாம். ோம் எங்சகல்லாம் 

சசயல்படுகிநறாநமா அங்கு ேமது எல்லா 

வியாபார ேடவடிக்மககைிலும், 

சதாடர்புகைிலும் சதாழில்ரீதியாகவும், 

ேியாயமாகவும், ோணயமாகவும், 

சகௌரவமாகவும் ேடந்துசகாள்நவாம் 

மற்றும் லஞ்சத்திற்கு எதிரான 

பயனைிக்ககூடிய அமமப்புகமைச் 

சசயல்படுத்துவதிலும், 

அமலாக்குவதிலும் உறுதிப்பாட்டுடன் 

கட்டுப்பட்டுள்நைாம். ோம் சசயல்படும் 

ஒவ்சவாரு ோட்டிலும் சட்டம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு முமறகமைப் 

பின்பற்றுநவாம். 

 

3.2 ேம்முடன் வியாபாரம் சசய்யும் 

மற்றவர்கள் கூட இநத நபான்று லஞ்சம் 

மற்றும் ஊழல் குறித்து பூஜ்யம் சகிப்புத் 

தன்மமமயப் பின்பற்றநவண்டும் என 

எதிர்பார்க்கிநறாம். பிராம்பிள்ஸ் சார்பாக 

சசயல்பட எவநரனும் மூன்றாம் 

தரப்நபாடு ஒப்பந்தம் சசய்யும் முன், 

ப்ராம்பிள்ஸ் சபாருத்தமான மற்றும் 

தகுந்த தணிக்மக சசய்யப்பட்டு 

மூன்றாம் தரப்பிடமிருந்து பின்பற்றுதல் 

குறித்து குறிப்பிட்ட உத்தரவாதங்கமைப் 

சபறநவண்டும்.  

 

3.3 இந்தக் சகாள்மக பிராம்பிள்ஸ் இன் 

ேடத்மத விதிமுமறகைின் ஒரு 

பாகமாகும் மற்றும் இமத, வால்டரில் 

தரப்பட்டுள்ை லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் 

எதிர்ப்பு வழிமுமறகளுடன், ேடத்மத 

விதிமுமறகைில் தரப்பட்டுள்ை 

பிராம்பிள்ஸ் குறிக்நகாள் மற்றும் 

மதிப்புகளுடன் நசர்த்துப் 

படிக்கநவண்டும்.  
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4. ப ாள்த க் ான பபாறுப்பு ள்  

 

4.1 லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் விவகாரங்கைில் 

பிராம்பிள்ஸ் இன் உறுதிப்பாட்மட 

ேிரூபிக்கும் வமகயில் இந்தக் சகாள்மக 

பிராம்பிள்ஸ் நபார்டினாலும், எமது 

தமலமம ேிர்வாக அதிகாரி டாம் கார்மன் 

அவர்கைாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைது . 

இந்தக் சகாள்மகமயப் பின்பற்றுவமதக் 

கண்காணிக்கும் சபாறுப்பு பிராம்பிள்ஸ் 

ேிர்வாகத் தமலமமக் குழுவிடம் உள்ைது 

மற்றும் அவர்கள் தமது கண்காணிப்புச் 

சசயல்பாடுகமைத் தமலமம ேிர்வாக 

அதிகாரி அவர்கள் மூலமாக 

பிராம்பிள்ஸ் நபார்டுக்குத் 

சதரிவிப்பார்கள்.  

 

4.2 பிராம்பிள்ஸ் ஒரு லஞ்ச ஒழிப்புக் 

குழுமவ ேிறுவியுள்ைது, அது அடிக்கடி 

கூடும் மற்றும் இந்தக் சகாள்மகயின் 

அமலாக்குதமலக் கண்காணித்தல், 

இந்தக் சகாள்மகமயப் சபாதுவாகப் 

பின்பற்றுதல், சகாள்மகக்குத் 

நதமவப்படும் அம்சங்கைில் பயிற்சி 
அைித்தல், மற்றும் இமத சம்பந்தப்பட்ட 

தரப்பினர்களுக்குப் நபாதுமான அைவில் 

சதரியப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் 

சபாறுப்பு அவர்கைிடம் உள்ைது.  

 

4.3 லஞ்ச ஒழிப்புக் குழுவில் கீழ்க்கண்ட 

ேபர்கள் உள்ைார்கள், இவர்கைில் மூவர் 

நகாரம் ஆவார்கள். 

 பிராம்பிள்ஸ் தமலமம இணக்க 

அதிகாரி 

– ட்நரசி எல்லர்சன் 

 பிராம்பிள்ஸ் EMEA பிராந்திய 

ஆநலாசகர்  

– டான் சபர்ரி 

 பிராம்பிள்ஸ் அசமரிக்காஸ் 

பிராந்திய ஆநலாசகர்  

– நஜம்ஸ் ப்மர 

 பிராம்பிள்ஸ் ஆசியா பசிபிக் 

பிராந்திய ஆநலாசகர்  

–ஷான் நகநல 

 குழுமம் கம்சபனி சசயலர்  

– ராபர்ட் சகரார்ட்  

 குழுமப் சபாது ஆநலாசகர்  

– சீன் மர்பி 
 

லஞ்ச ஒழிப்புக் குழு அவ்வப்சபாழுது 

குழுவிற்குக் கூடுதல் 

அங்கத்தினர்கமைத் தற்காலிகமாகநவா, 

ேிரந்தரமாகநவா, குறிப்பிட்ட அல்லது 

சபாதுவான ேிமலமமகளுக்கு ஏற்ப, 

நசர்த்துக்சகாள்ைலாம். 

