
We 
Reflect 
Our-
selves

கிளாரியண்ட் 
நெறிமுறைகள் குறியீடு
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கிளாரியண்ட் -இல், நமது முடிவுகளும், செயல்களும் ஒரு தாககத்த 
ஏற்படுததுகின்றன என்ப்த நாஙகள் அறிவ�ாம். நாம் பி்ற 
மனிதரகள், நமது சுறறுச்சூழல், நம்்மச் சுறறியுள்ள ெமூகஙகள் 
மீது அகக்்ற சகாண்டிருககிவ்றாம். நாம் செய�து ெரியான �ழியில் 
செயயப்படு�்த உறுதிசெயய நாம் நமது நடத்தக்ளக கருததில் 
சகாள்கிவ்றாம்.
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அனபான சக ஊழியரகறள, 

ஸநபஷால்டி நகமிக்கல்ஸ துறையில் ஒரு முனனணி நிறுவனைாக இருக்க றவண்டும் 

எனபறே ெைது குறிக்றகாள். வாடிக்றகயாளரகள், ஊழியரகள், பங்குோரரகள், ொம் 

இயங்கும் சமூகங்கள் ஆகிய அக்கறை நகாண்டிருப்றபார அறனவருக்கும் சராசரிக்கும் 

அதிகைான ைதிப்றப உருவாக்குவேன மூலம் ொம் இறேச் சாதிக்கிறைாம். 

கிளாரியண்ட் -இல், ெைது முடிவுகளும், நசயல்களும் சுற்றுச்சூழல் மீதும், ெம்றைச் 

சுற்றியுள்ள ைனிேரகள் மீதும் ஒரு ோக்கதறே ஏற்படுததுகினைன எனபறே ொங்கள் 

அறிறவாம். ொம் யார, ொம் எறே ஆேரிக்கிறைாம் எனபறே ெைது ெடதறே பிரதிபலிக்கிைது. 

எப்றபாதும் ைாறிவரும் சூழலில், வலுவான வழிகாட்டுேல் நகாள்றககள் ெம்மிடம் இருப்பது 

மிகவும் முக்கியம் ஆகும். ெைது ஆறு ைதிப்புகள், ெம் பிராண்ட் ைற்றும் இநே நெறிமுறைகள் 

குறியீடு அறனததும் ெைது அறடயாளததின ஒரு பகுதியாகும் - இறவ அறனததும் 

கிளாரியண்ட் -இல் வலுவாக ைற்றும் ேனிததுவைாக ெம்றை ஆக்குகினைன. 

ெைது நெறிமுறைகள் குறியீடு, ொம் ெடநதுநகாள்ளும் விேததிலும், ொம் நோழில் நசய்யும் 

விேததிலும் நெறிமுறைகளுக்கும், றெரறைக்குைான ெம் விட்டுக்நகாடுக்காே பற்றுறுதிறயக் 

குறிக்கிைது. ொம் ஒவநவாருவரும் - இயக்குெரகள் குழுவில், நசயற்குழுவில், நிரவாகததில் 

ைற்றும் அறனதது நிறுவனப் பிரிவுகளிலும் உள்ள அறனவரும் - ெைது அனைாட றவறலறய 

வழிெடததும் ைதிப்புகள் ைற்றும் நகாள்றககறளப் புரிநதுநகாள்ளறவண்டும் ைற்றும் 

பினபற்ை றவண்டும். ொங்கள் விதிகறளப் பினபற்றுகிறைாம், மிக உயரநே நெறிமுறைத 

ேரங்கறளக் கறடப்பிடிக்கிறைாம், வாக்குறுதியளிதேறே நிறைறவற்றுறவாம். நேளிவாக 

இல்லாே விஷயங்கறளப் பற்றி? ெைது நெறிமுறைகள் குறியீட்டில் குறிப்பிடப்படாே ஒரு 

சூழ்நிறல ஏற்பட்டால் ைற்றும் அேற்கு ஒரு றெரடியான பதில் இல்றல எனைால் ொம் எனன 

நசய்வது? நெறிமுறை சாரநே குழப்பங்கறள எதிரநகாள்ளும் றபாது அல்லது வழிகாட்டுேல் 

இல்லாே றபாது ொம் முடிவுகறள எடுக்க றவண்டிய சூழ்நிறலகள் இருக்கும் எனபறே ொம் 

அறிநறேற்க றவண்டும். 

இநே நெறிமுறைகள் குறியீடு ஒரு திறசகாட்டி, இது ெம் அறனவருக்கும் 

நவளிப்பறடயாகவும், றெரறையுடனும் நசயல்பட உேவும். இதில் எல்லாப் பதில்களும் 

இல்றல எனைாலும், சரியான முடிவுகறள எடுப்பறே இயலச் நசய்வேற்கு உங்களுக்கு இது 

த்ை�ரிடமிருந்து செயதி

கருவிகறள வழங்குகிைது. றெரறைக்கான ‘ஆம்’ சரிபாரப்புச் றசாேறனயானது, இதுறபானை 

இக்கட்டான சூழ்நிறலகளில் பயனபடுதேவும், உங்கள் சிைநே புததிக்கூரறைறயப் 

பயனபடுதேவும், றகள்விகறளக் றகட்கவும், உங்களுக்குத றேறவப்பட்டால் 

ஆறலாசறன நபைவும் ொன ஊக்குவிக்கும் ஒரு கருவியாகும். ொம் அறனவரும் சில 

சையங்களில் நெறிமுறைச் சிக்கல்கறள எதிரநகாள்கிறைாம், சரியானறேச் நசய்வது 

சில சையங்களில் மிகவும் கடினைான விஷயைாகும். உங்களுக்கு எல்லா றெரங்களிலும் 

பதில் நேரியாைல் இருக்கலாம், அது பரவாயில்றல. ஆனால் ேயவுநசய்து உங்களுக்கு 

ஆேரவு றேறவப்படும்றபாது அல்லது உங்களுக்கு ஏோவது சரியாகப் படாே ஒனறை 

கவனிக்கும்றபாது றபச ைைக்காதீரகள். 

கவறலகறள எழுப்பும், அல்லது ெனனம்பிக்றகயில் சாததியைான அல்லது உண்றையான 

மீைறலச் சுட்டிக் காட்டும் எநே ஒருவரும் நசால்வது றகட்கப்படுவறேயும், அவர ஆேரறவயும், 

ைரியாறேறயயும் நபறுவறேயும், அவரகளுக்கு எதிராகப் பழிவாங்கல் ெடவடிக்றக எதுவும் 

இருக்காது எனபறேயும் உறுதி நசய்வதில் கிளாரியண்ட் முழுறையான பற்றுறுதிறயக் 

நகாண்டுள்ளது. நெறிமுறைகள் குறியீட்றட வாசிப்பது ெம் ஒவநவாருவருக்கும் முக்கியத 

ேகவல்கறள வழங்குவறோடு ைட்டுைல்லாைல், இது சுய-சிநேறனக்கான ஒரு நசயலுைாகும். 

இனறு ொம் நோழில் நசய்யும் விேம் ைற்றும் எதிரகாலததில் ொம் நோழில் நசய்ய 

உதறேசிக்கும் விேம் பற்றிச் சிநதிக்க இறே ஒரு வாய்ப்பாக ொம் பாரக்க றவண்டும். 

ஒவநவாரு சாததியைான சூழ்நிறலயிலும் ெம்ைால் ஒரு விதிறய உருவாக்கவும், எழுேவும் 

முடியாது, ஆனால் ெம்ைால் எனன நசய்ய முடியும் எனைால், ெம் நெறிமுறைகள் குறியீட்றட 

ஒரு ோரமீக திறசகாட்டியாகப் பயனபடுதே உங்களுக்கு அதிகாரைளிக்கமுடியும். 

எப்றபாோவது எனன நசய்யறவண்டும் எனபது குறிதது உங்களுக்குக் குழப்பைாக இருநோல், 

உேவிக்குத நோடரபுநகாள்ளுங்கள், ஏநனனைால் நெறிமுறை சாரநது நோழில் நசய்வேற்கு 

முனனுரிறை அளிக்கும் நிறுவனம் பணிபுரிய உண்றையிறலறய மிகச்சிைநே நிறுவனம் ஆகும்.

உண்றையுள்ள, 

Günter von Au

இயக்குெரகள் குழுவின ேறலவர
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ைனிே உரிறைகறள 
ைதிதேல் 
நோண்டுநிறுவனததிற்கு 
அனபளிப்புகள், 
ஸபானசரஷிப்கள் ைற்றும் 
காரப்பறரட் குடியுரிறை 
ெடவடிக்றககள்

ெலன முரண்பாடுகள்

ேகவல் பாதுகாப்பு

ேரவு ேனியுரிறை

துல்லியைான கணக்குப் 
பதிறவடுகள் ைற்றும் 
பதிவுகள்

சமூக ஊடகம்

ஊடக உைவுகள் ைற்றும் 
முேலீட்டாளர உைவுகள்

வணிக நசாததுக்கள்

மினனணு வளங்கள்

அறிவுசார நசாதது

94

96

100

106
110
114

120
126

132
134
136

92
நாம் நமது ெமூகத்தப ்பறறி 
அகக்்ற சகாண்டுள்வளாம், 
மறறும் ஒரு நல்ை காரப்பவேட் 
குடிமகனாக நடந்து 
சகாள்கிவ்றாம்

118
நாஙகள் ச்பாறுபபுடன 
தக�ல் சதாடரபு 
சகாள்கிவ்றாம்

130
நாம் நமது �ளஙக்ளப 
்போமரிககிவ்றாம்

104
நாஙகள் தக�ல்க்ளக 
க�னமாகக ்கயாளுகிவ்றாம்

26
நாஙகள் ஒரு�ருகசகாரு�்ே 
மரியா்தயுடன 
நடததுகிவ்றாம்

42
நாஙகள் உனனதமான 
சநறிமு்்றத தேநி்ைகளுககும், 
ெட்டததிறகும் இணஙகுகிவ்றாம்

ேறலவரிடமிருநது நசய்தி

இநே நெறிமுறைகள் 
குறியீட்றட எவவாறு 
பயனபடுததுவது

அைலாக்குேல்ெைது 
ைதிப்புகள்

Integrity ‘Yes’-Check
ெைது நபாறுப்பு

றெரறை உங்களிடமிருநது 
நோடங்குகிைது - குரல் 
நகாடுங்கள்!
பழிவாங்கலில் இருநது 
பாதுகாப்பு

ெைது வழிகாட்டும் 
றகாட்பாடுகள்

லஞசம் ைற்றும் ஊழல்

பரிசுகள் ைற்றும் 
நபாழுதுறபாக்கு

அரசியல் நசயல்பாடுகள்

சுற்றுச்சூழல்

சுகாோரம் ைற்றும் 
பாதுகாப்பு

ேயாரிப்பு வழிெடதேல்

ைக்கறள ெடததுவது

நோல்றல

சைததுவம் ைற்றும் 
பாகுபாடு இல்லாறை

நோழிலாளர 
உரிறைகறள ைதிதேல்

நியாயைான றபாட்டி

றைாசடி

உள் வரதேகம்

பணறைாசடி

வணிகதேறட ைற்றும் 
வரதேகக் கட்டுப்பாட்டு 
அம்சங்கள்

04
08

10
12
14

16

20

22

24

76

82
88

66
68
72

28
30
34

38

44
50
54
58
60

64
நாஙகள் ்பாதுகாபபிறகு 
முதலிடம் தருகிவ்றாம், 
மறறும் சுறறுச்சூழ்ைப 
்பாதுகாப்பதில் உறுதியாக 
இருககிவ்றாம்

74
ஊழ்ை எதிரததுப 
வ்பாோடு�தறகு நாம் 
அரப்பணிப்்பக 
சகாண்டுள்வளாம்

ச்பாருளடகக 
அட்ட�்ண
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இந்த சநறிமு்்றகள் 
குறியீட்்ட எவ�ாறு 
்பயன்படுதது�து 
மறறும் அது யாருககுப 
ச்பாருந்தும்

ெர�வதெ அளவில் செயல்்படும் நிறு�னததின ஒரு ்பகுதியாக 
நாம் இருப்பதால், சிககைான மறறும் கடினமான சூழல்களுககு 
நாம் தினமும் உட்்படுததப்படுகிவ்றாம். நமது ்பணிககாைததில், 
ஒரு கட்டததில், கடினமான முடிவுகள் வத்�ப்படும் ெ�ாைான 
சூழ்நி்ைக்ள நாம் ெந்திகக வநரிடும், அபவ்பாது எது ெரியானது 
என்பது ச�ளிப்ப்டயாகத சதரி�தில்்ை. இவதவ்பால், ெ�ாைான 
சூழ்நி்ைக்ள நாம் எதிரசகாள்ள வநரிடும், ஆனால் எது 
ெரியானது என்பது ச�ளிப்ப்டயாகத சதரிய�ரும், ஆனால் 
முடிச�டுப்பது கடினமாக இருககும். இந்த சநறிமு்்றகள் நாம் 
எதிரசகாள்ளககூடிய ஒவச�ாரு சூழ்நி்ை்யயும் வி�ரிகக 
முடியாது என்பதால், எனன செய�து எனறு நமககுத சதரியாத 
வ்பாசதல்ைாம் ஆவைாெ்ன்யப ச்பறு�து அ�சியம். 

கிளாரியண்ட் -இன சநறிமு்்றகள் குறியீடு ஒரு தி்ெகாட்டி 
ஆகும், இது ெரியான ்பா்தயில் இருப்பதறகும், உஙகள் மறறும் 
நிறு�னததின சி்றந்த நைனில் செயல்்படு�தறகும் இந்த முடிவு 
எடுககும் செயல்மு்்றயின �ழியாகச் செயல்்பட உதவும். 

எந்தச�ாரு ச்பாருந்தககூடிய ்பணிநியமன ஒப்பந்தம் அல்ைது 
்கவயட்டின ஒருஙகி்ணந்த ்பகுதியாகவும் கிளாரியண்ட் 
சநறிமு்்றகள் குறியீடு அ்மகி்றது. ொததியமான மீ்றல்கள் மீது 
விொே்ண செயயப்படும் மறறும் அது உறுதிப்படுததப்பட்டால் 
ஒழுஙகு நட�டிக்க எடுககப்படும்.

இந்த சநறிமு்்றகள் குறியீட்டில் குறிபபிடப்பட்டுள்ள தேநி்ைகள் 
உள்ளூரச் ெட்டததால் ச�ளிப்படுததப்பட்ட்த விட அதிகமாக 
இருந்தால், இந்த சநறிமு்்றகளில் குறிபபிடப்பட்டுள்ள 
தேநி்ைகள் ச்பாருந்தும். இருபபினும், உள்ளூரச் ெட்டஙகள் 
இந்தக குறியீட்டில் குறிபபிடப்பட்டுள்ள தேஙகளுடன முேண்்படும் 
எதிர்பாோத ெந்தரப்பததில், உள்ளூரச் ெட்டஙகள் ச்பாருந்தும். 
இதத்கய சூழ்நி்ைகளில், ஒரு பிோந்திய வமைாளர, நாட்டு 
வமைாளர அல்ைது நிறு�னததிறகுள் உள்ள பி்ற சதாடரபு்டய 
அதிகாரிகளிடமிருந்து �ழிகாட்டுத்ைப ச்பறு�து சி்றந்தது. 
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செயல்்படுததல்

மறறும்

அமைாககம்

கிளாரியண்ட் சநறிமு்்றகள் குறியீட்்ட முழு்மயாக 
அமல்்படுதது�தறகு ச்பாருததமான தீரமானஙக்ள நி்்றவ�ற்ற 
அ்னதது கிளாரியண்ட் நிறு�னஙகளின நிர�ாகக குழு மறறும் 
நிர�ாகத்த இயககுநரகள் குழு கட்டாயப்படுததுகி்றது. 
ஒவச�ாரு கிளாரியண்ட் ஊழியர, வமைாளர மறறும் இயககுநரகள் 
குழுவின உறுபபினர ஆகிவயாருககு சநறிமு்்றகள் குறியீட்டுககு 
அணுகல் �ழஙகப்படும். சநறிமு்்றகள் குறியீட்டுககு இணஙகவும், 
க�்ைக்ள எழுப்பவும் அல்ைது க�னிககப்பட்ட எந்தச�ாரு 
மீ்ற்ையும் குறிததுத சதரிவிககவும் நம் ஒவச�ாரு�ருககும் 
ச்பாறுபபு உள்ளது.

நாஙகள் க�்ைக்ளயும், அறிக்கக்ளயும் மிகவும் தீவிேமாக 
எடுததுகசகாள்வ�ாம், அ�ற்்றக க�னமாக மீளாயவு செயவ�ாம். 
நம் சநறிமு்்றகள் குறியீட்டின மீ்றல்கள் நிரூபிககப்பட்டால், 
அ�ற்்றச் ெரிசெயயும் நட�டிக்ககள் எடுககப்படும்.
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நீடிததுநி்ைககும் 
மதிபபுக்ள 
உரு�ாககுதல்

மதிபபுகள்

வமன்மககாகப 

்பாடு்படுஙகள்

�ாககுறுதி்ய 
நி்்றவ�ற்றவும்

ஒழுககம் நி்்றந்த 
செயல்தி்றன

வமைாண்்ம

Lived 
்பாோட்டு

ச்பருநிறு�னப 

ச்பாறுபபு்ட்ம

்தரியமான 
மறறும் தீரககமான 
த்ை்மதது�ம்

கிளாரியண்ட் -இன காரப்பவேட் மதிபபுகள் கிளாரியண்ட் -ககு மிக 
முககியமான அடிப்ப்ட நம்பிக்ககள் மறறும் நடத்தக்ள 
ச�ளிப்படுததுகின்றன. அ்� எஙகள் செயல்்பாடுக்ள 
�ழிநடததுகின்றன, நம் அ்ன�்ேயும் ஒவே தி்ெயில் 
நகரததுகின்றன, நம் சதாழிலில் ்பஙகு உள்ள அ்ன�ருககும் 
சதளி�ான ெமிக்ஞை்ய அனுபபுகின்றன. கிளாரியண்ட் -இன 
சநறிமு்்றகள் குறியீட்டுடன வெரந்து, கிளாரியண்ட் -இல் நாம் 
சதாழில் செயயும் மு்்ற்ய அ்� அடிப்ப்டயில் �்ேயறுதது 
�டி�்மககின்றன. 

கிளாரியண்ட் -இன செயல்திட்டத்தச் செயல்்படுதத நாம் 
அ்ன�ரும் இந்த மதிபபுகளுககு ஏற்ப நடந்துசகாள்�து 
மிகவும் முககியமானதாகும். 

