
ஹன்ட்ஸ்மேன தொழில் தெறிகளுககான வழிகா்டடுெல்கள்

பொறுப்பு

மதிப்பு

நேர்ம

ோணயம்



ெமேது தெறிகள்

ஹன்ட்நமன-ல் (ேமது நிறுவனம்), ோம் யார மற்றும் ோம் எனன பெய்கிநோம் 
எனெதன மீதான அதீத ஈடுொடானது, ேமது பதாழில் முயற்சிகள் அ்னத்திலும் 
நொ்டடியின அடிப்ெ்டயில் ஓர உயர்நத இடத்்த ேமக்கு அளிக்கிேது. 
ேமது பேறிகளான ோணயம், நேர்ம, மதிப்பு மற்றும் பொறுப்பு (பேறிகள்) 
ஆகியவற்றிற்காக ோம் ஏற்றுள்ள பொறுப்புறுதி, உலக அளவில் ேம்்ம 
ஒருங்கி்ணப்ெதுடன, ேமக்கி்டயிலான, ேமது வாடிக்்கயாளரகள் மற்றும் 
ேம் இ்ண்நது பதாழில் பெய்நவாருடனான ேம்மு்டய உேவில் ேமது உயர்நத 
ஒழுக்கபேறிொர நிரணயங்க்ளப் நெணுகிேது. ஒவபவாரு ோளும் ோம் பதாடர்நது 
ெரியான முடிவுக்ளநய எடுப்ெதற்கு ஏதுவாக, நிறுவனத்தின பேறிகளுக்கு ோம் 
ஒவபவாருவரும் ஆதரவளிக்க நவண்டியது மிகவும் முக்கியமாகும்.

ேமது பொறுப்புறுதிகளுக்நகற்ெ ெணி நமற்பகாள்வதற்கு 
ோம் தனிப்ெ்டட மு்ேயில் பொறுப்நெற்க நவண்டும்பொறுப்பு

ோம் பதாடரபு பகாள்ளும் ஒவபவாருவருக்கும் 
மதிப்ெளித்து, அக்க்ே கா்டட நவண்டும்மதிப்பு

ேமது பெயல்ொடுகள் அ்னத்திலும் ோம் நேர்மயின 
உயர்நதெ்டெ நிரணயங்களுக்நகற்ெ ேட்நது பகாள்ள நவண்டும்நேர்ம

ேம்மு்டய தகவல் ெரிமாற்ேங்கள் அ்னத்திலும் ோம் 
துல்லியமாகவும், ோணயத்துடனும் இருக்க நவண்டும்ோணயம்

ோம் ஒரு சிே்நத உல்கக் காண்கிநோம்
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பீ்ட்டர் R. ஹன்ட்ஸ்மேன  
ெலைவர் மேற்றும் முககிய தெயைதிகாரி

ேமது முக்கிய பெயலதிகாரியிடமிரு்நது 
(CEO) வரும் பெய்தி

அனொர்நத ஹன்ட்நமன ெக நதாழருக்கு:

இன்ேக்கு, ேமது பெயல்ொடுகள் 10,000க்கும் அதிகமான ெக 

ெணியாளரக்ள ெணியமரத்தியுள்ளதுடன, உலபகங்கிலும் 

80க்கும் அதிகமான ோடுகளிலுள்ள ெல்லாயிரக்கணக்கான 

வாடிக்்கயாளரகள் மற்றும் ெயனொடுகளுக்கு விநிநயாகம் 

பெய்து வருகிேது.

ஹன்ட்நமனின பவற்றி, ேற்பெயர மற்றும் புகழுக்குக் 

காரணமாக இருப்ெ்வ, ேமது ெக ெணியாளரகளின நேர்ம, 

ோணயம் மற்றும் ஈடுொடு ஆகிய்வயாகும். ேமது புக்ழயும் 

பேறிக்ளயும் ொதுகாப்ெநத ேம்மு்டய பதாடர வளரச்சிக்கு 

அடிப்ெ்டயாக இருப்ெதாகும். ேமது பேறிகளான ோணயம், 

நேர்ம, மதிப்பு மற்றும் பொறுப்பு ஆகியவற்றிற்கு உண்்மயாக 

ேம்மு்டய ேடத்்த இருப்ெ்த ோம் அ்னவருநம உறுதி 

பெய்ய நவண்டும் எனறு எதிரொரக்கப்ெடுகிேது.

பினவரும் ெக்கங்கள், ஹன்ட்நமன பதாழில் பேறிகளுக்கான 

வழிகா்டடுதல்க்ளக் பகாண்டுள்ளன. இ்நத வழிகா்டடுதல்கள் 

உங்களுக்கு ெ்டடபூரவமானது எது எனெது குறித்து ம்டடுமினறி, 

எது ெரியானது எனெது குறித்தும் வழிகா்டடுகினேன. 

உங்களு்டய சிே்நத கணிப்புத் திேன மற்றும் பெயல்க்ள 

ெரியான மு்ேயில் பெய்வதற்கான உங்கள் பொறுப்புறுதியுடன 

நெரத்து, இ்நத வழிகா்டடுதல்கள், எங்களது உயர்நதெ்டெ 

ஒழுக்கபேறி நிரணயங்கள் மற்றும் புக்ழ பதாடர்நது ெராமரித்து 

வரும். பெய்வதற்கு எது ெரியானது எனெது ெற்றி உங்களுக்குக் 

நகள்விகள் இரு்நதால், இ்நத வழிகா்டடுதல்களில் ெ்டடியலிடப் 

ெ்டடுள்ள தகவல் பதரிவிப்ெதற்கான ஆதாரங்கள் ஒனறிடம் 

நீங்கள் அவற்்ேத் பதரிவிக்க நவண்டும்.
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ேமது பேறிக்ளப் நெணுதல்…ேமது நிறுவனத்திற்காக 

பொருள்ொர பொத்துக்க்ள மதித்தல் 10

அறிவுொர பொத்துக்க்ள மதித்தல் 10

நிறுவனத்தின தகவல் பதாழில்நு்டெ அ்மப்புக்ளப் ெயனெடுத்துதல் 14

ெமூக ஊடகங்கள்/வ்லய்மப்பு 15

ெத்திரி்கத் து்ே, ஆய்வாளரகள் மற்றும், பி்ணயங்க்ள 
்வத்திருப்நொரிடமிரு்நது விொர்ணகள் 15

ஆநலாெ்ன பெறுதல் மற்றும்  
இரகசியமாக அறிக்்கயளித்தல்

கவ்லக்ளத் பதரிவித்தல் மற்றும் உதவி நகாருதல் 8

ெழிவாங்கா்ம 9

இ்நத வழிகா்டடுதல்க்ள மீறுவதால் ஏற்ெடும் பினவி்ளவுகள் 9

ேமது பேறிகள் 2

ேமது முக்கிய பெயலதிகாரியிடமிரு்நது (CEO) வரும் பெய்தி 3

ேமது பதாழில் பேறிகளுக்கான வழிகா்டடுதல்கள்

ஆநலாெ்ன்ய ோடுதல் 6

ெகிர்நது பகாள்ளப்ெடும் பொறுப்பு 7

உலக அளவில் ெயனெடுத்துதல் 7

நமலாளரகள் மற்றும் நமற்ொர்வயாளரகளுக்கான பொறுப்புகள் 7

உள்ளடக்கங்களின அ்டடவ்ண
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ோணயம்

நேர்ம

மதிப்பு

பொறுப்பு

ேமது பேறிக்ளப் நெணுதல்…  
ேமது முதலீ்டடாளரகளுக்காக

கருத்து முரண்ொடுகள் 28

ஊழல் எதிரப்பு 32

ெரவநதெ வரத்தகக் க்டப்பிடிப்பு 34

உள் வரத்தகம் 36

புத்தகங்கள் மற்றும் ெதிவுகள் 38

ேமது பேறிக்ளப் நெணுதல்…  
ேமது வாடிக்்கயாளரகளுக்காக மற்றும்  
பதாழிலின ெக ஊழியரகளுக்காக

வாடிக்்கயாளர மற்றும் விற்ெ்னயாளர ெரிமாற்ேங்கள் 24

பொறுப்ொண்்மக்கு எதிரான மற்றும் நியாயமான நொ்டடி 25

ேமது பேறிக்ளப் நெணுதல்…  
ேமது ெக நதாழரகள் மற்றும் ெமுதாயங்களுக்காக

ெணியிடத்தின மீது மரியா்த 16

அச்சுறுத்தல் இல்லாத ெணியிடம் 17

ொதுகாப்ொன பதாழிற்ொ்ல வெதிகள் 18

சுற்றுச்சூழல் 20

ெமூகப் பொறுப்பு 20

நியாயமான ெணி வாய்ப்பு 20

இரகசியத்தன்ம 21

அரசியல் பெயல்ொடுகள் மற்றும் ெங்களிப்புகள் 22

ேமது பதாழில் பேறிகளுக்கான வழிகா்டடுதல்களில் விலக்குகள் 39
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ஆஸ்ைாெலனலய ொடுெல்

எடுக்க நவண்டிய ேடவடிக்்கயின ெரியான நொக்கு குறித்து ேமக்கு ெ்நநதகம் இரு்நதாநலா, அல்லது 
அச்பெயல் அல்லது முடிவு ஒருக்கபேறி ொர்நததாக அல்லது ெ்டடபூரவமாக உள்ளதா எனெது குறித்த 
நகள்வி இரு்நதாநலா. கீழக்கண்டவற்்ே ோம் ெரிசீலிக்க நவண்டும்:

எனது ெணிப் பிரிவிற்குப் பெரு்நதுகினே ேமது வழிகா்டடுதல்கள், நிறுவனக் பகாள்்ககள், 
பெயல்மு்ேகள் மற்றும் அ்னத்துச் ெ்டடங்க்ளயும் ோன பினெற்றுகிநேனா?

இ்நத முடி்வ எடுப்ெதற்குமுன, எவவ்கயான வழிகா்டடுதல் எனக்குத் நத்வப்ெடும்?

எனது பெயல்களால் நிறுவனத்திற்கு ஏநதனும் எதிரம்ே வி்ளவுகளின ொதிப்பு ஏற்ெடக்கூடுமா?

எனது தி்டடமி்டட அல்லது முடிக்கப்ெ்டட பெயல்ொடுக்ளப் ெற்றி நிறுவனத்திலுள்ள யாருக்காவது 
பதரி்நதிருக்க நவண்டுமா?

எனனு்டய பெயல்கள் பொதுவில் பவளிப்ெடுத்தப்ெடுவ்த ோன விரும்புநவனா?

எனது குடும்ெம் மற்றும் ேண்ெரகள் எனது பெயல் குறித்து பெரு்ம பகாள்வாரகளா?

எனன பெய்ய நவண்டுபமனெது இனனமும் ேமக்கு ெரியாகத் பதரியாமல் இருக்கும் ெ்டெத்தில் இ்நத 
வழிகா்டடுதல்களின “ஆநலாெ்ன பெறுதல் மற்றும் இரகசியமாக அறிக்்கயளித்தல்” எனே பிரிவில் 
ெ்டடியலிடப்ெ்டடுள்ள ஆதாரங்களில் ஒருவர அல்லது அதற்கும் அதிகமானவரகளிடம் ஆநலாெ்ன 
நக்டக நவண்டும்.

இ்நத வழிகா்டடுதல்கள், பகாள்்ககள், பெயல்மு்ேகள், அல்லது ெ்டடத்்த மீறுகினே ொத்தியமுள்ள ஒரு 
சூழநி்ல நதானறுமானால், அத்ன உடனடியாகத் பதரிவிக்கும்ெடி ோம் நக்டடுக் பகாள்ளப்ெடுகிநோம். 
பவளிப்ெ்டயாகப் நெசுவது, ஒழுக்கபேறிொர தவோன ேடத்்த ஏற்ெடுவ்தத் தடுக்க உதவுகிேது, 
தற்நொதுள்ள சூழநி்லகள் நமலும் நமாெம்டவ்தத் தடுக்க உதவுகிேது மற்றும் எதிரகாலத்தில் தவோன 
ேடத்்த நதானறுவ்தயும் தடுக்கிேது. ேல்ல எண்ணத்தில் நெசுகினே ெணியாளருக்கு எதிராக ோங்கள் 
ேடவடிக்்க எடுப்ெதில்்ல.

இ்நத வழிகா்டடுதல்கள் முழுவதிலும், இத்த்லப்புகள் மீது கூடுதல் தகவல்க்ள வழங்கும் ேமது 
நிறுவனத்தின பகாள்்ககள் ெற்றிய குறிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இ்வ மற்றும் இதர முக்கியக் 
பகாள்்ககள், ேம்மு்டய நிறுவனத்தின ஒழுக்கபேறி மற்றும் க்டப்பிடித்தலுக்கான இன்டராபே்ட 
தளத்தில் காணக் கி்டக்கினேன.

இ்நத வழிகா்டடுதல்கள், ேமது அனோட ெணி வாழக்்கயில் 
ஒழுக்கபேறியினெடியும், ெ்டடபூரவமாகவும் முடிவுகள் எடுக்க 
ேமக்கு வழிகா்டடும் வ்கயில் வடிவ்மக்கப்ெ்டடுள்ளன. 

ேமது பதாழில் பேறிகளுக்கான வழிகா்டடுதல்கள்

ெமேது தொழில் தெறிகளுககான வழிகா்டடுெல்கள் 
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பகிர்ந்து தகாள்்ளபபடும் தபாறுபபு

ஹன்ட்நமனின புகழானது, ேமது நிறுவனத்தின ொரொகச் பெயலாற்றும் 
ஒவபவாருவரின பெயல்ொடுக்ளச் ொர்நநத உருவாக்கப்ெ்டடுள்ளது. 
பினவரும் ேெரகள் ேம்மு்டய உயர்நத ஒழுக்கபேறி நிரணயங்க்ளப் பினெற்ே 
நவண்டுபமனறு ோங்கள் எதிரொரக்கிநோம்:

ெணியாளரகள், இது அலுவலரகள் மற்றும் இயக்குனரக்ளயும் உள்ளடக்கியது

விநிநயாகிப்ொளரகள்

விற்ெ்னயாளரகள்

முகவரகள்

ஆநலாெ்னயாளரகள்

ஒப்ெ்நததாரரகள்

கூ்டடு முயற்சியாளரகள்

வாடிக்்கயாளரகள்

இதர பதாழில் ெங்காளரகள்

உைக அ்ளவில் பயனபடுத்துெல்

ோம் எங்கு ெணிபுரி்நதாலும், இ்நத வழிகா்டடுதல்கள் பொரு்நதும். எல்லா 
நேரங்களிலும், எல்லா ெ்டடங்க்ளயும், அ்வ சிக்கலான்வயாக, 
மாற்ேத்திற்கு்டெ்டட்வயாக மற்றும் ோ்டடுக்கு ோடு நவறுெ்டட்வயாக 
இரு்நதாலும், ோம் பினெற்ே நவண்டுபமனறு எதிரொரக்கப்ெடுகிேது. ெ்டடத்தின 
அ்னத்துப் பிரிவுக்ளயும் ஒவபவாருவரும் அறி்நதிருக்க நவண்டுபமனறு 
ேமது நிறுவனம் எதிரொரக்காவி்டடாலும், ேம்மில் ஒவபவாருவருக்கும் இ்நத 
வழிகா்டடுதல்கள், பகாள்்ககள், பெயல்மு்ேகள் மற்றும் ேமது பொ்நத, குறிப்பி்டட 
அ்மவிடம் மற்றும் ெணிச் பெயல்ொ்டடிற்குப் பொரு்நதும் ெ்டடங்க்ளப் 
ெற்றி அறி்நதுபகாண்டு, புரி்நது பகாண்டு, அவற்்ேக் க்டப்பிடிக்க நவண்டிய 
பொறுப்புள்ளது.

ஸ்மேைா்ளர்கள் மேற்றும் ஸ்மேற்பார்லவயா்ளர்களுககான தபாறுபபுகள்

நிறுவனத்தின பேறிக்ள ெணியாளரகளி்டநய எடுத்துக்கூே நவணடுபமனறு 
நமலாளரகளும், நமற்ொர்வயாளரகளும் எதிரொரக்கப்ெடுகினேனர. நமலாளரகள் 
மற்றும் நமற்ொர்வயாளரகள் எனே மு்ேயில் ோம் பெய்ய நவண்டிய்வ:

இ்நத வழிகா்டடுதல்கள் மற்றும் ஒழுக்கபேறிொர ேடத்்தயின முக்கியத்துவத்்த 
ேம்மிடம் நேரடியாக நவ்ல ொரப்ெவரகளுக்குத் பதரிவிக்க நவண்டும். 

ேம்மிடம் நேரடியாக நவ்ல ொரப்ெவரகள் மற்றும் இதர ெணியாளரகள் நகள்விகள் 
நக்டெ்தயும், கவ்லக்ளத் பதரிவிப்ெ்தயும் பெளகரியமாக உணரக்கூடிய ஒரு 
நேரம்ே சூழ்ல உருவாக்க நவண்டும்.

இ்நத வழிகா்டடுதல்கள் அல்லது ெ்டடத்்த மீேக்கூடிய சூழநி்லகள் குறித்து 
விழிப்புடன இருக்க நவண்டும்.

ஒழுக்கபேறிக்கு ொதகமான அல்லது நிறுவனத்தின புகழுக்கு தீங்கி்ன ஏற்ெடுத்தும் 
ொத்தியமுள்ள எ்நதபவாரு சூழநி்ல குறித்தும் பொரு்நதும் ேெரகளுக்கு 
உடனடியாகத் தகவல் பதரிவிக்க நவண்டும். 

ேல்ல நோக்கத்துடன கவ்ல ஒன்ேத் பதரிவிப்ெவரகளின இரகசியத்தன்ம்யக் 
காத்து, அவரக்ளப் ெழிவாங்கலில் இரு்நது ொதுகாக்க நவண்டும்.
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கவலைகல்ளத் தெரிவித்ெல் மேற்றும் உெவி ஸ்காருெல்

சில ெமயங்களில், எது ெரியானது எனெது குறித்து ேமக்கு நிச்ெயமாகத் பதரியாத நி்ல ஏற்ெடலாம். 
ேமக்கு உதவி நத்வப்ெ்டடாநலா, குறிப்பி்டட சூழநி்ல குறித்து ேமக்க ஒரு நகள்வி இரு்நதாநலா, 
அல்லது ஒரு பிரச்்ன அல்லது கவ்ல குறித்து தகவல் பதரிவிக்க நவண்டியிரு்நதாநலா, பினவரும் 
ஆதாரங்களில் ஒருவர அல்லது அதற்கும் அதிகமாநனா்ர ோம் பதாடரபு பகாள்ள நவண்டும்:

ேமது து்ே நமலாளர

ேமது உள்ளூர மனித வளத்து்ே பிரதிநிதி

ேமது பதாழிற்ொ்லயின க்டப்பிடித்தலுக்கான அதிகாரி

எ்நதபவாரு க்டப்பிடித்தலுக்கான பொறுப்பிலும் உள்ளவர

ஒழுக்கபேறி மற்றும் பதாழில்து்ேொர க்டப்பிடித்தலுக்கான து்ே

சுற்றுச்சூழல் ஆநராக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்புக் குழு (EHS-பதாடரொன விவகாரங்கள் குறித்து)

ெரவநதெ வரத்தகக் க்டப்பிடித்தல் குழு (ெரவநதெ வரத்தகம் பதாடரொன விவகாரங்கள் குறித்து)

ெ்டடத் து்ே

உள் தணிக்்கத் து்ே

பொது ெ்டட ஆநலாெ்ன/ பதாழில்து்ே க்டப்பிடித்தல் அதிகாரி

Speak Up உதவிச் நெ்வ்ய அ்ழத்தல் (குறிப்பி்டட ோ்டடிற்குப் பொரு்நதும் பதா்லநெசி எண்களுக்கு 
இன்டராபே்ட்டக் காணவும்)

அல்லது ethics@huntsman.com எனே முகவரிக்கு மினனஞெல் அனுப்ெவும்

Speak Up உதவிச் நெ்வயில் நிறுவனத்்த நெராத ெணியாளரகள் உள்ளனர மற்றும் இது பொரு்நதும் ெல 
பமாழிகளில், ோளின 24 மணி நேரமும், வாரத்தின 7 ோ்டகளிலும் வழங்கப்ெடுகிேது. உதவிச் நெ்வ்யப் 
ெயனெடுத்தி தகவலளிக்கப்ெடும் ெ்டெத்தில், நகாரிக்்கயினநெரில், உள்ளூர ெ்டடம் அனுமதிக்கும் 
அளவிற்கு அ்ழப்ெவரின அ்டயாளம் இரகசியமாக ்வக்கப்ெடும் மற்றும் அவரு்டய கவ்லயானது, 
புலனாய்வுக்காக ஹன்ட்நமனுக்கு அனுப்பி ்வக்கப்ெடும்.

ஓர அறிக்்கயளிக்கும்நொது, உங்கள் பெய்ரயும் வழங்கும்ெடி நீங்கள் ஊக்குவிக்கப்ெடுகிறீரகள், 
ஏபனனோல் அறிக்்க அளிக்கும் ெணியாளரின அ்டயாளத்்த அறிவது பெரும்ொலும் புலனாய்வில் 
உதவிகரமாக இருக்கக்கூடும். பொரு்நதும் புலனாய்்வ நமற்பகாள்வதற்கும், தீரமானத்்த எ்டடுவதற்கும் 
உதவுகினே அநத நேரத்தில், அதிகெ்டெ அளவிற்கு இரகசியத்தன்மயும் ொதுகாக்கப்ெடும்.

ஆநலாெ்ன பெறுதல் மற்றும் இரகசியமாக அறிக்்கயளித்தல்

ஆஸ்ைாெலன தபறுெல் மேற்றும் இரகசியமோக அறிகலகயளித்ெல் 
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பழிவாஙகாலமே

ேல்ல ேம்பிக்்கயுடன, தான ெ்நநதகப்ெடும் விதி மீேல்க்ளப் ெற்றி தகவல் 
பதரிவிக்கும் எவரும் அவவாறு தகவல் பதரிவிப்ெதற்காக ெழிவாங்கலுக்கு 
உ்டெடுத்தப்ெட மா்டடாரகள். “ேல்ல ேம்பிக்்க” எனெது, உங்களிடம் உள்ள 
அ்னத்து விவரங்களுடன, உண்்மயாகவும், நேர்மயுடனும், முழு்மயாகவும் 
தகவல் அளிக்கிறீரகள் எனே ேம்பிக்்கயுடன நீங்கள் முனவ்நது தகவலளிப்ெதாகும். 
இனபனாருவருக்கு எதிராக ெழிவாங்கலில் ஈடுெடுவ்த ேம் நிறுவனம் ஒருநொதும் 
பொறுத்துக் பகாள்ளாது.