 

4.4 இந்தக் சகாள்மகயின் அமலாக்கத்மத 

நமற்பார்மவயிடுதல், அதன் 

பயன்பாட்மடயும், உபநயாகத்மதயும் 

கண்காணித்தல், மற்றும் இந்த 

விஷயங்கமை லஞ்ச ஒழிப்புக் 

குழுவிற்கும், பிராம்பிள்ஸ் நபார்டுக்கும் 

சதரியப்படுத்துதல் நபான்ற 

சசயல்களுக்கு தினப்படியான சபாறுப்பு 

பிராம்பிள்ஸ் தமலமம இணக்க 

அதிகாரியுமடயது ஆகும். பிராம்பிள்ஸ் 

தமலமம இணக்க அதிகாரி ட்நரசி 
எல்லர்சன் ஆவார் மற்றும் அவரது 

சதாடர்பு விவரங்கள் இமவ:  

 

மின்னஞ்சல்: tracey.ellerson@brambles.com  

சதாமல: +1 (407) 649 4054 

 

4.5 நமலாண்மம ேிர்வாகம் மற்றும் 

அமனத்து ேிமலகைிலும் உள்ை 

முதுேிமல ஊழியர்கள் அவரவர் 

பணியிடங்கைில் இந்தக் சகாள்மகமய 

அமலாக்கவும், அவர்கள் கீழ் பணிபுரியும் 

அமனவரும் இந்தக் சகாள்மகமயத் 

சதரிந்துசகாண்டு புரிந்துசகாள்ைவும் 

சபாறுப்பு உமடயவர்கள் ஆவர்.  

 

5. லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் என்ைால் 

என்ன? 

 

5.1 சபாதுத்துமற அல்லது தனியார் 

துமறமயச் நசர்ந்த பதவிகமை 

தனிப்பட்ட லாபத்திற்காகத் தவறாகப் 

பயன்படுத்துவநத ஊழல் ஆகும். 

 

5.2 ஏதாவது வியாபார, ஒப்பந்த, 

கட்டுப்பாட்டு அல்லது தனிப்பட்ட 

லாபத்திற்காக, தகாத முமறயில் ஒரு 

சசயமலநயா அல்லது 

சசயல்பாட்மடநயா சசய்வதன் மூலம் 

ஓர் அரசாங்க ஊழியருக்கு அல்லது ஒரு 

தனிப்பட்ட வியாபார ேடவடிக்மகயில் 

பங்சகடுக்கும் ஒருவருக்குக் 

சகாடுப்பதாகக் கூறப்படும், 

வாக்கைிக்கப்படும் அல்லது 
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சகாடுக்கப்படும் ஒரு தூண்டுதல் அல்லது 

சவகுமதிநய லஞ்சம் ஆகும். இந்தக் 

சகாள்மகயின் கீழ் அரசாங்க 

ஊழியர்களுக்கு அல்லது தனிப்பட்ட 

ேபர்களுக்குக் சகாடுக்கப்படும் லஞ்சம் 

இரண்டிற்கும் சமமாகத் தமட 

விதிக்கப்படுகிறது என்றநபாதிலும், 

அரசாங்க ஊழியர்கள் 

சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்நபாது லஞ்ச 

ஒழிப்புச் சட்டங்கள், குறிப்பிட்ட 

அபராதங்களுடன் சபாதுவாக அதிகக் 

கடுமமயாக இருப்பதனால், 

அவர்களுடன் சதாடர்பு சகாள்ளும்நபாது 

குறிப்பிட்ட கவனம் நதமவ. அதனால், 

இந்தக் சகாள்மகயின் அரசாங்க 

ஊழியர்கள் சதாடர்பான சில பகுதிகள் 

அதிகக் கடுமமயாக இருக்கும் 

(உதாரணமாக, பகுதி 6 -ஐப் பார்க்கவும்). 

 

5.3 லஞ்சத்திற்கு சில உதாரணங்கள் 

பின்வருமாறு:  

 

 லஞ்சம் சகாடுப்பது 

 

ேம்நமாடு வியாபாரம் சசய்வதற்கு, ேமது 

நபாட்டியாைமர விட்டுவிட்டு ேமக்கு 

ஆதரவாகச் சசயல்பட அல்லது அவர்கள் 

தங்கள் விமலமயக் குமறக்க 

ஒத்துக்சகாள்ைநவண்டும் என்ற 

ேிபந்தமனயின் நபரில் ேீங்கள் ஒரு 

வருங்கால வாடிக்மகயாைருக்கு ஒரு 

மிகப்சபரிய ேிகழ்ச்சிக்கு 

நுமழவுச்சீட்டுகமைக் சகாடுப்பதாகக் 

கூறுவது. 

 

இது ஒரு குற்றமாகும் ஏசனன்றால் ஒரு 

வியாபாரரீதியான மற்றும் 

ஒப்பந்தரீதியான சாதகத்மதப் சபற 

ேீங்கள் ஒரு சபாருமை அைிப்பதாகக் 

கூறுகிறரீ்கள். ேீங்கள் ேமக்கு 

வியாபாரத்மதப் சபறுவதற்காக ஒரு 

சபாருமை அைிப்பதாகக் கூறியுள்ைரீ்கள் 

என்பதனால் பிராம்பிள்ஸ் கூட ஒரு 

குற்றத்மதச் சசய்தது என்று 

கண்டறியப்பபடலாம். ேீங்கள் அைிப்பமத 

ஏற்றுக்சகாள்வதனால் அந்த எதிர்கால 

வாடிக்மகயாைருக்கும் கூட இது ஒரு 

குற்றமாகலாம். 

 

 லஞ்சம் சபறுவது 

ஒரு சப்மையர் ேிறுவனம் உங்கள் 

மருமகனுக்கு ஒரு நவமல 

நபாட்டுக்சகாடுக்கிறார்கள் ஆனால், 

அதற்குக் மகம்மாறாக, ோம் 

அவர்களுடன் சதாடர்ந்து வியாபாரம் 

சசய்வதற்கு ேீங்கள் ேமது ேிறுவனத்தில் 

உங்கள் சசல்வாக்மக 

உபநயாகிக்கநவண்டுசமன அவர்கள் 

எதிர்பார்க்கிறார்கள் எனத் சதைிவாகக் 

கூறுகிறார்கள். 

 

அப்படிப்பட்ட ஒரு நவண்டுநகாமை 

மவப்பது சப்மையரின் குற்றமாகும். 

இதற்கு ஒத்துக்சகாள்வது ேீங்கள் 

சசய்யும் குற்றமாகும் ஏசனன்றால், ஒரு 

தனிப்பட்ட சலுமகக்காக ேீங்கள் அமதச் 

சசய்வரீ்கள் என்பதால்.  