நமது மதிபபுகள்
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Integrity 
‘Yes’-Check

ஒவச�ாரு கிளாரியண்ட் ்பணியாளரும் தமது சி்றந்த 
அறி்�ப ்பயன்படுதது�ாரகள் மறறும் முடிவுக்ளக 
க�னமாகப ்பரிசீலிதது எடுப்பாரகள் எனறு 
எதிர்பாரககப்படுகி்றது.

சிை வநேஙகளில், முடிவுகள் எடுப்பது சதளி�ாக 
இருப்பதில்்ை. ெந்வதகம் இருந்தால், கிளாரியண்ட் 
Integrity ‘Yes’-Check ்பயன்படுதது�து 
ஆ்பததுகக்ளத தவிரககவும், உஙகள் செயல்க்ள 
மற்ற�ரகள் எவ�ாறு கருதககூடும் என்ப்தப 
பிேதி்பலிககவும் உதவும்.  கீவழயுள்ள எல்ைாக 
வகள்விகளுககும் 'ஆம்' மூைம் ்பதிைளிகக முடிந்தால், 
நீஙகள் ெரியான்தச் செயயப வ்பாகிறீரகள் என்பது 
உஙகளுககுத சதரியும். 

கிளாரியண்ட் Integrity ‘Yes’-Check -ககுப ்பதிைளிககும் 
வ்பாது உஙகளுககு நிச்ெயமாகத சதரியாவிட்டால், ெரியான �ழி 
எனனச�ன்றால். செய�்த நிறுததிவிட்டு, �ழிகாட்டுத்ைக 
வகட்்பதுதான.

1
நான வநர்மயுடன 
செயல்்படு�தாகக 
காணப்படுகிவ்றனா?

2
ஒரு வ�்ள 
கிளாரியண்ட் எனது 
சொந்த நிறு�னமாக 
இருந்தால், நான 
அவத முடி்�ததான 
எடுபவ்பனா?

3
எனது நடத்த 
கிளாரியண்ட் -இன 
மதிபபுகள் மறறும் 
சநறிமு்்றகளுடன 
இணககமாக 
உள்ளதா? 4

எனது செயல்களில் 
எனது குடும்்பததினரும், 
நண்்பரகளும் 
ச்பரு்மப்படு�ாரகளா?

5
எனது நடத்த ்பறறிய 
செயதி ஒரு புகழ்ச்பற்ற 
செயதிததாளின முதல் 
்பககததில் �ந்தால் எனககுப 
ச்பரு்மயாக இருககுமா?
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நமது  

ச்பாறுபபு

கிளாரியண்ட் -இன நறச்பய்ேப ்பாதுகாதது, மறறும் 
அதனுடன, நாம் அ்ன�ரும் ெமமாக ்பஙகளிததால் 
மட்டுவம நமது நி்ையான ச�றறி உறுதிப்படுததப்படும். 
எனவ�, எல்ைா வநேஙகளிலும் நமது சநறிமு்்றகள் 
குறியீட்டுககு ஏற்ப செயல்்படு�து நம் ஒவச�ாரு�ரின 
ச்பாறுப்பாகும்.

இதன ச்பாருள் எனனச�ன்றால், ்பணியாளரகளாகிய 
நாம்:

–

கிளாரியண்ட் -இன 
சநறிமு்்றகள் குறியீட்்டப 
்படிபவ்பாம் மறறும் புரிந்து 
சகாள்வ�ாம், மறறும் அதில் 
ஏதா�து சதளி�ாகப 
புரியவில்்ை என்றால், 
வகள்விக்ளக வகட்வ்பாம்;

-

சகாடுககப்பட்ட 
காைகசகடுவிறகுள் எஙகளுககு 
ஒதுககப்பட்ட எந்தக குறியீடு 
சதாடர்பான ்பயிறசி்யயும் 
பூரததி செயவ�ாம்;

-

சநறிமு்்றகள் குறியீட்டுககு 
இணஙக, எந்தக 
க�்ை்யயும் அல்ைது 
ொததியமான மீ்ற்ையும் 
சதரிவிபவ்பாம்; மறறும்

-

ஒரு நி்ை்ம குறிதது 
எஙகளுககுச் ெந்வதகம் 
இருந்தால் அல்ைது 
நிச்ெயமாகத சதரியாவிட்டால் 
ஆவைாெ்ன வகட்வ்பாம்.
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வமலும், நிர�ாக மட்டததில் இருப்ப�ரகளின ச்பாறுபபு 
விரி�ானதாகும். கிளாரியண்ட் வமைாண்்ம இவ�ாறு 
செயயப்படவ�ண்டும் என எதிர்பாரககப்படுகி்றது:

-

கிளாரியண்ட் -இன 
மதிபபுகள் மறறும் இந்த 
சநறிமு்்றகள் குறியீட்டில் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ள 
தேநி்ைகளின ்படி 
ச�ளிப்ப்டயாக நடந்து 
சகாள்�தன மூைம் 
சநறிமு்்றத த்ை்ம்ய 
நிரூபிககவ�ண்டும்;

-

த�்றான நடத்த குறிதது 
எச்ெரிககப்படும்வ்பாது குேல் 
சகாடுஙகள் - ்பாோமுகமாக 
இருந்துவிடாதீரகள்;

-

ஒரு செயல் ெட்டபபூர�மானதா 
எனறு ெந்வதகம் �ரும் 
வ்பாசதல்ைாம் செயலூககமாக 
இருஙகள் மறறும் வமலும் 
தக�ல்க்ளத வதடுஙகள். 
ஒரு விததியாெமான 
கைாச்ொேச் சூழலில் 
விஷயஙகள் அப்படிததான 
செயயப்படுகின்றன எனறு 
ஊகிததுகசகாள்�து சி்றந்த 
ந்டமு்்ற கி்டயாது;

-

இந்த சநறிமு்்றகள் 
குறியீட்்டப ்பறறி 
மறறும் எதிர்பாரககப்படும் 
நடத்த்யப ்பறறி 
அறிந்து சகாள்ளவும், 
புரிந்து சகாள்ளவும், 
சதாடரந்து வி�ாதிககவும் 
குழு உறுபபினரக்ள 
ஊககுவிககவும்; 

-

குழு உறுபபினரகள் 
குேல் சகாடுப்பதறகு 
வம்ட்ய �ழஙகவும், 
அ�ரகள் கூறு�்தக 
காதுசகாடுததுக வகட்கவும் 
- மறறும் பினனூட்டஙக்ள 
ச�ளிப்ப்டயாக �ழஙகவும்;

-

அணி உறுபபினரகள் 
க�்ைக்ள எழுப்ப ஏது�ான 
சூழ்ை உரு�ாககவ�ண்டும்; 
மறறும்

--

அணி உறுபபினரகளிடமிருந்து 
கூடிய வி்ேவில் 
அறிக்கக்ள வமலிடததிறகு 
அனுப்பவும் - அ�றறின 
மீது நீஙகவள சுதந்தேமாக 
விொே்ண செயயவ�ண்டாம்.
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வநர்ம உஙகளுடன 
சதாடஙகுகி்றது 
- ்தரியமாகப 
வ்பசுஙகள்!

நமது சநறிமு்்றகள் குறியீட்்ட மீறு�தாக நீஙகள் கருதும் 
எந்த நடத்த்யயும் க�னிததால் அ்தக குறிதது ்தரியமாகப 
வ்பசுமாறு கிளாரியண்ட் உஙக்ள ஊககுவிககி்றது. 
நி்ை்ம்யயும், உஙகள் க�்ைக்ளப ்பகிரந்து சகாள்�து 
சதாடர்பான உஙகள் செௌகரியததன்ம்யயும் ச்பாறுதது, 
உஙகள் வமற்பார்�யாளரிடம், உஙகள் இணகக அதிகாரியிடம் 
அல்ைது மனித�ளத து்்ற (HR), ெட்டத து்்ற அல்ைது 
சுறறுச்சூழல், ்பாதுகாபபு மறறும் சுகாதாே வி�காேஙகள் (ESHA) 
ஆகிய அ்மபபுகளிலிருந்து யாோ�து ஒரு�ரிடம் வ்பசு�து மிகவும் 
சி்றந்தது.

சிை வநேஙகளில், ஒரு�ருடன தனிப்பட்ட மு்்றயில் 
வ்பசு�து கடினமாக இருககும், மறறும் நீஙகள் 
அ்டயாளம் காணப்படைாம் என்ற ்பயம் உஙகளுககு 
இருப்பதால் நீஙகள் வ்பசு�து உஙகளுககுச் 
செௌகரியமாக இல்ைாமல் இருககைாம். கிளாரியண்ட் 
-இன வநர்மத தடம் என்பது சுதந்தேமான மூன்றாம்-

தேபபினோல் இயககப்படும் ஒரு இேகசிய வெனைாகும், 
இதன �ழியாக நீஙகள் உஙகள் க�்ை்ய எழுப்பைாம் 
மறறும் - நீஙகள் விரும்பினால் - அவ�ாறு செயயும்வ்பாது 
அநாமவதயோக இருககைாம். இணககத து்்ற அ்னதது 
அறிக்கக்ளயும் ச்பறும், வமலும் கூடுதல் து்்றகள் 
அல்ைது தேபபின்ே, ச்பாருந்திய�ாறு, வமைதிக 
மீளாயவுககும், வத்�ப்பட்டால் விொே்ணககும் 
உட்்படுததும். 

அ்னதது அறிக்ககள் மறறும் க�்ைகள் தீவிேமாக 
எடுததுக சகாள்ளப்படுகின்றன, வமலும் அ்� மிகவும் 
இேகசியததன்மயுடன ்கயாளப்படும்.

நீஙகள் வநர்மத தடத்த இந்த �்ைததளம் �ழியாக 
அணுகைாம்: https://integrityline.clariant.com 
அல்ைது இனட்ோசநட்.

இந்த சநறிமு்்றகள் குறியீடு சதாடர்பான வகள்விகள் 
அல்ைது எ்�வயனும் க�்ைக்ள எஙகள் இணகக 
அலு�ைரகளில் ஒரு�ருககு மினனஞெல் �ழியாக 
அனுப்பைாம் - complianceofficer@clariant.com 
(அநாமவதயம் அல்ைாதது). 
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்பழி�ாஙகல்

நட�டிக்கயி-

லிருந்து 

்பாதுகாபபு

க�்ைக்ள எழுபபும், அல்ைது ொததியமான அல்ைது 
உண்்மயான மீ்ற்ை முனனி்ைப்படுததும் எந்த 
ஒரு�ரும் சொல்�து வகட்கப்படு�்தயும், அ�ர 
ஆதே்�யும், மரியா்த்யயும் ச்பறு�்தயும், மறறும் 
அ�ரகளுககு எதிோக ்பழி�ாஙகல் நட�டிக்க 
எடுககப்படககூடாது என்ப்தயும் உறுதி செய�து 
நிர�ாக அளவுகளில் மறறும் அ்தவிடப ச்பரிய 
அளவில் இருப்ப�ரகளின ச்பாறுபபு ஆகும். 
தானாகவ� சுயமாக அறிக்க அளிதத ஒரு�்ே 
சநறிமு்்றகள் குறியீட்்ட மீறியதறகாக அ�ரக்ள 
ஒழுஙகு்படுதது�தறகான உரி்ம எஙகளுககு உள்ளது. 
்பழி�ாஙகுதல் ச்பாறுததுகசகாள்ளப்படாது மறறும் 
அதுவும் வ�ண்டுசமனவ்ற இழிவு்படுததும் குற்றச்ொட்டுகள் 
எழுபபுது�தும் ஒழுஙகு நட�டிக்கககு உட்்பட்டது.
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எஙகள் �ழிகாட்டுதல் 
வகாட்்பாடுகள்

–

நாஙகள் ஒரு�ருகசகாரு�்ே 
மரியா்தயுடன நடததுகிவ்றாம்;

–

நாஙகள் உனனதமான 
சநறிமு்்றத 
தேநி்ைகளுககும், 
ெட்டததிறகும் இணஙகுகிவ்றாம்;

–

நாஙகள் ்பாதுகாபபிறகு 
முதலிடம் தருகிவ்றாம், 
சுறறுச்சூழ்ைப ்பாதுகாப்பதில் 
உறுதியாக இருககிவ்றாம்;

-

ஊழலுககு எதிோகப வ்பாோட 
நாம் கட்மப்பட்டுள்வளாம்;

-

நாம் நம் ெமூகத்தப ்பறறி 
அகக்்ற சகாண்டு, ஒரு நல்ை 
காரப்பவேட் குடிமகனாக 
நடந்துசகாள்கிவ்றாம்;

-

நாஙகள் தக�ல்க்ளக 
க�னமாகக ்கயாளுகிவ்றாம்;

-

நாஙகள் ச்பாறுபபுடன தக�ல் 
சதாடரபு சகாள்கிவ்றாம்;

--

நாஙகள் நமது �ளஙக்ளப 
்போமரிககிவ்றாம்.



26 — 27 ெம் ஆளுறைறயப் பிரதிபலிக்கிறைாம்

நாஙகள் 

ஒரு�ருகசகா-

ரு�்ே  

மரியா்தயுடன 

நடததுகிவ்றாம்

நம்பிக்க, ஒரு்மப்பாடு, ்பாோட்டு மறறும் மரியா்த 
ஆகிய்� எஙகள் நிறு�னத்தயும், அதன அ்னதது 
ஊழியரக்ளயும் ்பைப்படுததுகின்றன எனறு 
கிளாரியண்ட் -இல் நாஙகள் உறுதியாக நம்புகிவ்றாம். 
எஙகள் ஊழியரகள் அ்ன�ருககும் ஊககமளிககும் 
மறறும் மனநி்்ற்�த தரும் ்பணிச்சூழ்ை உரு�ாகக 
விரும்புகிவ்றாம், ஏசனனில் இது �லு�ான மறறும் 
நி்ையான முடிவுகளுககு �ழி�குககும். மரியா்த 
என்பது நாம் செயயும் ஒவச�ாரு காரியததின மறறும் 
நமது அ்னதது ஊடாடல்களின ஒரு ்பகுதியாகும்.

இந்தப ்பகுதியில்:
- 

மகக்ள நடததும் விதம்

சதால்்ை 
-

ெமதது�ம் மறறும் ்பாகு்பாடு இல்ைா்ம

-

சதாழிைாளர உரி்மக்ள மதிததல்
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மகக்ள 
நடதது�து

மரியா்த ஒவச�ாரு ச�றறிகேமான ஒதது்ழபபிறகும் 
அடிததளமாக அ்மகி்றது. ஒவச�ாரு ்பணியாளருககும் 
நியாயமான ்பணி நி்ை்மகளுககு மறறும் 
மரியா்தயாக நடததப்படு்ப�தறகு உரி்ம 
உண்டு. கிளாரியண்ட் -இல், ச�ளிப்ப்டததன்ம 
மறறும் மரியா்தககுரிய கைாச்ொேத்த நாஙகள் 
பின்பறறுகிவ்றாம், அ்ன�ருககும் ச�றறிச்ப்றத 
வத்�யான சநகிழ்வுததன்ம, சுதந்தேம் மறறும் 
அனு்ப�ஙக்ள அளிககிவ்றாம்.

எனவ�, நாம் ஒவச�ாரு�ரும் ெக ஊழியரகள், சதாழில் 
கூட்டாளிகள் அல்ைது நாம் ்பணிபுரியும் வ�று எந்த 
ந்பருடனும் மரியா்தயுடனும், ச�ளிப்ப்டயாகவும் 
மறறும் ்பாோட்டும் விதததிலும் நடந்துசகாள்�து நம் 
கட்ம ஆகும். நாம் எபவ்பாதுவம நம்்ம மற்ற�ரகள் 
எவ�ாறு நடதத வ�ண்டும் எனறு விரும்புவ�ாவமா, அவத 
வ்பாைவும், நாம் செயயும் செயல்களில் உனனதமான 
மறறும் தனிப்பட்ட ஒரு்மப்பாட்்டக காககும் 
விதமாகவும் மற்ற�ரக்ள நாம் நடததுவ�ாம்.

மரியா்த

ைரியாறே எனபது ெம் சக பணியாளரகள் ைற்றும் அறனதது 
ைட்டங்களிலும், பேவிநிறலகளிலும் ைற்றும் இடங்களிலும் 
ொம் ஒததுறழக்கும் எவருடனும் பரஸபரப் பாராட்டு ைற்றும் 
பாரபட்சைற்ை ெடதறே ஆகும்.
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துனபுறுததல்

எந்த விதமான துனபுறுததல்க்ளயும் கிளாரியண்ட் 
ச்பாறுததுகசகாள்�தில்்ை. துனபுறுததும் நடத்த்யத 
தடுகக அ்னதது நட�டிக்கக்ளயும் எடுபவ்பாம்.

துனபுறுததல் மறறும் ்பாகு்பாடு இல்ைாத ்பணிச்சூழலுககுப 
்பஙகளிப்பதும், ஊககுவிப்பதும் நம் ஒவச�ாரு�ரின 
ச்பாறுபபு ஆகும். துனபுறுதத்ைச் சுட்டிககாட்டும் 
எந்தச�ாரு நடத்த்யயும் நாம் ்பாரததால், நாம் அதில் 
குறுககிடுவ�ாம்.

துனபுறுததல்

துனபுறுதேல் எனபது ஒரு விரும்பதேகாே ெடதறே என 
விவரிக்கப்படலாம், இது ஒரு ோக்குேலான, விறராேைான, 
அச்சுறுததும் அல்லது குறுகிய ைனப்பானறையுடனான பணிச் 
சூழறல உருவாக்குகிைது. துனபுறுதேல் எனபது வாய்நைாழி 
கருததுக்கள், உடல் முனறனற்ைங்கள், முறையற்ை 
நபாழுதுறபாக்கு அல்லது பாரறவசாரநே காட்சிகள் உட்பட 
பல வடிவங்களில் இருக்கலாம், றைலும் சக பணியாளரகள், 
றைற்பாரறவயாளரகள், சப்றளயரகள், ஒப்பநேோரரகள், 
வாடிக்றகயாளரகள் அல்லது ெைது நிறுவனததில் பங்கு 
றவததிருக்கும் ைற்ைவரகளிடமிருநது வரக்கூடும்.