இந்ெ வழிகா்டடுெல்கல்ள மீறுவொல் ஏற்படும் பினவில்ளவுகள்

இ்நத வழிகா்டடுதல்க்ள மீறுவது, ெம்ெ்நதப்ெ்டட ேெரகள் நவ்லயிலிரு்நது 
நீக்கப்ெடுவது உள்ளி்டட மற்றும் அது வ்ரயிலான ஒழுங்கு ேடவடிக்்க 
உ்டெட கடு்மயான பினவி்ளவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். ெ்டடத்்த மீறுவதும், 
ெம்ெ்நதப்ெ்டட ேெரகள் அல்லது ேமது நிறுவனத்்த பொதுவியல் அல்லது 
குற்ேவியல் அெராதங்களுக்கு உ்டெடுத்திவிடக்கூடும். எ்நதபவாரு ஒழுங்கு 
ேடவடிக்்கயும் பகாள்்க, ே்டமு்ே மற்றும் உள்ளூர ெ்டடத்திற்கு ஏற்ேவாநே 
அ்மயும்.

விடைவினா

ரோனாவின் குழுவைச் ரேர்ந்த இன்்னாரு 
பணியாளர, ்தான் Speak Up உ்தவிச் 
ரேவை மூலம் ஒரு புகாவே அளித்துளள்தாக 
அைரிடம் இேகசியமாகத் ்்தரிவித்்தார. 
அைர ரோனாவிடம் அப்புகார அைரகள 
துவை ரமலாளவேப் பற்றியது என்றும் 
கூறினார. அப்ரபாதிலிரு்நது, ்தனது 
ரமலாளர ்தனது ேக ஊழியவே மரியாவ்தக் 
குவைைாக நடத்துைவ்த ரோனா கைனித்்தார 
மற்றும் இது புகாேளித்்த்தன் காேணமாக 
இருக்கு்மன்று நிவனத்்தார. ரோனாவுக்கு 
என்ன ்ேயை்்தன்று ்்தரியவிலவல 
மற்றும் அதில ேம்ப்ந்தப்படாமல இருப்பர்த 
சிை்ந்த்தாக இருக்கக்கூடு்மன்று அைர 
நிவனத்்தார. இப்பிேச்வன குறித்து ரோனா 
அவமதி காக்க ரைண்டுமா?

கூடாது, ரோனா ்தனது கைவலகவளத் 
்்தரிவிக்க ரைண்டும். அைருவடய 
ரமலாளரின் நடத்வ்த பழிைாங்கும் 
அறிகுறியாக இருக்கலாம். ரோனாவின் 
ே்நர்தகங்கள நலல எண்ணத்தின் 
அடிப்பவடயில இருப்ப்தால, அைர 
கவடபிடித்்தலுக்கான ்பாறுப்பாளர, 
ஒழுக்க்நறி மற்றும் ்்தாழிலதுவைோர 
கவடப்பிடித்்தலுக்கான துவை, உ்தவிச் ரேவை, 
அலலது ரை்ைாரு அறிக்வகயளிக்கும் 
ஆ்தாேத்திற்கு அறிக்வகயளிக்க 
ரைண்டும். ஹன்்ட்ரமன் ஒருரபாதும் 
பழிைாங்கவல ்பாறுத்துக் ்காளளாது 
மற்றும் அறிக்வகயளிப்பது பழிைாங்கல 
ர்தான்றுைவ்தத் ்தடுப்ப்தற்கு அலலது 
நிறுத்துை்தற்கு உ்தவும்.
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அறிவுொர் தொத்துககல்ள மேதித்ெல்

ேமது மிகவும் மதிப்புவாய்்நத பொத்துக்களில் ேம்மு்டய அறிவுொர பொத்தும் (IP) ஒனோகும். இதில் 
கீழக்கண்ட்வ அடங்கியுள்ளன:

காப்புரி்மகள்

வரத்தகக்குறிகள்

ெதிப்புரி்மகள்

வரத்தக இரகசியங்கள்

நவறு ஏநதனும் தனியுரி்ம விவரங்கள்

இச்பொத்துக்க்ள அ்மத்து, ொதுகாத்து மற்றும் ெராமரிப்ெதற்கான பொரு்நதும் முயற்சிக்ள ோம் 
அ்னவருநம நமற்பகாள்ள நவண்டும். மற்ேவரகளின பெல்லத்தக்க IP உரி்மகளுக்கும் ோம் மதிப்புத் 
தரநவண்டும்.

ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, பயணக 
தகாள்லகலயக காணவும்.

“ெவறான பயனபாடு” எனபது ஸ்ெர்லமேயற்ற அல்ைது நியாயமேற்ற முலறயில், ஏஸ்ெனும் 
ஒனலற ெனது தொந்ெ உபஸ்யாகத்திற்காக எடுத்துக தகாள்வது எனறு வி்ளககபபடுகிறது.

தபாருள்ொர் தொத்துககல்ள மேதித்ெல்

ேம்மு்டய பதாழிற்ொ்லகள், கருவிகள், ொதனங்கள், வாகனங்கள், கணினிகள், அலுவலகப் 
பொரு்டகள், தகவல் பதாடரபு ொதனங்கள் மற்றும் நிதி ஆகிய்வ உள்ளி்டட பொரு்டொர பொத்துக்க்ள 
ோம் ொதுகாக்க நவண்டும். இ்நத ஆதாரங்க்ள ோம் ெ்டடரீதியான பதாழில் நோக்கங்களுக்காக ம்டடும் 
ெயனெடுத்த நவண்டும். ேமது பொத்துக்களுக்கு இழப்பு, விரயம், அழிவு, தவோன ெயனொடு அல்லது 
நவறு வ்கயில் நிறுவனத்தின பொத்தி்ன தவோகக் ்கயகப்ெடுத்துவது நொனே இட்ர ஏற்ெடுத்தும் 
எ்நதபவாரு பெயல்ொ்ட்டயும் ோம் தவிரக்க நவண்டும். 

ஹன்ட்நமனின பொத்துக்கள், பொருள்ொர பொத்துக்கள், அறிவுொர பொத்துக்கள், 
இரகசியத்தன்ம வாய்்நத மற்றும் தனியுரி்ம விவரங்கள் ஆகியவற்்ே 
உள்ளடக்கியதாகும். இச்பொத்துக்க்ள ொதுகாக்கினே மற்றும் ெ்டடரீதியான 
பதாழில் நோக்கங்களுக்காக ம்டடும் எனே மு்ேயிநலநய அவற்்ேப் 
ெயனெடுத்துகினே பொறுப்பு ேமக்குள்ளது.

விடைவினா

ேரியலல. அப்்பாருளுக்கான விவலவய 
்ேலுத்திவிடுை்தற்கு ரோ முடிவு ் ேய்தாலும், 
அ்ந்த அங்கீகாேமற்ை ்காளமு்தல, 
நிறுைனத்தின் ்ோத்வ்த ்தைைாகப் 
பயன்படுத்துை்தற்கு ஒப்பான்தாகும்.

்தனது மவனவிக்கு ஒரு ்தனிப்ப்டட 
அன்பளிப்வப ைழங்குை்தற்காக 
ஹன்்ட்ரமனின் ்்தாழில பயணம் மற்றும் 
்ேலவு அ்டவடவய பயன்படுத்துை்தற்கு 
ரோ முடிவு ்ேயகிைார. இ்தற்கான ்ேலவை 
கி்ேடி்ட காரடு நிறுைனத்திற்கு ்தான் 
ரநேடியாகச் ் ேலுத்துை்தால, இதில ்தைறிலவல 
என்று அைர நம்புகிைார. இது ேரி்தானா?

ேமது பேறிக்ளப் நெணுதல்…ேமது நிறுவனத்திற்காக

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல்…ெமேது நிறுவனத்திற்காக 
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ஹன்ட்ஸ்மேனின கண்டுபிடிபபுகள் மேற்றும் அறிவுொர் தொத்து

ேமது பதாழிலுடன ெம்ெ்நதப்ெ்டட அ்னத்து கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ெணியாளரகள் உருவாக்கியுள்ள 
இதர அறிவுொர பொத்துக்க்ள ோம் அ்டயாளம் கண்டு, உரி்மயாக்கிக் பகாண்டு, ொதுகாக்க 
நவண்டியது முக்கியமாகும். இது நிறுவனத்தின நேரத்தில் அல்லது நிறுவனத்தின பெலவில் 
நமற்பகாள்ளப்ெ்டட எ்நத நமம்ொடுக்ளயும் உள்ளடக்கியதாகும். ெ்டடங்களுக்கு உ்டெ்டடு, 
நிறுவனத்துடன ெணியாளர ஏற்ெடுத்திக் பகாண்ட ஒப்ெ்நதத்தின அடிப்ெ்டயில், அத்த்கய அறிவுொர 
பொத்துக்கள் அ்னத்தும் ஹன்ட்நமனுக்கு பொ்நதமாகும்.

ோம் ஏநதனும் அறிவுொர பொத்தி்ன உருவாக்கினால், ோம் பெய்ய நவண்டும் எனறு 
எதிரொரக்கப்ெடுவது:

அத்த்கய அறிவுொர பொத்தி்ன ெ்டடத் து்ேயிலுள்ள ஓர அறிவுொர பொத்து வழக்கறிஞரிடம் 
உடனடியாக பவளியிட நவண்டும்.

அறிவுொர பொத்துக்கள் ெ்டடங்களின கீழ காப்புரி்ம அல்லது பிே ொதுகாப்பி்ன ோடுவதற்கான உரி்ம 
உ்டெட, அத்த்கய அறிவுொர பொத்தி்ன ஹன்ட்நமன வெம் ஒப்ெ்டக்க நவண்டும்.

புதிய பொரு்டகள் மற்றும் நெ்வக்ளயும் அ்வ உருவாக்கத்திலிருக்கும் நி்லயிநலநய, ோம் 
ொதுகாக்க நவண்டும். அதாவது, ெரியான இரகசியக்காப்பு அல்லது பவளியிடா்ம ஒப்ெ்நதம் இல்லாமல், 
உருவாக்கத்திலுள்ள பொரு்டகள் அல்லது நெ்வக்ள ோம் பவளியிடக்கூடாது எனெ்தநய இது 
குறிக்கிேது.

காப்புரி்ம விண்ணப்ெங்க்ளப் ெதிவு பெய்வதற்கு முன அல்லது காப்புரி்ம விண்ணப்ெங்க்ளப் 
ெதிவு பெய்ய நவண்டாபமனறு முடிவு பெய்வதற்கு முன, பினவரும் பெயல்ொடுகள் எ்தயும் ோம் 
தவிரக்க நவண்டும்: 

உருவாக்கத்திலுள்ள பொரு்டகள் அல்லது நெ்வக்ள அங்கீகாரமற்ே ேெரகளுக்கு விற்ெ்னக்காக 
வழங்கக்கூடாது 

உருவாக்கத்திலுள்ள பொரு்டகள் அல்லது நெ்வக்ள விற்ெ்ன பெய்யக்கூடாது

உருவாக்கத்திலுள்ள பொரு்டகள் அல்லது நெ்வக்ள பவளிப்ெ்டயாகப் ெயனெடுத்தக்கூடாது

ொதுகாப்்ெ உறுதி பெய்வதற்கு அவசியமான அவற்றின தனித்தன்ம்யப் ெராமரிப்ெதற்காக, வரத்தக 
அல்லது பதாழில் ெரிமாற்ேங்களில் ேமது நிறுவனத்தின பெயர, சினனம் மற்றும் வரத்தகக்குறிகள் 
ெரியான மு்ேயில் ெயனெடுத்தப்ெட நவண்டும் மற்றும் அ்வ மாற்ேப்ெடுதல் அல்லது தவோகப் 
ெயனெடுத்தப்ெடுதல் ஆகியவற்றிலிரு்நது ொதுகாக்கப்ெட நவண்டும். பதாழில் அல்லது வரத்தகப் 
ெயனொ்டடிற்காக நிறுவனத்தின சினனம் மற்றும் வரத்தகக்குறிக்ள ஏநதனும் மு்ேயில் மாற்றுவதற்கு 
முனனதாக, உலகளாவிய தகவல்ெரிமாற்ே ெகிரப்ெடும் நெ்வகள் குழுவின வழிகா்டடுத்ல ோம் 
ோட நவண்டும். ேமது பெயர, சினனம் அல்லது இதர வரத்தகக்குறிக்ள எ்நத மூனோம் ேெரகளும் 
அங்கீகாரமற்ே மு்ேயில் ெயனெடுத்துவது குறித்து ோம் ெ்டடத் து்ேயிலுள்ள ஓர அறிவுொர 
பொத்துக்களுக்கான வழக்கறிஞருக்குத் தகவல் பதரிவிக்க நவண்டும். புதிதாக ஒரு வரத்தகக்குறி்ய 
அறிமுகப்ெடுத்துவதற்குமுன, ெ்டடத் து்ேயின ஒப்புத்ல ோம் பெே நவண்டும்.

நிறுவனத்தின அறிவுொர பொத்தின தவோன ெயனொடு அல்லது மீேல் குறித்த ெ்நநதகம் எழு்நதால், 
ெ்டடத் து்ேயிலுள்ள ஓர அறிவுொர பொத்துக்களுக்கான வழக்கறிஞருக்குத் தகவல் பதரிவிக்க நவண்டும். 
ஹன்ட்நமன அறிவுொர பொத்துக்களுக்கான வழக்கறிஞர ஒருவரின ஒப்புதலினறி, நிறுவனத்தின 
ொரொக தவோன ெயனொடு அல்லது விதிமீேல் குறித்த குற்ேச்ொ்டடு அறிக்்ககள் எ்தயும் அளிப்ெ்த 
ோம் தவிரக்க நவண்டும்.

மூனறாம் ெபர் அறிவுொர் தொத்து

ஹன்ட்நமனின பதாழி்ல நமற்பகாள்ளும்நொது, மற்ேவரகளின பெல்லத்தக்க அறிவுொர 
பொத்துக்களுக்கான உரி்மகளுக்கு ோம் மதிப்ெளிக்க நவண்டும். இனபனாரு ேெரு்டய அறிவுொர 
பொத்தி்ன அங்கீகாரமற்ே மு்ேயில் அல்லது தவோன மு்ேயில் ெயனெடுத்தும் பெயலானது, 
தனிேெர ெணியாளரகள் மற்றும் ேமது நிறுவனத்்த பொதுவியல் மற்றும் குற்ேவியல் அெராதங்களுக்கு 
பவளிப்ெடுத்தக்கூடும்.

ோம் அனுமதி பெற்றிரு்நதாலனறி, ேமது நிறுவனத்தின ொரொகப் ெயனெடுத்துவதற்காக ஒரு மூனோம் 
ேெரின ெதிப்புரி்ம பெற்ே பொரு்டக்ள ேகபலடுக்கக் (அல்லது அவற்றின அடிப்ெ்டயில் நவறு 
ெணிக்ள உருவாக்கக்) கூடாது. இ்ணயதளத்தில் அத்த்கய பொரு்டகள் கி்டக்கப் பெறுவதால் 
அல்லது அதில் ெதிப்புரி்ம அறிவிப்பு இடம்பெோததால் ம்டடும், அ்தப் ெயனெடுத்துவதற்கு ேமக்கு 
அனுமதி உள்ளதாக நி்னத்துவிடக்கூடாது.

கீழக்கண்ட சூழலில் ஒரு ஹன்ட்நமன அறிவுொர பொத்துக்களுக்கான வழக்கறிஞ்ரத் பதாடரபு 
பகாள்ளவும்:

மூனோம் ேெரின அறிவுொர பொத்துரி்ம குறித்த நகள்வி எழுதல்.

தனது அறிவுொர பொத்துரி்மயின மீேல் ஏற்ெ்டடுள்ளதாக ஒரு மூனோம் ேெர பதரிவித்தல்.

ஒரு ஹன்ட்நமன அறிவுொர பொத்துக்களுக்கான வழக்கறிஞரின ஒப்புதல் இனறி, அத்த்கய 
நகாரிக்்ககளுக்கு ெதிலளிப்ெ்த ோம் தவிரக்க நவண்டும்.
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ஹன்ட்ஸ்மேனின ெனியுரிலமேத் ெகவல்கள்

இரகசியத்தன்ம பகாண்ட தகவல்கள் எனறும் அ்ழக்கப்ெடுகினே, ேமது நிறுவனத்தின தனியுரி்மத் 
தகவல்கள், வரத்தக இரகசியங்கள் மற்றும் பொதுவாக அறியப்ெடாத இதர பதாழில் பதாடரொன 
விவரங்க்ள உள்ளடக்கியதாகும். தனியுரி்ம தகவல்கள் எப்நொதுநம பதாழில்நு்டெத் தன்ம 
பகாண்ட்வயாக இருப்ெதில்்ல, அ்வ கீழக்கண்டவற்்ேயும் உள்ளடக்கியிருக்கலாம்: 

பெயல்மு்ே மற்றும் தயாரிப்பு ெற்றிய விவரங்கள்

உற்ெத்தித் தி்டடங்கள் மற்றும் திேனகள்

வாடிக்்கயாளர ெ்டடியல்கள்

பதாழில் தி்டடங்கள் மற்றும் முடிவுகள்

நக்டபு விவரங்கள்

பவளியிடப்ெடாத வி்லகள் ெற்றிய விவரங்கள்

புதிய தயாரிப்பு ெற்றிய தி்டடங்கள்

உள் அறிக்்ககள், பகாள்்ககள் மற்றும் பெயல்மு்ேகள்

தகவல்க்ள பவளியிடுவது ேமது பதாழில் பகாள்்ககளுக்கு உதவியாக இருக்கும்நொது மற்றும் ெரியாக 
பெயல்ெடுத்தப்ெ்டட இரகசியக்காப்பு அல்லது பவளியிடா்மக்கான ஒப்ெ்நதம் அமலில் இருக்கும்நொது 
ம்டடுநம ோம் ஹன்ட்நமனின தனியுரி்ம விவரங்க்ள மூனோம் ேெரகளுக்கு பவளியிட நவண்டும். 
தகவல்க்ள பவளியிடும்நொது, பவளியிடா்மக்கான ஒப்ெ்நதங்களின விதிக்ள ோம் அறி்நதிருப்ெதும், 
அவற்்ேப் பினெற்றுவதும், மற்றும் ோம் பவளியிடும் தகவல்களின ெதிவு ஒன்ே ோம் ்வத்திருப்ெதும் 
முக்கியமாகும்.

ேமது தனியுரி்ம விவரங்களுடன பதாடரபு்டய ேம்மு்டய மற்ே கட்மகளில் சில வருமாறு:

ஹன்ட்நமனின பதாழிலுக்கு உதவுவதற்கு ம்டடும் தனியுரி்ம விவரங்க்ளப் ெயனெடுத்த நவண்டும்.

அத்ன அறிவதற்கான பதாழில்ரீதியான நத்வ உள்ள ெக ெணியாளரகளுக்கு ம்டடும் தனியுரி்ம 
விவரங்களுக்கான வரம்புக்கு்டெ்டட அணுகுத்ல வழங்க நவண்டும். 

ொதுகாப்ொன மு்ேகளில் ம்டடும் தனியுரி்ம விவரங்க்ள அனுப்ெ நவண்டும்.

ஒ்டடுக் நக்டகப்ெடக்கூடிய இடங்களில் தனியுரி்ம தகவல்க்ளப் ெற்றி நெசுவ்தத் தவிரக்கவும். 
இ்வ, விமான நி்லய படரமினல்கள், இரயில்கள், உணவகங்கள், மினதூக்கிகள், வரநவற்புப் 
ெகுதிகள் மற்றும் பொதுவாகக் கூடுமிடங்கள், நிறுவன ஓய்வு அ்ேகள் மற்றும் இதர அ்மவிடங்க்ள 
உள்ளடக்கிய்வயாகும்.

நிறுவனத்தின தனியுரி்ம தகவல்கள் அடங்கியுள்ள மடிக்கணினிகள், மினனணு பிரதிகள், நி்னவக 
டி்ரவகள், தனிேெர கணினி நி்ல வ்டடுக்கள், மற்றும் காகிதப் ெதிவுகள் ஆகியவற்்ேப் 
ொதுகாப்ெதற்கான முயற்சிக்ள நமற்பகாள்ளவும்.

ேமது தனியுரி்ம தகவல்க்ளத் தவோன மு்ேயில் பெே மற்ேவரகள் பெய்யும் ஏநதனும் முயற்சிகள் 
குறித்து ஹன்ட்நமன அறிவுொர பொத்துக்களுக்கான வழக்கறிஞரிடம் தகவல் பதரிவிக்கவும்.

ேமது தனியுரி்ம தகவல்க்ளக் பகாண்டுள்ள அ்னத்து பொருள்ொர மற்றும் மினனணுப் பொரு்டகளும் 
ஹன்ட்நமனுக்கு பொ்நதமான்வ மற்றும் இ்வ நிறுவனத்தின பதாழி்ல நமற்பகாள்ளும்நொது 
ம்டடும் ெயனெடுத்தப்ெட நவண்டும். இ்வ மற்றும் பிே கட்மகள், ெணியின நொதும், ெணி 
முடி்நத பினனரும் அமலில் இருக்கும். நகாரிக்்கயின நெரில் அல்லது ோம் நிறுவனத்்தவி்டடு 
விலகும் ெ்டெத்தில், தனியுரி்மத் தகவல்கள் அ்னத்தும் திருப்பி அளிக்கப்ெட நவண்டும் எனறு 
எதிரொரக்கப்ெடுகிேது.

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல்…ெமேது நிறுவனத்திற்காக 
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விடைவினா

கூடாது, அது ஓர ஒழுங்கற்ை ்ேயலாகும் 
மற்றும் மு்நவ்தய பணியமரத்தியைருக்குச் 
்ோ்ந்தமான இேகசியத்்தன்வம 
்காண்ட ்தகைலகவள ்ைளியிடுைது 
ே்டடவிரோ்தமாகும். இக்ரகாரிக்வக 
குறித்து ஆன் உடனடியாகத் ்தகைல 
்்தரிவிக்க ரைண்டும்.