 

 ஒரு சவைிோட்டு அதிகாரிக்கு 

லஞ்சம் சகாடுப்பது 

 

ஒரு ேிர்வாக வழிமுமறமய (எடுத்துக் 

காட்டாக, ஓர் உரிமம் வழங்குவது 

அல்லது திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அல்லது 

சுங்கத்தில் சபாருமை எடுப்பது) 

நவகப்படுத்தவதற்காக ஒரு சவைிோட்டு 

அதிகாரிக்கு ேிறுவனம் சார்பாக ேீங்கள் 

பணம் சகாடுக்க ஏற்பாடு சசய்கிறரீ்கள்.  

 

இவ்வாறு கூறியவுடநன ஒரு 

சவைிோட்டு அரசாங்க அதிகாரிக்கு 

லஞ்சம் சகாடுத்த குற்றம் 

சசய்யப்படுகிறது. ஏசனன்றால், இது 

பிராம்பிள்ஸ் க்காக வியாபார 

சாதகத்மதப் சபறுவதற்காகச் 

சசய்யப்பட்டது. பிராம்பிள்ஸ் கூட ஒரு 

குற்றம் சசய்ததாகக் கண்டறியப்படலாம். 

 

ஒரு ோட்டில் ஓர் அரசாங்க அதிகாரிக்கு 

லஞ்சம் சகாடுப்பது அந்த ோட்டின் 

சட்டத்மத மீறுவது மட்டுநம அல்லாமல், 

மற்ற ோடுகைின் சட்டங்கமைக் கூட 

மீறுவது ஆகலாம். உதாரணமாக, ஓர் 

அரசாங்க அதிகாரிக்கு லஞ்சம் 

சகாடுப்பது அசமரிக்கா, யுநக, ஐநராப்பிய 

சமுதாயம், அல்லது ஆஸ்திநரலிய 

சட்டங்கைில் ஒன்று அல்லது அதற்கு 

நமற்பட்டவற்மற மீறுவது ஆகலாம். 

இந்தச் சட்டங்கமை மீறியதற்கான 

தண்டமனகள், மிகப்சபரிய சதாமக 
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அபராதம் அல்லது சிமறயாக 

இருக்கலாம், அது மட்டுமல்லாமல், 

பிராம்பிள்ஸ் உமடய ேற்சபயருக்கும், 

எல்லாப் பணியாைர்கள் ேற்சபயருக்கும் 

கைங்கம் விமைவிக்கலாம். 

 

பணம் அல்லது விமலயுயர்ந்த 

சவகுமதிகமை நேரடியாகக் சகாடுப்பது 

மட்டுநம அல்லாமல், லஞ்சம் 

சகாடுப்பதின் மற்ற உதாரணங்கைில், 

ஒரு அரசாங்க அதிகாரிக்கு அல்லது 

வியாபாரப் பங்குதாரருக்கு ேிறுவனத்தின் 

கட்டமையின் நபரில் அல்லது அதன் 

லாபத்திற்காக சகாடுப்பமவயில் பின் 

வருபமவ அடங்கியுள்ைன: (a) 

அைவுக்கதிகமான பயணம், உணவு, 

நகைிக்மக அல்லது மற்ற 

விருந்நதாம்பல்; (b) ஏதாவது அரசியல் 

கட்சிக்கு, பிரச்சாரத்திற்கு, அல்லது 

பணியாைருக்கு ேன்சகாமடகள்; அல்லது 

(c) அறக்கட்டமைக்கு ேன்சகாமடகள் 

அல்லது ேிதி வழங்குதல். 

 

5.4 ேலன் முரண்பாடுகமைத் தவிர்க்கவும் 

 

பணியாைர்களுக்கு ஒரு ேலன் 

முரண்பாடு ஏற்படும்நபாது, குறிப்பாக 

ஒப்பந்தங்கள் சதாடர்பாக, அவர்கள் 

லஞ்சம் ஒழிப்பு அல்லது ஊழல் ஒழிப்புச் 

சட்டங்கமை மீறும் ேிமலமமயில் 

இருக்கலாம். ஒரு பணியாைரின் 

தனிப்பட்ட ேலன் பிராம்பிள்ஸ் இன் 

ேலனுக்கு முரணாக இருக்கும்நபாது 

இத்தமகய ேலன் முரண்பாடுகள் 

ஏற்படலாம். ேலன் முரண்பாடுகள் 

ஏற்படக்கூடிய சில இடங்கைில் 

அடங்குபமவயாக இருப்பமவ, ஓர் 

ஒப்பந்தத்தில் தனிப்பட்ட ேலன், 

நேரடியாகநவா (உதாரணமாக ஓர் 

ஒப்பந்தத்தில் பணியாைர் இரண்டாம் 

தரப்பாக இருக்கும்நபாது) அல்லது 

மமறமுகமாகநவா (உதாரணமாக ஓர் 

ஒப்பந்தத்தில் பணியாைருக்கு இரண்டாம் 

தரப்பில் பங்குகள் இருப்பது அல்லது 

பணியாைரின் ஒரு சேருங்கிய 

உறவினநர இரண்டாம் தரப்பாகநவா 

அல்லது அதில் ேலன் இருப்பவராகநவா 

இருப்பது), பணியாைர் பிராம்பிள்ஸிக்கு 

சவைிநய பணிபுரிவது, தனிப்பட்ட 

சசாந்த விவகாரங்கைில் 

பிராம்பிள்ஸுக்கு இரகசியமான 

தகவல்கமைப் பயன்படுத்துவது அல்லது 

இந்தக் சகாள்மகயின் பகுதி 6-இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ை வழிகாட்டிகளுக்கு 

நமற்பட்டு சவகுமதிகமை அல்லது 

நகைிக்மககமைப் சபறுவது 

ஆகியனவாகும். 

 

இதன் காரணமாக, பணியாைர்கள், ஒரு 

ேலன் முரண்பாடு ஏற்படும் வமகயிநலா, 

அவ்வாறு நதாற்றமைிக்கும் 

வமகயிநலா, சசயல்பாடுகைில் 

ஈடுபடக்கூடாது.  ஒரு குறிப்பிட்ட 

ேிமலமம ேலன் முரண்பாட்டுக்கு 

வழிவகுக்குமா என உங்களுக்கு 

ேிச்சயமாகத் சதரியவில்மல என்றால், 

லஞ்ச ஒழிப்புக் குழுவின் ஓர் 

அங்கத்தினமர அணுகவும். 