தீங்கு விறளவிக்கும் நபாருட்கள் ைற்றும் அவதூறுகள், 
முறையற்ை கருததுகள் அல்லது ைற்நைாரு ெபறரப் 
பற்றிய ெறகச்சுறவகள் றபானை வாரதறேகறள 
பயனபடுததுேல் அல்லது பரப்புேல் ைற்றும் ைற்நைாருவரின 
ைரியாறேறயக் குறைதேல் ைற்றும் ெம் பணியிடததிற்குப் 
நபாருநோேவற்றைப் பயனபடுததுேல். துனபுறுதேல் 
பாலியல் ரீதியாகவும் இருக்கலாம். விரும்பதேகாே 
பாலியல்ரீதியான முனநனடுப்புகள், பாலியல் நோடரபான 
கருததுக்கள் அல்லது ெறகச்சுறவகள் றபானை ெடதறே 
இதில் அடங்கும், றைலும் பணியில் இருக்கும்றபாது அல்லது 
நிறுவனததின வளங்கறளப் பயனபடுததும் றபாது ஆபாசப் 
படங்கள் அல்லது பிை நபாருதேைற்ை நபாருட்கறளப் 
பாரப்பது அல்லது பதிவிைக்குவதும் அடங்கும்.



32 — 33 கற்றல் ஆதரவு

சகாடு்மப்படுததுதல்/கூட்டமாகச் சுறறி�்ளததல்

நகாடுறைப்படுததுேல் அல்லது கூட்டைாகச் 
சுற்றிவறளதேல் எனபது துனபுறுதேலின ைற்நைாரு 
வடிவைாகும், இது ஒரு ெபறர அவைானப்படுததுவறே 
அல்லது விலக்குவறே றொக்கைாகக் நகாண்ட 
முறைறையான, நீடிதே அல்லது திரும்பத திரும்பச் 
நசய்யப்படும் விறராே ெடதறே என வறரயறுக்கப்படுகிைது. 

வகள்வி: 
எனது புதிய றைற்பாரறவயாளர 
மிகவும் முன றகாபக்காரராக 
இருப்பார எனபது றபால் நேரிகிைது. 
ைன அழுதேம் நிறைநே காலங்களில், 
என றைற்பாரறவயாளர 
ைற்ைவரகளுக்கு முனனால் எனறனப் 
பாரததுக் கததுகிைார, ைற்றும் 
பணிநீக்கம் நசய்துவிடுறவன 
எனறு அச்சுறுததுகிைார. அநே 
நிறலறைறயப் பற்றி புகாரளிதோல், 
எனது றவறலறய இழக்க றெரிடும் 
எனறு ொன பயப்படுகிறைன. ொன 
அறைதியாக இருக்க றவண்டுைா?

்பதில்: 
இல்றல, இநே விஷயதறேப் 
பற்றி நீங்கள் ைனிேவள அல்லது 
இணக்கததுறைறயச் றசரநே 
ஒருவரிடம் றபச றவண்டும்.

வகள்வி:
ொன றவநைாரு துறைக்கு 
ைாறிறனன, எனது புதிய குழு 
சகாக்கள் எனறனப் பற்றி முறையற்ை 
கருததுக்கறளக் கூறுகிைாரகள். 
அவரகள் ஒனைாக ைதிய உணவுக்குச் 
நசல்லும் றபாநேல்லாம், அவரகள் 
எனறனச் றசரச் நசால்வதில்றல. 
குழு முழுவதும் ஸைாரட்றபானகளில் 
ஒரு குரூப் சாட்-இல் பங்றகற்கிைது 
எனபறேயும் அறிநறேன ஆனால் 
ொன அதில் பாகைாக இல்றல. 
ொன விலக்கப்பட்டோகவும், 
அவைானப்படுதேப்பட்டோகவும் 
உணரகிறைன. ொன எனன 
நசய்யமுடியும்?

்பதில்:
நிறலறை அனுைதிதோல், 
இவவாறு நசய்வது உங்களுக்குச் 
நசௌகரியைாக இருநோல், உங்கள் 
அவோனிப்புகறள உங்கள் 
சகாக்களுடன றெரடியாக அல்லது 
உங்கள் றைற்பாரறவயாளரிடம் 
பகிரநது நகாள்ளுங்கள். ைாற்ைாக, 
HR அல்லது இணக்கததுறையிடம் 
உங்கள் கவறலறய எழுப்புங்கள். 
முறையற்ை ெடதறே பற்றி 
அறிநதிருக்கும் சக பணியாளரகளும் 
கூட றேரியைாகப் றபசறவண்டும்.

1
கற்றல் ஆதேவு

2
கற்றல் ஆதேவு
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ெமதது�ம்

மறறும் ்பாகு்பாடு 
இல்ைா்ம
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்பாகு்பாடு இல்ைாத மறறும் ெம �ாயபபுக்ள அளிககும் 
்பணியிடத்த உறுதி செய�தில் கிளாரியண்ட் உறுதிபூண்டுள்ளது. 
அ்ன�ருககும் கற்றல் மறறும் ்பயிறசிககான �ாயபபுகள் உள்ள 
அ்னத்தயும் உள்ளடககிய மறறும் மாறு்பட்ட சூழ்ை நாஙகள் 
ஊககுவிககிவ்றாம்.

இனம், இனமூைம், வதசியம், மதம், ்பாலினம் அல்ைது ்பாலின 
அ்டயாளம், இயைா்ம, �யது, குடியுரி்ம நி்ை, ்பாலியல் ொரபு 
அல்ைது சதாழிறெஙகம் அல்ைது அேசியல் கட்சியில் உறுபபினோக 
இருததல் ஆகிய�றறின அடிப்ப்டயில் ்பாகு்பாட்்ட நாஙகள் 
ச்பாறுததுகசகாள்ள மாட்வடாம். ்பணி நியமனம், இழபபீடு மறறும் 
்பதவி உயரவுச் செயல்மு்்றகளில், ஒவச�ாரு ்பணியாளருககும், 
விண்ணப்பதாேருககும் அ�ரகளின தனிப்பட்ட தி்றனகள், 
ொமரததியஙகள், செயல்தி்றன மறறும் ஆற்றல் ஆகிய�றறின 
அடிப்ப்டயில் மட்டுவம ்கயாளப்படு�தறகான உரி்ம இருககும்.

வகள்வி:
ொன றவநைாரு அணியில் ஒரு 
பேவிக்கு விண்ணப்பிதறேன, 
ஆனால் அது எனறன விடக் 
குறைநே ேகுதி வாய்நே ஒரு 
ெபருக்கு வழங்கப்பட்டோகத 
நேரிநதுநகாண்றடன. பணி 
நியைன றைலாளர எனது இயலாறை 
பற்றி அறிநதிருநேறே காரணம் 
எனறு ொன நிறனக்கிறைன. ொன 
எனன நசய்யறவண்டும்?

்பதில்: 
கிளாரியண்ட் -இல், பணிநியைன 
முடிவுகள் சாரபில்லாே 
அளவுறகால்கறள அடிப்பறடயாகக் 
நகாண்டறவ. நீங்கள் நியாயைற்ை 
முறையில் ெடதேப்பட்டோக 
நீங்கள் சநறேகிதோல், 
பணிநியைன முடிவுக்கு வழிவகுதே 
காரணங்கறள பணிநியைன 
றைலாளருடன நேளிவுபடுதே 
முயற்சி நசய்யவும். உங்களுக்கு ஒரு 
நியாயைான பதில் கிறடக்கவில்றல 
எனைால், றேரியைாகப் றபசுங்கள் 
ைற்றும் ைனிேவளததுறையிடம் 
உங்கள் கவறலறய எழுப்புங்கள்.

வகள்வி: 
ொன பல ஆண்டுகளாக நிறுவனததில் 
இருக்கிறைன, எனது வருடாநேரச் 
நசயல்திைன ைதிப்பீடுகள் எப்றபாதும் 
குறைநேபட்சம் முழுறையாகத 
திருப்திகரைாக இருநேன. கடநே 
ஆண்டின இறுதியில் இருநது 
எனக்கு ஒரு புதிய றைற்பாரறவயாளர 
இருக்கிைார, இப்றபாது அவர 
எனது நசயல்திைறன உண்றை 
அடிப்பறடயிலான வாேங்கள் 
இல்லாைல் ‘முனறனற்ைம் றேறவ’ 
எனறு ைதிப்பிட்டுள்ளார. ொன 
இேற்குச் சவால விட்டு எதிரக்க 
றவண்டுைா?

்பதில்:
கிளாரியண்ட் -இல், நசயல்திைன 
மீளாய்வு நசயல்முறை உண்றைகள் 
ைற்றும் ஆக்கபூரவைான 
கருததுக்கறள அடிப்பறடயாகக் 
நகாண்டது. அறனதது 
ஊழியரகளுக்கும் நியாயைான 
நசயல்திைன ைதிப்பாய்வுக்கான 
உரிறை உண்டு. நபாருதேைற்ை 
ைதிப்பீட்டு அளவுறகால்கள் இருநோல், 
அறேப் பற்றி நேளிவுநபை நீங்கள் 
உங்கள் றைற்பாரறவயாளருடன 
றபச றவண்டும் அல்லது 
ைனிேவளததுறையிடம் உங்கள் 
கவறலறய எழுப்ப றவண்டும்.

1
2
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சதாழிைாளர 
உரி்மக்ள 
மதிததல்

கிளாரியண்ட் -ககாகப ்பணி புரி�து என்பது அ�ே�ர 
விருப்பததுககுரிய விஷயம். எந்தச�ாரு கட்டாயத 
சதாழிைாளரகள், குழந்்தத சதாழிைாளரகள் 
மறறும் மனிதரக்ளக கடததுதல் ஆகிய�ற்்ற 
நாஙகள் கண்டிககிவ்றாம், அதறகு எதிோக நாஙகள் 
செயலூககததுடன செயல்்படுகிவ்றாம்.

�யது ெரி்பாரககககூடிய�ாறு இருப்ப்தயும், வ�்ை 
செயயும் �யது சதாடர்பான ெட்டத வத்�கள் பூரததி 
செயயப்படு�்தயும் உறுதிசெயய கி்டககககூடிய 
எல்ைாச் செயல்மு்்றக்ளயும் நாஙகள் 
்பயன்படுததுகிவ்றாம்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 ைனிே உரிறைகறள ைதிதேல்

எல்ைா வநேஙகளிலும் ெட்டஙகள், ஒழுஙகுமு்்றகள் மறறும் 
சநறிமு்்றத தேநி்ைகளுககு அ்னததுச் செயல்்பாடுகள் 
மறறும் நட�டிக்ககள் முழு�திலும் இணககமாக இருப்பதறகு 
கிளாரியண்ட் முயறசி செயகி்றது; குறிப்பாகச் ெர�வதெத 
சதாழிைாளர அ்மபபு (ILO) �குததுள்ள அடிப்ப்டப ்பணி 
உரி்மகள் சதாடர்பான சகாள்்கக்ள கிளாரியண்ட் 
அஙகீகரிககி்றது: 

- 

ெஙகமாகக கூடு�தறகான சுதந்தேம் மறறும் கூட்டு வ்பேம் 
வ்பசு�தறகான உரி்ம;

- 

கட்டாயத சதாழிைாளரகள் கூடாது;

- 

குழந்்தத சதாழிைாளரகள் கூடாது;

- 

்பாகு்பாடு கூடாது.
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வகள்வி:
எனது சக பணியாளர ஊழியர ஒரு 
திட்டததில் பணிபுரியப் பரிசீலிதது 
வருகிைார, அநே ஒப்பநேோரர 
குழநறேத நோழிலாளரகறளப் 
பயனபடுததுவோக அறியப்படுவோகச் 
நசய்திகளில் படிதறேன. ொன அநேத 
திட்டததில் பணிபுரியவில்றல. ொன 
ஏோவது கூைறவண்டுைா?

்பதில்: 
ஆம். உங்கள் அவோனிப்புகறள 
உங்கள் சகப் பணிளாளருடன 
பகிரநது நகாள்ளுங்கள், இநே 
சப்றளயருடன பணிபுரிய 
அவரகள் வற்புறுததினால், 
றேரியைாகப் றபசுங்கள். குழநறேத 
நோழிலாளறரப் பயனபடுததும் 
வரலாற்றைக் நகாண்ட ஒரு 
கூட்டாளறரத றேரநநேடுப்பது 
ஏற்றுக்நகாள்ள முடியாேது 
ைற்றும் ேவிரக்கப்பட றவண்டும். 
குழநறேத நோழிலாளரகறளப் 
பயனபடுததிய வரலாறு இருநது, 
நோழில் கூட்டாளர அறே 
நிறுததிவிட்டோகக் கூறும் 
பட்ேததில், இது உண்றை ோனா 
எனபறே ொங்கள் சரிபாரக்க 
றவண்டும்.

வகள்வி:
ஒரு சக ஊழியர ஒரு 
பணியாளரகள் ைனைதறே 
ஏற்படுதே விரும்புகிைார. 
அவவாறு நசய்ோல், அவரகறளப் 
பணிநீக்கம் நசய்யப்றபாவோக 
றைற்பாரறவயாளர 
அச்சுறுததுகிைார. அவரால் 
அவவாறு நசய்ய முடியுைா?

்பதில்: 
ஐ.எல்.ஓ.வின ொனகு அடிப்பறடக் 
நகாள்றககளினபடி சங்கைாக 
ஒனறுகூடும் சுேநேரதறே 
கிளாரியண்ட் அங்கீகரிக்கிைது. 
எனறவ, உங்கள் சகப் 
பணியாளருக்கு எதிராகத 
ேடுப்பு ெடவடிக்றகக்கு எநே 
முகாநதிரமும் இல்றல.

வகள்வி:
ொன வளரநது வரும் சநறேயில் 
ஒரு நோழில் பயணததில் 
இருக்கிறைன, இப்பகுதியில் உள்ள 
எங்கள் முக்கிய சப்றளயரகளில் 
ஒருவரின நோழிற்சாறலறயப் 
பாரறவயிடுவேற்காகச் 
நசல்கிறைன. சில நோழிலாளரகள் 
மிகவும் இளவயதினவராகக் 
காணப்படுகிைாரகள், அவரகள் 
சட்டப்படியான வயறேவிடக் குறைநே 
வயதினராக இருக்கலாம் எனறு 
எனக்குத றோனறுகிைது. ொன எனன 
நசய்யறவண்டும்?

்பதில்:
நோழிற்சாறல றைலாளருடன 
உங்கள் கவறலகறள றெரடியாகத 
நேளிவுபடுததிக்நகாள்ள 
முயற்சி நசய்யவும். அறனததுத 
நோழிலாளரகளும் குறைநேபட்ச 
வயது வரம்றபப் பூரததி நசய்கிைாரகள் 
எனறு அவரகள் உங்களுக்கு 
உறுதியளிதோல், இநே உறுதிப்பாட்றட 
எழுததுப்பூரவைாகப் நபறுவறே 
உறுதிநசய்துநகாள்ளவும். எப்படி 
இருநோலும், உங்கள் கவறலகறள 
உங்கள் றைற்பாரறவயாளர, ைனிேவள 
றைம்பாடு ைற்றும் இணக்கததுறையிடம் 
எழுப்புவேன மூலம் நிறுவனததிற்குள் 
அவற்றை எடுததுச்நசல்லுங்கள்.

2
கற்றல் ஆதேவு

1
கற்றல் ஆதேவு

3
கற்றல் ஆதேவு
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நாஙகள் 

உனனதமான 

சநறிமு்்றத 

தேநி்ைகளு-

ககும், 

ெட்டததிறகும் 

இணஙகுகி-

வ்றாம்

ெட்டஙகள் அடிப்ப்ட உரி்மக்ளப ்பாதுகாககின்றன 
மறறும் அ்� ெமூகததில் எதிர்பாரககப்படும் நடத்தகளின 
கு்்றந்த்பட்ெத தேஙகளுககான �ழிகாட்டியாகும். ெர�வதெ 
அளவில் செயல்்படும் நிறு�னமான நாம், நமது ்பஙகுதாேரகளின 
நம்பிக்க்யப ச்பறு�தறகும், நமது நறச்பய்ே �ளரப்பதறகும், 
நல்ை நி்ையான சதாழி்ை ஆதரிப்பதறகும், சநறிமு்்றகள் மறறும் 
ஒரு்மப்பாட்டின மிக உயரந்த தேததின்படிச் செயல்்படு�்த 
கிளாரியண்ட் உறுதி செயகி்றது. இணஙகாமல் செயல்்படு�தன 
வி்ளவுகளில் அதிக அ்போதம் மறறும் சிை ெந்தரப்பஙகளில் 
ெம்்பந்தப்பட்ட ந்பரகளுககு சி்்றததண்ட்ன, அததுடன 
நறச்பயருககுத தீவிேமான வெதம் ஆகிய்� அடஙகும். 

நாஙகள் அ்னததுச் ெட்டஙகள் மறறும் விதிமு்்றகள், 
நமது சநறிமு்்றகள் குறியீடு, உள்-சகாள்்ககள் மறறும் 
�ழிகாட்டுதல்களுடனும், அததுடன கிளாரியண்ட் க்டபிடிகக 
வ�ண்டிய கட்டாயததில் உள்ள சதாடரபு்டய அ்னதது 
இேொயனத சதாழில் குறியீடுகளுடனும் இணககமாகச் 
செயல்்படுகிவ்றாம்.

இந்தப ்பகுதியில்:
- 

நியாயமான வ்பாட்டி

- 

வமாெடி

-

உள் �ரததகம்

-

்பணவமாெடி

-

�ணிகதத்ட மறறும் �ரததகக கட்டுப்பாட்டு அம்ெஙகள்
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நியாயமான 

வ்பாட்டி

கிளாரியண்ட் சுதந்தேமான மறறும் நியாயமான 
வ்பாட்டி்ய நம்புகி்றது மறறும் அதன 
�ாடிக்கயாளரகள் மறறும் ெப்ளயரகளுடன 
நியாயமான மு்்றயில் செயல்்படுகி்றது. 
நாஙகள் எஙகள் தயாரிபபுகளின செயல்தி்றன 
மறறும் சி்றபபுகளின மூைம் வ்பாட்டியில் 
ொதகததன்ம்ய நாடுகிவ்றாம், ஆனால் 
சநறிமு்்றயற்ற அல்ைது ெட்டவிவோத �ணிக 
ந்டமு்்றகள் மூைம் அல்ை.
 