ஆன், புதி்தாகப் பணியில ரேரக்கப்ப்டட ஒரு 
விற்பவனப் பிேதிநிதியாைார. அைருவடய முன்னாள 
பணியமரத்தியைரகள, ஹன்்ட்ரமனின் ரபா்டடி 
நிறுைனமாகும். ஆன் ்தன்னுவடய மு்நவ்தயப் 
பணியில ்்தாடரபு ்காண்ட ைாடிக்வகயாளரகளின் 
்பயரகவள எழுதித் ்தரும்படி அைருவடய 
ரமற்பாரவையாளர அைரிடம் ரக்டகிைார, 
இது ்ைளியிடப்படா்த ்தகைலாகும். ஆன் 
இவ்விைேங்கவள ்தனது ரமற்பாரவையாளருக்கு 
அைசியம் ்காடுக்க ரைண்டுமா?

மூனறாம் ெபர் ெனியுரிலமேத் ெகவல்கள்

ேமது வாடிக்்கயாளரகள் நொனே மற்ே ேெரகளிடமிரு்நதும் ோம் தனியுரி்மத் தகவல்க்ளப் 
பெேக்கூடும். மற்ேவரகளின தனியுரி்மத் தகவல்க்ளயும், ேமக்கு பொ்நதமானவற்்ேப் நொலநவ, 
அநத அக்க்ேயுடன ்கயாள்வதுடன, கீழக்கண்டவற்்ேயும் பினெற்ே நவண்டும்:

இனபனாருவரின தனியுரி்மத் தகவல்க்ள எ்நத இரகசியக்காப்பு மற்றும் பவளியிடா்ம ஒப்ெ்நதத்தின 
கீழ ோம் பெற்றிருக்கிநோநமா, அதன விதிமு்ேக்ள ோம் அறி்நதிருப்ெதுடன, அவற்்ேப் பினெற்ேவும் 
நவண்டும்.

ேம்மிடம் பவளியிடப்ெ்டடுள்ள தனியுரி்மத் தகவல்களின ெதிவு ஒன்ேப் ெராமரிக்க நவண்டும்.

அ்நத மற்போரு ேெரின தனியுரி்மத் தகவல்க்ள ேம்மு்டய நிறுவனத்தின தனியுரி்மத் 
தகவல்களுடன நெரக்காமல் தனியாக ்வக்க நவண்டும்.

மூனோம் ேெரின தனியுரி்மத் தகவல்க்ளப் பெறுவதற்கு ோம் ஒருநொதும் தவோன வழிக்ளப் 
ெயனெடுத்தக்கூடாது. நமலும், பதளிவான அங்கீகாரம் இல்லாமல், முனனாள் ெணியமரத்தியவர அல்லது 
மூனோம் ேெரிடமிரு்நது பெற்ே தனியுரி்மத் தகவல்க்ள ோம் ெயனெடுத்தக்கூடாது.
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நிறுவனத்தின ெகவல் தொழில்நு்டப அலமேபபுகல்ளப பயனபடுத்துெல்

நிறுவனத்தின வ்லய்மப்பு மற்றும் கணினி அ்மப்புக்ள ஒழுங்குமு்ேயிலும், ெ்டடரீதியாகவும் 
ெயனெடுத்தும் பொறுப்பு ேமக்குள்ளது. ெ்டடத்்த மீறுவதற்காக அல்லது தீய்வயாகவும், 
ஆொெமாகவும், மிர்டடலாகவும் அல்லது அச்சுறுத்தலாகவும் நதானேக்கூடிய, ெணியாளரகள், 
வாடிக்்கயாளரகள் அல்லது விநிநயாகிப்ொளரக்ள அவமதிப்ெதாகவும் அல்லது பதால்்ல அல்லது 
பகாடு்மக்கு ஆளாக்கக்கூடியதாகவும் உள்ள உள்ளடக்கத்்த உருவாக்குதல், நெமித்தல் அல்லது 
அனுப்புதலுக்காக ோம் நிறுவனத்தின ொதனங்கள் அல்லது கணினிக்ளப் ெயனெடுத்தக்கூடாது. 
அத்த்கய ேடத்்தக்கான உதாரணங்கள், யாரு்டய ேற்பெயருக்காவது நவண்டுபமனநே களங்கம் 
ஏற்ெடுத்தக்கூடிய எதிரம்ேயான கருத்துக்கள் அல்லது இனம், ொலினம், கு்ேொடு, மதம், அல்லது 
நவறு ஏநதனும் ெ்டடம், இ்நத வழிகா்டடுதல்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின பகாள்்கயினால் ொதுகாக்கப்ெ்டட 
அ்நத்தின அடிப்ெ்டயில் ெ்கயான ெணிச்சூழ்ல உருவாக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் ஆகியவற்்ே 
உள்ளடக்கியதாகும்.

அ்னத்து ஹன்ட்நமன ஆவணங்களுக்கும் பொரு்நதும் அநத அக்க்ேயுடன ோம் மினனஞெல்கள், 
உடனடி தகவல்கள் மற்றும் உ்ரச் பெய்திக்ள உருவாக்க நவண்டும். தனிப்ெ்டட மற்றும் பதாழில் ஆகிய 
இரண்டின பதாடரொன மினனணு பெய்திகள் நீடித்த மற்றும் மீ்டகக்கூடிய ெதிவுகள் எனெ்த நி்னவில் 
பகாள்ளவும். சூழலுக்குப் பொரு்நதாத்வயாகக் கருதப்ெடக்கூடிய நத்வயற்ே விளக்கங்கள், எதிரம்ே 
பமாழிப் பிரநயாகம் மற்றும் இதர பவளிப்ொடுக்ளத் தவிரக்கவும்.

்வர் அல்லது ேமது தகவல் பதாழில்நு்டெத்தினு்டய (ஐடி) ொதுகாப்பின இனபனாரு மீேல் 
உள்ளி்டட, இழப்பு அல்லது நெதத்திற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய எ்நதபவாரு கணினி ெயனொ்ட்டயும் ோம் 
தவிரக்க நவண்டும். தீ்மயான, ெ்டடவிநராத, பதாழில்ொரா தளங்க்ளயும், அல்லது ேமது கணினி 
அ்மப்புகளின ொதுகாப்பு மற்றும் பெயல்ொ்டடிற்கு ஊறு வி்ளவிக்கக்கூடியதாகக் கருதப்ெடும் 
எ்நதபவாரு தளத்்தயும் த்ட பெய்வதற்கான பதாழில்ரீதியான நத்வ ேமக்கு இருக்கக்கூடும். 
ஒரு ெணியாளரின முன ஒப்புதலினறி, அவர அறியாமல், அல்லது அவரது அனுமதியினறி, ெ்டடம் 
அனுமதிக்கும் அளவிற்கு எ்நதபவாரு நிறுவனத்தின ஆதாரம், பொத்து, உட்ம அல்லது மினனணு 
ொத்னத்்தயும் ஆய்வு பெய்கினே அல்லது கண்காணிக்கினே நத்வ ஹன்ட்நமனுக்கு ஏற்ெடலாம்.

ேமது நிறுவனத்தின கணினி அ்மப்புகளில் பமனபொரு்ளப் ெயனெடுத்தும்நொது ோம் 
ஒழுக்கத்துடனும், பொறுப்புடனும் ேட்நது பகாள்ள நவண்டும். நிறுவனத்தின பொத்துக்கள் மீது 
ெயனெடுத்தப்ெடும் அ்னத்து பமனபொருளும் உலகளாவிய ஐடி-யின பொத்து நமலாண்்ம 
பெயல்ொ்டடினால் ஒப்புதலளிக்கப்ெ்டடிருக்க நவண்டும். குறிப்ொக, ஹன்ட்நமனுக்கு உரிமம் 
வழங்கப்ெ்டடுள்ள பமனபொரு்ள ேமது வீ்டடுப் ெயனொ்டடிற்காக பிரதிபயடுப்ெதற்கு ்மக்நராொஃப்்ட 
ஆஃபி் உரிமங்கள் அனுமதிப்ெதில்்ல.

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல்…ெமேது நிறுவனத்திற்காக 

இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, ெமேது கணினி, 
மினனஞெல் மேற்றும் இலணயெ்ள பயனபாடு தகாள்லகலயக காணவும்.
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இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, ெமேது பிலணயஙகளுககான 
தகாள்லக மேற்றும் நியாயமோன தவளிபபா்டடிற்கான க்டடுபபாடு (அொவது 
FD ெம்பந்ெபப்ட்டது) நிர்ணயத்லெக காணவும்.

இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, ெமூக ஊ்டக வலையலமேபபு 
குறித்ெ ெமேது தகாள்லக, தெயல்முலற மேற்றும் நிர்ணயத்லெக காணவும். 

பத்திரிலகத் துலற, ஆயவா்ளர்கள் மேற்றும், பிலணயஙகல்ள 
லவத்திருபஸ்பாரி்டமிருந்து விொரலணகள்

பொதுமக்களுக்கு நிறுவனம் பதாடரொன விவரங்கள் துல்லியமாகவும், பொரு்நதுவதாகவும், 
ெ்டடத்தினெடியும் பவளியிடப்ெடுவ்த உறுதி பெய்வதற்காக, ஹன்ட்நமன ொரொக நிறுவனத்தின 
பிரதிநிதிகள் ம்டடுநம அலுவல்ொர நிறுவனத் தகவல்க்ளத் பதரிவிக்க நவண்டும். ேமது நிறுவனம் 
மற்றும் பதாழில் பதாடரொன பெய்தி அம்ெங்கள் ெற்றிய அலுவல்ொர தகவலுக்கான அ்னத்து 
பெய்தித்து்ே மற்றும் பொதுமக்கள் நகாரிக்்கக்ளயும் ோம் உலகளாவிய தகவல் ெரிமாற்ேங்களின 
து்ணத் த்லவருக்கு அனுப்பி ்வக்க நவண்டும்.

சில சூழநி்லகளில், தவோன நமற்நகாள் அல்லது சூழலுக்குப் புேம்ொக எடுத்துக் பகாள்ளப்ெ்டட 
கருத்து்ர ஆகிய்வ, அக்கருத்தி்னத் பதரிவித்துள்ள தனிேெர ெணியாளருக்கு மற்றும்/அல்லது 
நிறுவனத்திற்கு மிகக்கடு்மயான பினவி்ளவுக்ள ஏற்ெடுத்தக்கூடும். குறிப்பி்டட கவ்லகளாக 
இருப்ெ்வ, பினவரும் குழுக்களில் (கீநழ ெ்டடியலிடப்ெ்டடுள்ளது) ஏநதனும் ஒனறிலிரு்நது ஓர 
உறுப்பினர ஹன்ட்நமன முதலீ்டடாளரகள், கட்நதகால அல்லது எதிரகால வருமானங்கள், அல்லது 
பெயல்திேன குறித்த தகவல் பதாடரொன அலுவல்ொர பதாழில் ெற்றிய விவரங்களுக்காக எழுப்பும் 
நகாரிக்்ககள். அத்த்கய நகாரிக்்ககள் அ்னத்தும் முதலீ்டடாளர உேவுகளின து்ணத் த்லவருக்கு 
அனுப்ெப்ெட நவண்டும்:

முதலீ்டடாளரகள்

பி்ணயங்களின ெகுப்ொய்வாளரகள்

தரவரி்ெப்ெடுத்தும் முக்மகள்

பெய்தித்து்ே உறுப்பினரகள்

ஹன்ட்நமன ெங்கு அல்லது கடன பி்ணய ெத்திரங்க்ள ்வத்திருப்நொர

நவறு ஏநதனும் முக்கிய பொதுத் பதாடரபுகள்

அரசு அதிகாரிகள் அல்லது வழக்கறிஞரகளிடமிரு்நது வருகினே பதாழில் பதாடரொன தகவல்களுக்கான 
நகாரிக்்ககள், ெ்டடத் து்ேக்கு அனுப்ெப்ெட நவண்டும்.

ெமூக ஊ்டகஙகள்/வலையலமேபபு

ஏராளமான ெமூக ஊடகங்கள், வ்லப்ெதிவுகள் மற்றும் நுண் வ்லப்ெதிவுகள் (ஃநெ்புக், லிங்க்டுஇன, 
்ம்நெ், கூகிள்+, அல்லது டுவி்டடர நொனே்வ) வழங்கும் தனித்தன்ம வாய்்நத பதாழில் 
வாய்ப்புக்ள இ்ணயதளம் ேமக்கு அளித்தாலும், ெமூக ஊடகங்க்ளப் ெயனெடுத்தும்நொது ோம் 
கவனத்தில் பகாள்ள நவண்டிய்வ:

இ்ணயதளம் ஒரு பொது இடம் எனெ்த அறி்நதிருக்க நவண்டும்.

ேமது ெக ெணியாளரகள், விற்ெ்னயாளரகள் மற்றும் வாடிக்்கயாளரகள் உள்ளி்டநடாரின தனியுரி்மத் 
தகவல்க்ளப் ொதுகாக்க நவண்டும்.

அ்னத்து வ்க ெமூக ஊடகங்கள் உ்டெட, எ்நதபவாரு தனிப்ெ்டட தகவல் ெரிமாற்ேத்திலும், 
ஹன்ட்நமனின ொரொக ோம் நெசுவ்தப்நொனேபதாரு எண்ணத்்த உருவாக்குவ்தத் தவிரக்க 
நவண்டும். 

ஆன்லனில் அல்லது ேம்்ம ஹன்ட்நமன ெணியாளரகள் எனறு ோம் பவளிப்ெடுத்தாத ெமூக 
வ்லய்மப்புத் தளங்களில் குடும்ெ உறுப்பினரகநளா அல்லது ேண்ெரகநளா உள்ளடக்கங்க்ள 
பவளியிடக்கூடாது எனெ்த கவனத்தில் பகாள்ளவும். 

நிறுவனத்தின பிரதிநிதியாக அல்லது ஹன்ட்நமன அல்லது நிறுவனத்தின தயாரிப்புகள் குறித்து 
ஏநதனும் தகவல்கள் பவளியிடுவதற்குமுன, உலகளாவிய தகவல்ெரிமாற்ே ெகிரப்ெடும் நெ்வகள் 
குழுவின ஓர உறுப்பினரிடமிரு்நது ோம் அங்கீகாரத்்தப் பெே நவண்டும்.

ஒரு தகவல் ெரிமாற்ேம் பொரு்நதுவதாக உள்ளதா எனெது குறித்து ெ்நநதகம் எழு்நதால், உலகளாவிய 
தகவல்ெரிமாற்ே ெகிரப்ெடும் நெ்வகள் குழுவின ஓர உறுப்பினரிடமிரு்நது வழிகா்டடுத்ல ோட 
நவண்டும்.
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இப்பொறுப்புறுதிக்கு ஆதரவாக, எங்கள் ொரொக நவ்ல பெய்நவாருக்கு ோங்கள் 
நியாயமான ெணி நேரத்்தயும், நியாயமான ஊதியங்க்ளயும் வழங்குகிநோம், 
நமலும், க்டடாயப் ெணி, மனித வரத்தகச் பெயல்மு்ேகள் அல்லது குழ்ந்தக்ளச் 
சுரண்டுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுெ்டடுள்ள எவருடனும் அறி்நநத ோங்கள் பதாழில் 
பெய்வதில்்ல. ஹன்ட்நமனின ெணியாளரகள் எனே மு்ேயில், மற்ேவரக்ள 
நியாயமாகவும், உரி்மகள் மற்றும் கட்மகளுக்கு ெரியான மதிப்ெளித்து 
பொரு்நதும் மு்ேயிலும் ேடத்துவதன மூலம் இப்பொறுப்புறுதி்ய பவளிப்ெடுத்த 
நவண்டுபமனறு ோம் எதிரொரக்கப்ெடுகிநோம்.

ரமலாளரின் ைாரத்வ்தகள 
ே்டடவிரோ்த பாகுபா்டவட 

ஏற்படுத்துகிைர்தா இலவலரயா, 
அவை ரமானிகாவை 
ரை்தவனக்குளளாக்கியிருக்கின்ைன. எனரை, 
்தனது ரமலாளரின் ரபச்சு குறித்து ்தனது 
உளளூர மனி்த ைளப் பிேதிநிதி அலலது 
்தான் ்ேளகரியமாக உணரும் ரை்ைாரு 
ரமலாளரிடம் ரமானிகா உடனடியாக 
முவையிட ரைண்டும்.

விடை

வினா ரமானிகாவின் ரமலாளர, 
குழுக் கூ்டடங்கவள ஒவ்்ைாரு 

்ைளளிக்கிழவம மதியத்திற்கும் மாற்ை 
உளள்தாக ேமீபத்தில அறிவித்துளளார. 
ஒவ்்ைாரு நாளும் மதிய ரநேத்தில ்தான் 
பிோரத்்தவன ்ேயய ரைண்டியிருப்ப்தாக 
ரமானிகா விளக்குகிைார. “அைருவடய 
ம்த நம்பிக்வககள” காேணமாக அைோல 
கூ்டடங்களில பங்ரகற்க முடியாவி்டடால, 
அைோல ரநரமவையான ்தகுதி 
மதிப்பீ்டவடப் ்பை இயலாது என்று 
அைருவடய ரமலாளர கூறுகிைார. 
அைருவடய ைாரத்வ்தகளால ரமானிகா 
ரை்தவனயவடகிைார. அைர என்ன ்ேயய 
ரைண்டும்?

உலகம் முழுவதும் மனித உரி்மகளின ொதுகாப்பிற்கு 
ஹன்ட்நமன ஆதரவளிக்கிேது மற்றும் அத்ன 
மதிக்கிேது, நமலும், ேமது ஆதிக்கம் உள்ள ெகுதிக்குள் 
தனிேெர உரி்மகள் உறுதி பெய்யப்ெடுவதற்கான 
முயற்சிக்ள நமற்பகாள்கிேது.

ேமது பேறிக்ளப் நெணுதல்…  
ேமது ெக நதாழரகள் மற்றும் ெமுதாயங்களுக்காக

பணியி்டத்தின மீது மேரியாலெ

ஒவபவாருவ்ரயும் மரியா்தயுடன ேடத்துவது எனெது ேம்மில் 
ஒவபவாருவருக்கும் பொரு்நதுகினே ஒரு நிறுவன பேறியாகும். ோம் 
பதாழில் பெய்யும் ெமுதாயங்களின நவறுொ்டடி்ன பிரதிெலிக்கும் 
ஒரு சூழ்ல உருவாக்குகினே பொறுப்பி்ன ோம் ஏற்றுள்நளாம். ெணி 
பதாடரொன தகுதிகளின அடிப்ெ்டயிநலநய அ்னத்து ெணிொர 
முடிவுக்ளயும் ோம் எடுக்க நவண்டுநமயனறி கீழக்கண்டவற்றின 
அடிப்ெ்டயில் அல்ல:

இனம்

நிைம்

ம்தம்

பாலினம்

ையது

குவைபாடு

ர்தசியம்

பாலியல பண்பு

நாம் ்ேயலபடும் நாடுகள ஒவ்்ைான்றிலும் உளள ரைறு ஏர்தனும் 
பாதுகாக்கப்ப்டட அ்ந்த்து நிவல

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல்… ெமேது ெக ஸ்ொழர்கள் மேற்றும் ெமுொயஙகளுககாக 

16



விடைவினா

அச்சுறுத்்தல மற்றும் 
்காடுவமக்குளளாக்கு்தல பல 
ைடிைங்களிலும் ர்தான்ைலாம். ரடவி்டடின் 
நடத்வ்த ே்டடத்திற்குப் புைம்பான்தாக 
இலலாமல இரு்ந்தாலும், அது 
அைமரியாவ்தயானது மற்றும் நம்பிக்வகக்கு 
விரோ்தமானது, இ்தவன மன்னிக்க 
இயலாது. நலல ரநாக்கத்துடன் முவையீடு 
்ேயை்தற்காக நீங்கள பழிைாங்கவல 
எதிர்காளளமா்டடீரகள என்பவ்த 
நிவனவில ்காளளவும். ரடவி்டடின் 
நடத்வ்த குறித்து நீங்கள உடனடியாக உங்கள 
ரமலாளர அலலது இ்ந்த ைழிகா்டடு்தலகளின் 
“ஆரலாேவன ்பறு்தல மற்றும் இேகசியமாக 
அறிக்வகயளித்்தல” என்ை பிரிவில 
ப்டடியலிடப்ப்டடுளள ஆ்தாேங்களில 
எைருடனாைது கல்ந்தாரலாசிக்க ரைண்டும்.

எனது துவையிலுளள ஒரு ேக 
ஊழியோன ரடவி்ட, எனது 
பணிக்கு அைசியமான ்தகைவல 
எனக்கு அளிப்ப்தற்கு ்்தாடர்நது 
மறுப்பதுடன், அைமரியாவ்தயான 
்பயரகளால என்வன 
அவழத்து, எனது பணிக்கு நான் 
்தகுதியற்றிருப்ப்தாக மற்ைப் 
பணியாளரகளிடமும் கூறி ைருகிைார. 
அைருவடய ்ேயலகள ைருத்்தத்வ்த 
அளித்்தாலும், அைருக்குக் 
ரகாபத்வ்த ஏற்படுத்்தரைா அலலது 
எனக்கு ரமலும் பிேச்வனகவள 
ஏற்படுத்திக்்காளளரைா நான் 
விரும்பவிலவல. இச்சூழ்நிவலவய 
நான் எவ்ைாறு வகயாள ரைண்டும்?

அச்சுறுத்ெல் இல்ைாெ பணியி்டம்

அச்சுறுத்தல் இல்லாத ெணிச்சூழ்லப் ெராமரிப்ெதற்கு ெர்ெர மரியா்த அவசியமாகும். 
இனபனாரு ேெர மீது பவறுப்்ெக் கா்டடுகினே எ்நதபவாரு தவோன ேடத்்தயும் அச்சுறுத்தலாகிேது. 
அச்சுறுத்தலானது பகாடு்மப்ெடுத்துகினே அல்லது விநராதமான ெணிச்சூழ்ல உருவாக்கும் நோக்கம் 
அல்லது வி்ள்வ ஏற்ெடுத்தக்கூடும். ொலியல் அச்சுறுத்தல் எனெது, நத்வயற்ே ொலியல்ொர 
பவளிப்ெ்டயான வாரத்்தகள், ெடங்கள், ்ெ்ககள், அல்லது பெயல்க்ள உள்ளடக்கியதாக 
இருக்கலாம். ொலியல் அச்சுறுத்தலானது, ொலியல் ொர்நத ஒத்தா்ெகளுக்கான நகாரிக்்கக்ளயும் 
உள்ளடக்கியிருக்கக்கூடும்.