 

6. அனுமைிக் ப்பட்ட பணம் 

வழங்குைல் ள்  

 

6.1 மிக மிகச் சசாற்பமான சில 

சந்தர்ப்பங்கைில் மட்டும் மற்றும் 

சபாருந்தும் சட்டத்தால் 

அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டும் அரசாங்க 

அதிகாரிகளுக்கு விமல மதிப்புள்ை ஒரு 

சபாருமை வழங்கலாம். லஞ்சத் தடுப்புக் 

குழுவிலிருந்து முன்னதாக 

எழுத்துமூலமான ஆநமாதிப்பு இருந்தால் 

மட்டுநம இமதச் சசய்யலாம். இவ்வாறு 

சகாடுக்கப்படக்கூடிய சபாருட்கள் 

ஊதாரித்தனமானதாக-இல்லாத, 

ேியாயமான நகைிக்மக, உணவு, 

குமறந்த விமலயுமடய சவகுமதிகள், 

மற்றும் மற்ற வியாபார மரியாமதகைாக 

இருக்கலாம், அமவ ஏதாவது சபாருந்தும் 

சட்டத்மத மீறியது அல்ல அன்று 

தீர்மானிக்கப்பட்டால் மட்டுநம. லஞ்சத் 

தடுப்புக் குழுவின் ஓர் அங்கத்தினர் 

முன்னதாக எழுத்துமூலமாக 

ஆநமாதிப்பு அைித்திருந்தால் தவிர, 

அத்தமகய ேியாயமான நகைிக்மக, 

உணவு, குமறந்த விமலயுமடய 

சவகுமதிகள், மற்றும் மற்ற வியாபார 

மரியாமதகமை, அரசாங்க 

அதிகாரிகளுக்கு வழங்கக் கூடாது.  

 

6.2 எளிைாக்குைலுக் ா ப் பணம் 

பசலுத்துைல். எைிதாக்குதலுக்காகப் 
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பணம் சசலுத்துதல் என்பது ஒரு 

சவைிோட்டில் வியாபாரம் சசய்வதற்காக 

உரிமம் சபறுதல் காவல்துமறத் 

தகவல்கமைப் சபறுதல் அல்லது விசா, 

சுங்கம் சதாடர்பான இன்வாய்ஸ் 

அல்லது மற்ற அரசாங்க 

ஆவணங்கமைப் சபறுதல் 

நபான்றவற்றிற்காக ஓர் அரசாங்க 

ஊழியருக்கு வழக்கமாக சகாடுக்கப்படும் 

அதிகாரபூர்வமற்ற சிறிய சதாமககள் 

ஆகும். ோம் சசயல்படும் சில 

இடங்கைில் இது சபாதுவான வழக்கமாக 

இருக்கலாம். கிக்நபக் என்பது ஒரு 

வியாபார சாதகத்திற்குக் மகம்மாறாகக் 

சகாடுக்கப்படும் சதாமககள் ஆகும் 

மற்றும் இமவ கண்டிப்பாகத் தமட 

சசய்யப்படுகின்றன. ோம் 

எைிதாக்குதலுக்காகப் பணம் 

சசலுத்துவது அல்லது கிக்நபக் அைிப்பது 

அல்லது அவற்மறப் சபற்றுசகாள்வது 

என்பதற்கு வழிவகுக்கும் அல்லது 

அமதக் குறிக்கும் எந்தச் சசயமலயும் 

எல்லாப் பணியாைர்களும் 

தவிர்க்கநவண்டும். ோம் எந்த வமகயான 

கிக்நபக்மகயும் அைிக்கமாட்நடாம் 

அல்லது ஏற்றுக்சகாள்ைமாட்நடாம் 

மற்றும் கீழுள்ை பகுதி 6.3 இல் 

சதைிவாகக் கூறப்பட்டது நபால் தவிர 

எைிதாக்குதலுக்காகப் பணம் 

சசலுத்தமாட்நடாம். 

 

6.3 சில ோடுகள் மிக மிகச் சசாற்பமான 

சந்தர்ப்பங்கைில் எைிதாக்குதலுக்காக 

அரசாங்க ஊழியர்களுக்குப் பணம் 

அைிப்பமத அனுமதிக்கின்றன. எது 

எப்படி இருந்தாலும், லஞ்சத் தடுப்புக் 

குழுவின் எழுத்துமூலமான முன் 

ஆநமாதிப்பு இல்லாமல், அத்தமகயப் 

பணம் சசலுத்ததல்கமை பிராம்பிள்ஸ் 

அனுமதிப்பதில்மல. அனுமதிக்கப்படாத 

லஞ்சங்களுக்கும், அனுமதிக்கப்பட்ட 

எைிதாக்குதலுக்கான பணம் 

சசலுத்துதல்களுக்கும் இமடநயயான 

நவறுபாட்மடக் கண்டறிவது மிகவும் 

கடினமானதால், கீழ்க்கண்ட 

ேிபந்தமனகள் அமனத்தும் 

ேிமறநவற்றப்பட்டால் மட்டுநம மற்றும் 

லஞ்சம் தடுப்புக் குழுவின் 

எழுத்துமூலமான முன் ஆநமாதிப்பு 

இருந்தால் மட்டுநம எைிதாக்குதலுக்கான 

பணம் சசலுத்துதல் சசய்யப்படலாம்: 

(a) தன்னிச்மசயானது இல்லாத ஒரு 

வழக்கமான அரசாங்கச் 

சசயல்பாட்மடச் சசய்ய அல்லது 

நவகப்படுத்தப் பணம் சசலுத்துதல் 

நதமவப்படுகிறது; 

(b) பிராம்பிள்ஸ் இன் ஒரு முக்கிய 

வியாபார ேலனுக்குக் நகடு 

விமைவிப்பமதத் தவிர்க்கப் பணம் 

சசலுத்துவது நதமவப்படுகிறது 

மற்றும் அதற்கு ேியாயமான மாற்று 

இல்மல என்றால்; 

(c) சசலுத்தப்படும் பணம் குமறந்த 

அைவாக உள்ைது; 

(d) பணம் சசலுத்துவது வழக்கமானநத; 

(e) பணம் சசலுத்துவது உள்ளூர் மற்றும் 

அமனத்துப் சபாருந்தும் 

சட்டங்கைின் படிச் 

சட்டப்படியானநத; 

(f) இந்தப் பணம் சசலுத்தியது, 

தன்னிச்மச அதிகாரம் இல்லாத 

ேிர்வாகப் பணிகமைச் சசய்யும் ஒரு 

கமட ேிமல அரசாங்க ஊழியருக்கு; 

(g) பிராம்பிள்ஸ் க்கு வியாபாரம் 

சகாடுக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் 

பணம் சகாடுக்கப்படவில்மல. 