நம்பிக்க-எதிரபபு மறறும் நியாயமான-

�ரததகச் ெட்டஙகள் ஆகிய்� 
வ்பாட்டி்ய ஊககுவிப்பதறகாக 
�டி�்மககப்பட்டுள்ளன, நுகரவ�ார ்பேந்த 
அளவிைான தயாரிபபுத வதரவுகள் மறறும் 
புது்மயான தீரவுகளிலிருந்து ்பயன்ட�்த 
உறுதிசெயகின்றன. நம் தயாரிபபுகள் மறறும் 
வெ்�களின ச�றறியின மூைம் நம் ்பணி 
மறறும் �ாடிக்கயாளரக்ள ்மயப்படுததும் 
புது்மகள் ச�றறி ச்பறு�்த அ்� 
உறுதிப்படுததுகின்றன.
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கிளாரியண்ட் -இல் நாஙகள் இந்தச் ெட்டஙக்ளக 
கண்டிப்பாகப பின்பறறுகிவ்றாம். இதன ச்பாருள், இது 
வ்பாட்டி்யக கட்டுப்படுததும் என்றால், நாம் எந்த மூன்றாம் 
தேபபினருடனும் சதாழில் தக�ல்க்ளப ்பகிரந்து 
சகாள்ள மாட்வடாம் என்பதாகும். எனவ� நாஙகள் ஒரு 
மு்்றயான �ணிக வநாககததுடன மட்டுவம தக�ல்க்ளப 
்பரிமாறிகசகாள்கிவ்றாம் மறறும் வ்பாட்டியாளரகளுடன 
வ்பாட்டி ொரந்த முககியமான தக�ல்க்ளப ்பகிரந்து சகாள்ள 
மாட்வடாம். எஙகள் �ணிக உததிகள், சகாள்்ககள், 
�ணிக நடத்த மறறும் குறிப்பாக எஙகள் வி்ை நிரணயம் 
ஆகிய�ற்்ற நாஙகள் தான தீரமானிககிவ்றாம். இந்த 
விஷயஙகளில் நாஙகள் வநேடியாகவ�ா, மூன்றாம் தேபபு 
�ழியாகவ�ா வ்பாட்டியாளரகளுடன கூட்டு வெர�தில்்ை. 
வமலும், நாஙகள் எஙகள் வ்பாட்டியாளரகளுடன 
�ாடிக்கயாளரகள், பிேவதெஙகள் மறறும் தயாரிபபுச் 
ெந்்தக்ள வி�ாதிககவ�ா, ஒபபுகசகாள்ளவ�ா   அல்ைது 
ஒதுககவ�ா மாட்வடாம்.
 
கிளாரியண்ட் -இன தயாரிபபுகள் மறறும் வெ்�கள் 
�ாடிக்கயாளரகளுககு மதிபபு�ாயந்த வதரவுக்ள 
�ழஙகககூடும் என்றாலும், நியாயமற்ற நட�டிக்ககளில் 
ஈடு்படு�தன மூைம் எஙகள் ெந்்த �லி்ம்ய அல்ைது 
ஆதிககம் செலுததும் ெந்்த நி்ை்ய நாஙகள் ஒருவ்பாதும் 
துஷ்பிேவயாகம் செயயமாட்வடாம்.
 
ஒரு குறிபபிட்ட மூன்றாம் தேபபு ஒரு வ்பாட்டியாளோ என்பது 
எஙகளுககுச் ெந்வதகமாக இருந்தால் அல்ைது உறுதியாக 
சதரியவில்்ை என்றால், அல்ைது வமவை ்பட்டியலிடப்பட்ட 
சூழ்நி்ைகளில் ஏவதனும் ஏற்பட்டால் அல்ைது எழககூடும் 
என்றால், நாம் ெட்டதது்்ற்யத சதாடரபு சகாள்ளவ�ண்டும்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 ேகவல் பாதுகாப்பு

 உள் வரதேகம்

 ஊடக உைவுகள் ைற்றும் முேலீட்டாளர உைவுகள்

வ்பாட்டியாளர

இறே நோடரபுறடய ேயாரிப்புச் சநறேயில் நசயலூக்கைாக இருக்கும் 
எநே நிறுவனமும் (அல்லது ெபரும்) ஒரு றபாட்டியாளர ஆவார. ஒறர 
ைாதிரியான சநறேகளில் அல்லது அறே அல்லது அதுறபானை சநறேயில் 
உள்ள ைற்ை இடங்களில் நசயலூக்கமுள்ள உள்ள ஒரு நிறுவனம் (அல்லது 
ெபர) ஒரு றபாட்டியாளராகக் கருேப்படலாம். எங்கள் ேயாரிப்புகறள 
விற்கும் ஒரு விநிறயாகஸேர குறைநேபட்சம் விநிறயாக ைட்டததிலாவது 
ஒரு றபாட்டியாளர எனபறே நிறனவில் நகாள்க. கிளாரியண்ட் 
றபாலறவ அறே ேயாரிப்புகறள மூலவளைாகக் நகாண்ட ஒரு சப்றளயர 
றைல்றொக்கிய வாங்கும் சநறேயில் ஒரு றபாட்டியாளர ஆவார.

வ்பாட்டிரீதியாக உணரதி்றன சகாண்ட தக�ல்

ஒரு எளிய விதியாக, நபாதுத ேளததில் இல்லாே, இரகசியைான அல்லது 
ஒரு (சாததியைான) றபாட்டியாளரின உததிசாரநே ெடதறேறயப் 
பாதிக்கக்கூடிய ேகவல்கள் றபாட்டிரீதியாக உணரதிைன நகாண்ட 
ேகவல்கள் ஆகும். இதில் பினவரும் ேகவல்கள் உள்ளடங்குகினைன 
(i)  ைற்ை ேரப்புகளின எதிரகாலப் றபாட்டி ெடதறேறயப் பாதிக்கும் 

ேகவல், 
(ii)  உங்கள் வணிகம் அல்லது உததிறயப் பற்றி ஒரு றபாட்டியாளர 

நேரிநது நகாள்ளக்கூடாது எனறு  நீங்கள் விரும்பும் ேகவல் 
அல்லது 

(iii )ஒரு வாடிக்றகயாளர அல்லது சப்றளயர 
மூனைாம் ேரப்புடன நீங்கள் பகிரநது நகாள்ளக்கூடாது எனறு 
விரும்பும் ேகவல்.
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வகள்வி:
ொன விற்பறனத துறையில் பணிபுரிகிறைன, பல்றவறு 
மூலப்நபாருட்கள் ைற்றும் இரசாயனங்களின விறல ைற்றும் 
விறலயின றபாக்குகள் குறிதே சப்றளயரகளிடமிருநது 
கிறடக்கும் ேரவுகள் உட்பட ஒரு விரிவான ைாோநேர 
அறிக்றகறய எங்கள் நகாள்முேல் குழுவிலிருநது ொன 
நபறுகிறைன. இநே சப்றளயரகளில் சிலர அறிக்றகயில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில ேயாரிப்புகளுக்காக கிளாரியண்ட் 
கீழ்றொக்கிய நிறலக்குப் றபாட்டியிடுகினைனர. இதுறபானை 
ேகவல்கறள ொன நபை றவண்டுைா எனறு எனக்குத 
நேரியவில்றல, றைலும் ேரவு எங்கிருநது வருகிைது எனறு 
கூட ொன வியநது றயாசிததுக்நகாண்டிருக்கிறைன. ொன 
அறேப் பற்றிக் றகட்க றவண்டுைா?

்பதில்: 
நீங்கள் விற்பறனத துறையில் இருப்போல், மூலப்நபாருட்கள் 
ைற்றும் இரசாயனங்கள் நகாள்முேல் நசய்வதிலிருநது 
நபாதுவான ஒருங்கிறணநே ேரறவப் நபைலாம், ஆனால் 
கிளாரியண்ட் விற்கும் ேயாரிப்புகள் மீது ேனிப்பட்ட சப்றளயர 
ேரறவ நீங்கள் நபைக்கூடாது. கிளாரியண்ட் பயனபடுததும் 
அறனததுத ேரவுகளும், ேகவல்களும் எப்றபாதும் முறையான 
மூலததிலிருநது வநதிருக்க றவண்டும், சட்டவிறராேத 
நோடரபுகளிலிருநது அல்ல. றபாட்டியாளரகளிடமிருநது 
கிளாரியண்ட் நபாருட்கறள வாங்கலாம், ஆனால் 
பரிைாறிக்நகாள்ளப்படும் ேகவல்கள் முற்றிலும் 
குறைநேபட்சைாக வறரயறுக்கப்பட்டிருக்க றவண்டும். 
றைலும், நகாள்முேல் துறையிடம் உள்ள இநே நகாள்முேல் 
ேகவல்கள் விற்பறனத துறைக்கு அனுப்பப்படக்கூடாது. 
சநறேகம் இருநோல், நீங்கள் எப்றபாதும் ேரவின மூலதறேத 
நேளிவுபடுததிக்நகாள்ள றவண்டும், றைலும் உங்களுக்கு 
நிச்சயைாகத நேரியவில்றல எனைால், வழிகாட்டுேலுக்குச் 
சட்டததுறைறய அணுகலாம். றகள்விகறளக் றகட்க அல்லது 
சட்ட ஆறலாசறனறயக் றகட்க அறனவருக்கும் கடறையும், 
உரிறையும் உள்ளது.

வகள்வி:
ொன ஒரு நோழில்துறை ைாொட்டில் இருக்கிறைன, 
அங்கு ொன ஒரு முனனாள் சகப் பணியாளறரச் 
சநதிக்கிறைன. கடினைான சநறேச் சூழல் ைற்றும் 
சாததியைான ெடவடிக்றககள் குறிதது முறைசாராக் 
கலநதுறரயாடல்களுக்காக நோழில்துறைறயச் 
றசரநேவரகளுடன றசரநது ஒரு விருநதில் கலநது நகாள்ள 
விரும்புகிறீரகளா எனறு அவர எனனிடம் றகட்கிைார. எனது 
விற்பறன இலக்குகறள அறடய எனக்கு அழுதேம் உள்ளது. 
ொன விருநதில் கலநதுநகாண்டு, நிறலறைறய றைம்படுதே 
முடியுைா எனறு பாரக்க றவண்டுைா?

்பதில்: 
நீங்கள் விருநதில் கலநது நகாள்ளக்கூடாது. முறைசாராத 
ேகவல் பரிைாற்ைங்களில் எப்றபாதும் எச்சரிக்றகயாக 
இருங்கள். உங்கள் நோழில் ெடதறேறயப் பற்றி நீங்கள் 
நோழில்துறைறயச் றசரநேவரகளுடன றபசக்கூடாது. இது 
சட்டவிறராேைானது. இது ஒருறபாதும் கண்டுபிடிக்கப்படாது 
எனறு நீங்கள் நிறனதோலும் அல்லது கடினைான சநறேச் 
சூழறலச் சைாளிக்க அல்லது வணிக இலக்குகறள 
அறடய உேவும் நுண்ணறிவுகறளப் நபைலாம் எனறு 
நிறனதோலும், இதுறபானை ெடதறே கிளாரியண்ட் 
-இல் நபாறுததுக்நகாள்ளப்படாது, றைலும் ெைது 
நிறுவனததிற்கும், உங்களுக்கும் அது தீங்கு விறளவிக்கும்.
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வமாெடி
நம் நடத்த மறறும் நாம் செயயும் எல்ைா�றறிலும் வநர்ம 
முககியமானது மறறும் நமது சதாழில் கூட்டாளரகளால் 
அது மதிககப்பட வ�ண்டும் மறறும் தீவிேமாக எடுததுக 
சகாள்ளப்பட வ�ண்டும். நாஙகள் உரு�ாககும் 
அல்ைது �ழஙகும் கிளாரியண்ட்்டப ்பறறிய அல்ைது 
சதாடரபு்டய எந்தத தக�லும் துல்லியமாக இருகக 
வ�ண்டும் மறறும் உண்்ம்யப பிேதி்பலிகக வ�ண்டும். 
நாஙகள் எந்தவிதமான வமாெடி நட�டிக்க்யயும் 
சதாடஙகு�தில்்ை அல்ைது அதில் ்பஙவகற்பதில்்ை.

அதனால், நாஙகள் ஒவச�ாரு�ரும் எஙகள் 
கணினிகளில் ெரியான மறறும் துல்லியமான தக�ல்க்ள 
உள்ளிடுகிவ்றாம் என்ப்தயும், செயல்மு்்றகள் மறறும் 
்பரி�ரதத்னக்ள உண்்மயாக ஆ�ணப்படுததுகிவ்றாம் 
என்ப்தயும் உறுதி செயவ�ாம். ெட்டததால் 
வத்�ப்பட்டால் தவிே அல்ைது எஙகள் ்பதிவுக்ள 
்�ததிருததல் திட்டஙகளுககு இணஙக, நாஙகள் 
்பரி�ரதத்னப ்பதிவுக்ள மாற்றவ�ா, அழிககவ�ா 
மாட்வடாம். வொத்னயிலிருந்து தேவுக்ள அல்ைது 
முடிவுக்ள நாஙகள் ்கயாளவ�ா அல்ைது த�்றாக 
மாற்றவ�ா மாட்வடாம்.

இது வமாெடிக்ளத தடுககவும் கண்டறியவும் உதவுகி்றது, 
மறறும் நம் தேவுகளில் வநர்ம்ய உறுதி செயகி்றது. 
வமாெடி்ய மூடிம்்றப்பதில் நாஙகள் ஈடு்படவில்்ை 
என்ப்த உறுதிசெயகிவ்றாம். ெந்வதகததிறகிடமான 
தக�ல், ்பரி�ரதத்னகள் அல்ைது செயல்்பாட்்ட 
இணககதது்்ற அல்ைது ெட்டதது்்றககு உடனடியாகத 
சதரிவிககிவ்றாம்.

ச்பரும்்பாைான இடஙகளில், வமாெடி என்பது ெம்்பந்தப்பட்ட 
ந்பரகளுககான தனிப்பட்ட ச்பாறுபபுடன கூடிய ஒரு 
குற்றமாகும். 
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வமாெடி

றைாசடி எனபது நிதி ெனறை அல்லது பிை ெனறைகறள 
விறளவிக்கும் றொக்கம் நகாண்ட எநேநவாரு ஏைாற்று றவறல, 
றவண்டுநைனறை எடுக்கப்படும் அல்லது ேவிரக்கப்படும் ெடவடிக்றக 
ஆகும். இதில் உள்ளடங்குபறவ, ஆனால் இறவ ைட்டுறை அல்ல:

 – றபாலியானது;
 – நீங்கள் நபாதுவாக அணுக முடியாே ேகவறலப் நபறுவேற்குப் 

நபாய் நசால்வது அல்லது ஏைாற்றுவது;
 – நிறுவனததின நசாதறேத திருடுவது; 
 – றவண்டுநைனறை ேவைாக வழிெடததும் ேகவல் வழங்கல்

 – றவறல றெரப் பதிவுகள் அல்லது நசலவு அறிக்றககள் றபானை 
நிறுவனப் பதிவுகறளத ேவைாக ைாற்றுேல்;

 – றசாேறன முடிவுகறள ைாற்றுேல்;
 – ைற்ைவரகறள ஏைாற்றும் றொக்கததுடன உண்றைகறள 

றவண்டுநைனறை அழிதேல் அல்லது ைறைதேல்;
 – கற்பறனயான அல்லது ேவைாக வழிெடததும் பதிவுகறளப் பதிவு 

நசய்ேல்;
 – நிதி அல்லது பிை நிறுவனச் நசாததுக்கறள முறைறகடாகப் 

பயனபடுததுேல்;
 – றைாசடிறயப் பற்றித நேரிநதிருக்கும் றபாது நசயல்படத 

ேவறுேல்/ஏற்றுக்நகாள்வது;
 – லஞசம்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 துல்லியைான புதேகங்கள் ைற்றும் பதிவுகள்

 பண றைாசடி (ைணி லாண்டரிங்)
 லஞசம் ைற்றும் ஊழல்

வகள்வி:
ொன ஒரு நோழில் பயணததிலிருநது திரும்பி 
வநறேன, எனது நசலவு அறிக்றகறய 
உருவாக்கும் றபாது,   எனது உள்ளூரக் குழுவுடன 
றசரநது இரவு உணவருநதிய உணவகததில் 
இருநது இரசீறே எடுக்க ைைநதுவிட்றடன 
எனபறே உணரநறேன. ொங்கள் எனன 
சாப்பிட்றடாம் எனபது எனக்குத றோராயைாக 
நிறனவில் இருக்கிைது. ொன எக்நசல் ோளில் 
உணறவப் பட்டியலிட்டு இரசீது றபாலப் 
பயனபடுதேலாைா?

்பதில்: 
இல்றல, உங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 
இரசீதுகள் ஏற்றுக்நகாள்ளப்படைாட்டா. 
நசலவுகறள எவவாறு திருப்பிப் நபைமுடியும் 
எனபறேத நேளிவுபடுததிக்நகாள்ள உங்கள் 
றைற்பாரறவயாளர ைற்றும் நிதியாளரிடம் 
றபசுங்கள்.

1
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உள் �ரததகம்

கிளாரியண்ட் -இல், நம் நிறு�னததுடன சதாடரபு்டய 
எந்தச�ாரு ்பஙகு வி்ை சதாடர்பான தக�ல்க்ளயும் 
்பறறி அ்னததுக கூட்டாளிகள், ்பஙகுதாேரகள் மறறும் 
ச்பாதுமககளுககு ஒவே வநேததில் சதரிவிககப்படு�்த 
நாஙகள் உறுதிசெயகிவ்றாம்.

எனவ�, கிளாரியண்ட் ்பறறிய இேகசியத தக�ல்க்ள 
நாம் ஒருவ்பாதும் தனிப்பட்ட நைனுககாக 
்பயன்படுததககூடாது. ஒரு நிறு�னத்தப ்பறறிய உள்-

தக�ல்க்ள ்�ததிருககும் வ்பாது நாம் ஒருவ்பாதும் 
அந்த நிறு�னததில் ்பஙகுக்ள �ாஙகவ�ா, விறகவ�ா 
கூடாது.

அதத்கய தக�ல்க்ள நாஙகள் வ�று யாருககும் 
அனுபபு�தில்்ை. குடும்்ப உறுபபினரகள் மறறும் 
ஒவே வீட்டிலுள்ள பி்ற குடியிருப்பாளரகள், ெகாககள், 
நண்்பரகள், ்பததிரி்கயாளரகள், �ாடிக்கயாளரகள், 
நிதி ஆய�ாளரகள் மறறும் ஆவைாெகரகள் இதில் 
அடஙகு�ாரகள் - ஆனால் இ�ரகள் மட்டுவம 
அல்ைர. ெந்வதகம் இருந்தால், நாம் ெட்டதது்்ற்ய 
அணுகவ�ண்டும்.