ொலியல்ொரா அச்சுறுத்தலானது, வ்கப்ெடுத்துதல், அவமதிப்புகள், பெயரி்டடு அ்ழத்தல், 
ே்கச்சு்வ, ஏசுகினே பமாழிப் பிரநயாகம் அல்லது ஒரு குறிப்பி்டட ெண்பின பொரு்டடு, ஒரு ேெ்ரத் 
தனி்மப்ெடுத்துகினே நவறு ஏநதனும் ேடத்்த்யயும் உள்ளி்டடதாகும். நேரம்ே ெணிச்சூழ்லப் 
ெராமரிப்ெதற்கு, ேம்மு்டய கருத்துக்கள் மற்றும் பெயல்கள் எல்லா நேரங்களிலும், ஒவபவாருவரிடமும், 
நியாயமாகவும், மரியா்த நி்ே்நததாகவும் இருக்க நவண்டும்.

ொகுொடு அல்லதுஅச்சுறுத்தல் ஏற்ெ்டடிருப்ெதாக ோம் ேம்பினால், அ்நநி்ல குறித்து இ்நத 
வழிகா்டடுதல்களின “ஆநலாெ்ன பெறுதல் மற்றும் இரகசியமாக அறிக்்கயளித்தல்” எனே பிரிவில் 
ெ்டடியலிடப்ெ்டடுள்ள ஆதாரங்கள் எதிநலனும் உடனடியாக ோம் தகவல் பதரிவிக்க நவண்டும்.

இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, 
ெமேது அச்சுறுத்ெல் மேற்றும் பழிவாஙகல் உள்ளி்ட்ட 
பாகுபா்டடிற்கு எதிரான தகாள்லக-லயக காணவும்.
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பாதுகாபபான தொழிற்ொலை வெதிகள்

ஹன்ட்நமன ஆநராக்கியம், ொதுகாப்பு, ொதுகாவல் மற்றும் சுற்றுசூழல் ொதுகாப்பின (EHS) மிக 
உயர்நத நிரணயஙகளுக்கான பொறுப்புறுதி்ய ஏற்றுள்ளது. ேமக்கும் ேம்்மச் சுற்றியுள்ளவரகளுக்கு 
இடர ஏற்ெடுவ்தத் தவிரக்கும் பொரு்டடு, பொரு்நதுகினே அ்னத்து EHS தரநி்லகள், ே்டமு்ேகள், 
பெயல்மு்ேகள் மற்றும் வழக்கங்கள் ம்டடுமினறி, பொரு்நதும் ெ்டடங்கள் மற்றும் க்டடுப்ொடுக்ளயும் 
பினெற்றுவதன மூலம் ேமது பொறுப்புறுதி்ய ோம் நி்ேநவற்றுகினே கட்ம ேம் ஒவபவாருவருக்கும் 
உள்ளது.

சுற்றுச்சூழல்ொர் ஆஸ்ராககியம் மேற்றும் பாதுகாபபு

சுற்றுச்சூழல், ஆநராக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்்ெப் நெணுதலில் (EHS) அதிகெ்டெ சிேப்பி்ன 
அ்டவதற்கு ேமது நிறுவனம் தன்ன அரப்ெணித்துக் பகாண்டுள்ளது. விெத்துக்கள், காயங்கள் அல்லது 
சுற்றுச்சூழலுக்குத் தீங்குஏற்ெடாத இலக்்க நோக்கிய பதாடர நமம்ொ்ட்ட அ்டய ோம் இனனமும் 
முயற்சி நமற்பகாண்டு வருகிநோம்.

சுற்றுச்சூழல், ஆநராக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பில் இடம்பெற்றுள்ள்வ:

EHS பொருள் (ஆராய்ச்சி மற்றும் நமம்ொடு, உற்ெத்தி, ெயனொடு, நொக்குவரத்து மற்றும் விநிநயாகம், 
மூலப் பொரு்டகளின ஆயுள்-முடிவு நிரவாகம், இ்டப்ெ்டட்வ, வடிவ்மக்கப்ெ்டட விற்ெ்னப் 
பொரு்டகள்)

பெயல்மு்ே ொதுகாப்பு (அொயங்க்ளக் க்டடுப்ெடுத்துவதற்கும், அழி்வ ஏற்ெடுத்தும் நிகழவுக்ளத் 
தவிரப்ெதற்கும் நவதிொர உற்ெத்தி பெயல்மு்ேகளின வடிவ்மப்பு, பெயல்ொடு, ்கயாளுதல், மற்றும் 
ெராமரிப்பு)

சுற்றுச்சூழல் தி்டடங்கள் (க்டடுப்ொடுக்ளப் பினெற்றுதல் மற்றும் பெயல்திேன)

பதாழில்ொர ஆநராக்கியம் மற்றும் ொதுகாப்பு

பதாழில்து்ே சுகாதாரம்

பதாழிற்ொ்லப் ொதுகாப்பு மற்றும் களப் ொதுகாப்பு

EHS பொருளுடன பதாடரபு்டய ேமது கட்மகளில் சில கீழக்கண்டவற்்ே உளளடக்கியிருக்கும்:

பொருள் மற்றும் தயாரிப்புப் ெதிவுகள்

அொயம் குறித்து தகவலளித்தல்

அொயகரமான பொரு்டகளின நொக்குவரத்திற்கான விதிக்ளக் க்டபிடித்தல் மற்றும் அொயம் மற்றும் 
இடரின மதிப்பீடு

பொருளின ொதுகாவல் (ஒரு தயாரிப்பின வாழக்்க சுழற்சி முழுவதும் சுற்றுச்சூழல், ஆநராக்கியம் 
மற்றும் ொதுகாப்பு இடரக்ள அ்டயாளம் கண்டு, நிரவகித்து மற்றும் அவற்்ேக் கு்ே்நதெ்டெமாக 
ஆக்குதல்)

ேமது பதாழில் பதாடரொன அ்னத்து நதசிய மற்றும் உள்ளூர விதிமு்ேகள் மற்றும் 
க்டடுப்ொடுக்ளயும் ோம் பினெற்ே நவண்டும். இச்ெ்டடங்க்ள மீறுவதானது, தனிேெர ெணியாளர 
அல்லது ேமது நிறுவனத்தின மீது அெராதங்கள் விதிக்கப்ெடுதல் அல்லது குற்ேவியல் அெராதங்களுக்கு 
வழிவகுக்கக்கூடும். ேமக்கு அல்லது மற்ேவரகளுக்கு இட்ர ஏற்ெடுத்தக்கூடிய அல்லது ஒரு பொரு்ள 
உற்ெத்தி பெய்தல், இேக்குமதி பெய்தல் அல்லது விற்ெ்ன பெய்தலுக்கான அனுமதி அல்லது திேனின 
இழப்பிற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய எ்நதபவாரு நிகழ்வயும் தவிரப்ெதற்கும் ோம் முயற்சி நமற்பகாள்ள 
நவண்டும்.

ஒரு க்டடுப்ொ்டடு ேடவடிக்்க அல்லது சுற்றுச்சூழலுக்கான அனுமதி நத்வப்ெடுகிேதா எனே நகள்வி 
ேமக்கு எழும்ெ்டெத்தில், ேமது உள்ளூர EHS நமலாளரிடமிரு்நது ோம் வழிகா்டடுத்லப் பெே நவண்டும். 
ஒரு சுற்றுச்சூழல் ொர்நத ஆநராக்கிய அல்லது ொதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் அல்லது ொதுகாப்பு மீேல் 
இருப்ெதாக ோம் கவ்லயுற்ோல், ேமது உள்ளூர EHS நமலாள்ர அல்லது இ்நத வழிகா்டடுதல்களின 
“ஆநலாெ்ன பெறுதல் மற்றும் இரகசியமாக அறிக்்கயளித்தல்” எனே பிரிவில் ெ்டடியலிடப்ெ்டடுள்ள 
ஆதாரங்களில் யா்ரயாவது பதாடரபு பகாள்ள நவண்டும்.

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல்… ெமேது ெக ஸ்ொழர்கள் மேற்றும் ெமுொயஙகளுககாக 
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ஸ்பாலெ மேருந்துப பழககம்

ேமது ெணிக்ள நமற்பகாள்ளத்தக்க மனரீதியான மற்றும் உடல்ரீதியான திேனுடன ோம் ெரியான 
நேரத்தில் ெணிக்கு வரநவண்டும் எனறு எதிரொரக்கப்ெடுகிேது. இது, நொ்தமரு்நதுகள், மதுொனம் 
அல்லது ொதுகாப்ொக ோம் ெணி பெய்கினே ேம்மு்டய பெயல்திே்ன ொதிக்கக்கூடிய நவறு 
ஏநதனும் பொருளின ஆதிக்கத்தில் ோம் ெணிக்கு வரக்கூடாது எனெ்தக் குறிக்கிேது. ெ்டடவிநராத 
மரு்நதுகள், இதர பொரு்டகள், அல்லது க்டடுப்ெடுத்தப்ெ்டட பொரு்டக்ள எ்நதபவாரு ெணியாளரும் 
்வத்திருத்தல், ெயனெடுத்துதல், விற்ெ்ன பெய்தல் அல்லது வாங்குதல் ஆகிய்வ ெணி நேரங்களிலும், 
நிறுவனத்தின பதாழி்ல நமற்பகாள்ளும்நொதும் த்ட பெய்யப்ெ்டடுள்ளது. பொரு்நதும் வ்கயில் 
ெரி்நது்ரக்கப்ெ்டடுள்ள மரு்நதுகள்கூட ெணி்யப் ொதுகாப்ொக நமற்பகாள்ளும் ேம்மு்டய திே்னப் 
ொதிக்கக்கூடும் எனெ்த கவனத்தில் பகாள்ளவும். இது, எல்லா நேரங்களிலும், நிறுவன வளாகத்திலுள்ள 
அ்னத்து ேெரகளுக்கும் பொரு்நதும்.

பணியி்ட வனமுலற

ொதுகாப்ொன ெணிச்சூழ்ல வழங்கும் ேம்மு்டய பொறுப்புறுதியின ஒரு ெகுதியாக, ோம் 
ஒருநொதும் வனமு்ேக்கான மிர்டடல் ேடவடிக்்ககள் எதிலும் ஈடுெடக்கூடாது (அல்லது பொறுத்துக் 
பகாள்ளக்கூடாது), அல்லது களக் பகாள்்கயால் பவளிப்ெ்டயாக அனுமதிக்கப்ெ்டடிரு்நதாலனறி 
நிறுவன வளாகத்திற்குள் ஓர அொயகரமான ஆயுதத்்த எடுத்து வரக்கூடாது. எ்நதபவாரு அச்சுறுத்தும் 
ேடத்்தயும், அது நவடிக்்கக்காக இரு்நதாலும், உடனடியாக யாநரனும் நமற்ொர்வயாளர, நமலாளர 
அல்லது உள்ளூர மனித வளப் பிரதிநிதியிடம் மு்ேயிடப்ெட நவண்டும். உடனடி அொயம் நேரும் 
ெ்டெத்தில், ோம் க்டடிட அல்லது பதாழிற்ொ்ல ொதுகாவலர அல்லது உள்ளூர அதிகாரிக்ளத் பதாடரபு 
பகாள்ள நவண்டும்.
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ொம் எவவாறு உெவுகிஸ்றாம் எனபது குறித்ெ ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, www.huntsman.com எனற 
வலைத்ெ்ளத்தில், நிலைத்ெெனலமே பிரிவிலுள்்ள “ெமூகப தபாறுபபு” எனற பிரிலவக காணவும்.

இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, 
ெமேது EHS பாதுகாபபு தகாள்லகலயக காணவும்.

ெமூகப தபாறுபபு

ஹன்ட்நமனில், ேமது ெமுதாயங்களிலுள்ள மற்ேவரகளின வாழவில் ஒரு வித்தியாெத்்த எற்ெடுத்துவது 
ேம்மு்டய பொறுப்பு எனறு ோம் ேம்புகிநோம். புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி, கல்வித் தி்டடங்கள், உலகளாவிய 
உதவி, மற்றும் பிேவற்றிற்கி்டநய வீடற்ே நி்ல மற்றும் குடும்ெ வனமு்ே்யக் க்ளதல் ஆகிய்வ 
உள்ளி்டட ஏராளமான ெமூகத் தி்டடங்களுக்கு ோம் ஆதரவளிக்கிநோம். ேமது ெமுதாயங்களி்டநய 
தனிேெர ஈடுொ்ட்டயும், தனிேெரகளுக்கு உதவுவ்தயும் ோம் ஊக்கப்ெடுத்துகிநோம்.

சுற்றுச்சூழல்

நிறுவனத் பதாழி்ல நமற்பகாள்ளும்நொது, சுற்றுச்சூழலின ொதுகாவலரகளாகச் பெயல்ெடுவதற்கு 
ோம் ஊக்குவிக்கப்ெடுகிநோம். அதாவது, சுற்றுச்சூழல் குறித்த ெ்டடங்கள் மற்றும் விதிமு்ேகள் 
ம்டடுமினறி, ேமது நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்ெ்டடுள்ள அ்னத்து ே்டமு்ேக்ளயும்கூட பினெற்ே 
நவண்டும். ேமது சுற்றுச்சூழ்லப் ொதுகாக்கும் முயற்சியில் ஈடுெடும்நொது, ோம் இயனேவ்ர 
திேனவாய்்நதவரகளாக இருக்க நவண்டியது அவசியமாகும். ேமது பகாள்்கக்ள நமலும் ேவீனமாக்கி, 
அவற்்ே சுற்றுச்சூழலுக்கு உக்நத்வயாக மாற்றும் வ்கயில் ேம்மு்டய பெயல்மு்ேக்ள 
அ்மப்ெதற்கான நயாெ்னக்ள ேமது உள்ளூர EHS நமலாளரிடம் ெமரப்பிப்ெதற்கு ோம் 
ஊக்கமளிக்கப்ெடுகிநோம். 

நியாயமோன பணி வாயபபு

யூஎன குநளாெல் காம்நெக்டின உறுப்பினர எனே மு்ேயில், ோம் பதாழில் பெய்யும் அ்னத்து 
ெமுதாயங்களிலும், அதன தரநி்லகளுக்நகற்ெ பெயல்ெடும் பொறுப்புறுதி்ய ோம் ஏற்றுள்நளாம். 
இத்தரநி்லகள், மனித உரி்மகள், ெணி ே்டமு்ேகள், சுற்றுச்சூழல் ஆநராக்கியம் மற்றும் ஊழல் 
எதிரப்புப் பிரிவுக்ள உள்ளடக்கிய்வயாகும்.

ேமது உலகளாவிய ெமுதாயத்திற்கான பொறுப்புறுதியின ஒரு ெகுதியாக, ோம் தனிப்ெ்டட மனித 
உரி்மக்ள மதிக்கிநோம். இப்பொறுப்புறுதிக்கு ஆதரவாக, ேமது ொரொகப் ெணி பெய்நவாருக்கு ோம் 
நியாயமான ெணி நேரங்க்ளயும், நியாயமான ஊதியங்க்ளயும் வழங்குகிநோம். க்டடாயப் ெணி, 
மனித வரத்தகச் பெயல்மு்ேகள் அல்லது குழ்ந்தக்ளச் சுரண்டுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுெ்டடுள்ள 
து்ண ஒப்ெ்நததாரரகள், பதாழில் கூ்டடாளரகள் அல்லது விநிநயாகிப்ொளரகளுடன ோம் பதரி்நநத 
பதாழில் பெய்வதில்்ல. ேம்முடன பதாழலில் ஈடுெ்டடுள்ள யாநரனும் இச்பெயல்மு்ேகள் எதிலாவது 
ெம்ெ்நதப்ெ்டடிருப்ெதாக ோம் ெ்நநதகித்தால், அது குறித்து ேமது உள்ளூர மனித வளப் பிரதிநிதியிடம் ோம் 
உடனடியாகத் தகவல் பதரிவிக்க நவண்டும்.

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல்… ெமேது ெக ஸ்ொழர்கள் மேற்றும் ெமுொயஙகளுககாக 
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விடைவினா

நமது ேக பணியாளரகளின் இேகசியத்்தன்வமவயப் 
பாதுகாக்கும் ்பாறுப்பு நமக்கு உளளது. பணியாளர 
பற்றிய இேகசியத்்தன்வம ைாய்ந்த ்தனிப்ப்டட 
விைேங்கள பகிர்நது ்காளளப்படக்கூடாது அலலது 
அலுைலகத்திற்குள அலலது அலுைலகத்திற்கு ் ைளிரய 
பாதுகாப்பின்றி வி்டடுச் ்ேலலப்படக்கூடாது. ோன் 
உடனடியாக அ்ந்தக் ரகாப்வப ்தனது ரமலாளரிடம் 
திருப்பிக் ் காடுக்க ரைண்டும். இது மீண்டும் நிகழ்்ந்தால, 
்தனது கைவல குறித்து ோன் ்தனது மனி்த ைள 
ரமலாளரிடம் ரபே ரைண்டும்.

பிேதி்யடுக்கும் இய்நதிேத்தில, 
பணியாளர ஒருைரின் ்ேயலதிைன் 
மறுஆயவு ரகாப்பிவன ்தனது ரமலாளர 
்தைறு்தலாக வி்டடுச் ்ேன்றிருப்பவ்த 
ோன் கைனிக்கிைார. ்தனது ்தனிப்ப்டட 
விைேங்கள பாதுகாப்பாக இலவல 
என்று ோன் உணரகிைார. அைர என்ன 
்ேயய ரைண்டும்?

ஹன்ட்ஸ்மேன, இரகசியத்ெனலமே வாயந்ெ ெனிபப்ட்ட விவரஙகல்ள எவவாறு 
பயனபடுத்துகிறது அல்ைது பாதுகாககிறது எனபெற்கான ஸ்கள்விகளுககு வில்ட 
காண, ெமேது உள்ளூர் மேனிெ வ்ளப பிரதிநிதிலய ொம் தொ்டர்பு தகாள்்ள ஸ்வண்டும் 
அல்ைது ெமேது நிறுவனத்தின இரகசியககாபபு தகாள்லகலயக காண ஸ்வண்டும்.

இரகசியத்ெனலமே

ேமது ெக ெணியாளரகள், வாடிக்்கயாளரகள் மற்றும் ோம் பதாழில் பெய்கினே மற்ேவரகளின 
இரகசியத்தன்ம்யப் ொதுகாக்கும் பொறுப்்ெ ோம் ஏற்றுள்நளாம். ோம் பெயல்ெடும் ெல்நவறு 
ோடுகளில் உள்ள ெல்நவறு தனிேெர இரகசியக்காப்புச் ெ்டடங்க்ளக் க்டப்பிடிப்ெதன மூலம் ோம் 
அ்தச் பெய்கிநோம். ெணியாளரகள் அல்லது ேமது பதாழில் பதாடரொக நெகரிக்கப்ெட நவண்டிய 
இரகசியத்தன்ம பகாண்ட தனிேெர விவரங்கள் அல்லது தனிப்ெ்டட அ்டயாளப்ெடுத்தக்கூடிய 
விவரங்கள் ெகுதியாகக் கீழக்கண்டவற்்ே உள்ளடக்கியிருக்கும்:

கட்நதகால ெணித்திேன மற்றும் கல்விப் பினபுலம்

தனிப்ெ்டட முகவரி அல்லது பதா்லநெசி எண்

பிே்நத நததி

ஓ்டடுனர உரிம எண்

வங்கித் தட விவரங்கள்

அரசினால் வழங்கப்ெ்டட அ்டயாள எண்கள் 

பதாடரபுக்கான விவரங்கள்

திருமண நி்ல

மருத்துவ நி்ல அல்லது வரலாறு

ேமது ெணிக் கட்மகளின ஒரு ெகுதியாக ோம் இரகசியத்தன்ம வாய்்நத தனிப்ெ்டட விவரங்க்ள 
நெகரிக்கும் ெ்டெத்தில், ோம் அத்தகவல்க்ள மிகவும் கவனத்துடன ொதுகாக்க நவண்டும். 
இரகசியத்தன்ம வாய்்நத தனிப்ெ்டட விவரங்க்ளக் ்கயாளும்நொது, ோம் பெய்ய நவண்டிய்வ:

ேமது ெணிப் பொறுப்புக்ள நி்ேநவற்றுவதற்குத் நத்வப்ெடும் அளவிநலநய அத்னப் ெயனெடுத்த 
நவண்டும்.

பதாழில் ரீதியாக அவசியம் பதரி்நது பகாள்ள நவண்டியதன அடிப்ெ்டயிநலநய அத்னப் ெகிர்நது 
பகாள்ள நவண்டும்.

ெணியி்ன முடிப்ெதற்கும், ெதிவுகள் ெராமரிப்புத் நத்வக்ளப் பூரத்தி பெய்வதற்கும் அவசியமான 
காலத்திற்கு ம்டடுநம அத்னப் ெராமரிக்க நவண்டும்.

இரகசியத்தன்ம்யப் ொதுகாப்ெது எனெது, ேமது ெணியின ஒரு ெகுதியாகப் ெராமரிக்கப்ெடும் 
இரகசியத்தன்ம வாய்்நத தனிப்ெ்டட விவரங்கள், கடவுச்பொற்கள் அல்லது குறிம்ேத்தல் மூலம் 
ொதுகாக்கப்ெட நவண்டும் எனெ்தக் குறிக்கிேது. இவவிவரங்க்ள அணுகும் பதாழில் ரீதியான 
நத்வ இல்லாத ேெரகளால் அத்த்கய தனிப்ெ்டட விவரங்கள் ொரக்கப்ெடாமல் இருப்ெ்த உறுதி 
பெய்வதற்காக, பொருள்ொர்நத அணுக்கக் க்டடுப்ொடுகளும் அ்மக்கப்ெட நவண்டும்.
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அரசியல் தெயல்பாடுகள் மேற்றும் பஙகளிபபுகள்

அரசியல் அ்மப்்ெப் ெற்றி ேமது பொ்நத ேம்பிக்்கக்ள உருவாக்கிக் பகாள்ளுகினே மற்றும் 
தனிப்ெ்டட மு்ேயில் ேம்்ம அதில் ஈடுெடுத்திக் பகாண்டு, பொரு்நதும் ெ்டட வரம்புகளுக்குள் 
அரசியல் ெங்களிப்புக்ள வழங்குகினே சுத்நதிரம் ேம் ஒவபவாருவருக்கும் உள்ளது. அரசியல் 
பெயல்மு்ேயில் ேமது ெ்டடபூரவ தனிப்ெ்டட ஈடுொ்ட்ட ஹன்ட்நமன ஊக்குவிக்கும் அநத நேரத்தில், 
ஒரு நிறுவனத்தின ஆதாரங்கள் மற்றும் வெதிக்ள அரசியல் பிரச்ொரங்கள் மற்றும் நதரதல்களுக்குப் 
ெயனெடுத்துவ்த ெ்டடம் பெரும்ொலும் க்டடுப்ெடுத்துகிேது. ஏநதனும் நவ்டொளர அல்லது 
பிரச்ொரத்தின பொரு்டடு, ேமது நிறுவனத்தின ஆதாரங்கள் மற்றும் வெதிக்ளப் ெயனெடுத்துவதற்கு 
அல்லது நிறுவனத்தின நேரத்தில் ஏநதனும் பெயல்ொடுக்ள நமற்பகாள்வதற்கு, எ்நத நி்லயிலும் ெ்டடத் 
து்ேயின முன அனுமதி அவசியம் நத்வப்ெடும்.