(ஏ) சசலுத்தப்பட்ட பணம் 

பிராம்பிள்ஸின் புத்தகங்கைிலும், 

பதிநவடுகைிலும் "சட்டப்படியான 

வசதிப்படுத்தலுக்காகச் 

சசலுத்தப்பட்ட சதாமக" என்று 

துல்லியமாகப் பதிவு சசய்யப்படும். 

 

உங்களுக்கு எமவநயனும் 

சந்நதகங்கநைா, கவமலகநைா அல்லது 

நகள்விகநைா இருந்தால், அவற்மற 

ேீங்கள் லஞ்சத் தடுப்புக் குழுவிடம் 

சதரிவிக்கநவண்டும்.  

 

சில அசாதாரணமான ேிமலமமகைில், 

பணியாைர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு அல்லது ேலனுக்கு அபாயம் 

ஏற்பட்டு, அரசாங்க அதிகாரிகள் 

ஏற்படுத்திய ேியாயமற்ற அல்லது 

சட்டவிநராதமான இமடயூறுகைால் 
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தாங்கள் ஒரு பத்திரமான சூழலுக்குச் 

சசல்ல முடியாத ேிமலமமயில் 

இருக்கலாம். இவ்வாறு ேடந்தால், ஓர் 

அரசாங்க ஊழியருக்குப் பணம் 

சகாடுப்பதனால், சில சமயங்கைில் அந்த 

இமடயூறு ேீக்கப்படலாம் மற்றும் 

அபாயம் விலக்கப்படலாம். இந்த 

ேிமலமமகைில் பணம் 

சகாடுக்கப்படலாம். பணியாைர்கள் 

அத்தமகயத் சதாமகமயச் 

சசலுத்தினால், அவர்கள் பாதுகாப்பான 

இடத்திற்குச் நசர்ந்தவுடன் தங்கள் 

நமலதிகாரிக்குத் சதரிவிக்கநவண்டும். 

மற்றும் பணம் சசலுத்தியதற்கான 

விவரங்கமைப் பதிவு சசய்து 

மவத்துக்சகாள்ைநவண்டும்.  

 

6.4 பரிசுப்பபாருட் ள் மற்றும் 

விருந்கைாம்பல். இந்தக் சகாள்மக 

மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து அல்லது 

அவர்களுக்கு வழக்கமான, ேியாயமான 

மற்றும் சபாருத்தமான 

விரும்நதாம்பல்கமைத் (அைிப்பது 

மற்றும் சபறுவது) தமட சசய்வதில்மல, 

அவற்றின் நோக்கம் ேமது ேிறுவனத்தின் 

சபயமர நமம்படுத்துவதாகநவா, ேமது 

தயாரிப்புகமை, நசமவகமை 

அறிமுகப்படுத்துவதாகநவா, வியாபாரத் 

சதாடர்புகமை ேிமலோட்டுவதாகநவா 

இருக்கநவண்டும். 

 

6.5 ேமது பணியாைர்கள் இந்தக் சகாள்மக 

மற்றும் ஏதாவது சபாருந்தும் 

பரிசுப்சபாருட்கள் மற்றும்/அல்லது 

விருந்நதாம்பல் சகாள்மககளுக்கு 

ஏற்றவாறு மட்டுநம 

பரிசுப்சபாருட்கமைநயா, 

விரும்நதாம்பல்கமைநயா அைிக்கநவா, 

சபறநவா அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.  

 

6.6 ஒரு வியாபாரச் சாதகம் சபறப்படும் 

என்நறா, சபறப்பட்ட ஒரு வியாபாரச் 

சாதகத்திற்கு மகம்மாறாக என்நறா 

எதிர்பார்ப்புடன் ஒரு பரிசுப்சபாருமை 

அல்லது விருந்நதாம்பமலக் சகாடுப்பது 

தமட சசய்யப்படுகிறது. ேமது 

பணியாைர்கள் பரிசுப்சபாருட்கமைக் 

நகட்கக்கூடாது. பரிசுப்சபாருட்கள் 

அரிதாக வழங்கப்படும்நபாது, அதுவும் 

அதன் நோக்கம் ஒரு வியாபார 

சம்மந்தத்மத சபறுவதற்காகநவா 

அல்லது விரிவுபடுத்தவதற்காகநவா 

இருந்தால் மட்டுநம அவற்மறப் 

சபற்றுக்சகாள்ைலாம், நமலும் கீநழ 

பிரிவு 6.9 இல் உள்ை சபாருைாதார 

வரம்புக்குக் கீநழ அமவ இருக்க 

நவண்டும். 

 

6.7 ஆனால், வாடிக்மகயாைர் அல்லது 

சப்மையர் பங்குசபறும் ஓர் 

ஒப்பந்தப்புள்ைி அல்லது ஒப்பந்தம் 

குறித்த நபச்சுவார்மதகைின் 

வழிமுமறயின் நபாநதா அல்லது 

அதற்கு முன்னிருந்நதா 

வாடிக்மகயாகைர்கள் அல்லது 

சப்மையர்கைிடமிருந்து 

விருந்நதாம்பமலநயா, 

பரிசுப்சபாருட்கமைநயா, அவற்றின் 

மதிப்நபாடு சதாடர்பில்லாமல், சபறநவா 

சகாடுக்கநவா கூடாது. ஓர் 

ஒப்பந்தப்புள்ைிக் காலத்தில் 

இருக்கிநறாமா எனப் பணியாைர்களுக்கு 

ேிச்சயமாகத் சதரியாமல் இருந்தால், 

தமலமம இணக்க அதிகாரிமயநயா, 

லஞ்சத் தடுப்புக் குழுமவநயா சதாடர்பு 

சகாள்ைவும். 