உள்-தக�ல்

உள்-ேகவல் எனபது பங்கு விறலகள் 
அல்லது பிை நிதிக் கருவிகளில் ோக்கதறே 
ஏற்படுதேக்கூடிய நபாதுைக்களுக்குத 
நேரியாே அறனதது ேகவல்களும் ஆகும். 
இதில், திட்டமிடப்பட்ட றகயகப்படுததுேல், 
முேலீட்றடக் குறைதேல், மூறலாபாயக் 
கூட்டணிகள், நிதி முடிவுகள், புதிய ேயாரிப்புகள், 
புதிய ேயாரிப்புப் நபாருள் வளரச்சி அல்லது 
உததி, மூலேனக் கட்டறைப்பில் ைாற்ைங்கள், 
முக்கிய ஒப்பநேங்கள் அல்லது நிரவாகததில் 
ஏற்படும் ைாற்ைங்கள் குறிதே இரகசியத 
ேகவல்கள் அடங்கும்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 
 துல்லியைான புதேகங்கள் ைற்றும் பதிவுகள் 
 ேகவல் பாதுகாப்பு

 ேரவுத ேனியுரிறை

 சகாள்்ககள்

 உள்-வரதேகக் நகாள்றக
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வகள்வி:
கிளாரியண்ட் -இன வரவிருக்கும் விற்பறனப் 
புள்ளிவிவரங்கள் பற்றிய முனனறிவிப்பு 
ேகவல்கறளக் நகாண்ட ப்ரினடருக்கு அருகில் 
ஒரு ப்ரினட் நசய்யப்பட்ட காகிேதறே ொன 
பாரதறேன. அறே றவததுக்நகாண்டு ொன 
எனன நசய்வது?

்பதில்: 
நீங்கள் ஒரு ஷநரட்டறரக் நகாண்டு 
அநேக் காகிேதறே அழிக்க றவண்டும் 
அல்லது உடனடியாக ஓர இரகசியக் கழிவுக் 
கூறடயில் அறே அப்புைப்படுதே றவண்டும். 
இநே ப்ரினட் நசய்யப்பட்ட காகிேம் 
பங்கு விறல-நோடரபான ேகவல்கறளக் 
நகாண்டுள்ளது, எனறவ இது மிகவும் 
இரகசியதேனறையுடன ெடதேப்பட றவண்டும். 
ப்ரினடறர அணுகக்கூடியவரகளிறடறய 
இரகசியத ேகவல்கறளப் பாதுகாப்பதில் 
ேனிப்பட்ட நபாறுப்புணரறவத நேரிவிப்பேன 
அவசியதறே அறடயாளம் காண உங்கள் 
றைற்பாரறவயாளருடன றபசுங்கள். ப்ரினட் 
நசய்யப்பட்ட காகிேததின உள்ளடக்கங்கறள 
யாருடனும் பகிரநது நகாள்ளாதீரகள் ைற்றும் 
சம்பநேப்பட்ட விற்பறனப் புள்ளிவிவரங்கள் 
அதிகாரப்பூரவைாகப் பகிரங்கப்படுதேப்படும் 
வறர கிளாரியண்ட் பங்குகளில் வரதேகம் 
நசய்வறேத ேவிரக்கவும்.

வகள்வி:
ஒரு உள்ளூர டவுன்ால் கூட்டததில், 
ேறலவரகளில் ஒருவர, கிளாரியனட் அேன 
காலாண்டு முடிவுகள் சிைப்பாக இருக்கப் 
றபாவதில்றல எனபோல் குறிப்பிடதேக்க 
அழுதேததில் இருப்போகக் குறிப்பிடுகிைார, 
றைலும் நிறலறைறய றைம்படுததுவேற்கு 
ொம் ஒவநவாருவரும் கடுறையாகச் சிரைப்பட 
றவண்டியிருக்கும் எனறு கூறுகிைார. இது எனக்கு 
ெல்லோகப் படவில்றல, காலாண்டு முடிவுகள் 
நவளியிடப்படுவேற்கு முனபு எனது கிளாரியண்ட் 
பங்குகறள விற்பறன நசய்யலாம் எனறு ொன 
நிறனக்கிறைன. ொன அப்படிச் நசய்வது சரிோனா?

்பதில்: 
இல்றல, அப்படி நீங்கள் நசய்வது சரியல்ல. 
நீங்கள் நபாதுநவளியில்-இல்லாே ைற்றும் 
(சாததியைான) பங்கு விறலறயப் பாதிக்கக்கூடிய 
ேகவல்கறள றவததிருநோல், வரதேகச் 
சநறேயில் ேனிப்பட்ட ெனறைகறளப் 
நபை நீங்கள் அதேறகய ேகவல் அறிறவப் 
பயனபடுதேக்கூடாது. றைலும், உங்கள் 
சாரபாக வரதேகம் நசய்ய றவறு ஒருவரிடம் 
நீங்கள் றகட்கக்கூடாது. உள்-வரதேகம் 
ஒரு கிரிமினல் குற்ைைாகும், றைலும் இேற்குச் 
சம்பநேப்பட்ட ெபரகளுக்கு அதிக அபராேம் 
ைற்றும் சிறைதேண்டறன விதிக்கப்படலாம். 
கூட்டததில் பங்றகற்ை ைற்ைவரகளும் உள்-

ெபரகளாக இருப்போல் நீங்கள் சட்டததுறைறயக் 
கலநோறலாசிக்க றவண்டும்.

2
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்பண வமாெடி 

(மணி ைாண்டரிங)

மணி ைாண்டரிங மறறும் ்பயஙகே�ாதததிறகு 
நிதியளிப்பதறகு எதிோன ெர�வதெப வ்பாோட்டததில் 
கிளாரியண்ட் உறுதிபூண்டுள்ளது.

மணி ைாண்டரிங த்ட சதாடர்பான அ்னததுச் 
ெட்டஙகளுககும் கிளாரியண்ட் இணககமாக 
உள்ளது. மணி ைாண்டரிங என அ்டயாளம் 
காணககூடிய செயல்களில் ஈடு்படவ�ா, அ்தப 
ச்பாறுததுகசகாள்ளவ�ா நாஙகள் ஒருவ்பாதும் 
அனுமதிகக மாட்வடாம்.

்பண வமாெடி (மணி ைாண்டரிங)

ைணி லாண்டரிங் எனபது குற்ைச் நசயல்களிலிருநது 
உருவாகும் பணதறே, சட்டப்பூரவைாகப் நபைப்பட்டோகத 
றோனைச்நசய்து வழக்கைான நபாருளாோரததில் 
அறிமுகப்படுததுவறேக் குறிக்கிைது.. இேற்கு ெம் 
ஊடாடல்களில் விழிப்புணரவு றேறவ. ஒரு மூனைாம் 
ேரப்பினரின நசயல் மூலம் ைறைமுகைாக ஈடுபடுவேற்கும் 
இது நபாருநதும். 

 இ்தயும் ்பாரககவும் 
 துல்லியைான புதேகங்கள் ைற்றும் பதிவுகள் 
 லஞசம் ைற்றும் ஊழல்

 றைாசடி

வகள்வி:
ொன ஒரு மூனைாம் ேரப்பு விநிறயாகஸேருடன 
நீண்ட காலைாகப் பணியாற்றி வருகிறைன, 
சமீபததில் அவரகள் ைணி லாண்டரிங்கில் 
ஈடுபட்டோகப் பல வேநதிகறளக் றகட்றடன. 
ொன அவரகளுடன நோடரநது பணியாற்ைலாைா?

்பதில்: 
வேநதிகறளப் பற்றி அறிநதுநகாண்டவுடன, 
நிறலறைறய ைற்றும் அேன சாததியைான 
நபாறுப்புகறள ெனகு புரிநதுநகாள்ள சட்ட 
அல்லது இணக்கததுறைறயத நோடரபு 
நகாள்ளுங்கள். மூனைாம் ேரப்பினரின றெரறை 
குறிதே உறுதிப்பாட்றடப் நபை அல்லது 
குற்ைச்சாட்டுகறள நிரூபிக்க விரிவாக ைதிப்பீடு 
நசய்யச் சட்டததுறை அல்லது இணக்கததுறை 
உங்களுக்கு உேவும். வேநதிகறளப் 
புைக்கணிப்பதும், வழக்கம் றபால் பணிறயத 
நோடரவதும் ேவைான ெடதறே ஆகும்.

1
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த்ட மறறும் 
�ரததகக 
கட்டுப்பாட்டு 
விதிகள்

கிளாரியண்ட் உைகளாவிய �ணிக உ்றவுக்ளக 
சகாண்டுள்ளது மறறும் ச்பாருட்கள் மறறும் வெ்�களின 
உைகளாவிய �ரததகததில் தினமும் ஈடு்பட்டுள்ளது.

நாஙகள் எஙகு வியா்பாேம் செயதாலும், ச்பாருந்தககூடிய 
அ்னததுத வதசிய மறறும் ெர�வதெ ஏறறுமதி, 
இ்றககுமதி மறறும் �ரததக இணகக ெட்டஙகளுககும் 
இணஙகுகிவ்றாம். ச்பாருட்களின இ்றககுமதி, ஏறறுமதி 
அல்ைது உள்நாட்டு �ரததகம் மீதான கட்டுப்பாடுகள் 
மறறும் த்டகள் இதில் அடஙகும்.

ச்பாருட்களின தன்ம, தயாரிககப்பட்ட நாடு அல்ைது 
இறுதியாகப ்பயன்படுததப்படும் நாடு, �ாடிக்கயாளரின 
அ்டயாளம் அல்ைது மூன்றாம் தேபபுச் வெ்� 
�ழஙகுநர அல்ைது �ரததகததில் ஈடு்பட்டுள்ள ்பணியாளர 
ஆகிய�ரக்ளப ச்பாறுததுக கட்டுப்பாடுகள் இருககும். 
ச்பாருட்களுககு மட்டுவம அல்ைாமல், சதாழில்நுட்்பஙகள் 
மறறும் வெ்�கள் மறறும் மூைதனம் மறறும் கட்டணப 
்பரி�ரதத்னகளுககும் இவத வ்பான்ற கட்டுப்பாடுகள் 
ச்பாருந்தககூடும்.
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வகள்வி:
ஒரு விநிறயாகஸேர கிளாரியண்ட் -இன 
ேயாரிப்புகளில் ஒனறில் ஆரவைாக உள்ளார. 
நபரும்பாலும், இநேத ேயாரிப்பு ஈரானுக்கு 
வழங்கப்படுகிைது, றைலும் நபாருளாோரத 
ேறடகள் உள்ளன எனபறே ொன 
அறிநதிருப்போல், விநிறயாகஸேரிடம் 
அவரகளின இறுதி வாடிக்றகயாளறரப் பற்றிக் 
றகட்கிறைன. எனக்குத நேளிவான பதில் 
கிடக்கவில்றல. ொன கூடுேலாக விளக்கம் 
நபை றவண்டுைா, அல்லது விற்பறனறயத 
நோடரலாைா?

்பதில்: 
ேறட விதிக்கப்பட்ட ொடுகளுக்குச் 
சாததியைான விநிறயாகங்கறளக் றகயாளும் 
றபாது, ொம் இணக்கைாக இருப்பறே 
உறுதிப்படுதே எப்றபாதுறை இணக்கததுறை 
ைற்றும் சுங்கம் ைற்றும் நவளிொட்டு 
வரதேகததுறைறய அணுகவும். எநே 
விற்பறனயும் நசய்யப்படுவேற்கு முனனர இநே 
விஷயதறே றைலும் நேளிவுபடுததிக்நகாள்ள 
றவண்டும்.

1
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ெேககுக்ள �ாஙகும்வ்பாது, உற்பததி 
செயயப்படும்வ்பாது, விறகப்படும்வ்பாது அல்ைது 
இடம் மாற்றப்படும்வ்பாது, சதாழில்நுட்்பஙகள் 
மாற்றப்படும்வ்பாது அல்ைது ்கயகப்படுததப்படும்வ்பாது 
ச்பாருந்தககூடிய �ரததகக கட்டுப்பாட்டு 
விதிமு்்றகளுககு நாஙகள் இணஙகுகிவ்றாம். 
இேட்்டப ்பயன்பாட்டுத தயாரிபபுக்ளக ்கயாளுதல், 
்பயஙகே�ாதம் மறறும் இேொயன ஆயுதஙக்ள 
எதிரப்பது சதாடர்பான விதிமு்்றக்ளயும் நாஙகள் 
பின்பறறுகிவ்றாம்.
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நாஙகள் 
்பாதுகாபபிறகு 
முதலிடம் 
தருகிவ்றாம், 
மறறும் 
சுறறுச்சூழ்ைப 
்பாதுகாப்பதில் 
உறுதியாக 
இருககிவ்றாம்

நம்்மயும், சுறறுச்சூழ்ையும் ்பாதுகாப்பதன 
முககியதது�த்தப ்பறறி நாஙகள் அறிவ�ாம். 
ஒரு நிறு�னம் என்ற மு்்றயிலும், தனிந்பரகள் 
என்ற மு்்றயிலும், நாஙகள் செயயும் 
எல்ைா�றறின ்மயததிலும் ்பாதுகாப்்பயும், 
நல்�ாழ்்�யும் முனனிறுததுகிவ்றாம், 
மறறும் சுறறுச்சூழலில் நமது தாககத்தக 
கு்்றப்பதில் நாஙகள் அரப்பணிபபுடன 
உள்வளாம்.

இந்தப ்பகுதியில்:
- 

-சுறறுச்சூழல்

- 

சுகாதாேம் மறறும் ்பாதுகாபபு

-

தயாரிபபு �ழிநடததல்
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சுறறுச்சூழல்

கிளாரியண்ட் -இல், சுறறுச்சூழ்ைப ்பாதுகாப்பதறகான 
எஙகள் ச்பாறுப்்ப நாஙகள் அறிவ�ாம், வமலும் நமது 
சுறறுச்சூழல் ்பாதிப்்பக கு்்றப்பதில் அரப்பணிபபுடன 
உள்வளாம்.

அ்னததுச் சுறறுச்சூழல் ெட்டஙகள், சகாள்்ககள் 
மறறும் �ழிகாட்டுதல்களுடன முழு்மயான 
இணககத்த நாஙகள் உறுதிசெயகிவ்றாம், வமலும் 
உள்ளூரச் ெமூகததின மீதான வி்ளவு உட்்பட 
சுறறுச்சூழல் அ்பாயம் மறறும் தாககத்தக கு்்றகக 
நி்ையான முயறசிக்ள வமறசகாள்கிவ்றாம்.

ச்பாருட்களின செயல்தி்ற்ன உறுதிப்படுததவும், 
முடிந்த�்ே கழிவு உற்பததி்யக கு்்றககவும் எஙகள் 
ச்பாருட்களின ்பயன்பாட்்டக கு்்றககிவ்றாம், 
அ�ற்்ற மீண்டும் ்பயன்படுததுகிவ்றாம் மறறும் மறுசுழறசி 
செயகிவ்றாம்.

வத்�யான மறறும் ச்பாருததமான இடரத தடுபபுக்ள 
நாஙகள் அமல்செயகிவ்றாம். ஒரு வி்பதது நடந்தால், 
வி்ே�ாகவும், வ்பாதுமானதாகவும் ்பதில்வி்ன 
ஆறறு�்த உறுதிசெய�தறகாக, அ�ெேநி்ை 
வமைாண்்ம அ்மபபு செயல்்பட்டு �ருகி்றது. 

வகள்வி:
உலகளாவிய அவசரநிறல 
நிரவாகக் குழு ெடததிய ஓர 
அவசரத றசாேறனறயப் பற்றி 
எனக்குத நேரிவிதது எனக்கு 
அறழப்பு ஒனறு வருகிைது. 
கூடிய விறரவில் அவசரநிறலக் 
குழுறவச் சநதிக்கும்படி ொன 
றகட்டுக் நகாள்ளப்படுகிறைன. 
ொன நசய்யறவண்டிய ஒரு 
பணிக்கு இனறு ோன கறடசி ொள், 
எனறவ ொன கலநது நகாள்ளத 
றேறவயில்றல, இது சரிோனா?

்பதில்: 
அவசரநிறலச் றசாேறனகள் 
தீவிரைாக எடுததுக் 
நகாள்ளப்படுகினைன. 
உண்றையான அவசரநிறல 
ஏற்பட்டால் ொம் அறனவரும் 
ேயாராக இருக்கறவண்டும் 
எனபது மிகவும் முக்கியைானது. 
அவசரநிறலகள் எனபது 
பணியாளரகளுக்கும், 
கிளாரியண்ட் -க்கும் கடுறையான 
அச்சுறுதேலாக இருக்கக்கூடும், 
றைலும் அவற்றுக்கு மிக அதிக 
முனனுரிறை அளிக்கப்படறவண்டும் 
- அேனால் சில பணிகறளக் 
காலக்நகடுவுக்குள் முடிக்காைல் 
ேவைவிட்டாலும் கூட.

வகள்வி: 
ெைது உற்பததித ேலததிலிருநது 
இரசாயனக் கழிவுகள் றபாலத 
றோனறுவறே எனனுறடய சக 
ஊழியர அருகிலுள்ள ஆற்றில் 
அப்புைப்படுததுவறே ொன 
காண்கிறைன. அவவாறு நசய்ய 
அனுைதிக்கப்படுகிைோ எனறு 
ொன அவரிடம் றகட்கிறைன, 
இநே வறகத ேயாரிப்புக்கு எநேப் 
பிரச்சிறனயும் இல்றல எனறு 
அவர உறுதிப்படுததுகிைார. 
இவவாறு அப்புைப்படுததுவது 
அனுைதிக்கப்படுகிைோ எனபது 
எனக்கு இனனும் உறுதியாகத 
நேரியவில்றல. நிறலறைறய 
றைலும் நேளிவுபடுததிக்நகாள்வது 
எனது நபாறுப்பா?