அரசியல் ெங்களிப்புகள் சிக்கலான விதிகள் மற்றும் க்டடுப்ொடுகளுக்கு உ்டெடுத்தப்ெ்டடிருப்ெதால், 
ஹன்ட்நமனின ஒப்புதல் அல்லது அனுமதி நத்வப்ெடக்கூடிய எ்நதபவாரு தனிப்ெ்டட ஈடுொ்ட்டயும் 
ோம் தவிரக்க நவண்டும்.

வரம்புக்கு்டெ்டட மற்றும் ஒப்புதலளிக்கப்ெ்டட சூழநி்லகளில், ெ்டடம் அனுமதிக்கும் அளவிற்கு, 
மற்றும் ெ்டடத் து்ேயின ஒப்புதலினநெரில், சில வ்கயான அரசியல்ொர நிதி திர்டடுதல் அல்லது ஒரு 
அரசியல் பெயல்தி்டடக் குழு்வ (PAC) உருவாக்குதல் மற்றும் PAC-்ய நிரவகிப்ெதற்கு நிறுவனத்தின 
நிதி்யப் ெயனெடுத்துதல் நொனே இதர அரசியல் பெயலொ்டடிற்காக தனது வெதிக்ள ஹன்ட்நமன 
ெயனெடுத்தக்கூடும்.

 

நிறுவனத்தின ொதனங்கள் அல்லது ஆதாரங்கள் 
கீழக்கண்டவற்்ே உள்ளடக்கியிருக்கும்: 

பணி ரநேம்

நிதி

நிறுைனப் ்பயரத் ்தாள

்பாரு்டகள

மின்னஞேல ப்டடியலகள (“லி்்டேரவ்”) மற்றும் 
நிறுைனப் பணியாளரகள, ைாடிக்வகயாளரகள மற்றும் 
விநிரயாகிப்பாளரகளுக்கான மற்ை ்்தாடரபுக்கான 
விைேங்கள உளளி்டட கணினி அவமப்புகள

்்தாவலரபசி அவமப்புகள

்்தாழிற்ோவலகள அலலது ்ோத்துக்கள

நக்லடுக்கும் இய்நதிேங்கள

்்தாவலநகல இய்நதிேங்கள

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல்… ெமேது ெக ஸ்ொழர்கள் மேற்றும் ெமுொயஙகளுககாக 
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விடைவினா

கூடாது, நீங்கள ் ்தாடேக்கூடாது. 
நிறுைனத்தின் ரநேத்தில 
ரமற்்காளளப்படும் எ்ந்தச் 
்ேயலபாடுகளும் உ்டபட, நமது 
நிறுைனத்தின் ஆ்தாேங்கள 
அலலது ைேதிகவள அவ்ைாறு 
பயன்படுத்துை்தற்கு ே்டடத் 
துவையின் முன் மறுஆயவு 
மற்றும் ஒப்பு்தல ர்தவை.

ஹன்்ட்ரமன் உற்பத்தி ்ேயயும் ஒரு 
ைவக ்தயாரிப்பின் பயன்பா்டவட 
ஊக்குவிக்கின்ை ே்டடம் ஒன்வை 
அறிமுகப்படுத்தியுளள ஒரு 
ரை்டபாளரின் மறு ர்தர்தலுக்கு எங்கள 
துவை ஆ்தேைளிக்க விரும்புகிைது. அ்ந்த 
ரை்டபாளருக்கு ஆ்தேைான பிேச்ோேச் 
்ேயலபாடுகள ஹன்்ட்ரமனின் 
்்தாழிவல முன்ரனற்றுை்தாக இருக்கும் 
என்ப்தால, நாங்கள ்்தாடேலாமா?

கவனத்லெக கவர்ெல்

கவனத்்தக் கவரதல் எனெது அரசு அதிகாரிகள், பெரும்ொலும் ஆ்டசியாளரகள் 
அல்லது க்டடுப்ொ்டடு அ்மப்புகளின உறுப்பினரகள் எடுக்கும் முடிவுகள் 
மீது தாக்கத்்த ஏற்ெடுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும். கவனத்்தக் கவரதல் எனெது 
பினவரும் ெல வ்க பெயல்ொடுக்ளக் பகாண்டிருக்கக்கூடும்:

ஆ்டசியாளரகள், க்டடுப்ொ்டடு அதிகாரிகள், அல்லது பெயலதிகார கி்ள 
அலுவலரகள் மற்றும் அவரகளு்டய ெணியாளரகளுடன உள்ள பதாடரபுகள்

அரசு அதிகாரிகளுடன தகவல் ெரிமாற்ேங்கள்

நி்லப்ொ்டடு ஆவணங்கள் அல்லது இதர தகவல் ெரிமாற்ேப் பொரு்டகளின 
தயாரிப்புக்கான, ெம்ெ்நதப்ெ்டட ஆராய்ச்சி உள்ளி்டட ஆ்டசி அல்லது நிரவாக 
ேடவடிக்்க மீது தாக்கத்்த ஏற்ெடுத்தும் முயற்சிகள்

அரசு அதிகாரிகளுக்கு அனெளிப்புகள் அல்லது நகளிக்்க விரு்நதுக்ள அளித்தல்

நிறுவனத்தால் அமரத்தப்ெ்டடுள்ள பிரதிநிதி எனே மு்ேயில் அல்லது 
நிறுவனத்துடன பதாடரபு இருக்கும் குறிப்பி்டட வ்கயில் தனிப்ெ்டட 
கருத்துக்க்ளப் ெகிர்நது பகாள்ளுதல் 

கவனத்்தக் கவரதல் பதாடரொன ெ்டடங்கள் சிக்கல் நி்ே்நத்வயாகவும், 
இடத்திற்நகற்ேவாறு நவறுெடுெ்வயாகவும் இருப்ெதால், அரசு அதிகாரிகளுடன 
ெரிமாற்ேத்தில் ஈடுெடும் ெணியாளரகள், அ்னத்துப் பொரு்நதுகினே ஊழல் 
எதிரப்பு மற்றும் கவனத்்தக் கவரதல் ெ்டடங்கள் மற்றும் கவனத்்தக் கவரதல் 
பவளிப்ொ்டடுத் நத்வக்ள ேனகு அறி்நதிருப்ெதுடன, அவற்்ேப் பினெற்ேவும் 
நவண்டும்.

ேடவடிக்்க எடுப்ெதற்குமுன, ேமது சூழநி்லக்கு பவளிப்ொ்டடு மற்றும் 
இதர விதிகள் பொரு்நதுமா எனெ்த நிரணயிக்கும் பொரு்டடு, அத்த்கய 
ேடவடிக்்ககள் குறித்த எ்நதக் நகள்விக்ளயும் ோம் ெ்டடத் து்ேயுடன 
கல்நதாநலாசிக்க நவண்டும்.
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ஹன்்ட்ரமன் நவடமுவையில 
முடிக்கக்கூடிய ைவகயில விதிமுவைகவள 
அவமப்பது என்பது நமது நாணயம் 
மற்றும் ரநரவமக்கான ்நறிகளின் 
அடிப்பவடயில அவமை்தால, ஒரு 
்பாறுப்புறுதிவய நிவைரைற்ை முடியுமா 
என்று ரமரிஏஞேலாவுக்கு உறுதியாகத் 
்்தரியா்த நிவலயில, அைர ்தனது 
ரமற்பாரவையாளவேக் கல்ந்தாரலாசிக்க 
ரைண்டும். நம்முவடய ஒழுக்க்நறி 
நிரணயங்கவள வி்டடுக் ்காடுப்ப்தன் 
மூலம், நமக்கு ரைண்டிய ்ேயலதிைன் 
இலக்குகள அலலது குறியீடுகவள 
அவடை்தற்கு நாம் அனுமதிக்கக்கூடாது.

ஹன்்ட்ரமனின் விற்பவனத் துவையில 
பணிபுரியும் ரமரிஏஞேலா, ஒரு ்தனிப்ப்டட 
்ேயலதிைன் ரபானவைப் ்பறும் ்பாரு்டடு, 
்தனது காலாண்டு இலக்வக எ்டடுை்தற்காகக் 
கடினமாக ரைவல ்ேயகிைார. ோத்தியமுளள 
ைாடிக்வகயாளருடன் உவயாடும்ரபாது, 
ரபச்சுைாரத்வ்த கடினமாகிவிடுகிைது. 
விற்பவனவய முடிப்ப்தற்காக, ரமரிஏஞேலா, 
தி்டடமி்டட பணி மிகக் குறுகிய 
காலக்டடத்திரலரய முடிக்கப்ப்டடுவிடும் 
என்று கூறுகிைார, மற்றும் அது ோத்தியமா 
என்பது அைருக்கு உறுதிபடத் ்்தரியா்த 
ஒன்ைாகும். குறுகிய காலத்தில பணி 
முடிக்கப்படாவி்டடாலும், ைாடிக்வகயாளர 
கைவலப்படமா்டடார, ஏ்னன்ைால 
ஒப்ப்ந்தத்தில முன் ்கடு அைசியம் 
என்பது குறிப்பிடப்ப்டடிருக்காது என்று 
நிவனப்ப்தன் மூலம் ்தனது இச்்ேயவல அைர 
நியாயப்படுத்திக் ் காளகிைார. அைர ேரியான 
்ேயவலத்்தான் ்ேயதிருக்கிைாோ?

விடைவினா

வாடிகலகயா்ளர் மேற்றும் விற்பலனயா்ளர் பரிமோற்றஙகள்

ேமது உயர்நத ஒருக்கபேறி நிரணயங்க்ளப் ெராமரிப்ெதற்கு, 
ோம் பெய்ய நவண்யது:

ஹன்ட்நம்னப் ெற்றியும், அதன பொரு்டகள் மற்றும் நெ்வக்ளப் ெற்றியும் 
உண்்மயான விவரங்க்ள ம்டடுநம அளிக்க நவண்டும்.

ோம் உண்்ம எனறு அறிகினே, அல்லது நொதிய அளவிற்கு ஆதரவான 
விவரங்கள் உள்ள ேமது பொரு்டகள் மற்றும் நெ்வகள் குறித்து ம்டடும் 
உறுதிபமாழிக்ள வழங்க நவண்டும்.

ஹன்ட்நமன ெணியாளரகள் எனே மு்ேயில், ோம் வாடிக்்கயாளர மற்றும் 
பதாழில் உேவுக்ள நியாயமாகவும், ேமது பேறிகளுக்நகற்ேவாறும் உருவாக்க 
நவண்டும். உலகம் முழுவதும் ோம் பதாழில் பெய்கினே எல்லா இடங்களிலும், 
அ்னத்து நொ்டடிக்கான ெ்டடங்கள் மற்றும் க்டடுப்ொடுக்ளயும் ோம் பினெற்றி 
ேடக்க நவண்டும். 

ேமது பேறிக்ளப் நெணுதல்…  
ேமது வாடிக்்கயாளரகளுக்காக மற்றும்  
பதாழிலின ெக ஊழியரகளுக்காக

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல்… ெமேது வாடிகலகயா்ளர்களுககாக மேற்றும் தொழிலின ெக ஊழியர்களுககாக 
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தபாறுபபாண்லமேககு எதிரான மேற்றும் நியாயமோன ஸ்பா்டடி

ோம் மு்னப்புடன நொ்டடியிட நவண்டும் எனறு எதிரொரக்கப்ெடும் அநத நேரத்தில், ோம் 
ஒழுக்கபேறியுடன ேட்நது பகாண்டு, அ்னத்து நொ்டடிக்கான ெ்டடங்க்ளயும் பினெற்ே 
நவண்டும், ஏபனனோல் அ்வ ேமது உலகளாவிய பதாழில் முழுவதற்கும் பொரு்நதுெ்வயாகும். 
நொ்டடிக்கான ெ்டடங்கள், இ்வ சில ோடுகளில் “பொறுப்ொண்்மக்கு எதிரான ெ்டடங்கள்” எனறு 
அ்ழக்கப்ெடுகினேன, மற்றும் இ்வ அ்னத்துத் பதாழில்களும் ெம களத்தில் நொ்டடியிடும் 
வ்கயில் வடிவ்மக்கப்ெ்டடுள்ளன. பவளிப்ெ்டயான மற்றும் நியாயமான நொ்டடி்ய ஊக்குவித்து, 
வரத்தகத்்தக் க்டடுப்ெடுத்தும் எ்நதபவாரு ஒப்ெ்நதம் அல்லது ே்டமு்ே்யயும் த்ட பெய்வதன 
மூலம் அவரகள் இ்த ொதிக்கினேனர.

நொ்டடி மற்றும் பொறுப்ொண்்மக்கு எதிரான ெ்டடங்கள், பொரு்டகள் மற்றும் நெ்வகளுக்கான 
ெ்ந்தகள் நொ்டடி அடிப்ெ்டயில் பெயல்ெடுவ்த உறுதி பெய்கினேன. இது, ேமது வாடிக்்கயாளரகள் 
தங்கள் விநிநயாகிப்ொளரகளி்டநய நேரடிப் நொ்டடியின ேன்மக்ளப் பெறுவதற்கு உதவுவதுடன, 
விற்ெ்னயாளரகள் தங்கள் பகாள்முதலாளரகளி்டநய நொ்டடியின ேன்மக்ளப் பெறுவதற்கும் 
உதவுகிேது. ேமது பதாழி்ல ோடுகினே விற்ெ்னயாளரகளி்டநய நிலவும் நேரடிப் நொ்டடியிலிரு்நது 
ஹன்ட்நமனும் ேன்மக்ளப் பெறுகிேது. 

ேமது ெ்ந்தகள் மற்றும் வாடிக்்கயாளரக்ள ோம் புரி்நது பகாள்வது முக்கியம் எனோலும், நொ்டடி 
பதாடரொன தகவல்கள் குறித்து கீழக்கண்டவற்றில் ோம் கவனத்துடன இருக்க நவண்டும்:

ேமது நொ்டடியாளரகள் ெற்றிய தகவல்க்ள ோம் பொது ஆதாரங்களிலிரு்நது ம்டடும் நெகரிக்க 
நவண்டும், நமலும் தகவல்களின ஆதாரம் ஆவணப்ெடுத்தப்ெட நவண்டும்.

பெரும்ொலான சூழநி்லகளில், முகவரகள், ஆநலாெ்னயாளரகள் அல்லது இதர பதாழில்ொர 
ெணியாளரகளால் பொதுவான்வ அல்லாத தகவல்க்ள ேமக்காக நெகரிக்க இயலாது.

நொ்டடியாளரின இரகசியத்தன்ம வாய்்நத அல்லது தனியுரி்ம விவரங்கள் நோக்கமற்ே மு்ேயில் 
பெேப்ெ்டடிரு்நதால், அது திருப்பி அளிக்கப்ெட அல்லது அழிக்கப்ெட நவண்டும், நமலும், இது 
ே்டபெற்ோல் ெ்டடத் து்ேக்குத் தகவல் பதரிவிக்க நவண்டும்.

ஏமாற்றுகினே அல்லது துல்லியமற்ே அறிக்்ககளால் நொ்டடிக்கான வாய்ப்புக்ள ோம் க்டடுப்ெடுத்த 
முயற்சிக்கக்கூடாது.

நொ்டடியாளர ெற்றிய தகவல்க்ள நெகரிக்கும் நோக்கத்துடன ோம் ஒருநொதும் ஒரு ெணியாள்ர 
ெணியமரத்தக்கூடாது.

நொ்டடியாளரகள் ெற்றிய அ்னத்து எழுத்துமூல தகவல் ெரிமாற்ேங்களும், தவோன மு்ேயில் 
புரி்நதுபகாள்ளக்கூடிய வ்கயில் எ்நதவிதமான மு்ேயற்ே வாக்கியங்கள், யூகங்கள், அல்லது 
முடிவுக்ளத் தவிரக்கும் விதத்தில் கவனத்துடன உருவாக்கப்ெட நவண்டும்.

ேமது பதாழிலின ஒரு பிரிவில் ேமது வாடிக்்கயாளராக இருப்ெவர, ேமது பதாழிலின மற்போரு பிரிவில் 
ேமது நொ்டடியாளராக இருக்கக்கூடும்.

சில ெமயங்களில், ஹன்ட்நமன விநிநயாகிப்ொளர ஒரு நொ்டடியாளராகக் கருதப்ெட நவண்டியிருக்கும்.
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வினா

புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் நொ்டடி்ய ொதிக்கும் எ்தயும் பெய்வதிலிரு்நதும் ெ்ந்தயில் ஆதிக்கம் 
பெலுத்துகினே நிறுவனங்க்ள நொ்டடிக்கான ெ்டடங்கள் க்டடுப்ெடுத்துகினேன. ஆதிக்கமாகவும், 
நொ்டடிக்கு விநராதமாகவும் கருதப்ெடுகினே ேடத்்த்யத் தவிப்ெதற்கு, கீழக்கண்டவற்்ே ோம் 
பெய்யக்கூடாது:

நொ்டடியாளரக்ள ெ்ந்த்யவி்டடு விர்டடும் நோக்கத்துடன, ேமது தயாரிப்புக்ள அெல் வி்லக்கும் 
கு்ேவான வி்லயில் விற்ெ்ன பெய்தல்

குறிப்பி்டட சில பொரு்டக்ள வாங்குவதற்கு, கூடுதல் பொரு்டக்ளயும் நெரத்து வாங்க நவண்டுபமனே 
நிெ்நத்ன்ய விதித்தல்

ேமது பொரு்டக்ள வாங்கினால் ம்டடுநம அவரகளு்டய பொரு்டக்ள வாங்குவதாக 
வாடிக்்கயாளரகளுடன உடனொடு பெய்து பகாள்வது

இச்பெயல்ொடுகள் எப்நொதுநம ெ்டடவிநராதமான்வயல்ல, அ்வ சிக்கலான ெ்டடப் ெகுப்ொய்்வக் 
பகாண்ட்வயாகும். இ்நேடவடிக்்ககள் எ்தயும் எடுப்ெதற்குமுன அல்லது வரத்தகத்்தப் ொதிக்கும் 
ஒரு பெயலில் நொ்டடியாளரகளுடன கூ்டடாகப் ெங்நகற்ெதற்கான ஏற்ொடுக்ளச் பெய்வதற்கு முன 
ோம் ெ்டடத் து்ே்ய பதாடரபு பகாள்ள நவண்டும். ோம் பெற்றிருக்கக்கூடிய இரகசியத்தன்ம வாய்்நத 
தகவல் குறித்த கவ்ல ேமக்குத் நதானறும் எ்நத நேரத்திலும் ோம் ெ்டடத் து்ேயின வழிகா்டடுத்லக் 
நகார நவண்டும்.

விடை

உண்வமயில மனீஷ் ரபா்டடியாளரின் 
பிேநிதிகளுடன் உணைரு்ந்தக்கூடாது. 
இருப்பினும் அத்்தவகய்்தாரு உவேயாடல 
்்தாடங்கும் ப்டேத்தில, எ்ந்த்ைாரு 
சூழ்நிவலயிலும் ரபா்டடியாளரகளிவடரய 
ரகாரிக்வக ்ேயலதி்டடங்கள 
கல்ந்தாரலாசிக்கப்படும்ரபாது அத்்தவகய 
உவேயாடலில மனீஷ் பங்ரகற்கக்கூடாது. 
உவேயாடவல நிறுத்திவி்டடு, மனீஷ் அ்ந்த 
ரமவேவயவி்டடு விலகியிருக்க ரைண்டும். 
அைர இ்ந்த நிகழ்வை உடனடியாக ்தனது 
ரமலாளர அலலது ே்டடத் துவையிடமும் 
்்தரிவிக்க ரைண்டும்.

ஹன்்ட்ரமனின் பிேதிநிதியாக 
மனீஷ் ஒரு ைரத்்தகக் கா்டசியில 
பங்ரகற்கிைார. அங்கிருக்கும்ரபாது, 
ரபா்டடியாளர பிேதிநிதிகள அடங்கிய 
குழு ஒன்றுடன் உணைரு்நதுகிைார. 
மதிய உணவின்ரபாது, ரபா்டடியாளர 
பிேதிநிதிகளில ஒருைர ்தங்களது 
ரகாரிக்வக ்ேயலதி்டடத்வ்த ்தாங்கள 
மறுஆயவு ்ேயை்தாக இயலபாகக் 
குறிப்பிடுகிைார மற்றும் அக்குழு நடப்புச் 
ே்நவ்தயில ்தங்களது ரபாோ்டடங்கவளப் 
பற்றி கல்நதுவேயாடத் ்்தாடங்குகிைது. 
இ்ந்த உவேயாடலில ்தான் 
பங்ரகற்கக்கூடாது என்பது மனீஷுக்குத் 
்்தரியும், ஆனால அைர அங்ரகரய 
இரு்நது அவனத்வ்தயும் ரக்டக முடிவு 
்ேயகிைார. இது ஒரு நலல முடிவு்தானா?

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல்… ெமேது வாடிகலகயா்ளர்களுககாக மேற்றும் தொழிலின ெக ஊழியர்களுககாக 
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இகதகாள்லககள் தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, உஙகள் அலமேவி்டத்திற்குப 
தபாருந்தும் தபாறுபபாண்லமேககு எதிரான அல்ைது ஸ்பா்டடி தொ்டர்பான ெ்ட்டக 
தகாள்லககள் மேற்றும் ெல்டமுலறகல்ளக காணவும்.

ஸ்பா்டடியா்ளர்களு்டன தொ்டர்புகள்

நொ்டடி்ய க்டடுப்ெடுத்துகினே வ்கயில் நொ்டடியாளருடன ஓர உடனொ்ட்ட பெய்து 
பகாள்வ்தப்நொனறு நதாற்ேமளிப்ெ்தக்கூட ோம் தவிரக்க நவண்டும். ஓர உடனொடு எனெது ஒரு 
்கபயழுத்தி்டட ஒப்ெ்நதமாக இருக்க நவண்டுபமனே அவசியமில்்ல. இருதரப்பினரி்டநய எளிய 
மு்ேொரா புரி்நதுபகாள்ளுதலாக இருக்கக்கூடிய எதுவும் ஒரு ெ்டடத்திற்குப் புேம்ொன உடனொடாகக் 
பகாள்ளப்ெடலாம்.