 

6.8 லஞ்சத் தடுப்புக் குழுவின் முன் அனுமதி 
இல்லாமல், அரசாங்க ஊழியருக்நகா 

அல்லது அவர் சார்பாகநவா எந்த 

விரும்நதாம்பமலநயா, 

பரிசுப்சபாருமைநயா 

ஏற்றுக்சகாள்ைநவா, அைிக்கநவா 

கூடாது. பின் வருபம் ேபர்கள் "அரசாங்க 

ஊழியர்கள்" எனக் கருதப்படுவார்கள்: 

 எந்த ஒரு அரசு, துமற, ஏசஜன்சி, 
ப்யூநரா, அதாரிடி, 

இன்ஸ்ட்ருசமன்டாலிடி, அல்லது 

சபாதுதுமற சார்ந்த சர்வநதச 

ேிறுவனத்தின் அதிகாரிகள், 

பணியாைர்கள், அல்லது 

பிரதிேிதிகள்; 

 அரசின் சார்பாகச் சசயல்படும் 

ேபர்கள்; 

 ஓர் அரசிற்குச் சசாந்தமான அல்லது 

அரசால் கட்டுபடுத்தப்படும் 

ேிறுவனங்கைின் பணியாைர்கள்; 

மற்றும் 

 அரசியல் பதவிக்குப் 

நபாட்டியாைர்கள். 
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6.9 €75 அல்லது அதற்குச் சமமான உள்ளூர் 

ோணயத்மத விட அதிக மதிப்புள்ை 

பரிசுப்சபாருட்கமை, பணியாைர்கள் 

அவர்கள் மலன் நமநனஜரின் அனுமதி 
இல்லாமல் ஏற்றுக்சகாள்ைநவா, 

சகாடுக்கநவா கூடாது மற்றும் அதன் 

ஒநர நோக்கம் ஒரு வியாபாரத் 

சதாடர்மப உருவாக்குவதாகநவா, 

விரிவுபடுத்துவதாகநவா இருக்க 

நவண்டும். கூடுதலாக, €250 அல்லது 

அதற்குச் சமமான உள்ளூர் 

ோணயத்மதவிட அதிக மதிப்புள்ை 

பரிசுப்சபாருட்களுக்கு லஞ்சத் தடுப்புக் 

குழுவின் ஆநமாதிப்பு நதமவ. 

 

6.10 பகுதி 9 இல் கூறியபடி, ேமது 

பணியாைர்கள் மற்றும் ேமது சார்பில் 

பணியாற்றும் மற்ற ேபர்கள் தாம் 

சகாடுத்த அல்லது சபற்றுக்சகாண்ட எந்த 

ஒரு பரிசுப்சபாருையும் (சபாருந்தினால், 

அது சதாடர்பான சசலவுகமையும்) 

அல்லது விரும்நதாம்பமலயும் 

உடனடியாகவும், துல்லியமாகவும் பதிவு 

சசய்யநவண்டும். இத்தமகயப் 

பதிநவடுகள் நமநனஜரால் 

மீள்பார்மவயிடப்படும். 

 

7. நன்ப ாதட ள் 

 

7.1 ோம் அரசியல் கட்சிகளுக்நகா, 

அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ை 

ேிறுவனங்களுக்நகா அல்லது 

தனிேபர்களுக்நகா ேன்சகாமடகள் 

அைிப்பதில்மல. 

 

8. உங் ள் பபாறுப்பு ள் 

 

8.1 லஞ்சம் மற்றும் ஊழலின் மற்ற 

ரூபங்கமைத் தடுப்பது, கண்டறிவது 

மற்றும் சதரிவிப்பது ேமக்காகப் 

பணிபுரியும் அல்லது ேமது 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ை அமனவரின் 

சபாறுப்பு ஆகும். இந்தக் சகாள்மகமய 

மீறுதலுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய எந்தச் 

சசயமலயும் எல்லாப் பணியாைர்களும் 

தவிர்க்கநவண்டும். 

8.2 இந்தக் சகாள்மக மீறுதல் 

ேடந்திருக்கிறது என்நறா, எதிர்காலத்தில் 

ேடக்கலாம் என்நறா ேீங்கள் 

ேம்பினாநலா, உங்களுக்குச் சந்நதகம் 

இருந்தாநலா உங்கள் மலன் 

நமநனஜருக்குத் 

சதரியப்படுத்தநவண்டும்.  

 

8.3 இந்தக் சகாள்மகமய மீறும் எந்த ஒரு 

பணியாைரும் ஒழுங்கு ேடவடிக்மகமய 

எதிர்சகாள்வார்கள் மற்றும் அது 

ஒழுக்கக்நகட்டிற்காக பணிேீக்கத்தில் 

முடியலாம்.  

 

9. பைிகவடு தள தவத்ைிருத்ைல் 

 

9.1 மூன்றாம் தரப்பினருக்குப் பணம் 

சசலுத்தும்நபாது அதற்கான வியாபாரக் 

காரணத்திற்கு சாட்சியாக இருப்பதற்காக 

ேிதிப் பதிநவடுகமையும், சபாருந்தும் 

உள்-கட்டுப்பாட்டுகையும் ோம் 

மவத்துக்சகாள்ைநவண்டும். 

 

9.2 உங்களுக்கு சகாடுக்கப்பட்ட மற்றும் 

ேீங்கள் சபற்ற எல்லாப் 

பரிசுப்சபாருட்களுக்கும் அல்லது 

விரும்நதாம்பல்களுக்கும் ேீங்கள் 

எழுத்துமூலமான பதிநவடுகமை 

மவத்திருக்கநவண்டும். இந்தப் 

பதிநவடுகள் லஞ்சத் தடுப்புக் 

குழுவினால் மீள்பர்மவ சசய்யப்படும்.  

 

9.3 மூன்றாம் தரப்புக்குக் சகாடுக்கப்படும் 

விருந்நதாம்பல், பரிசுப்சபாருட்கள், 

அல்லது சசலவினங்கள் சதாடர்பான 

எல்லாச் சசலவுகளும் ேமது சபாருந்தும் 

சசலவுகள் சகாள்மகயின் படி 

சமர்ப்பிக்கப்படநவண்டும் மற்றும் அந்தச் 

சசலவுக்கான காரணத்மதக் குறிப்பாகப் 

பதிவுசசய்யநவண்டும்.  