்பதில்:
நேளிவுபடுததிக்நகாள்ள 
முடியாே ஒரு கவறல 
உங்களுக்கு இருநோல், நீங்கள் 
நவளிப்பறடயாகப் றபச றவண்டும். 
சுற்றுச்சூழறலப் பாதுகாப்பதில் 
கிளாரியண்ட் அரப்பணிப்புடன 
உள்ளது, எனறவ இவவாறு 
அப்புைப்படுததுேல் உள்ளூர 
விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது 
எனபறே உறுதிப்படுதே நீங்கள் 
கவனிதேவற்றை ESHA உடன 
பகிரநது நகாள்ளறவண்டும்.
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சுகாதாேம் மறறும் 
்பாதுகாபபு

ஆவோககியமான மறறும் ்பாதுகாப்பான ்பணிச்சூழல் 
என்பது கிளாரியண்ட் -இன முககிய முனனுரி்மகளில் 
ஒன்றாகும், வமலும் இந்தப ச்பாறுப்்ப நாஙகள் மிகவும் 
தீவிேமாக எடுததுகசகாள்கிவ்றாம். கிளாரியண்ட் 
எஙகள் தைஙகளில் உள்ள - கிளாரியண்ட் ஊழியரகள் 
மறறும் ஒப்பந்ததாேரகள் மறறும் ்பார்�யாளரகள் - 
அ்ன�்ேயும் உள்ளடககிய ஒரு சுகாதாே மறறும் 
்பாதுகாபபு வமைாண்்ம அ்மப்்பக சகாண்டுள்ளது. 
அ்பாயஙக்ள மு்்றயாகக கண்டறிந்து ெரியான 
நட�டிக்கக்ள நிறுவு�தன மூைம் வி்பததுக்ளத 
தடுககவும் இது உதவுகி்றது.

நாம் ஒவச�ாரு�ரும் நமது ச்பாறுபபில் இருககும் 
்பணிகளில் ச்பாருந்தும் விதிக்ளப ்பறறி அறிந்திருகக 
வ�ண்டும் - இதில் ்பாதுகாபபு மறறும் அ�ெேகாைப 
்பயிறசிகளில் கைந்துசகாள்�தும் அடஙகும். 
்பணியிடததில் சுகாதாேம் மறறும் ்பாதுகாபபு 
சதாடர்பான அ்னதது ஒழுஙகுமு்்றத வத்�க்ளயும் 
நாஙகள் மதிககிவ்றாம், வமலும் சதாடரபு்டய 
அ்பாயஙக்ள நாஙகள் கு்்றககிவ்றாம் மறறும் 
நிர�கிககிவ்றாம். வமலும், இள�யது்டய அல்ைது 
எளிதில் ்பாதிககப்படககூடிய சதாழிைாளரகள் உள்ளிட்ட 
்பணியாளரகளுககுப ச்பாருந்தககூடிய சி்றபபுத 
வத்�க்ள நாஙகள் க�னமாகப ்பரிசீலிககிவ்றாம்.

ஆவோககியம் மறறும்/அல்ைது ்பாதுகாபபுச் ெம்்ப�ம் 
ஏதா�து ஏற்பட்டால், வமறசகாண்டு விொே்ணககு 
உடனடியாக அ்தப ச்பாறுப்பான ESHA 
வமைாளரிடம் சதரிவிககிவ்றாம். கிளாரியண்ட் 
-இன ESHA �ழிகாட்டுதல்களின்படி வத்�யான 
திருதத நட�டிக்ககள் முனனுரி்மயாகச் 
செயல்்படுததப்படுகின்றன.
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 இ்தயும் ்பாரககவும் 
 ைனிே உரிறைகறள ைதிதேல்

கிளாரியண்ட் -இன உயிர காககும் விதிகள் குறிதது நாம் 
அ்ன�ரும் அறிந்திருகக வ�ண்டும்:

-

1.80 மீட்டர அல்ைது 6 அடிககு 
வமல் உயேமான மறறும் 
்பாதுகாககப்பட்ட ்பகுதிககு 
ச�ளிவய வ�்ை செயயும் 
வ்பாது கீவழ விழு�திலிருந்து 
்பாதுகாப்்பப ்பயன்படுததுஙகள்;

-

வத்�ப்படும் இடஙகளில், 
எபவ்பாதும் ெரியான ்பணி அனுமதி 
(ச�ாரக ச்பரமிட்) உடன வ�்ை 
செயயுஙகள்;

-

ஆ்பததிலிருந்து உஙக்ளப 
்பாதுகாகக 'ைாக -அவுட் / வடக 
-அவுட்' ந்டமு்்றக்ளப 
்பயன்படுததுஙகள்;

இளம் சதாழிைாளரகள்

18 வயதிற்குட்பட்ட அறனதது நோழிலாளரகளும் இளம் 
நோழிலாளரகளாக கருேப்படுகிைாரகள்.

எளிதில் ்பாதிககப்படககூடிய ந்பரகள்

இநேக் குழுவில் கரப்பிணிப் நபண்கள், கிளாரியண்ட் -இன 
ைருததுவக் கண்காணிப்பின எல்றலக்கு நவளிறய உள்ள 
ேற்காலிகத நோழிலாளரகள், பயிற்சியாளரகள், ோய்ப்பால் 
நகாடுக்கும் ோய்ைாரகள் ைற்றும் சில ஆறராக்கியப் 
பிரச்சறனகறளக் நகாண்ட ஊழியரகள் உள்ளடங்குவாரகள்.

-

- வத்�ப்படும்வ்பாது தனிப்பட்ட 
்பாதுகாபபு உ்பகேணஙகள் (PPE) 
அணியுஙகள்; 

-

 சதாஙகவிடப்பட்ட சு்மகளின 
கீழ் நடககாதீரகள் அல்ைது 
வ�்ை செயயாதீரகள்;

 -
 அஙகீகாேம் இல்ைாமல் மறறும் 
கூடுதல் முனசனச்ெரிக்க 
நட�டிக்ககள் இல்ைாமல் 
்பாதுகாபபுககு முககியமான 
உ்பகேணஙக்ள முடககாதீரகள்.

இந்த விதிகள் மீ்றப்படு�்த நீஙகள் கண்டால், உடனடியாக 
உஙகள் வமைாளர அல்ைது ESHA உடன வ்பெ வ�ண்டும்.
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 இத்யும் ்பாே்க்க�ும் 

 அைிவுசார் சொே்ேு

தயாரிபபுப ச்பாருள் 
வமற்பார்�

புது்மயான, ்பாதுகாப்பான மறறும் நி்ையான தீரவுக்ள 
�ழஙகு�து எஙகள் மிக உயரந்த முனனுரி்மகளில் 
ஒன்றாகும். முழு மதிபபுச் ெஙகிலியிலும் இேொயனஙகளின 
்பாதுகாப்பான ்பயன்பாடு மறறும் நிர�ாகத்த 
ஊககுவிகக நாஙகள் அரப்பணிபபுடன உள்வளாம். 
எனவ�, வ�தியியல் து்்றயின நி்ைததன்மககான 
அரப்பணிப்்பக குறிககும் Responsible Care® -இல் 
கிளாரியண்ட் ்கசயாப்பமிட்டுள்ளது . 

இேொயனஙகள் சதாடர்பான ஒழுஙகுமு்்றத 
வத்�ப்பாடுகளுககு நாஙகள் இணஙகுகிவ்றாம் 
மறறும் ெமேெம் செயயாமல் தேநி்ைக்ளயும், 
�ழிகாட்டுதல்க்ளயும் பின்பறறுகிவ்றாம். இ்� எஙகள் 
தயாரிபபுகளின ஆோயச்சி, வமம்்பாடு மறறும் உற்பததியில் 
மிக உயரந்த சுகாதாேத தேநி்ைக்ளயும் கடு்மயான 
தேக கட்டுப்பாட்்டயும் உறுதி செயகின்றன. 

எஙகள் இேொயனஙக்ள எவ�ாறு ்பாதுகாப்பாக 
நிர�கிப்பது மறறும் ்பயன்படுதது�து என்பது ்பறறிய 
விரி�ான மதிபபீடு மூைமாகவும், �ாடிக்கயாளருககுத 
தக�ல் சதரிவிப்பதன மூைமாகவும், இேொயனப 
்பாதுகாபபிறகான எஙகள் உறுதிப்பாட்்ட நாஙகள் 
உறுதிசெயகிவ்றாம். வமலும், சுறறுச்சூழலுககும் ச்பாதுச் 
சுகாதாேததுககும் ஏற்படும் எந்த அ்பாயத்தயும் 
சதாடரச்சியாகக கு்்றப்ப்த வநாககமாகக சகாண்டு, 
சதளி�ான நி்ைததன்மயின முனவனாககுகள் 
தயாரிபபு �ளரச்சியில் உட்ச்பாதிந்துள்ளன என்ப்த 
உறுதிசெயகிவ்றாம், இது நி்ைததன்மயின 
அடிப்ப்டயிைான நி்ையான �ணிகததுககும், 
தயாரிபபுத து்்றககும் �ழி�குககி்றது. 
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ஊழ்ை 
எதிரததுப 
வ்பாோடு�தறகு 
நாம் 
அரப்பணிப்்பக 
சகாண்டுள்வளாம்

ெமூகம் மறறும் ச்பாருளாதாேஙகளில் 
வ்பேழிவு தேககூடிய தாககத்த ஊழல் 
ஏற்படுததுகி்றது, மறறும் ெமதது�மின்ம்ய 
உரு�ாககி நிதி உறுதியற்ற தன்ம்ய 
ஏற்படுததுகி்றது, செல்�த்தப ்பாதிககி்றது 
மறறும் ச்பாருளாதாே �ளரச்சி்யக 
கு்்றககி்றது. கிளாரியண்ட் -இல், எந்தச�ாரு 
ஊழ்ையும் நாஙகள் ச்பாறுததுகசகாள்ள 
மாட்வடாம், எஙகள் சதாழில் நட�டிக்ககளில் 
ைஞெத்தத தடுகக வத்�யான எந்தச�ாரு 
நட�டிக்க்யயும் எடுகக நாஙகள் 
அரப்பணிபபுடன உள்வளாம். 

இந்தப ்பகுதியில்:
- 

ைஞெம் மறறும் ஊழல்

- 

்பரிசுகள் மறறும் அ்ழபபுகள்

-

அேசியல் செயல்்பாடுகள்
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ைஞெம் மறறும் 
ஊழல்

கிளாரியண்ட் -இல் நாஙகள் எஙகள் சதாழி்ை வநர்மயுடனும், 
ஒரு்மப்பாட்டுடனும் நடததுகிவ்றாம். மு்்றயற்ற, நியாயமற்ற மறறும் 
ைஞெம் வ்பான்ற ெட்டவிவோத �ழிமு்்றகளின மூைம் நாஙகள் 
ொதகஙக்ள நாடு�தில்்ை.

ைஞெம் மறறும் ஊழ்ைக கண்டறி�தும், அ்தத தவிரப்பதும் நமது 
நறச்பய்ேப ்பாதுகாப்பதறகு முககியமாகும்.

நாஙகள் ஒருவ்பாதும் ைஞெம் சகாடுப்பதில்்ை, நாஙகள் ஒருவ்பாதும் 
ைஞெம் �ாஙகு�தில்்ை அல்ைது நாஙகள் அதிகாே நி்ையில் 
இருககும் சூழ்நி்ைகளில் இருந்து மு்்றயற்ற நன்மக்ளப 
ச்ப்ற முயறசிசெயய மாட்வடாம். ஒரு நிறு�னம் என்ற மு்்றயில், 
கிளாரியண்ட் -ஐப பிேதிநிதிதது�ப்படுததும் எந்தச�ாரு மூன்றாம் 
தேபபினரின செயல்களுககும் கூட நாஙகவள ச்பாறுப்பாகைாம். 
எனவ�, ைஞெம் வநேடியாக எஙகளால் சகாடுககப்படுகி்றதா அல்ைது 
மூன்றாம் தேபபினோல் ம்்றமுகமாகக சகாடுககப்படுகி்றதா என்பது 
ஒரு ச்பாருட்டல்ை, அதனால் எஙகள் ொர்பாக மற்ற�ரகள் ைஞெம் 
சகாடுககவும் நாஙகள் அனுமதிகக மாட்வடாம். 

இந்த விஷயததில் கிளாரியண்ட் -ககு இருககும் ச்பாறுப்்ப நாஙகள் 
புரிந்துசகாள்கிவ்றாம், மறறும் அ்த நாஙகள் மிகவும் தீவிேமாக 
எடுததுகசகாள்கிவ்றாம். எஙகள் ொர்பாக �ணிகத்த நடததும் 
மூன்றாம் தேபபினோல் ைஞெம் சகாடுககப்படு�்தத தடுகக அல்ைது 
ைஞெ-ஒழிபபுச் ெட்டஙகள் மறறும் விதிமு்்றக்ள மீறு�்தத தடுகக 
எஙகளால் முடிந்த அ்னத்தயும் செயகிவ்றாம். ச்பாருததமான 

செயல்மு்்றகள் மறறும் கட்டுப்பாடுக்ள ந்டமு்்றப்படுததி, 
ச்பாருததமான ெரி்பாரததல் செயமு்்றக்ள நடதது�தன மூைம் 
நமது சதாழில் கூட்டாளரக்ள க�னமாகவும், ெரி்பாரததலுககுப 
பி்றகும் வதரவு செய�து இதில் அடஙகும். 

கிளாரியண்ட் -இல், அேசு அதிகாரிகளுககும், தனியாரகளுககும் 
ைஞெத்த நாஙகள் வ�று்படுதது�தில்்ை - ைஞெம் சோகக 
�டி�மாகவ�ா, வ�று ஏதா�து ்பரிொகவ�ா, வ�்ை�ாயபபுச் 
ெலு்கயாகவ�ா, வ�று ஏவதனும் ்பைனாகவ�ா சகாடுககப்படுகி்றதா 
என்பது ஒரு ச்பாருட்டல்ை.

மதிபபுள்ள எ்தயும் �ழஙகு�தறகு அல்ைது ஏறறுகசகாள்�தறகு 
முன, அது எஙகள் சகாள்்ககளுககு ஏற்ப இருப்ப்தயும், 
வமலும் அது எஙகளுககு நைன முேண்்பாட்்ட உரு�ாககாமல் 
இருப்ப்தயும் நாஙகள் உறுதிசெயகிவ்றாம். 

ைஞெம் மறறும் ஊழ்ை முழு்மயாகக கண்டறி�து எபவ்பாதும் 
எளிதல்ை என்பதால், ெந்வதகம் ஏற்பட்டால் ெட்டம் அல்ைது 
இணககதது்்றயிடமிருந்து வமைதிக �ழிகாட்டுதல்க்ள நாஙகள் 
எபவ்பாதும் நாடுகிவ்றாம். 

ைஞெம் ஒரு கிரிமினல் குற்றம் ஆகும், சிை இடஙகளில், 
நிறு�னஙகளுககும், தனிந்பரகளுககும் ெமமாக அதிக 
அ்போதம் விதிககப்படககூடும். தனிந்பரகளுககுக கூடுதைாகச் 
சி்்றததண்ட்ன விதிககப்படைாம். 
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ைஞெம்

ஒரு வணிக, ஒப்பநே, ஒழுங்குமுறை அல்லது ேனிப்பட்ட 
அனுகூலதறேப் நபறுவேற்காக வழங்கப்படும், 
வாக்குறுதியளிக்கப்படும், நகாடுக்கப்படும், நவகுைதி 
அளிக்கப்படும் அல்லது வழங்கப்படும் ைதிப்புள்ள எதுவும். 
நபாது லஞசம் எனபது ஒரு நபாதுததுறை அதிகாரி, 
ஊழியர அல்லது நபாது அதிகார நிறலயில் உள்ள ெபறரக் 
குறி றவததுச் நசலுதேப்படுகிைது, அறேசையம் ேனியார 
லஞசம் எனபது அரசு அதிகாரிகள் அல்லது வசதிகறள 
உள்ளடக்கியிருக்காே ஊழலின ஒரு வடிவைாகும்.

ஊழல்

முறையற்ை ெனறைறயப் நபை றவறலவாய்ப்பு, 
அதிகாரம் அல்லது ெம்பிக்றகறயத 
துஷபிரறயாகம் நசய்ேல்.

ச்பாதுதது்்ற அதிகாரி

நபாதுததுறை அதிகாரி எனைால்:
 –  அரசாங்கததின எநேநவாரு அதிகாரி அல்லது ஊழியர; 

அல்லது

–  ஏறேனும் துறை, நிறுவனம் அல்லது அறே சாரநே 
அறைப்பு; ஒரு நபாது சரவறேச அறைப்பு, அல்லது

–  எநேநவாரு அரசு, துறை, நிறுவனம் அல்லது அறைப்பின 
சாரபாக அல்லது

–  அதேறகய நபாது சரவறேச அறைப்புக்காக அல்லது 
அது சாரபாக அதிகாரப்பூரவைாக நசயல்படும் 
எநேநவாரு ெபரும். 

குடும்ப உறுப்பினரகள், வாழ்க்றகத துறணவரகள், 
நெருங்கிய ெண்பரகள் ைற்றும் ஒரு நபாது அதிகாரியுடன 
வீட்றடப் பகிரநது நகாள்ளும் எநேநவாரு ெபர றபானை 
நோடரபுறடய ேரப்புகளும் இதில் அடங்குவாரகள்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 துல்லியைான புதேகங்கள் ைற்றும் பதிவுகள்

 நோண்டுநிறுவனததிற்கு அனபளிப்புகள், ஸபானசரஷிப்கள் 

ைற்றும் காரப்பறரட் குடியுரிறை ெடவடிக்றககள்

 ெலன முரண்பாடுகள் 

 றைாசடி

 பண றைாசடி (ைணி லாண்டரிங்)
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வகள்வி:
விைான நிறலயததில் இம்மிக்றரஷன நசயல்முறை 
நவளிப்பறடயாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, ைற்றும் 
விசா முததிறர இலவசைாக அளிக்கப்படுகிைது. 
ஆயினும்கூட, விசா முததிறரக்கு ஒரு சிறிய 
கட்டணம் நசலுததும்படி எனறனக் றகட்கிைாரகள், 
ைற்றும் எல்றலாரும் அறேச் நசலுததுகிைாரகள். 
ொனும் அறேச் நசலுதேறவண்டுைா? 

்பதில்: 
ஒரு வசதிக் கட்டணம் (“ைாமூல்” அல்லது 
“துரிேப்படுதேல் கட்டணம்” எனறும் 
குறிப்பிடப்படுகிைது) எனபது உங்களுக்குச் 
சட்டப்பூரவைாக உரிறை உள்ள ஒரு றசறவறயப் 
நபறுவேற்காக ஒரு நபாது அதிகாரிக்குச் 
நசலுதேப்படும் ஒரு சிறிய கட்டணம். வசதிக் 
கட்டணைாக இருக்கலாம் எனறு நீங்கள் 
நிறனக்கும் கூடுேல் கட்டணம் உங்களிடம் 
றகட்கப்படும் றபாநேல்லாம், அறேச் 
நசலுததுவேற்கு முனபு நீங்கள் இணக்கம் அல்லது 
சட்டததுறைறயத நோடரபு நகாள்ள றவண்டும். 
விசா றேறவப்படும் இடங்களுக்குச் நசல்லும்றபாது 
நீங்கள் ெனகு ேயாராக இருப்பறே உறுதிநசய்து 
அநே ஊருக்கான றேறவகறள அறிநது 
நகாள்ளுங்கள்.