அ்தப்நொலநவ, நொ்டடியாளருடன உள்ள எ்நதபவாரு ஒருங்கி்ணப்பும் (ஒருங்கி்ணப்்ெப்நொல 
நதாற்ேமளிக்கும் எதுவும்) அநத வி்ள்வ ஏற்ெடுத்தி, தனிேெர ெணியாள்ரயும் ேமது நிறுவனத்்தயும் 
நொ்டடி பதாடரொன ெ்டடங்களின மீேலுக்கான கடு்மயான இடருக்கு உ்டெடுத்திவிடும். இச்ெ்டடங்க்ள 
மீறுவதானது, ெம்ெ்நதப்ெ்டட ேெரகளுக்குக் கடு்மயான பினவி்ளவுக்ள ஏற்ெடுத்தும், இ்வ 
அெராதங்கள் மற்றும் சி்ேத் தண்ட்ன்யயும் உள்ளடக்கியிருக்கலாம்.

நொ்டடியாளருடன தகவல் ெரிமாற்ேம் பெய்ய நவண்டிய அவசியம் ஏற்ெ்டடால், ேமது பொரு்நதுகினே 
பொறுப்ொண்்மக்கு எதிரான அல்லது நொ்டடி பதாடரொன ெ்டடக் பகாள்்ககள் மற்றும் 
ே்டமு்ேக்ள ோம் கல்நதாநலாசித்து, அவற்றின வழிகா்டடுத்லப் பினெற்ே நவண்டும். ஒரு 
நொ்டடியாளருடன தகவல் ெரிமாற்ேத்தில் ஈடுெடும்நொது, கு்ே்நதெ்டெமாக, பினவரும் விஷயங்கள் 
எ்தயும் கல்நதாநலாசிப்ெ்த ோம் தவிரக்க நவண்டும்:

ஏநதனும் பொதுவல்லாத தனியுரி்ம அல்லது நொ்டடிொர்நத உணரவுபூரவ தகவல்கள் (குறிப்பி்டட 
ெணிச் ெ்டடங்களால் அனுமதிக்கப்ெ்டடிரு்நதாலனறி, இ்வ, ெணியாளரகள், தனி ஒப்ெ்நததாரரகள் 
அல்லது விற்ெ்னயாளரகள் பதாடரொன ஊதியம், ேன்மகள் அல்லது க்டடணங்களுக்கான விதிகள் 
அல்லது நிெ்நத்னக்ள ஒருங்கி்ணத்தல் ஆகியவற்்ே உள்ளடக்கியிருக்கும்)

எல்்லகள், வாடிக்்கயாளரகள் அல்லது பொரு்டக்ளப் பிரித்துக்பகாள்ளுதல்

வாடிக்்கயாளரகள் அல்லது விநிநயாகிப்ொளரகளுடன வி்ல நிரணய ஏற்ொடுக்ளச் பெய்தல்

வாடிக்்கயாளருக்கு குறிப்பி்டட வி்ல்ய நிரணயித்தல்

குறிப்பி்டட அள்வ வாடிக்்கயாளரகளுக்கு விநிநயாகித்தல்

விநிநயாகிப்ொளரகளுக்கு குறிப்பி்டட வி்ல்ய அளித்தல் 

விற்ெ்னயில் ஒநர மாதிரியான தள்ளுெடிகள் அல்லது விதிமு்ேகள் மற்றும் நிெ்நத்னக்ள வழங்குதல்

ஒரு வாடிக்்கயாளர, விநிநயாகிப்ொளர அல்லது விற்ெ்னயாளரிடம் பதாழில் பெய்வ்தத் 
தவிரப்ெதற்கு ஒப்புக் பகாள்ளுதல்

முக்கியத்துவம் வாய்்நத தி்டடமிடல் அல்லது உற்ெத்தி, திேன அல்லது உள்ளீ்டடுச் பெலவுகள்

ஒரு நொ்டடியாளருடன நெசும்நொது (இயல்ொகப் நெசினாலும்), குறிப்ொக ஒரு பதாழில்து்ே 
அல்லது வரத்தகக் கூ்டட்மப்பின கூ்டடத்தில் நெசும்நொது ோம் மிகவும் கவனமாக இருக்க நவண்டும். 
நொ்டடி அடிப்ெ்டயில் மிகவும் உணரவுபூரவமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்்தக் பகாண்ட எ்நதபவாரு 
உ்ரயாட்லயும் உடனடியாக நிறுத்திவி்டடு, அது குறித்து ெ்டடத் து்ேயிடம் பதரிவிக்கவும். எ்நதபவாரு 
பதாழில் அல்லது வரத்தகக் கூ்டட்மப்பிலும் நெரவதற்கு முன ோம் ஒரு மண்டல து்ணத் த்லவரிடம் 
அனுமதி பெே நவண்டும்.
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இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, ெமேது கருத்து 
முரண்பா்டடுக தகாள்லக மேற்றும் ெல்டமுலறகல்ளக காணவும்.

கருத்து முரண்பாடுகள்

ேமது நிறுவனத்தின ோணயத்துடன அல்லது பகாள்்கொர பதாழில் முடிவுக்ள எடுக்கும் ேம்மு்டய 
திேனுடன தனிப்ெ்டட ேலனகள் குறுக்கிடும்நொது கருத்து முரண்ொடு நதானறுகிேது. அத்த்கய 
முரண்ொடுகள், ஹன்ட்நமனின ொரொக சிேப்புடன ெணி பெய்கினே ேமது ஆற்ே்லயும் 
ொதிக்கக்கூடும். 

கீழக்கண்ட விதத்தில் ஹன்ட்நமனுடன பதாடரபு பகாண்டுள்ள ஒரு நிறுவனத்தில் நீங்கள், உங்கள் 
வாழக்்கத் து்ண, உங்கள் பேருக்கமான குடும்ெ உறுப்பினர அல்லது உங்களுக்கு பேருக்கமான நவறு 
ஒருவர தனிப்ெ்டட அல்லது நிதிொர ஆரவம் பகாண்டிரு்நதால் கருத்து முரண்ொடு நதானேக்கூடும்:

விநிநயாகிப்ொளர

ொத்தியமுள்ள விநிநயாகிப்ொளர

வாடிக்்கயாளர

ொத்தியமுள்ள வாடிக்்கயாளர

நொ்டடியாளர

ேமது பொ்நத ேலன மற்றும் நிறுவனத்தின ேலனுக்கி்டநய முரண்ொடு உருவாகும் வ்கயில், ேமது 
நிறுவனத்தின தனியுரி்ம ெம்ெ்நதப்ெ்டட அல்லது ேமது ெணி மூலம் பெேப்ெ்டட இதர பதாழில் 
பதாடரொன தகவல்க்ள ோம் ெயனெடுத்தக்கூடாது.

நகாரிக்்கத் தி்டடம் அல்லது விநிநயாகிப்ொளர நதரவுடன பதாடரபு்டய ொத்தியமுள்ள முரண்ொ்ட்ட 
ோம் எதிரபகாள்ளும் ெ்டெத்தில், எ்நதபவாரு வ்கயிலும் நகாரிக்்க பெயல்மு்ே அல்லது நெச்சு 
வாரத்்தயின மீது தாக்கத்்த ஏற்ெடுத்துவதற்காக ேமது ெதவி்யப் ெயனெடுத்துவ்த ோம் 
தவிரக்க நவண்டும். ஏற்ெடக்கூடிய ொத்தியமுள்ள முரண்ொடு குறித்து ேமது நமலாளர அல்லது ேமது 
பதாழிற்ொ்ல க்டப்பிடித்தலுக்கான அதிகாரியிடம் ோம் உடனடியாகத் தகவல் பதாவிப்ெதுடன, 
அச்பெயல்மு்ேயிலிரு்நது ேம்்ம ோம் விலக்கிக் பகாள்ள நவண்டும். பெரும்ொலான கருத்து 
முரண்ொடுக்ளத் தீரக்க முடியும் எனெதால், நதானறுவதற்கு ொத்தியமுள்ள எ்நத முரண்ொடுக்ளயும் 
ேமது நமலாளருடன ோம் கல்நதாநலாசிக்க நவண்டும்.

ஹன்ட்நமன ெணியாளரகள் எனே மு்ேயில், ஹன்ட்நமன 
ெணியாளராக ோம் ஆற்றும் ெங்கின மூலம் பொரு்நதாத மு்ேயில் ோம் 
தனிப்ெ்டட ேன்ம அ்டவதற்கு வழிவகுக்கும் எ்நதபவாரு தனிப்ெ்டட 
பெயல் அல்லது சூழநி்ல்யயும் ோம் தவிரக்க நவண்டும். நொ்டடியின 
அடிப்ெ்டயில் ேன்ம அ்டவதற்காக அல்லது பதாழில்ொர 
குறிக்நகா்ள எ்டடுவதற்காக ேமது ஒழுக்கபேறிக்ள ோம் ஒருநொதும் 
வி்டடுக்பகாடுக்கக்கூடாது.

ேமது பேறிக்ளப் நெணுதல் … ேமது முதலீ்டடாளரகளுக்காக

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல் … ெமேது முெலீ்ட்டா்ளர்களுககாக 
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தவளிபபுற தொழில் முயற்சிகள் மேற்றும் நிதிொர் ஆர்வஙகள் 

இனபனாரு பதாழிலில் முதலீடு பெய்தல் அல்லது ெங்நகற்ேலானது ொத்தியமுள்ள கருத்து முரண்ொ்ட்ட 
உருவாக்கும் அல்லது ேமது முடிவுகள் ொரபுத்தன்மயால் ொதிக்கப்ெடக்கூடிய நதாற்ேத்்த அளிக்கும். 
ேமது நிறுவனத்தின சிே்நத ேலனுக்காக பகாள்்கொர முடிவுக்ள எடுக்கும் ேம்மு்டய திே்ன 
வி்டடுக்பகாடுக்க நவண்டிய தனிப்ெ்டட முதலீடு மற்றும் பவளி பதாழில் முயற்சிக்ள ோம் தவிரக்க 
நவண்டும்.

கீழக்கண்டவற்்ே ோம் தவிரக்க நவண்டுபமனெ்தநய இது குறிக்கிேது:

ஹன்ட்நமனுடன நொ்டடியிடுகினே அல்லது அதனு்டய்தப்நொலநவ உள்ள பொரு்டகள் மற்றும் 
நெ்வக்ள வழங்கும், உற்ெத்தி பெய்யும், அல்லது விற்ெ்ன பெய்யும் பதாழில்களில் ெங்நகற்ேல்

பொதுமக்கள் அல்லது ஹன்ட்நமன ெணியாளரகளுக்குப் பொதுவாகக் கி்டக்கினேவற்றிலிரு்நது 
நவறுெ்டட விதிமு்ேகள் மற்றும் நிெ்நத்னகளின கீழ ேமது விநிநயாகிப்ொளரகள் அல்லது 
வாடிக்்கயாளரகளுடன தனிப்ெ்டட ெரிமாற்ேங்களில் ஈடுெடுதல்

முனகூ்டடிநய பெேப்ெ்டட எழுத்துமூல ஒப்புதலினறி, ஹன்ட்நமனுடன பதாழிலில் ஈடுெ்டடுள்ள ஒரு 
நிறுவனத்தின அலுவலராக, பொது/நிரவாகப் ெங்காளராக, அல்லது இயக்குனராகப் ெணியாற்றுதல்

நதசிய ெங்குச் ெ்ந்தயில் பவளிப்ெ்டயாக வரத்தகம் பெய்யப்ெடாத அல்லது ேமது கருத்து 
முரண்ொ்டடுக் பகாள்்க மற்றும் ே்டமு்ேகளில் குறிப்பிடப்ெ்டடுள்ள வரம்புக்ளயும் கட்நது 
நேரடிச் ெ்ந்தயில் வரத்தகம் பெய்யப்ெடும் வாடிக்்கயாளரகள், விநிநயாகிப்ொளரகள் அல்லது 
நொ்டடியாளரகளிடம் முதலீடு பெய்தல்

ேமது ெணிொர கட்மக்ளச் பெய்யும் ேம்மு்டய திேனில் குறுக்கிடும் பதாழில் முயற்சிகளில் 
ெங்நகற்ேல்.

தவளி ஸ்வலைவாயபபு

உள்ளூர ெ்டடம் மற்றும் ஏநதனும் ெணிவாய்ப்பு ஒப்ெ்நதத்திற்கு உ்டெ்டடு, ஹன்ட்நமனில் ோம் ஆற்றும் 
ெங்குடன பதாடரபில்லாத பவளி நவ்லகள் அல்லது ெணிகளில் ஈடுெட ேமக்கு அனுமதி உண்டு. ேமது 
ெணிப் பொறுப்புக்ள குறிக்நகாள் ொர்நத மு்ேயிலும், ஆற்ேல்மிக்க வ்கயிலும், ெரியான நேரத்திலும் 
முடிக்கும் ேமது திே்னப் ொதிக்கக்கூடிய பவளிப் ெணி்ய ோம் தவிரக்க நவண்டும்.

வாடிகலகயா்ளர்கள் மேற்றும் விநிஸ்யாகிபபா்ளர்களுககு அனபளிபபுகள் அளித்ெல் மேற்றும் தபறுெல்

அனெளிப்பு அல்லது நகளிக்்க விரு்நது நொனேவற்றின தாக்கம் ஏதுமினறி, வரத்தக விதிகளின 
அடிப்ெ்டயில் முடிவுகள் எடுக்கப்ெடும்நொது ேமது நிறுவனத்தின பதாழில் ேலனகள் சிே்நத மு்ேயில் 
ொதுகாக்கப்ெடுகினேன. நியாயமான மற்றும் ொகுொடற்ே மு்ேயில் சிே்நத பதாழில் கணிப்புக்ள 
நமற்பகாள்ளும் ேமது அல்லது இனபனாரு ேெரின திே்னப் ொதிக்கினே அல்லது ொதிப்ெ்தப்நொல் 
நதானறுகினே எ்தயும் ோம் பகாடுக்கநவா அல்லது ஏற்கநவா கூடாது.

சில ெ்நதரப்ெங்களில், ஒரு நிச்ெயமான பதாழில் நோக்கம் நி்ேநவறியுள்ளதாகக் கருதி மற்றும் அதன 
மதிப்பு மற்றும் நிகழ அளவானது அச்சூழநி்லயில் அளவுக்கதிகமானது அல்ல எனே நி்லயில், 
ோம் ஓர அனெளிப்பு அல்லது நகளிக்்க விரு்நதி்ன அளிக்கலாம் அல்லது பெேலாம். குறிப்பி்டட 
சூழநி்லயில் எது அளவுக்கதிகமானது எனெ்த நிரணயிக்கும்நொது, ேமது சிே்நத கணிப்புத் திே்னப் 
ெயனெடுத்துவதுடன, ேமது நிறுவனத்தின கருத்து முரண்ொ்டடுக் பகாள்்க்யயும் பினெற்ே நவண்டும் 
எனறு எதிரொரக்கப்ெடுகிேது.

அனெளிப்பு அல்லது நகளிக்்க விரு்நதின பொரு்டடு, ோம் ஒருநொதும் ெணம் அல்லது ெணத்திற்கு 
ெமமானவற்்ே ஏற்கநவா அல்லது வழங்கநவா கூடாது.
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பராக்கத்திற்கு ஈடான்வ வருமாறு…

்ோக்கம்

ஈக்வி்டடி பங்குகள அலலது பிவணய பத்திேங்கள

கடன்கள

்பாது மக்களுக்கு இன்னமும் ைழங்கப்ப்டடிோ்த 
கூப்பன்கள அலலது ்தளளுபடிகள

பரிசு அ்டவடகள

பரிசுச் ோன்றி்தழ்கள

விடை

வினா

அ்ந்த அனுமதிச்சீ்டடுகளின் மதிப்பானது, நமது நிறுைனத்தின் 
கருத்து முேண்பாடுகள ்காளவகயிக் ைேம்புகவள மிஞசிய்தாக 
இருப்ப்தால, அ்ந்த அனுமதிேசீ்டடுகவள ஏற்ப்தற்கு முன் 
கிரேக் ்தனது ரமலாளர, இயக்குனர அலலது ்்தாழிற்ோவல 
கவடப்பிடித்்தல அதிகாரியிடம் ைழிகா்டடு்தல மற்றும் 
ஒப்பு்தவலப் ்பை ரைண்டும்.

ஒரு விற்பவனயாளர கிரேகுக்கு ஒரு விவளயா்டடு 
நிகழ்ச்சிக்கான மிக அதிக மதிப்புளள ்தவே நிவல 
இருக்வககளுக்கான அனுமதிச்சீ்டடுகவள ைழங்குகிைார. 
்தன்னால அ்நநிகழ்ச்சிக்கு ் ேலல முடியா்த்தால, அ்தற்கு ஈடாகத் 
்தனக்கு எதுவும் ரைண்டா்மன்று அ்ந்த விற்பவனயாளர 
கூறுகிைார. இ்ந்த அனுமதிச்சீ்டடுகவள கிரேக் ஏற்கலாமா?

அளவுக்கதிகமாகவும், ஏற்கத்தகாததாகவும் கருதப்ெடும் அனெளிப்புகள் வருமாறு:

ஆடம்பே விரு்நதுகள 

்்தாழிலுக்குத் ்்தாடரபிலலா்த ்பாரு்டகள மற்றும் ரேவைகள

பங்குகள மற்றும் பிவணய பத்திேங்கள

உண்வமயான ்்தாழில ரநாக்கமிலலா்த பயணம்

விவலயுயர்ந்த ஒயின் அலலது மதுபான பா்டடிலகள

ரகளிக்வக அலலது விவளயா்டடு நிகழ்ச்சிகளுக்கான விவலயுயர்ந்த அனுமதிச்சீ்டடுகள

்்தாழிலோோ பயன்பா்டடிற்காக, வீடு, விடுமுவை இலலம், அலலது இ்தே ்தங்குமிட ைேதிவய உபரயாகித்்தல

சிலலவை விற்பவன அலலது ைழக்கமான ே்நவ்த விவலவய நாம் ்ேலுத்்த ரைண்டியிோ்த மதிப்பிமிக்க 
எ்ந்த்ைாரு ்பாருளும் 

ஒரு அனெளிப்பு அல்லது நகளிக்்க வழங்கப்ெடுதல் ஏற்கத்தக்கதா எனெது குறித்து ேமக்கு ெரிவரத் 
பதரியாத ெ்டெத்தில், அத்ன ஏற்ெதற்குமுன, ேமது நமலாளர, இயக்குனர அல்லது பதாழிற்ொ்ல 
க்டப்பிடித்தல் அதிகாரியிடம் வழிகா்டடுத்ல ோடி, அவரு்டய ஒப்புத்லப் பெேநவண்டும். 
ெயண வெதி வழங்கப்ெடுவது மிகவும் மதிப்பு வாய்்நதது எனெதால், அதற்கு ேமது நமலாளர மற்றும் 
பதாழிற்ொ்ல க்டப்பிடித்தல் அதிகாரியிடம் முனகூ்டடிநய ஒப்புதல் பெே நவண்டும்.

ஏற்கத்தகாத அல்லது ஒப்புதலளிக்கப்ெடாத அனெளிப்பு அல்லது நகளிக்்க ேமக்கு வழக்கப்ெடும் 
ெ்டெத்தில், அ்நத அனெளிப்பி்ன நிறுவனத்தின பகாள்்க காரணமாக ஏற்க இயலாது எனே 
விளக்கத்்தக்கூறி ோம் ேயமாக மறுத்துவிட நவண்டும்.

ஏற்கத்தகாததாக அல்லது அளவுக்கதிகமானதாகக் கருதப்ெடக்கூடிய ஏநதனும் அனெளிப்்ெ ஒரு 
வாடிக்்கயாளர, விநிநயாகிப்ொளர அல்லது நவறு அரசுொரா அதிகாரிக்கு வழங்குவதற்கு முன, 
ோம் நமலாளர, இயக்குனர அல்லது பதாழிற்ொ்ல க்டப்பிடித்தல் அதிகாரியிடம் கல்நதாநலாசிக்க 
நவண்டும்.

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல் … ெமேது முெலீ்ட்டா்ளர்களுககாக 
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விடை

வினா

ரபாக்குைேத்துச் ்ேலவுக்கான பணமளிப்வப 
ஏற்ப்தற்குமுன் மாரரகா ்தனது ரமலாளர 
மற்றும் ்்தாழிற்ோவல கவடப்பிடித்்தல 
அதிகாரியிடம் ஒப்பு்தல ்பை ரைண்டும். 
்தைைான ரநாக்கங்களுக்காக ைழங்கப்படாமல, 
ஹன்்ட்ரமனின் ்்தாழிவல அப்பயணம் 
ரமம்படுத்தும் என்ைால ம்டடுரம அ்தற்கு 
ஒப்பு்தலளிக்கப்படலாம்.

ஒரு விற்பவனயாளர ஒரு ைரத்்தகக் கா்டசிக்கு 
்ேலை்தற்கான மாரரகாவின் ரபாக்குைேத்து 
்ேலவுகள அவனத்வ்தயும் ்தான் ஏற்ப்தாகக் 
கூறுகிைார. அதில கல்நது்காளைது 
மாரரகாவின் பணியில அைருக்கு உ்தவும். 
இச்ேலுவகவய மாரரகா ஏற்கலாமா?

விடைவினா

அது அைருவடய ரமலாளரின் மீது 
்தாக்கத்வ்த ஏற்படுத்்தக்கூடிய்தாகரைா 
அலலது அைருவடய ்காளவகோர 
்்தாழில கணிப்பிவன பாதிக்கின்ை 
ர்தாற்ைத்வ்தக் ்காண்டிருப்ப்தாகரைா 
உளள்தால, அது ஓர ஏற்கத்்தகா்த 
அன்பளிப்பாக இருக்கலாம். ரோனியா 
்தனது கைவலகவள உடனடியாக இ்ந்த 
ைழிகா்டடு்தலகளின் “ஆரலாேவன 
்பறு்தல மற்றும் இேகசியமாக 
அறிக்வகயளித்்தல” என்ை பிரிவில 
ப்டடியலிடப்ப்டடுளள ஆ்தாேங்களில 
ஒருைரிடம் ்்தரிவிக்க ரைண்டும்.