 

9.4 வாடிக்மகயாைர்கள், சப்மையர்கள், 

மற்றும் வியாபாரத் சதாடர்புகள் நபான்ற 

மூன்றாம் தரப்பினர்கள் சதாடர்பான 

எல்லாக் கணக்குகள், இன்வாய்ஸ்கள், 

மற்றும் மற்ற ஆவணங்களும், 

பதிவுகளும் கண்டிப்பாகத் 

துல்லியமாகவும், முழுமமயாகவும 

ேிர்வகிக்கப்படநவண்டும். 

முமறயில்லாத பணம் சசலுத்தல்கமை 

வசதிப்படுத்துவதற்காகநவா அல்லது 

மூடிமமறப்பதற்காகநவா எந்தக் 

கணக்குகமையும் "பதிநவடுகைில் 
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எழுதாமல்" மவத்திருக்கக் கூடாது 

மற்றும் இந்தக் சகாள்மகயினால் 

மற்றபடி தமட சசய்யப்பட்டவற்மற 

ேிமறநவற்ற தனிப்பட்ட சசாந்தப் 

பணத்மத உபநயாகிக்கக் கூடாது.  

 

10. ஒரு  வதலதய எவ்வாறு 

எழுப்புவது 
 

10.1 இந்தக் சகாள்மக மீறப்பட்டதாக அல்லது 

முமறநகடுகள் ேடந்ததாக உங்களுக்குச் 

சந்நதகம் இருந்தால் அவற்மறப் பற்றிய 

உங்கள் கவமலகமை ேீங்கள் கூடுமான 

விமரவாகத் சதரிவிக்க ோங்கள் 

உங்கமை ஊக்குவிக்கிநறாம்.  

 

10.2 ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சசயல் லஞ்சம் 

அல்லது ஊழலின் கீழ் வருகிறதா என்பது 

குறித்து உங்களுக்கு ேிச்சயமாகத் 

சதரியவில்மல என்றால், அல்லது 

உங்களுக்கு நவறு ஏநதனும் நகள்விகள் 

இருந்தால், அவற்மற ேீங்கள் உங்கள் 

மலன் நமநனஜர் மற்றும்/அல்லது 

லஞ்சத் தடுப்புக் குழுவிடம் சதரிவிக்க 

நவண்டும். மாற்றாக, அவர்களுடன் 

நபசுவது உங்களுக்குச் சங்கடமாக 

இருந்தால், அல்லது அவர்கைிடம் நபசிய 

பின்பும் உங்களுக்குக் கவமலகள் 

இருந்தால், ேீங்கள் சபாருத்தமான 

மஸலன்ட் விசில் அல்லது ஸ்பகீிங் அப் 

ஹாட் மலமனத் சதாடர்பு 

சகாள்ைநவண்டும் (ேீங்கள் 

விரும்பினால், சபயர் சதரிவிக்காமல்). 

 

11. நீங் ள் லஞ்சம் அல்லது ஊழலால் 

பாைிக் ப்பட்டவரானால் என்ன 

பசய்யகவண்டும் 
 

11.1 உங்களுக்கு ஒரு மூன்றாம் தரப்பினர் 

லஞ்சம் சகாடுப்பதாகக் கூறினால், 

அல்லது உங்கமை ஒருவர் 

தரச்சசால்லிக் நகட்டால், அல்லது இது 

ேடக்கப்நபாகிறது என்று ேீங்கள் 

சந்நதகப்பட்டால் அல்லது நவசறாரு 

சட்டவிநராதச் சசயலால் 

பாதிக்கபட்டிருப்பதாக ேீங்கள் ேம்பினால், 

ேீங்கள் கூடுமான விமரவில் உங்கள் 

மலன் நமநனஜரிடம் மற்றும்/அல்லது 

லஞ்சத் தடுப்புக் குழுவிடம் 

சதரிவிக்கநவண்டியது முக்கியமானது 

ஆகும். 

12. பாது ாப்பு 

 

12.1 லஞ்சம் சபறுவமத அல்லது 

சகாடுப்பமத ஏற்க மறுக்கும் 

பணியாைர்கள் அல்லது மற்சறாருவரின் 

தவறான ேடத்மதமயத் சதரிவிக்கும் 

பணியாைர்கள் சில சமயங்கைில் 

ஏதாவது பழிவாங்கல் சசயல்கமைப் 

பற்றிக் கவமலப் படுகிறார்கள். ேடத்மத 

விதிமுமறயின் ஒரு பாகமான 

பிராம்பிள்ஸ் ஸ்பகீிங் அப் சகாள்மகயில் 

கூறப்பட்டபடி, சவைிப்பமடயாகப் 

நபசுதமல ோம் ஊக்குவிக்கிநறாம் 

மற்றும் இந்தக் சகாள்மகயின் கீழ் 

ேன்னம்பிக்மகயில் உண்மமயான 

கவமலகமை எழுப்பும் யாருக்கும் ோம் 

ஆதரவு அைிப்நபாம், அமவ பின்னால் 

உண்மமயில்மல எனக் 

கண்டறியப்பட்டால் கூட. 

 

12.2 எந்த ஒரு பணியாைரும் ஒரு லஞ்சம் 

அல்லது ஊழல் ேடவடிக்மகயில் 

பங்குசபற மறுப்பதினாநலா அல்லது ஒரு 

லஞ்சம் அல்லது மற்ற ஊழல் குற்றம் 

உண்மமயில் ேடந்திருக்கிறது என்நறா 

அல்லது எதிர்காலத்தில் 

ேடக்கப்நபாகிறது என்நறா சந்நதகப்பட்டு 

ேன்னம்பிக்மகயில் கவமலமய 

எழுப்புவதாநலா அந்தப் பணியாைர் மீது 

எந்த ஒரு பழிவாங்கும் ேடவடிக்மகயயும் 

ோம் சகித்துக்சகாள்ை மாட்நடாம். எந்த 

ஒரு பணியாைரும் ஒரு லஞ்சம் அல்லது 

ஊழல் ேடவடிக்மகயில் பங்குசபற 

மறுப்பதினாநலா அல்லது ஒரு லஞ்சம் 

அல்லது மற்ற ஊழல் குற்றம் 

உண்மமயில் ேடந்திருக்கிறது என்நறா 

அல்லது எதிர்காலத்தில் 

ேடக்கப்நபாகிறது என்நறா சந்நதகப்பட்டு 

ேன்னம்பிக்மகயில் கவமலமய 

எழுப்புவதாநலா அந்தப் பணியாைருக்கு 

எதிராக எந்த ஒரு பழிவாங்கும் 

ேடவடிக்மக எடுக்கும் பணியாைர் மீதும், 

பணி ேீக்கம் உட்பட, ஒழுங்கு 

ேடவடிக்மக எடுக்கப்படும். ஒரு 

கவமலமய எழுப்பியதன் சதாடர்பாக, 

பணியிலிருந்து ேீக்குதல், ஒழுங்கு 

ேடவடிக்மக, பயமுறுத்தல்கள், அல்லது 

மற்ற சாதகமில்லாத ேடவடிக்மக 

எடுத்தல் ஆகியமவ பழிவாங்கும் 

அல்லது சகடுதல் விமைவிக்கும் 
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ேடவடிக்மககைில் அடங்கும். உங்கள் 