வகள்வி:
ொன சமீபததில் நிறுவனததில் 
பணியில் றசரநறேன, உள்ளூர 
ெறடமுறைகறளப் பற்றி 
நேரிநதுநகாண்டிருக்கும் றபாது, 
எனது றைற்பாரறவயாளர ஒரு 
நபாது அதிகாரியின ைருைகனுக்கு 
ஒரு றவறலறய வழங்கியோக 
எனனிடம் கூறினார, இது 
நிலுறவயில் உள்ள றலாக்கல் 
நபரமிட்றட நபறுவதில் இருநே 
சிக்கறலத தீரக்க உேவியது எனறு 
கூறினார. இது சரியானது எனறு 
ொன நிறனக்கவில்றல, ஆனால் 
ொன நிறுவனததிற்கு இனனும் 
புதியவனாக இருப்போல் ொன 
ேறலயிட விரும்பவில்றல. ொன 
நசய்யக் கூடியது எதுவும் உள்ளோ?

்பதில்: 
றைற்பாரறவயாளரின ெடதறே 
சட்டவிறராேைானது ைற்றும் அது 
ெம் நிறுவனததின ெற்நபயருக்கு 
அபாயதறே விறளவிக்கக்கூடும். 
இணக்கததுறை உறுப்பினரிடம் 
நீங்கள் கவனிதேவற்றைப் பற்றி 
உடனடியாகப் றபச றவண்டும்.

வகள்வி:
ஒரு நோழில் பயணததில், ஒரு 
உள்ளூரப் றபாலீஸ அதிகாரி 
எனறன நிறுததுகிைார. ொன 
றவகைாக வநறேன எனறு அவர 
கூறுகிைார ஆனாலும் இல்றல எனறு 
ொன உறுதியாக ெம்புகிறைன. ொன 
அவரிடம் பணதறேச் நசலுததினால், 
எனறன விடுவிக்க முடியும் எனறு 
அவர கூறுகிைார - அச்சுறுததும் 
றசறககளுடன - எனக்கு 
உண்றையில் றவறு வழி இல்றல 
எனபறேத நேளிவுபடுததுகிைார. 
அவருக்குப் பணம் 
நகாடுக்காவிட்டால் அடிபடுறவன 
எனறு ொன பயப்படுகிறைன. ொன 
எனன நசய்ய றவண்டும்?

்பதில்:
ஆறராக்கியம், பாதுகாப்பு அல்லது 
உடல் ெலததிற்கு உடனடி 
அச்சுறுதேல் சம்பநேப்பட்ட 
அவசரகாலச் சூழ்நிறலகளில், பணம் 
நசலுதே அனுைதிக்கப்படுகிைது. 
சம்பவதறே உடனடியாக உங்கள் 
றைற்பாரறவயாளருக்கும், 
இணக்கததுறைக்கும் 
புகாரளிக்கவும்.

2
கற்றல் ஆதேவு1

கற்றல் ஆதேவு
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கற்றல் ஆதேவு
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்பரிசுகள் மறறும் 
ச்பாழுதுவ்பாககு

்பரிசுகள், ச்பாழுதுவ்பாககு மறறும் பி்ற அன்பளிபபுகள் 
்பை கைாச்ொேஙகளின ஒரு ்பகுதியாக உள்ளன 
மறறும் - ஒரு குறிபபிட்ட மதிபபு �்ே - ச்பாது�ான 
�ணிக ந்டமு்்றகள் மறறும் ்பாோட்டுககான 
அ்டயாளஙகளாக உள்ளன. ஆனால் �ேம்புகள் 
உள்ளன. சதாழில் நடத்தயில் நமது ்பாே்பட்ெமற்ற 
தன்ம்ய நாம் எபவ்பாதும் ்பாதுகாககவ�ண்டும்.

்பரிசுகள் மறறும் அ்ழபபுகள் எபவ்பாதும் நியாயமான 
மதிபபு்டய்�யாக இருககவ�ண்டும் மறறும் அ்� 
நடததும் சதாழிலுககுத சதாடரபு்டய்�யாக இருகக 
வ�ண்டும். ்பரிசு மறறும் ச்பாழுதுவ்பாககு சகாடுப்பதும் 
கூட அடிககடி நடககககூடாது.
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்பரிசுகள் அல்ைது அ்ழபபிதழ்கள் ஒரு சுயாதீனமான 
முடிச�டுககும் செயல்மு்்ற்ய த�்றாகப ்பாதிககும் 
வநாககத்த, கட்ம உணர்� உரு�ாககும் 
வநாககத்த அல்ைது கிளாரியண்ட் -இன 
நைனகளுககுத தீஙகு வி்ளவிககும் வநாககத்தக 
சகாண்டிருககககூடாது. இதத்கய ்பரிசுகளும், 
அ்ழபபுகளும் த்டசெயயப்பட்டுள்ளன.

கிளாரியண்ட் -இன சகாள்்ககள் ஒரு ்பரி்ெ 
ஏறறுகசகாள்�்தத த்டசெயயும் சூழ்நி்ைகள் 
இருந்து, ஆனால் உள்ளூரக கைாச்ொேப 
்பழகக�ழககஙகளின்படி ்பரி்ெ மறுப்ப்த 
அ�மதிப்பாகக கருதும் சூழ்நி்ைகள் இருககைாம். 
ெட்டபபூர�மானதாக இருந்தால், நாம் ்பரி்ெ 
ஏறறுக சகாள்ளைாம், ஆனால் ்பரிசு கிளாரியண்ட் 
-ககாகப ச்ப்றப்பட்டதாகவும், ஆனால் எஙகள் 
தனிப்பட்ட நைனுககாக அல்ை எனறும் நனசகா்ட 
அளிப்ப�ருககுத சதரிவிககவ�ண்டும். இந்தப 
்பரிசுப ச்பாரு்ள வமறசகாண்டு ்பயன்படுதது�்தப 
்பறறித தீரமானிகக உடனடியாக இணககதது்்ற 
உறுபபினருடன கைந்தாவைாசிககவும். 

்பரிசு

ெட்பு அல்லது ைரியாறேயின அறடயாளைாக, நவளிப்பறடயான 
முறையில் வழங்கப்பட்ட நபாருட்கள், றசறவகள் அல்லது 
பாராட்டுக்கான பிை றடாக்கனகள். அறவ பதிலுக்கு 
ைதிப்புள்ள எறேயும் எதிரபாரக்காைல் நவளிப்பறடயாக 
வழங்கப்படறவண்டும். ஒரு விளம்பரப் நபாருளில் றலாறகா 
அல்லது நசய்திறய இறணப்பேன மூலம் உைவுகறள 
றைம்படுதே அல்லது நகாடுக்கும் நிறுவனததின பிராண்றட 
விளம்பரப்படுதேப் பரிசுகள் பயனபடுதேப்படுகினைன.

ச்பாழுதுவ்பாககு

நபாழுதுறபாக்கு, உணவு, வரறவற்புகள், 
நபாழுதுறபாக்குக்கான டிக்நகட்டுகள், சமூக அல்லது 
விறளயாட்டு நிகழ்வுகள், விறளயாட்டு நிகழ்வுகளில் 
பங்றகற்பது, நோழிலில் உள்ள ெபரகளிறடறய உைவுகறளத 
நோடங்க அல்லது வளரக்க இதேறகய ெடவடிக்றககள் 
வழங்கப்படுகினைன அல்லது நபைப்படுகினைன. 
விருநறோம்பல் நகாடுப்பவர அல்லது அேன பிரதிநிதி அநே 
நிகழ்வில் கலநது நகாள்ளவில்றல ைற்றும் விருநதினராகச் 
நசயல்படவில்றல எனைால், அதேறகய நபாழுதுறபாக்கு 
ஒரு பரிசாக கருேப்படும். கிளாரியண்ட் நோடரபான 
எநேநவாரு வணிகச் சூழலிலும் வாழ்க்றகத துறணவரகள் 
அல்லது பிை குடும்ப உறுப்பினரகள் நபாழுதுறபாக்கிலிருநது 
விலக்கப்படறவண்டும் ைற்றும் அேனுடன நோடரபுறடய 
அறழப்புகள் நிராகரிக்கப்பட றவண்டும்.

 நைன முேண்்பாடுகள் 

எனபறேயும் காண்க

 சகாள்்ககள் 

பரிசுகள் ைற்றும் அறழப்புகறள 
ஏற்றுக்நகாள்வேற்கான நகாள்றக
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�ழஙகப்பட்ட அல்ைது ச்ப்றப்பட்ட ்பரிசுகளும், 
ச்பாழுதுவ்பாககுகளும் எபவ்பாதும்

்பரிசுகளும், ச்பாழுதுவ்பாககுகளும் இவ�ா்றாக இருந்தால் 
தவிரககப்பட வ�ண்டும் அல்ைது நிோகரிககப்பட வ�ண்டும்

-

நியாயமான மதிபபு்டய்�யாக 
இருககவ�ண்டும்;

-

அரிதாக இருககவ�ண்டும்;

-

ஒரு நியாயமான 
வியா்பாே வநாககத்தப 
பூரததிசெயயவ�ண்டும்;

-

ஏறறுகசகாள்ளககூடிய 
�ணிக ந்டமு்்றகளுடன 
ஒததுபவ்பாகவ�ண்டும், 
ச்பறுநரின நடத்த விதிமு்்ற 
அ்த அனுமதிததால் மட்டுவம 
�ழஙகப்படவ�ண்டும்;

-

நல்ை ேெ்னயுடனும், 
கைாச்ொேம் ொரந்து 
ஏறறுகசகாள்ளததககதாகவும் 
இருககவ�ண்டும்.

-

அ்� கிளாரியண்ட் -ககு 
அ�மதிபபு ஏற்படுதது்ப்�யாக 
அல்ைது ெஙகடப்படுதது்ப்�யாக 
இருந்தால்;

-

�யது �ந்வதாருககான 
ஆ்பாெப ச்பாழுதுவ்பாககு என 
�்கப்படுததககூடிய்�; 

-

ஆடம்்பேமான்� அல்ைது 
மற்ற�ரகளால் ஆடம்்பேமாக 
உணேப்படககூடிய்�;

-

்பணம் அல்ைது ்பரிசு அட்்ட, 
காவொ்ைக கடன, ்பஙகு 
அல்ைது அதிக நிதி அல்ைது அந்த 
�்கயான நன்மகள் சகாண்ட 
்பணததிறகுச் ெமமான்�; 

–

வகாரிக்கயின வ்பரில் 
�ழஙகப்படு்ப்�; 

–

 ேகசியமாகக சகாடுககப்படு்ப்�;

–

வ�்ை அல்ைது 
ச்பாதுக கட்மகளின 
செயல்தி்ற்னப ்பாதிகக 
�டி�்மககப்பட்டுள்ள்� 
அல்ைது அவ�ாறு உணேப்படு்ப்�;

–

�ணிக முடிவுகளுடன 
ஒததுபவ்பாகும் அவத வநேததில் 
சகாடுககப்படு்ப்�, இதன 
மூைம் வநேம் என்பது �ணிகத 
தீரப்்பத த�்றாகப ்பாதிககும் 
முயறசியாகத வதான்றைாம்;
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அேசியல் 
செயல்்பாடுகள்

ஒரு ச்பாறுப்பான காரப்பவேட் நிறு�னமாக, 
அேசியல்�ாதிகள், அதிகாரிகள், �ணிகச் ெஙகஙகள், 
மறறும் சதாடரபு்டய சகாள்்கப ்பகுதிகளில் உள்ள 
அேசு ொோ நிறு�னஙகளுடன தி்றந்த, ச�ளிப்ப்டயான 
உ்ேயாட்ை உறுதி செய�்த கிளாரியண்ட் 
வநாககமாகக சகாண்டுள்ளது.

கிளாரியண்ட் ொர்பாக அேசியல் கட்சிகள், 
அேசியல்�ாதிகள் அல்ைது சதாடரபு்டய 
அ்மபபுகளுககு ்பண அன்பளிபபு உட்்பட எந்த அேசியல் 
்பஙகளிபபுகளும், அததுடன தனிப்பட்ட அேசியல் 
நட�டிக்ககளுககு வ�்ை வநேத்த அல்ைது 
பி்ற நிறு�ன சொததுகக்ளப ்பயன்படுதது�தும் 
த்டசெயயப்பட்டுள்ளன. எஙகள் சகாள்்ககளுடன, 
அதா�து எஙகள் ைஞெ ஒழிபபு மறறும் ஊழல்-

எதிரபபுக சகாள்்கயுடன முழு்மயாக இணஙக, 
சகாள்்க உரு�ாககு்ப�ரகள் மறறும் அதிகாரிகளுடன 
கிளாரியண்ட்- ககான உ்ற்� �ளரப்பதில் 
அல்ைது ஆதே்� நாடு�தில் ஈடு்பட ஊழியரகள் 
அனுமதிககப்படுகி்றாரகள்.

அேசியல் செயல்்பாடு

அரசியல் நசயல்பாடு எனபது நகாள்றக 
உருவாக்குபவரகளுடனான எநேநவாரு நோடரபும் 
அல்லது நகாள்றகஉருவாக்குவறோடு நோடரபுறடய 
ஒரு பங்குோரரும், நகாள்றககளின உருவாக்கததிற்கு 
பங்களிப்பு அல்லது நபாதுக் நகாள்றக உறரயாடலில் பிை 
ஈடுபாடும் ஆகும்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 நோண்டுநிறுவனததிற்கு அனபளிப்புகள், 
ஸபானசரஷிப்கள் ைற்றும் காரப்பறரட் குடியுரிறை 
ெடவடிக்றககள்

 ெலன முரண்பாடுகள்
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வகள்வி:
ொன பல ஆண்டுகளாக உள்ளூர 
லிபரல் கட்சியில் உறுப்பினராக 
உள்றளன. இப்றபாது ொன 
கிளாரியண்ட் -இல் றசரநதுள்றளன, 
எனது கட்சிப் பணிறயத நோடர 
எனக்கு நிறுவனததின அனுைதி 
றேறவயா?

்பதில்: 
இல்றல, நீங்கள் அனுைதி நபைத 
றேறவயில்றல. பணி றெரததிற்கு 
நவளிறய ெறடநபறும் வறர, 
அரசியல் ெடவடிக்றககளில் 
ேனிப்பட்ட முறையில் பணியாளரகள் 
பங்றகற்பறே கிளாரியண்ட் 
ேறடநசய்யவில்றல, அது ஒரு 
ேனிப்பட்ட ஈடுபாடாக இருக்க 
றவண்டும், றைலும் அது உங்கள் 
றவறலறயச் நசய்வேற்கான 
உங்கள் திைனுடன முரண்படறவா, 
எதிரைறையாகப் பாதிக்கறவா கூடாது. 
சநறேகம் இருநோல், எப்றபாதும் 
நவளிப்பறடயாக இருப்பது ெல்லது, 
றைலும் இதுறபானை நசயல்கறளப் 
பற்றி உங்கள் றைலாளர ைற்றும் 
/ அல்லது ைனிேவளததுறைக்கு 
எழுததுப்பூரவைாக நேரிவிப்பது 
ெல்லது.

வகள்வி:
ொன ஒரு ேல றைலாளர 
ைற்றும் ஒரு நோழிற்சாறலக் 
கட்டுைானத திட்டததிற்காக 
உள்ளூரச் சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பு நிறுவனததுடன 
வழக்கைான நோடரபுகறளக் 
நகாண்டிருக்கிறைன. அது ஒரு 
அரசியல் ெடவடிக்றகயா?

்பதில்: 
ஒரு ேல றைலாளராக, 
றேரநநேடுக்கப்பட்ட உள்ளூர 
அதிகாரிகளுடன றேறவக்றகற்ப 
ஈடுபடுவது உங்கள் பணியின ஒரு 
பகுதியாகும். இநேச் சூழ்நிறலயில், 
எநே ஈடுபாடும் நோடரபுறடய 
பிராநதியத ேறலவர ைற்றும் 
பிராநதிய/ காரப்பறரட் 
சஸநடய்னபிலிடி ைற்றும் 
ஒழுங்குமுறை விவகாரங்களுடன 
ஒததுப்றபாகறவண்டும். 

வகள்வி:
புதிோகக் கட்டப்படவிருக்கும் ஒரு ேலததில் 
ஒரு புதிய நோழில்நுட்பத திட்டதறேப் 
பயிற்றுவிப்பேற்கும், அறே ஊக்குவிப்பேற்கும் 
பரநே அளவிலான அரசியல்வாதிகளுடன 
ொன ஈடுபட றவண்டிய அவசியம் உள்ளது. ஒரு 
லாபியிஸட் -ஐ அைரததிக்நகாள்ள எனக்கு 
அனுைதி உள்ளோ?

்பதில்:
மூனைாம் ேரப்பினறர (ஓர ஆறலாசறன 
அல்லது லாபியிங் நிறுவனம் றபானைறவ) 
அைரததிக்நகாள்ள முடிவுநசய்ோல் 
- கிளாரியண்ட் சாரபாக - லாபியிங் 
ெடவடிக்றககள் அல்லது நகாள்றக 
உருவாக்குபவரகளுடனான நோடரபுகள் 
சம்பநேப்பட்ட ஒரு பணிக்கு எநேநவாரு 
உைவிலும் நுறழவேற்கு முனபு நீங்கள் 
நெறிமுறைகள் ைற்றும் இடர றைலாண்றைக் குழு 
(ERMC) -வின முன ஒப்புேல் நபை றவண்டும். 
இது குழு கண்டுபிடிப்பு ைற்றும் நிறலதேனறை 
(GIS) ைற்றும் இணக்கததுறையால் மீளாய்வு 
நசய்யப்படும். 

2
கற்றல் ஆதேவு

1
கற்றல் ஆதேவு

3
கற்றல் ஆதேவு
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நாம் நமது 
ெமூகத்தப 
்பறறி அகக்்ற 
சகாண்டுள்வளாம், 
மறறும் ஒரு நல்ை 
காரப்பவேட் 
குடிமகனாக 
நடந்து 
சகாள்கிவ்றாம்

கிளாரியண்ட் -இல் எஙகள் சொந்தச் செயல்்பாடுகளுககு 
அப்பாலும் எஙகள் தாககம் உள்ளது என்ப்த நாஙகள் 
அஙகீகரிககிவ்றாம் மறறும் முடிவுக்ள எடுககும்வ்பாது 
இ்தக க�னததில் சகாள்கிவ்றாம். நாஙகள் இயஙகும் 
ெமூகஙகளில் நாஙகள் மரியா்தககுரிய உ்ற்�ப 
வ்பணுகிவ்றாம். முழு மதிபபுச் ெஙகிலி முழு�தும் 
மககள், பூமி மறறும் செயல்தி்றன ஆகிய�றறில் 
எஙகள் தாககத்த வமம்்படுதது�தறகு நாஙகள் 
அரப்பணிபபுடன உள்வளாம். 