ஒருநாள, ்தனது ரமலாளர அைருவடய 
நண்பர ஒருைரிடம் ்தனது புதிய ்மார்ட 
ஃரபான் ்தனது மவனவி ்தனக்கு அன்பளிப்பாக 
ைழங்கியது என்று கூறிக் ்காண்டிருப்பவ்த 
ரோனியா ரக்டகிைார. அ்ந்த ்மார்ட 
ஃரபான் உண்வமயில அைருக்கு ஓர 
ஒப்ப்ந்த்தாேர ைழங்கிய அன்பளிப்பு என்பது 
ரோனியாவுக்குத் ்்தரியும். அ்ந்தச் ோ்தனம் 
விவலயுயர்ந்த்தாகவும், நமது நிறுைனத்தின் 
கருத்து முேண்பாடுகள ்காளவகயின் 
ைேம்புகவள மிஞசிய்தாகவும் இரு்ந்த்தால, 
அது ஹன்்ட்ரமனின் அன்பளிப்புகள 
்பறுை்தற்கான ்காளவகயின் மீைலாக 
இருக்கக்கூடு்மன்று ரோனியா ே்நர்தகிக்கிைார. 
ரோனியா என்ன ்ேயய ரைண்டும்?

இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, ெமேது 
ஊழல்-எதிர்பபுக தகாள்லக மேற்றும் ெல்டமுலறகல்ளக காணவும்.

அரசு அதிகாரிகளுககு அனபளிபபுகள் வழஙகுெல்

ஓர அரசு அதிகாரியுடன ெணி பெய்யும்நொநதா அல்லது ெணி பெய்யக் நகாரும்நொநதா ேமது வழக்கமான 
அனெளிப்புகள் மற்றும் நகளிக்்க பதாடரொன வழிகா்டடுதல்கள் பொரு்நதாது. ேமது நிறுவனத்திற்கு 
மு்ேயற்ே ேன்ம ஒன்ேப் பெறும் பொரு்டடு ஒரு பெயல் அல்லது முடிவின மீது தாக்கத்்த 
ஏற்ெடுத்துவதற்காக, ஓர அரசு அதிகாரிக்கு நகளிக்்க விரு்நது அல்லது அனெளிப்பு வழங்குவது, 
அது நேரடியாக அல்லது நவபோரு ேெர மூலம் ம்ேமுகமாக இரு்நதாலும், லஞெத்திற்கு ஒப்ொனதாக 
இருக்கலாம்.

ஒழுக்கபேறி மற்றும் க்டப்பிடித்தல் து்ே அல்லது ெ்டடத் து்ேயிடமிரு்நது முனகூ்டடிநய ஒப்புத்லப் 
பெோமல், ஒருநொதும் ஓர அரசு அதிகாரிக்கு எ்நத அளவிலும் ஒத்தா்ெ அல்லது அனெளிப்பு 
வழங்குதல், அவரகளுக்கு நகளிக்்க விரு்நதளித்தல் அல்லது ெயணச் பெலவுக்ள ஏற்ேல் நொனேவற்்ே 
வழங்கக்கூடாது. இது யூ.எ். ம்டடுமினறி, இதர ோடுகளுக்கும் பொரு்நதும். இது ஹன்ட்நமன ொரொகத் 
பதாழிலில் ஈடுெ்டடுள்ள எவருக்கும் பொரு்நதுவதாகும்.
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ஊழல் எதிர்பபு

ேமது நிறுவனம் ஒருநொதும் லஞெம் அல்லது ஊழ்லப் பொறுத்துக் பகாள்ளாது. ோம் எப்நொதுநம 
பதாழி்லப் பெறுவதற்கு அல்லது தக்க்வப்ெதற்கு, நெ்வக்ளப் பெறுவதற்கு அல்லது ேமது 
பதாழிலின ேன்மக்காக யார மீதாவது தாக்கத்்த ஏற்ெடுத்துவதற்கான நோக்கத்துடன வழங்கப்ெடுகினே 
(அல்லது வழங்கப்ெ்டடதாகத் நதாற்ேமளிக்கினே) அனெளிப்புகள், ்கயூ்டடுகள் அல்லது இதர 
பதா்கயளிப்புக்ள வழங்கக்கூடாது.

ைஞெம் மேற்றும் லகயூ்டடுகள்

அரசு அதிகாரி உ்டெட யாருக்காவது லஞெம் அல்லது ்கயூ்டடு வழங்குவதானது, ெல ோடுகளில் ஊழல் 
எதிரப்புச் ெ்டடங்களின கடு்மயான மீேலாகும். ஊழல் பெயல்ொடுகள் (லஞெம் அல்லது ்கயூ்டடு 
வழங்குதல் அல்லது வழங்குவ்தப் நொனறு நதானறுதல்) ஒரு குறிப்பி்டட ோ்டடிற்கு பவளிநய 
ேட்நதாலும் அது அ்நோ்டடின ஊழல் எதிரப்புச் ெ்டடங்களின மீேலாக இருக்கக்கூடும். ஊழல் எதிரப்புச் 
ெ்டடங்கள் (யூ.எ்., யூ.நக. மற்றும் சீனாவில் உள்ள்வ நொனே ெ்டடங்கள்) ஒரு தனிேெருக்கும் 
ேமது நிறுவனத்திற்கும் குற்ேவியல் அெராதங்க்ளக் பகாண்டிருக்கக்கூடும். இக்காரணத்திற்காக, ோம் 
எங்கு அ்ம்நதிரு்நதாலும் அல்லது பதாழில் பெய்தாலும், அ்னத்து வ்கயான லஞெம் மற்றும் 
்கயூ்டடுகளுக்கும் கடு்மயான த்ட விதிக்கப்ெ்டடுள்ளது.

லஞெமாகநவா அல்லது ்கயூ்டடாகநவா கருதப்ெடக்கூடிய ஒரு பெய்ல யாநரனும் பெய்திருப்ெதாக 
ோம் ெ்நநதகித்தால், ோம் அது குறித்து உடனடியாகத் தகவல் பதரிவிக்க நவண்டும்.

“ அரசு அதிகாரி” எனெது, அரசு, பொதுத்து்ே 
முக்மகள், அல்லது மாநிலத்திற்குச் 
பொ்நதமான நிறுவனங்கள் ம்டடுமினறி அரசியல் 
ஆ்டசிக்காகப் நொ்டடியிடும் நவ்டொளரக்ளயும் 
உள்ளடக்கியிருப்ெதாக விரிவாக விளக்கப்ெ்டடுள்ளது.

“ லஞெம்” எனெது, இனபனாரு ேெருக்கு, அவர மீது 
தாக்கத்்த ஏற்ெடுத்தும் நோக்கத்துடன வழங்கப்ெடும் 
மதிப்பு வாய்்நத ஒரு பொருளாகும். நவபோரு ேெர 
அல்லது மூனோம் ேெ்ர லஞெம் பகாடுக்கும்ெடி 
பெய்வதும் நீங்கநள லஞெம் பகாடுக்கினே பெயலுக்கு 
ஒப்ொனதாகும்.

“ ் கயூ்டடு” எனெதும் ஒருவ்க லஞெமாகும், இதில், 
ஒரு நிறுவனத்திற்கு பெலுத்த நவண்டிய பதா்கயில் 
சிறிதளவு, அவரகள் மீது தாக்கத்்த ஏற்ெடுத்துவதற்காக 
ஒரு ேெருக்குத் திருப்பி அளிக்கப்ெடுகிேது.

சில ோடுகளில், ஒரு குறிப்பி்டட ேெர அரசு அதிகாரியா எனெது குறித்து பதளிவாகத் பதரியாமல் 
இருக்கலாம். ஓர அரசு அதிகாரியாக இருக்கக்கூடியவருக்கு பெலுத்தத் தி்டடமிடப்ெடும் எ்நதத் 
பதா்கயளிப்பும் (அத்ன ஊழல் எதிரப்புச் ெ்டடங்களிலிரு்நது விலக்கு அளிக்கப்ெ்டட ஒனோக ோம் 
கருதினாலும்) ஒழுக்கபேறி மற்றும் க்டப்பிடித்தல் து்ே அல்லது ெ்டடத் து்ேயிடமிரு்நது முனகூ்டடிநய 
ஒப்புத்லப் பெற்றிருக்க நவண்டும்.

ேமது நிறுவனத்தின ொரொகச் பெயல்ெடும் ஒரு பதாழில் ெணியாளர (முகவர அல்லது ஆநலாெ்னயாளர 
நொனேவர) பெய்கினே ஊழல் பெயல்ொடுகளுக்கு, அவற்்ேப் ெற்றி ோம் அறி்நதாலும், 
அறியாவி்டடாலும், அதற்கான பொறுப்பி்ன ஹன்ட்நமன ஏற்க நவண்டி வரலாம். இக்காரணத்தினால், 
ஊழல் பெயல்ொடுக்ளத் தவிரக்கும் பொரு்டடு, ேமது பவளித் பதாழில் ெணியாளரகளின 
பொறுப்புறுதி்ய நிரணயிப்ெதற்கான அ்னத்து நியாயமான முயற்சிக்ளயும் ோம் நமற்பகாள்ள 
நவண்டும்.

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல் … ெமேது முெலீ்ட்டா்ளர்களுககாக 
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இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, ெமேது ஊழல்-எதிர்பபுக 
தகாள்லக, ெல்டமுலற மேற்றும் வழிகா்டடுெல் ஆவணஙகல்ளக காணவும்.

விடைவினா

இது அலுைலோர துரி்தப்படுத்தும் 
க்டடணம் என்ப்தற்கான ே்டடத்துவையின் 
உறுதியளிப்வபரயா அலலது ஒழுக்க்நறி 
மற்றும் கவடப்பிடித்்தல துவை அலலது 
ே்டடத் துவையிடமிரு்நது முவையான 
அங்கீகாேத்வ்தரயா ்பறும்ைவே ஆமி 
இத்்்தாவகவய ்ேலுத்்தக்கூடாது. ஓர 
அேசுப் பணியாளருக்குத் ்தைைான 
முவையில பணமளிப்பது ஊழல 
எதிரப்புச் ே்டடங்களின் கடுவமயான 
மீைலாக இருக்கலாம் மற்றும் இது 
நமது நிறுைனத்திற்கும், ேம்ப்ந்தப்ப்டட 
அவனத்து நபரகளுக்கும் குற்ைவியல 
அபோ்தங்களுக்கு ைழிைகுக்கக்கூடும்.

யூ.எ்.-ல, ஹன்்ட்ரமனின் ஒரு 
விற்பவன அலுைலகத்தில ஆமி 
பணிபுரிகிைார, இங்கு ஆசியாவிலுளள 
ஓர அேசு முகவமயுடன் அைர 
அடிக்கடி ்்தாழில ரமற்்காளகிைார. 
அங்குளள அதிகாரிகளில ஒருைரிடம் 
அைர ஒரு ்்தாழில தி்டடத்வ்த 
ேமரப்பிக்கும்ரபாது, ஆமி 800 
அ்மரிக்க டாலரகவள ்ேலுத்தும் 
ப்டேத்தில ஹன்்ட்ரமனின் ்்தாழில 
தி்டடத்தின் பரிசீலவனவய ்தான் 
துரி்தப்படுத்துை்தாக அ்ந்த அதிகாரி 
கூறுகிைார. ஆமி என்ன ்ேயய 
ரைண்டும்?

“ உதவுதலுக்கான பதா்கயளிப்புகள்” அல்லது 
“திருப்திப்ெடுத்தும் பதா்கயளிப்புகள்” வழக்கமாக 
சிறிய்வயாகவும், பராக்கமாகவும் ஓர அரசு 
அதிகாரிக்கு வழங்கப்ெடுகினேன, நமலும் இ்வ, 
ெ்டடபூரவமாக நிறுவனம் பெேநவண்டிய வழக்கமான 
அரசு நெ்வகளான அனுமதிக்ளப் ெரிசீலித்தல், 
காவல்து்ே ொதுகாப்பு வழங்குதல், அல்லது 
நெ்வக்ளத் தூிதப்ெடுத்துதல் ஆகியவற்றுக்காகக் 
பகாடுக்கப்ெடுெ்வயாகும்.

ெணமானது ஓர அரசு அதிகாரிக்குச் பெல்வதால், உதவுதலுக்கான பதா்கயளிப்புக்ள ெல 
ோடுகள் லஞெமாகக் கருதுகினேன. ேமது நிறுவனம், ோம் எங்கு பதாழில் பெய்தாலும், அங்கு 
அது ஓர ஏற்கப்ெ்டட வழக்கமாக இரு்நதாலும், உதவிக்கான அல்லது துரிதப்ெடுத்துவதற்கான 
பதா்கயளிப்புகள் வழங்குவ்த த்ட பெய்கிேது.

ஓர அரசு அதிகாரியுடனான ஒரு குறிப்பி்டட ெரிமாற்ேம் அனுமதிக்கப்ெ்டடதுதானா எனெ்த 
நிரணயிப்ெதற்கு, ஒழுக்கபேறி மற்றும் க்டப்பிடித்தல் து்ே அல்லது ெ்டடத் து்ேயிடமிரு்நது ோம் 
வழிகா்டடுத்லெ பெே நவணடும்.

நிலறஸ்வற்றிக தகாள்வெற்கான தொலகயளிபபுகள்

ஒரு குறிப்பி்டட ெகுதியில் உதவிக்கான அல்லது துரிதப்ெடுத்துவதற்கான பதா்கயளிப்புகள் 
ெ்டடபூரவமான்வயாகவும் பொதுவான வழக்கமாகவும் கருத்தப்ெ்டடாலும், அவற்்ே வழங்குவதற்கு 
ோம் ஒப்புக்பகாள்ளக்கூடாது.
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விடைவினா

முடியாது, ஏற்றுமதியாகக் கருதுை்தற்குத் 
்தகுதி ் பறுகின்ை ஒரு ் ்தாழிலநு்டபத்துடன் 
நா்டவடவி்டடு ்ைளிரயறுை்தற்குமுன் 
அைசியமான அவனத்து அனுமதிகவளயும் 
்பரன்ஹார்ட ்பற்றிருக்க ரைண்டும். 
ஹன்்ட்ரமன் பணியாளர ்ைளிநாடு 
பயணம் ்ேலலும்ரபாது, மடிக்கணினிகள 
மற்றும் ்தயாரிப்புக் வகரயடுகள உ்டபட, 
அைர எடுத்துச் ்ேலகின்ை ்பரும்பாலான 
்பாரு்டகள, ்மன்்பாருள அலலது 
்்தாழிலநு்டபத்திற்கு ஏற்றுமதி ைரத்்தகக் 
க்டடுப்பாடுகள ்பாரு்நதுை்தாகும். 
ஏற்றுமதி உரிமம் ்பறுைது அைசியமா 
என்பது குறித்து ்பரன்ஹாரடுக்கு 
நிச்ேயமாகத் ்்தரியா்த நிவலயில, அைர 
ேரைர்தே ைரத்்தக கவடப்பிடித்்தல குழுவின் 
ைழிகா்டடு்தவல நாட ரைண்டும்.

்காளமு்தல நிபுணோன ்பரன்ஹார்ட, 
இ்நதியாவிற்கு ஒரு கவடசி நிமிட 
பயணத்வ்த ரமற்்காளை்தற்காக 
நாவள புைப்படுகிைார. அைர ்தனது 
மடிக்கணினிவயக் ்காண்டு ்ேலல 
ரைண்டியுளளது, ஆனால அதில 
ஹன்்ட்ரமனின் நிேல ைடிைங்கள 
ஏோளமாக இருப்ப்தால, அ்தற்கு ்தான் 
ஒரு ஏற்றுமதி உரிமத்வ்தப் ்பற்றிருக்க 
ரைண்டு்மன்பவ்த அைர உணரகிைார. 
்தான் புைப்படுை்தற்கு முன்ன்தாக அைர 
அ்தற்கு விண்ணப்பித்்தாலும், உரிமத்வ்தப் 
்பைாமல அைோல நா்டவடவி்டடுச் 
்ேலல முடியுமா?

இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, ெமேது ெர்வஸ்ெெ 
வர்த்ெகக கல்டபபிடித்ெல் தகாள்லக-லயக காணவும்.

ெர்வஸ்ெெ வர்த்ெகக கல்டபபிடிபபு

இறககுமேதி/ஏற்றுமேதி

நதசிய ொதுகாப்பு மற்றும் அயல்ோ்டடுக் பகாள்்க நோக்கங்கள் காரணமாக, ெல ோடுகள் இேக்குமதி 
மற்றும் ஏற்றுமதி க்டடுப்ொடுக்ள விதிப்ெதுடன, ெரவநதெ நிதி மற்றும் வரத்தகப் ெரிமாற்ேங்க்ளயும் 
ஒழுங்க்மக்கினேன. ேமது நிறுவனம் உலகம் முழுவதிலும் தனது பொரு்டகள் மற்றும் நெ்வக்ள 
வழங்கி வருவதால், ேமது உலகளாவிய பதாழில் பெயல்ொடுக்ளக் க்டடுப்ெடுத்தும் அ்னத்து ெரவநதெ 
மற்றும் நதசிய விதிமு்ேகள் மற்றும் க்டடுப்ொடுக்ளயும் ோம் பினெற்ே நவண்டியது அவசியமாகும்.

நவபோரு ோ்டடிலுள்ள ஒரு ேெருக்கு ஒரு பொருள், நெ்வ, பதாழில்நு்டெம் அல்லது ஒரு சிறிய தகவல் 
அனுப்ெப்ெடும்நொது ஓர “ஏற்றுமதி” நிகழகிேது. ஒரு ேெர உலகின எ்நதப் ெகுதியில் இரு்நதாலும், 
குடிமகனல்லாத ஒருவருக்கு பதாழில்நு்டெம், பதாழில்நு்டெத் தகவல் அல்லது பமனபொருள் 
வழங்கப்ெடும்நொதும் ஏற்றுமதி நிகழலாம். எ்நதபவாரு பொருள், நெ்வ, பதாழில்நு்டெம் அல்லது 
தகவலின ஏற்றுமதியில் ஈடுெடுவதற்கு முனபும், அனுப்புகினே ோடு மற்றும் பெறுேரின தகுதி்ய ோம் 
ெரிொரக்க நவண்டும். ோம் நத்வப்ெடும் அ்னத்து உரிமங்கள் மற்றும் அனுமதிக்ளப் பெறுவதுடன, 
பொரு்நதும் வரிகள் மற்றும் க்டடணங்க்ளயும் பெலுத்த நவண்டும்.

நவபோரு ோ்டடிற்குள் ஓர அயல்ோடு அல்லது பவளி ஆதாரத்திலிரு்நது பொரு்டக்ள எடுத்துவருகினே 
ஓர இேக்குமதி பெயல்ொடும்கூட ெல்நவறு ெ்டடங்கள் மற்றும் க்டடுப்ொடுகளுக்கு உ்டெ்டடதாகும். 
இேக்குமதி பெயல்ொடுகளுக்கு, ோ்டடிற்குள் நு்ழயும் இேக்குமதி பெய்யப்ெ்டட பொரு்டகளுக்கு வரிகள் 
அல்லது க்டடணங்க்ள ோம் பெலுத்த நவண்டியிருக்கலாம் மற்றும் சில ஆவணங்க்ளயும் ெமரப்பிக்க 
நவண்டியிருக்கலாம்.

வரத்தகக் க்டடுப்ொ்டடு ெ்டடங்கள் ேமது பொரு்டக்ள அனுப்புதலுக்கு ம்டடுமினறி, ேமது 
பெயல்ொடுகளின ெல அம்ெங்களுக்கும் பொரு்நதுவதாகும். நதசிய எல்்லக்ளக் கட்நத தகவல் மற்றும் 
பதாழில்நு்டெப் ெரிமாற்ேங்கள் (ெயற்சியளித்தல், மினனஞெல் மற்றும் வ்ல அணுக்கம் உள்ளி்டட்வ) 
வரத்தகக் க்டடுப்ொடுகளுக்க உ்டெடுத்தப்ெடலாம். சில ோடுகள் (யூஎ் நொனே்வ) தங்கள் 
ோ்டடிற்குள்ளாகநவ குடிமக்கள் அல்லாதவரகளுக்கு பதாழில்நு்டெத் தகவல்க்ள பவளியிடுவதற்கு 
க்டடுப்ொ்ட்ட விதிப்ெதால், பதாழில்நு்டெ மாற்ேங்கள் ெம்ெ்நதப்ெ்டட அ்னத்து வரத்தகக் 
க்டப்பிடித்தல் ெ்டடங்க்ளயும் ோம் அறி்நதிருப்ெதும், அவற்்ேக் கவனத்துடன பினெற்றுவதும் 
அவசியமாகும்.

வரத்தகக் க்டடுப்ொடு பொரு்நதுமா எனே ெ்நநதகம் ஏற்ெடும் ெ்டெத்தில் ோம் ெரவநதெ வரத்தகக் 
க்டப்பிடித்தல் குழுவின வழிகா்டடுத்ல ோட நவண்டும். 

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல் … ெமேது முெலீ்ட்டா்ளர்களுககாக 
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ஒரு ேெர, குழு அல்லது ோடானது, நவறு சில 
குறிப்பி்டட மக்கள் அல்லது ோடுகளுடன பதாழில் 
பெய்ய மறுக்கும்நொது “புேக்கணிப்பு” நதானறுகிேது.

ஒரு ோடு (அல்லது அ்நோ்டடுடன பதாடரபு்டய ஓர அ்மப்பு), தனது புேக்கணிப்பு நகாரிக்்க்ய 
ஒரு நகாருகினே அ்ழப்பு, பகாள்முதல் ஆரடர, ஒப்ெ்நதம், வி்லப்ெ்டடியல், கப்ெல் நொக்குவரத்து 
ஆவணம், வினாப்ெ்டடியல், கடன ொனறு அல்லது ஒரு ெரிமாற்ேத்தின பதாடரொன வாய்பமாழியாக 
வழங்கலாம். மு்ேயற்ே புேக்கணிப்ொனது, ஒரு குறிப்பி்டட ோ்டடுடன அல்லது அதன குடிமக்களுடன 
அல்லது புேக்கணிக்கப்ெ்டட ோ்டடுடன பதாழிலில் ஈடுெ்டடுள்ள சில நிறுவனங்களுடன பதாழில் பெய்ய 
ோம் மறுப்ெதற்கான நகாரிக்்க்ய உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம்.