நமல் அத்தமகய ேடவடிக்மக 

எடுக்கப்பட்டது என்று ேீங்கள் ேம்பினால், 

உடனடியாக ேீங்கள் லஞ்சத் தடுப்புக் 

குழுவுக்குத் சதரிவிக்கநவண்டும் 

அல்லது சபாருத்தமான மசசலன்ட் 

விசில் அல்லது ஸ்பகீிங் அப் ஹாட் 

மலமன உபநயாகிக்கநவண்டும்.  

 

13. பயிற்சி மற்றும் ை வல் பைாடர்பு 
 

13.1 புதிதாகச் நசரும் அமனத்துப் 

பணியார்களுக்கும் இந்தக் சகாள்மக மீது 

பயிற்சி அவர்கைது அறிமுக 

வழிமுமறயின் ஒரு பாகமாக இருக்கும்.  

பதவி மற்றும் ேிமலயினால் லஞ்சத்மத 

எதிர்சகாள்வதில் அதிகமான வாய்ப்புகள் 

உள்ை பணியாைர்களுக்கு, இந்தக் 

சகாள்மகமய எவ்வாறு 

அமலாக்கநவண்டும் மற்றும் 

கமடப்பிடிக்கநவண்டும் என்பதில் 

சபாருத்தமான பயிற்சி அைிக்கப்படும்.  

 

13.2 லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு ேமது பூஜ்யம்-

சகிப்புக் சகாள்மக சப்மையர்களுக்கு, 

ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு, மற்றும் ேமது 

வியாபாரக் கூட்டாைிகளுக்கு, அவர்கள் 

ேம்நமாடு வியாபாரத் சதாடர்மபத் 

சதாடங்கும் ஆரம்பத்திலும், அதற்குப் 

பின் சபாருத்தமான சமயங்கைிலும் 

சதரிவிக்கப்படநவண்டும்.  

 

14. கமற்பார்தவயிடுைல் மற்றும் 

மீள்பார்தவயிடுைல் 
 

14.1 இந்தக் சகாள்மகயின் சசயல்திறன் 

மற்றும் அமலாக்கத்மத, அது 

சபாருத்தமாக உள்ைதா, நபாதுமானதாக 

உள்ைதா, மற்றும் பலனைிக்கிறதா 

என்பவற்மறக் கருத்தில் சகாண்டு சீரான 

இமடசவைியில் லஞ்சத் தடுப்புக் குழு 

இக்சகாள்மகமய நமற்பார்மவயிடும். 

எமவநயனும் முன்நனற்றங்கள் 

அமடயாைம் காணப்பட்டால். அமவ 

கூடுமான விமரவில் அமலாக்கப்படும். 

உள்-கட்டுப்பாட்டு அமமப்புகள் மற்றும் 

ேமடமுமறகள் லஞ்சம் மற்றும் 

ஊழமல எதிர்சகாள்வதில் 

பலனைிக்கின்றன என்று உறுதிப்படுத்த, 

அமவ சீரான இமடசவைியில் தணிக்மக 

சசய்யப்படும்.  

14.2 லஞ்சத் தடுப்புக் குழு இந்தக் 

சகாள்மகமய எவ்வாறு 

நமற்பார்மவயிடுகிறது என்பமதப் 

பற்றியும், இந்தக் சகாள்மகக்கு 

முன்சமாழியப்பட்ட ஏநதனும் 

முன்நனற்றங்கள் அல்லது மாற்றங்கள் 

பற்றியும் மற்றும் அமனத்து சகாள்மக 

மீறல்கமைப் பற்றியும் பிராம்பிள்ஸ் 

இணக்க அதிகாரி, பிராம்பிள்ஸ் ேிர்வாகத் 

தமலமமக் குழுவுக்குச் சீரான 

இமடசவைியில் அறிக்மக அைிப்பார். 

 

14.3 இந்தக் சகாள்மக எவ்வாறு 

நமற்பார்மவயிடப்படுகிறது என்பமதப் 

பற்றியும், அமனத்துக் சகாள்மக 

மீறல்கமைப் பற்றியும் பிராம்பிள்ஸ் 

ேிர்வாகத் தமலமமக் குழு பிராம்பிள்ஸ் 

நபார்டுக்கு அறிக்மக அைிக்கும் மற்றும் 

இந்தக் சகாள்மகக்கு முன்சமாழியப்பட்ட 

எமவநயனும் மாற்றங்கமைச் 

சமர்ப்பிக்கும்.  

 

14.4 இந்தக் சகாள்மகயின் சவற்றிக்கு 

அமனத்துப் பணியாைர்களும் 

சபாறுப்பாவார்கள் மற்றும் ஏநதனும் 

அபாயத்மதநயா அல்லது 

முமறநகட்மடநயா அவர்கள் 

சந்நதகப்பட்டால், அமத சவைிப்படுத்த 

அவர்கள் இமத உபநயாகிக்கநவண்டும். 

 

14.5 இந்தக் சகாள்மகமயப் பற்றிய 

விமர்சனங்களும், அமத எவ்வாறு 

நமம்படுத்தலாம் என்ற ஆநலாசனகளும் 

பணியாைர்கைிடமிருந்து 

வரநவற்கப்படுகின்றன. விமர்சனங்கள், 

ஆநலாசமனகள், மற்றும் நகள்விகமை 

பிராம்பிள்ஸ் தமலமம இணக்க 

அதிகாரிக்குத் சதரியப்படுத்த நவண்டும், 

நமலும் அவர் அமத லஞ்சத் தடுப்புக் 

குழுவுக்குத் சதரியப்படுத்துவார். 
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