புேக்கணிப்புக் நகாரிக்்க்ய ோம் ஒதுக்கித் தள்ளவும் முடியாது அல்லது அதன மீது ேடவடிக்்க 
எடுக்கவும் முடியாது. ஏநதனும் ஒரு வ்கயில் ஒரு புேக்கணிப்பில் ெங்நகற்க நவண்டுபமனே நகாரிக்்க, 
அல்லது புேக்கணிக்கப்ெ்டட ோ்டடிலுள்ள பெயல்ொடுகள் ெற்றிய தகவல்க்ள அளிக்குமாறு, புேக்கணிப்பு 
நிெ்நத்னகள் அடங்கிய கடன ொனறி்ன பெயல்ெடுத்துமாறு அல்லது புேப்ெடும் இடத்தின எதிரம்ே 
ொனேளிப்புக்ள வழங்குமாறு ோம் நகாரிக்்க்ய பெற்ோல், அத்ன ோம் உடனடியாக ெரவநதெ 
வரத்தகக் க்டப்பிடித்தல் குழுவிற்கு பதரிவிக்க நவண்டும்.

 

ெல்டகள் மேற்றும் புறககணிபபுகள்

சில ோடுகள், தங்கள் ோ்டடிற்குள் பெயல்ெடும் நிறுவனத்தின மீது புேக்கணிப்புத் நத்வக்ள சுமத்தும் 
முயற்சிகளில் ஈடுெடுகினேன. ேமது ெரவநதெ பெயல்ொடுகள் காரணமாக, மு்ேயற்ே புேக்கணிப்புக் 
நகாரிக்்ககள் விஷயத்தில் ோம் கவனத்துடன இருப்ெதுடன, அத்த்கய நகாரிக்்ககள் அ்னத்்தயும் 
வழிகா்டடுதலுக்காக ெரவநதெ வரத்தகக் க்டப்பிடித்தல் குழுவிற்குத் பதரிவிக்க நவண்டும்.
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ஒரு தகவலானது, அது ெம்ெ்நதப்ெ்டட நிறுவனத்தின 
ெங்குக்ள வாங்க, ்வத்திருக்க அல்லது விற்ெ்ன 
பெய்ய நவண்டுமா எனெ்த ஒரு நியாயமான 
முதலீ்டடாளர நிரணயிப்ெதற்கு முக்கியத்துவம் 
வாய்்நததாக இருக்கும்நொது “பொருள்ொர்நதது” 
எனறு கருதப்ெடுகிேது. ஒரு தகவல் பொதுவாக 
பவளியிடப்ெடுவதற்கு முன, ஒரு முழு வரத்தக தினம் 
கட்நது பெல்லும் வ்ர அத்தகவல் பொதுவல்லாத 
அல்லது பவளியிடப்ெடாததாக ஒனோகக் 
கருதப்ெடுகிேது. உள் தகவல் நேரம்ேயாகநவா அல்லது 
எதிரம்ேயாகநவா இருக்கலாம்.

உள் வர்த்ெகம்

பி்ணயப் ெத்திரங்க்ள (ெங்குகள், ொண்டுகள் மற்றும் விருப்ெத்நதரவுகள் நொனே்வ) வாங்க, 
விற்க அல்லது அவற்றில் வரத்தகம் பெய்வதற்கான தனிப்ெ்டட முதலீ்டடு முடிவுக்ள எடுப்ெதற்கு ோம் 
பொருள்ொர்நத பொதுவல்லாத தகவல்க்ளப் ெயனெடுத்தமா்டநடாம். நமலும், ேமது நிறுவனத்தில் 
ேமது ெணி அல்லது ெதவி மூலம் ோம் பெறுகினே தகவல்களின அடிப்ெ்டயில், நவபோரு 
நிறுவனத்தின ெங்குக்ள ோம் வாங்கநவா அல்லது விற்கநவா நொவதில்்ல. இது உள் வரத்தகமாகக் 
கருதப்ெடுவதுடன, ஒரு தனிேெர ெணியாளருக்கு குற்ேவியல் அெராதம் விதிக்கப்ெடுவதற்கும், ேமது 
நிறுவனத்திற்கு கடு்மயான பினவி்ளவுகள் ஏற்ெடுவதற்கும் வழிவகுக்கக்கூடும்.

முதலீ்டடு முடிவுக்ளப் ெரி்நது்ரப்ெதற்காக, அல்லது தங்கள் முதலீ்டடு 
முடிவுக்ள எடுக்க அவரகளுக்கு உதவும் பொரு்டடு மற்ேவரகளுக்கு 
அளிப்ெதற்காக, பொருள்ொர பொதுவல்லாத தகவல்க்ளப் ெயனெடுத்துவ்த, 
உள் வரத்தகத்தின மீதான ேமது த்ட உள்ளடக்கியுள்ளது.

உள் தகவல்களுக்கான சில உதாரணங்கள் வருமாறு:

எதிரகால வருமானங்கள் அல்லது இழப்புகளுக்கான முனகணிப்புகள்

நிலு்வயிலுள்ள அல்லது தி்டடமிடப்ெடும் ஒருங்கி்ணப்பு அல்லது 
்கயகப்ெடுத்துதல் பதாடரொன பெய்தி

பொத்துக்களின குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான விற்ெ்ன குறித்த பெய்தி

நிறுவனத்தின ெங்குகள் குறித்த நிதிகள் மற்றும் இதர நிகழவுகள்

நிரவாக நமலாண்்ம அ்மப்பில் மாற்ேங்கள்

குறிப்பிடத்தக்க புதிய தயாரிப்புகள் அல்லது கண்டுபிடிப்புகள்

பதாடர்நது ே்டபெறுகினே அல்லது ஏற்ெடும் வாய்ப்புள்ள வழக்கு 

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல் … ெமேது முெலீ்ட்டா்ளர்களுககாக 
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கூடாது. வகயகப்படுத்தும் ்ேயதி 
்பாருளோர்ந்தது என்ை யூகத்தின் 
அடிப்பவடயில, ்தனது பங்குகவள 
விற்ப்தற்குமுன், இ்ந்தப் பரிமாற்ைம் 
்பாதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்ைவே, 
ேரியான ்தருணத்திற்காக ஹன்் காத்திருக்க 
ரைண்டும். ் பாருளோர ் பாதுைாக்கப்படா்த 
்தகைவல வைத்திருக்கும் ரநேத்தில, அைர 
்தனது பங்குகளின் ைரத்்தகத்தில ஈடுப்டடால, 
அைர உள ைரத்்தகத்தில ஈடுபடுை்தாகக் 
்காளளப்படலாம், இது குற்ைவியல 
அபோ்தங்களுக்கு ைழிைகுக்கக்கூடும்.

ஹன்் ்தனது மகவனப் 
பலகவலக்கழகத்தில ரேரப்ப்தற்காக 
்தான் வைத்திருக்கும் ஹன்்ட்ரமன் 
பங்குகவள விற்கத் தி்டடமிடுகிைார. 
்தனது பணியின்ரபாது, ்தனது நிறுைனம் 
இன்்னாரு ்பரிய நிறுைனத்வ்தக் 
வகயகப்படுத்துை்தற்காக இேகசியமாக 
ரபச்சுைாரத்வ்த நடத்தி ைருைவ்த அைர 
அறி்நது ்காளகிைார. அ்தற்குப் பிைகும் 
அைர ்தனது ஹன்்ட்ரமன் பங்குகவள 
விற்க ரைண்டுமா?

இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, ெமேது 
உள் வர்த்ெகக தகாள்லகலயக காணவும்.

கு்ே விற்ெ்ன எனெ்வ, விற்ெ்ன பெய்யப்ெடும் 
நேரத்தில், பி்ணய ெத்திரங்கள் விற்ெ்னயாளருக்குச் 
பொ்நதமில்லாத நி்லயில் இருப்ெதாகும், அவவாறு 
பொ்நதமாக இரு்நதாலும், அது விற்ெ்ன முடி்நத 20 
ோ்டகளுக்குள் ஒப்ெ்டக்கப்ெடமா்டடாது. ெ்ந்த 
கணிெமான அளவிற்கு இேங்குமுகமாக இருக்கும் எனறு 
எதிரொரக்கப்ெடும்நொது அல்லது ெங்குகளின மதிப்பு 
ெரியும் எனே எதிரொரப்பு நிலவும்நொது பொரும்ொலும் 
கு்ே விற்ெ்னகள் ே்டபெறுகினேன.

ஹன்ட்நமன ெங்குகளின கு்ே விற்ெ்ன உள்ளார்நத 
யூகத்தின அடிப்ெ்டயிலானது. ேமது நிறுவன ெங்குகளின 
கு்ே விற்ெ்னயில் ஈடுெடும் ெணியாளரகள், அத்த்கய 
முயற்சி ஏதுமில்்ல எனோலும், உள் தகவல் மூலம் 
லாெம் பெறுகினே முயற்சி்யப் நொனே நதாற்ேத்்த 
ஏற்ெடுத்துகினேனர. இ்நதக் காரணத்திற்காக, ஹன்ட்நமன 
ெங்குகளின கு்ே விற்ெ்னயில் ோம் ஈடுெடக்கூடாது.

குறிப்பி்டட விவரம் உள் தகவலாகக் கருதப்ெட நவண்டுமா எனெது குறித்த ெ்நநதகம் இரு்நதால், ோம் 
ெ்டடத் து்ே்யத் பதாடரபு பகாள்ள நவண்டும்.

அங்கீகாரம் பெற்ே நிறுவனப் பிரதிநிதிகள் மூலம் பொதுவல்லாத தகவல்க்ள பவளியிடுவதற்கான 
குறிப்பி்டட பெயல்மு்ேக்ள ேமது நிறுவனம் பகாண்டுள்ளதால், நிறுவனத்திடமிரு்நது பொதுவல்லாத 
தகவல்க்ளக் நகாரும் எ்நதபவாரு ேெரிடமிரு்நதும் பெேப்ெடும் விொர்ணகள் அல்லது நகாரிக்்கக்ள 
ோம் முதலீ்டடாளர உேவுகளின து்ணத் த்லவரின ொர்வக்கு அனுப்பி ்வக்க நவண்டும்.
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நீங்கள மு்தலில அ்ந்த ஆைணங்கள ஏர்தனும் பதிவுகள 
ரேமிப்புத் ர்தவைகளுக்கு உ்டப்டடவையா அலலது 
ஏர்தனும் ே்டட விைகாேங்களுடன் ்்தாடரபுளள, 
ே்டடரீதியாக இருத்தி வைக்கப்ப்டடுளளவையா 
என்பவ்த நிரணயிக்க ரைண்டும். இைற்றில 
ஏர்தனும் ஒன்று ்பாரு்நதும் ப்டேத்தில, பதிவு 
ரேமிப்பு அ்டடைவணயில குறிப்பிடப்ப்டடுளள 
காலத்திற்கு அலலது ே்டடப்படியான இருத்தி 
வைத்்தல நீக்கப்படும் ைவே (இைற்றில எது நீண்ட்தாக 
உளளர்தா அது ்பாரு்நதும்) அப்பதிவுகள 
ரேமித்து வைக்கப்பட ரைண்டும். அப்பதிவுகள 
எ்ந்தக் க்டடுப்பா்டடின் கீழும் ைோவி்டடால மற்றும் 
அவை அழிக்கப்பட ரைண்டு்மன்ைால, ஆனால 
அைற்றில இேகசியத்்தன்வம ்காண்ட ்தகைலகள 
இடம்்பற்றிருக்கும் ப்டேத்தில, அவை துகளகளாக்கும் 
முவையில அழிக்கப்பட ரைண்டும், இ்தற்காக 
அவை பாதுகாப்பான ரேகரிப்புக் ்காளகலன்களில 
வைக்கப்ப்டடு, துகளகளாக்கப்படுை்தற்காக என்று 
்்தளிைாகக் குறிப்பிடப்பட ரைண்டும். 

எங்கள துவையின் ரகாப்பு 
சீேவமப்பு நிகழ்வின் ஒரு 
பகுதியாக சில ஆைணங்கவள 
நான் நீக்கி அப்புைப்படுத்்த 
விரும்புகிரைன். நான் என்ன 
்ேயய ரைண்டும்?

இபபிரிவு தொ்டர்பான ஸ்மேலும் விவரஙகளுககு, ெமேது ஆவண ஸ்மேைாண்லமேத் தி்ட்டம்-ஐ 
காணவும் அல்ைது உஙகள் க்ளப பதிவு ஒருஙகிலணபபா்ளலரத் தொ்டர்பு தகாள்்ளவும்.

புத்ெகஙகள் மேற்றும் பதிவுகள்

ோம் உருவாக்கும் ஒவபவாரு ெதிவு மற்றும் ோம் உள்ளிடும் அ்னத்து தரவு உ்டெட, எல்லா தகவல் 
ெரிமாற்ேங்களிலும் ோம் நேர்மயாகவும், ோணயத்துடனும் ேட்நது பகாள்ள நவண்டும்.

தொழில் பதிவுகளின துல்லியத்ெனலமே

ேமது நிறுவனம் ெராமரிக்கும் தகவல்களின துல்லியத்தன்மக்கு ோம் அ்னவருநம ெங்களிக்கிநோம். 
ஒவபவாரு ெதிவும் (தனிப்ெ்டட நேரம், பெலவின அறிக்்ககள், வி்லப்ெ்டடியல்கள், நிதிொர 
உள்ளீடுகள், ேன்மக்கான நகாரிக்்ககள், மற்றும் ொதுகாப்புப் ெதிவுகள் உ்டெட) துல்லியமாகவும், 
முழு்மயாகவும் இருக்க நவண்டும். அ்னத்து நிதிொர ெரிமாற்ேங்க்ளயும் ோம் துல்லியமாகவும், 
ெரியான நேரத்திலும், நத்வப்ெடும் ஆவணங்களின உதவியுடன அறிவிப்ெதற்கு ஏதுவாக, ேமது 
நிறுவனத்தின உள் க்டடுப்ொடுகள் மற்றும் அ்னத்து ெதிவு ெராமரிப்புத் நத்வகளுக்கான மு்ே்யயும் 
ோம் பினெற்ே நவண்டும்.

பினவரும் பெயல்ொடுகள் எதிலும் ோம் ஈடுெடாமல் இருப்ெ்த ோம் உறுதி பெய்து பகாள்ள நவண்டும்: 

நிறுவனத்தின நிதிக்ள ம்ேத்தல்

நிறுவனத்தின ெரிமாற்ேங்க்ள தவோக எடுத்துக்கா்டடுதல் (அத்த்கய நிதிகளுக்கு ஆதரவாக உள்ள 
ஆவணங்கள் விளக்கிக்கூறும் நோக்கங்களுக்கு மாோக நவறு நோக்கத்திற்காக நிதிக்ளப் ெயனெடுத்துதல் 
உ்டெட)

பவளியிடப்ெடாத அல்லது ெதிவு பெய்யப்ெடாத நிதி கணக்குக்ள உருவாக்குதல்

நவண்டுபமனநே ெ்டடவிநரா பெயல்களாக இருகக்கூடிய்வக்ள அனுமதித்தல்

ஏநதனும் கணக்கியல் அல்லது தணிக்்க விவகாரத்தில் ெ்நநதகம் நதானறினால், ேமது கவ்ல்ய உள் 
க்டடுப்ொடுகள் மற்றும் உள் தணிக்்கக்கான து்ணத் த்லவருடன ோம் ெகிர்நது பகாள்ள நவண்டும்.

ஆவண ஸ்மேைாண்லமே மேற்றும் பதிவுகல்ள லவத்திருத்ெல்

ேமது நிறுவனத்தின ஆவண நமலாண்்ம ே்டமு்ேக்ளப் பினெற்றுவது, ேமது பதாழில் 
முடிவுகளுக்கு உதவியாக ெரியான தகவல்க்ள ோம் ெராமரிப்ெ்த உறுதி பெய்கிேது. நிறுவனத்தின 
ெதிவு நெமிப்பு அ்டடவ்ண மற்றும் ஆவண நமலாண்்மத் தி்டடம் ஆகிய்வ, ெதிவுகள் 
எ்நதக் காலக்க்டடத்திற்கு நெமித்து ்வக்கப்ெட நவண்டும் மற்றும் எ்நதச் சூழநி்லகளில் அ்வ 
அழிக்கப்ெடலாம் எனெ்தக் குறிப்பிடுகினேன. தற்காலிகமான அல்லது வெதிக்காக எடுக்கப்ெ்டட 
பிரதிக்ள குறிப்பி்டட கால இ்டபவளிகளில் அப்புேப்ெடுத்தவிடலாம் எனோலும், ெதிவு நெமிப்பு 
அ்டடவ்ணயில் குறிப்பிடப்ெ்டடுள்ள காலத்திற்கு முனனதாக நிறுவனத்தின ெதிவுக்ள அழிப்ெ்த ோம் 
தவிரக்க நவண்டும்.

ெமேது தெறிகல்ளப ஸ்பணுெல் … ெமேது முெலீ்ட்டா்ளர்களுககாக 
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Michael Ritchie
Stephanie Rouderies
Kathy Sellstrom
Toon Severi
Trent Shidaker
Lihle Sibiya
Mark Simon
Mansur Sirin
Danny Steegen
Helen Sun
Mihara Tennakoon
Thomas Theobald
Sebastien Trombini 
Paolo Vidal
Maira Vilcane
Nick Webster
Felicia Zamarripa

Anthony Jewett
Tony Jones
Raymond Kaiser 
Violet Kong 
Inka Korteweg
Laura Lahesmaa 
Melanie Libsig
Yun-Shan Lui 
Heidi Era-Malik
Francois Ernest Mongory  
Sivaraman Muthukumaran 
Francesca Navini Monica 
Parson
Eric Peng
Sara Perkins
Pascal Peron
Dan Plutto
Katherine Piasecki
Matt Pogue
Lisa Raets

Atif Ashraf 
Dave Burge
Antonio Capozza
Ouafaa Chawki
Feixia Chen
Roy Conn
Roberto Dalziel
Judie Dembicki
Nathalie Detain 
Alessandro Di Carlo 
Sheila Dubs
Stefan Emmenecker
Vicky Fan
Sharmarke Abdirizak Farah
Connie Gee
Alessia Giamminelli
Aurelien Graffouillère 
Paul Holmes
Ishak Ibrahim
Fabio Invernizzi 

Our thanks to the following employees for agreeing to appear in the 
Huntsman Business Conduct Guidelines

ேமது பதாழில் பேறிகளுக்கான 
வழிகா்டடுதல்களில் விலக்குகள்

ேமது பதாழில் பேறிகளுக்கான வழிகா்டடுதல்கள், ஹன்ட்நமனின அ்னத்து ெக ஊழியரகள், 
அலுவலரகள் மற்றும் இயக்குனரகளுக்கும் ெமமாகப் பொரு்நதுவதாகும். எனநவ, மிக அரிதான 
சூழநி்லகளில் ம்டடும் ேமது வழிகா்டடுதல்களிலிரு்நது விலக்குகள் அளிக்கப்ெடுகினேன. 
பெயலதிகாரிகள் மற்றும் இயக்குனரகளுக்கான விலக்குகள் முனகூ்டடிநய நிரவாகக் குழுவினால் 
ஒப்புதலளிக்கப்ெட நவண்டும் மற்றும் சில சூழநி்லகளில் உடனடியாக அது ெங்குதாரரகளுக்குத் 
பதரிவிக்கப்ெட நவண்டும். பொரு்நதும் ெ்டடங்கள் மற்றும் க்டடுப்ொடுகளின நத்வக்நகற்ேவாறு 
வழங்கப்ெ்டடுள்ள விலக்குக்ள ோங்கள் பதரிவிக்கிநோம்.

ெணிகலககள், அரசு விொரலணகள், ஆயவுகள், அல்ைது ெ்ட்டம்ொர் ெச்ெரவுகள்

ேமது பதாழிற்ொ்லக்ள ஆய்வு பெய்கினே அல்லது ேமது நிறுவனத்தின பெயல்ொடுக்ள 
மறுஆய்வு பெய்கினே அரசு க்டடுப்ொ்டடு அதிகாரிகள் அல்லது ஆய்வாளரகளுடன ோம் ஒத்து்ழக்க 
நவண்டுபமனறு எதிரொரக்கப்ெடுகிேது. ஏநதனும் எதிரொரக்கப்ெடுகினே அல்லது நிலு்வயிலுள்ள 
ெச்ெரவு, ஆய்வு அல்லது தணிக்்க ெம்ெ்நதமாகத் நத்வப்ெடும் எ்நதபவாரு ெதி்வயும் உடனடியாகப் 
ொதுகாப்ெதற்கு, “நிறுத்தி ்வப்ெதற்கு” ோம் கவனம் எடுத்துக் பகாள்ள நவண்டும். அதாவது, தனிேெர 
ெணியாளருக்கு அல்லது ேமது நிறுவனத்திற்கு கடு்மயான பினவி்ளவுக்ள ஏற்ெடுத்தும் எனெதால், 
ஒரு புலனாய்வு, ெ்டட வழக்கு, தணிக்்க அல்லது மறுஆய்வுக்கு பிரச்்ன ஏற்ெடுத்தும் பொரு்டடு 
ஏநதனும் ஆவணம் அல்லது ெதி்வ அழித்தல், ம்ேத்தல் அல்லது திருத்துதல் ஆகியவற்்ே ஒருநொதும் 
பெய்யக்கூடாது எனெ்தநய இது குறிக்கிேது. ஒரு ெதிவு ெ்டடப்ெடி நிறுத்தி ்வக்கப்ெ்டடுள்ளதா எனெது 
குறித்து ேமக்கு ெ்நநதகம் இரு்நதால், ோம் ெ்டடத் து்ே்யத் பதாடரபு பகாள்ள நவண்டும்.

மூனோம் ேெரிடமிரு்நது பெேப்ெ்டட, ேமது நிறுவனத்தின தனியுரி்ம அல்லது இதர பதாழில் 
பதாடரொன விவரங்கள் ெம்ெ்நதப்ெ்டட ஏநதனும் ஆஜர அறிப்புகள் அல்லது எழுத்துமூல நகாரிக்்ககள் 
குறித்து நிறுவனத்தின ொரொக ஏநதனும் ேடவடிக்்க எடுப்ெதற்கு அல்லது உறுதியளிப்ெதற்கு முனனதாக, 
ோம் ெ்டடத் து்ேக்கு தகவல் பதரிவிக்க நவண்டும்.

39



Global headquarters 
Huntsman Corporation
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands
Texas 77380
USA
Telephone +1 281 719 6000
Fax +1 281 719 6416

www.huntsman.com

Copyright © 2018 Huntsman Corporation or 
an affiliate thereof. All rights reserved. 

The use of the symbol ® herein signifies the 
registration of the associated trademark in 
one or more, but not all, countries.