இந்தப ்பகுதியில்:
– 

மனித உரி்மக்ள மதிததல்

– 

சதாண்டு நிறு�னததிறகு அன்பளிபபுகள், 
ஸ்பானெரஷிபகள் மறறும் காரப்பவேட் குடியுரி்ம 
நட�டிக்ககள்

–

நைன முேண்்பாடுகள்
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மனித உரி்மக்ள 
மதிததல்

கிளாரியண்ட் -இல், கிளாரியண்ட் -இன முழுச் 
செயல்்பாட்டு செயல்மு்்றகள், விநிவயாகச் ெஙகிலிகள் 
மறறும் எஙகள் ெமூகஙகளில் வமறசகாள்ளப்பட்ட 
திட்டஙகளில் நாஙகள் மனித உரி்மக்ளப 
்பாதுகாககிவ்றாம், மதிககிவ்றாம், ஊககுவிககிவ்றாம்.

வமலும், ெர�வதெ அளவில் அஙகீகரிககப்பட்ட 
மனித உரி்மத தேஙகளான �ணிக மறறும் மனித 
உரி்மகள் சதாடர்பான ஐ.நா �ழிகாட்டுதல் 
வகாட்்பாடுகள், ெர�வதெ உரி்மகள் மவொதா, மனித 
உரி்மகளுககான உைகளாவிய பிேகடனம், ஐ.நா. 
உைகளாவிய உடன்படிக்க மறறும் ெர�வதெத 
சதாழிைாளர அ்மபபின நானகு அடிப்ப்டக 
சகாள்்ககள் (cf. சதாழிைாளர உரி்மகள்) 
ஆகிய�ற்்ற நாஙகள் அஙகீகரிககிவ்றாம் மறறும் 
பின்பறறுகிவ்றாம்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 ைக்கறள ெடததுவது

 நோழிலாளர உரிறைகறள ைதிதேல்
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சதாண்டுநிறு�னததிறகு 
அன்பளிபபுகள், 
ஸ்பானெரஷிபகள் 
மறறும் காரப்பவேட் 
குடியுரி்ம 
நட�டிக்ககள்

கிளாரியண்ட் ஒரு சகளே�மான காரப்பவேட் குடிமகனாக 
இருகக விரும்புகி்றது, வமலும் நிறு�னம் செயல்்படும் 
ெமூகஙகளுககுச் ொதகமான தாககத்த ஏற்படுதத 
வ�ண்டும் எனறு விரும்புகி்றது.

்பணியாளரகள் தஙகள் உள்ளூரச் 
ெமூகஙகளுடன தனனார� அடிப்ப்டயில் ஈடு்பட 
ஊககுவிககப்படுகி்றாரகள். தனனார� மறறும் பி்ற 
சதாடரபு்டய நட�டிக்ககள் மூைம் உள்நாட்டில் 
்பஙகளிகக நிறு�னததின �ளஙக்ளப ்பயன்படுதது�்த 
கிளாரியண்ட் ஆதரிககி்றது.
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கிளாரியண்ட் ொர்பாக அல்ைது கிளாரியண்ட் �ளஙகளுடன 
நடததப்படும் அ்னததுச் ெமூக நட�டிக்ககளும் எஙகள் 
உததியின ்படி ெரியான மு்்றயில் நடததப்படு�்தயும், 
கிளாரியண்ட் - ககுள் ெரியான அளவிைான அதிகாேததால் 
அஙகீகரிககப்படு�்தயும் நாஙகள் உறுதிசெயகிவ்றாம். வத்�யான 
இடஙகளில், இணககதது்்றயின மீளாயவும் இதில் அடஙகும்.

சதாண்டுநிறு�னததிறகு நனசகா்டகள்

நோண்டுநிறுவனததிற்கு ெனநகாறடகள் ேனனாரவ அடிப்பறடயில் 
ெல்ல ெம்பிக்றகயுடன நசய்யப்படும் மூனைாம் ேரப்புப் பங்களிப்புகள் 
ஆகும், எ.கா. கிளாரியனட் -க்கு பணம் எதுவும் நகாடுக்கப்படுவதில்றல 
அல்லது பதிலுக்கு எநேப் நபாருளும் நபைப்படுவதில்றல. 
நோண்டுநிறுவனததிற்கு ெனநகாறடகள் பணைாகறவா, நபாருளாகறவா 
(எ.கா. கிளாரியண்ட் ேயாரிப்புகளின இலவச ைாதிரிகள்) அல்லது 
ேனனாரவ ஊழியர பணி றெரததின பங்களிப்பு வடிவததிறலா 
நசய்யப்படலாம். அேற்கு ஈடாக, கிளாரியனட் றகாராே அல்லது 
நிறுவனததிற்கு எநே ைதிப்பும் இல்லாே ஏோவது வழங்கப்பட்டால் கூட, 
அநே அனபளிப்பு ஒரு நோண்டுநிறுவனததிற்கு ெனநகாறடயாகறவ 
கருேப்படுகிைது. 

ஸ்பான்ாரஷிபகள்

கிளாரியண்ட் அல்லது அேன பிராண்டுகறள விளம்பரப்படுததும் 
வாய்ப்பிற்கு ஈடாக மூனைாம் ேரப்பினரால் ஏற்பாடு நசய்யப்பட்ட ஒரு 
நிகழ்வுக்கு கிளாரியண்ட் நசய்யும் நிதியுேவி அல்லது நபாருளுேவி 
ஸபான்ாரஷிப்கள் ஆகும். இதுறபானை நசயல்பாடுகளில் கிளாரியண்ட் 
றலாறகாறவ காட்சிப்படுதேல், ஒரு நிகழ்வின நோடக்க அல்லது 
நிறைவுப் றபச்சில் கிளாரியண்ட்றடக் குறிப்பிடுவது அல்லது ஒரு 
விவாேக் குழுவில் ஒரு றபச்சாளர பங்றகற்பது ைற்றும் சம்பநேப்பட்ட 
நிகழ்விற்கான டிக்நகட்டுகள் ஆகியறவ உள்ளடங்கலாம். 

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 லஞசம் ைற்றும் ஊழல்

வகள்வி:
ொன ஒரு உள்ளூரத நோண்டு நிறுவனததில் 
உறுப்பினராக உள்றளன. நிதி றசகரிக்க ஒரு 
நிகழ்றவ ொங்கள் திட்டமிடுகிறைாம். ஒரு 
நோண்டு ெனநகாறட றகாரும் நபாருட்டு, 
அவரகறள அறழக்க எனது கிளாரியண்ட் 
நலட்டரந்ட்றடப் பயனபடுததி கிளாரியனட் 
சப்றளயரகறளத நோடரபு நகாள்ள றவண்டுைா 
எனறு ொன றயாசிததுக்நகாண்டிருநறேன. 
ொன அவவாறு நசய்யலாைா?

்பதில்:
இல்றல. நீங்கள் ஒரு ேனியார நிகழ்ச்சிக்கு 
கிளாரியண்ட் -இன நபயறரப் பயனபடுதே 
முடியாது, ஏநனனில் இது ெலன முரண்பாடு 
உள்ளோக ஒரு றோற்ைதறே ஏற்படுதேக்கூடும் 
- இது ஒரு நோண்டு றொக்கததிற்காக 
இருநோலும் கூட. கிளாரியண்ட் -இன 
பங்களிப்பு, நிறுவனததிற்கு ைதிப்பு 
றசரக்கக்கூடிய ஒரு நோண்டு நிறுவனதறேப் 
பற்றி உங்களுக்குத நேரிநோல், காரப்பறரட் 
குடியுரிறை றைலாண்றைக் நகாள்றகயில் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ள நசயல்முறைறயப் பற்றி 
நீங்கள் நேரிநதுநகாள்ள றவண்டும் ைற்றும் 
எறவறயனும் றகள்விகள் இருநோல் உங்கள் 
குழு கண்டுபிடிப்புகள் ைற்றும் நிறலதேனறை 
(GIS) ைற்றும் ஒழுங்குமுறை விவகார 
றைலாளறர அணுக றவண்டும்.

1
கற்றல் ஆதேவு
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நைன 
முேண்்பாடுகள்

கிளாரியண்ட் -இல், நாஙகள் சதாழில் மு்னவ�ார 
சிந்த்ன்ய ஊககுவிககிவ்றாம். நாஙகள் 
ஒவச�ாரு�ரும் எபவ்பாதும் நிறு�னததின சி்றந்த 
நைனுககாகச் செயல்்படுகிவ்றாம். இது நாஙகள் சி்றந்த 
முடிவுக்ள அ்டயவும், எஙகள் ்பஙகுதாேரகளி்டவய 
மரியா்த்ய �ளரககவும் உதவும்.

எனவ�, கிளாரியனட் மறறும் அதன சதாழிலின சி்றந்த 
நைனுககாகச் செயல்்படு�தறகான நமது தி்ற்ன, 
நமது தனிப்பட்ட நைனகள் ்பாதிககககூடிய அல்ைது 
செல்�ாககு செலுததககூடிய அல்ைாது அவ�று 
வதாற்றமளிககககூடிய எந்தச் சூழ்நி்ை்யயும் 
தவிரப்ப்த உறுதி செயவ�ாம். எந்தச�ாரு 
ெந்தரப்பததிலும், நைன முேண்்பாடுகள் அல்ைது 
ொததியமுள்ள நைன முேண்்பாடுக்ளத தீரப்பதறகாக, 
நாஙகள் ச�ளிப்ப்டயாகத சதரிவிககிவ்றாம்.

நைன முேண்்பாடுகள்

ெலன முரண்பாடு எனபது ஒரு ஊழியரின ேனிப்பட்ட ெலன கிளாரியண்ட் 
-இன ெலன உடன முரண்படும் ஒரு சூழ்நிறல ஆகும். இது பினவரும் 
சூழ்நிறலகறள உள்ளடக்கியிருக்கலாம், ஆனால் இறவ ைட்டுறை 
அல்ல.

 – வாடிக்றகயாளரகளுடறனா அல்லது பிை வணிகக் 
கூட்டாளரகளுடறனா கிளாரியண்ட் -இன வணிகத 
நோடரபுகளிலிருநது பணியாளர அல்லது பணியாளரின 
குடும்பம் ெனறைகறளப் நபறுகிை அல்லது ொடுகிை, வணிகக் 
கூட்டாளரகளுடனான குடும்ப அல்லது ேனிப்பட்ட ெலனகள்.

 – பிை நிறுவனங்களில் நிதிசாரநே ெனறைகள், இதில் ஊழியரின 
ேனிப்பட்ட முேலீடுகள் ஊழியறர கிளாரியண்ட் -உடன றபாட்டியிட 
றவக்கும் அல்லது றவக்கலாம்.

 – பணியிடததிற்கு இறடயூைாக ைாறும் நிறுவனததிற்குள்ளான 
அநேரங்கைான ேனிப்பட்ட உைவுகள் அல்லது சம்பநேப்பட்ட ெபரகள் 
ஒறர அதிகார வரிறசயில் பணிபுரிேல் அல்லது ஒருவருக்கு ைற்ைவரின 
மீது முடிநவடுக்கும் அதிகாரம் அல்லது நசல்வாக்கு இருதேல். 

 – வாடிக்றகயாளரகளுடறனா அல்லது பிை வணிக கூட்டாளரகளுடறனா 
கிளாரியண்ட் -இன வணிக உைவுகறள எதிரைறையாக 
பாதிக்கும்படியான கிளாரியண்ட் -க்கு நவளிறய றவறலவாய்ப்புகள் 
அல்லது றவறல றெரம் ைற்றும் றவறு ஏறேனும் கிளாரியண்ட் 
நசாதது ஆகியறவ வணிக ெடவடிக்றககளுக்கு நவளிறய ெடதேப் 
பயனபடுபறவ. 

 – பிை நிறுவனங்களில் வாரிய றவறலவாய்ப்புகள்

–  கிளாரியண்ட் றவறலவாய்ப்பிலிருநது நபைப்பட்ட அறிவு ைற்றும் 
ேகவல்களுடன ேனிப்பட்ட லாபம் அல்லது ெனறைக்கான வணிக 
வாய்ப்புகறளப் நபறுேல். 

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 லஞசம் ைற்றும் ஊழல்

 றைாசடி
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வகள்வி:
ொங்கள் ஒரு புதிய சப்றளயறரத 
றேடிக்நகாண்டிருக்கிறைாம், எனனுறடய ெல்ல 
ெண்பர ஒருவர ஒரு நோழிறல றவததிருக்கிைார, 
அது ெைக்குத றேறவயானேற்குப் மிகப் நபாருதேைாக 
இருக்கும் எனறு ொன நிறனக்கிறைன. எனது 
ெட்பின காரணைாக சாததியமுள்ள ெலன 
முரண்பாடு ஏற்படக்கூடும் எனபறே ொன அறிறவன, 
ஆனால் ஒப்பநேதறே ஏலமிடும் நசயல்பாட்டின 
றபாது அவருறடய நிறுவனதறே ொம் 
றசரததுக்நகாள்ளக்கூடாது எனறு அரதேைா?

்பதில்: 
இல்றல, இேற்கு உங்கள் ெண்பரின 
நிறுவனம் ஏலமிடும் நசயல்முறையிலிருநது 
விலக்கப்படறவண்டும் எனறு அரதேமில்றல. 
ெலன முரண்பாடு ஏற்பட்டால், உங்கள் 
றைற்பாரறவயாளருக்கும், இணக்கததுறையிலிருநது 
ஒருவருக்கும் நீங்கள் நேரிவிக்க றவண்டும், 
இேனால் நிறலறைறய ைதிப்பிட முடியும் ைற்றும் 
அேற்கான நபாருதேைான ெடவடிக்றககறள 
எடுக்கமுடியும். உங்கள் ெண்பரின நிறுவனதறே 
ஏலோரராக நீங்கள் முனநைாழியலாம், 
ஆனால் ெலன முரண்பாட்டின எநேநவாரு 
சாததியதறேயும் அல்லது ெலன முரண்பாடு 
றபானறு எடுததுக்நகாள்ளப்படக்கூடியறேயும் 
அகற்றுவேற்காக முடிநவடுக்கும் 
நசயல்முறையிலிருநது நீங்கள் விலக றவண்டும்.

வகள்வி:
ொங்கள் ஒரு புதிய பயண நிறுவனததிற்காக ஒப்பநேம் 
நசய்யும் நசய்முறைறய ெடததிக்நகாண்டிருக்கிறைாம், 
விண்ணப்பதேவரகளில் ஒரு நிறுவனம் உள்ளது, அநே 
நிறுவனம் மிகக் குறைநே விறலறயப் றபாட்டிருக்கிைது. 
அவரகறளச் சநதிக்கும் றபாது, அவரகள் கிளாரியண்ட் 
-இடமிருநது ஆரடர கிறடதோல், அேற்குப் பதிலாக 
அவரகள் எனக்கும், எனது குடும்பததினருக்கும் 
எங்கள் அடுதே சுற்றுலாவுக்கு 50% ேள்ளுபடிறய 
வழங்குவோகக் கூறுகிைாரகள். ொங்கள் எப்படியும் இநே 
நிறுவனதறேத றேரநநேடுப்றபாம், எனறவ ொன இநே 
சலுறகறய ஏற்றுக்நகாண்டால் பரவாயில்றல - இது 
சரியா?

்பதில்: 
இல்றல, இது சரியல்ல. ஏநெனசி கிளாரியண்டிற்கு 
மிகச் சிைநே நபாருதேைாக இருநோலும் கூட, 
நிறுவனததிற்கு நவளிறய உள்ள ஒருவருக்கு, இது 
ேனிப்பட்ட சலுறகறயப் நபறுவேற்காக நீங்கள் 
இநே முடிவு எடுததீரகள் எனை எண்ணதறே 
விறளவிக்கிைது. இது உங்கறளயும், கிளாரியண்ட் 
-ஐயும் ஊழல்வாதியாகக் காண்பிக்கும், இது 
ெைது ெற்நபயருக்குக் கடுறையாகத தீங்கு 
விறளவிக்கும். உங்களுக்கு றவறு ைாற்றுப் பயண 
ஏநெனசிகள் இருநோல், நீங்கள் இநேச் சலுறகறய 
ைறுததுவிடறவண்டும், ைற்றும் உடனடியாக உங்கள் 
றைற்பாரறவயாளருக்கும், இணக்கததுறைக்கும் 
புகாரளிக்க றவண்டும்.

2
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நாஙகள் 
தக�ல்க்ளக 
க�னமாகக 
்கயாளுகிவ்றாம்

கிளாரியண்ட் -இல், தக�ல்க்ளச் ெரியான மு்்றயில் 
்பாதுகாததுக ்கயாள்�தன முககியதது�த்த நாஙகள் 
அறிவ�ாம். நமது நிதி அறிக்ககள் தக�ல்க்ளத 
துல்லியமாகவும், உண்்மயாகவும் பிேதி்பலிககின்றன. 
தக�ல்க்ளத துல்லியமாகவும், உண்்மயாகவும் 
மறறும் ச்பாருந்தககூடிய அ்னததுச் ெட்டஙகள் 
மறறும் தேநி்ைகளுககும், உள் சகாள்்ககள் மறறும் 
ந்டமு்்றகளுககும் ஏற்பவும் ்போமரிப்ப்த உறுதி 
செய�தறகு நாம் ஒவச�ாரு�ரும் தனிததனியாகப 
ச்பாறுபவ்பறகிவ்றாம்.

இந்தப ்பகுதியில்:
– 

தக�ல் ்பாதுகாபபு

– 

தேவு தனியுரி்ம

–

துல்லியமான கணககுப ்பதிவ�டுகள் மறறும் ்பதிவுகள்
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தக�ல் 
்பாதுகாபபு 

கிளாரியண்ட்ட் -ஐப ச்பாறுதத�்ே, தக�ல் மிகவும் மதிபபுமிககது 
ஆகும். அதனால்தான ஒரு்மப்பாடு, இேகசியததன்ம மறறும் 
கி்டககும் தன்ம குறிததுப ்பாதுகாகக வ�ண்டிய ஒரு 
சொததாக தக�்ை நாஙகள் ்பாரககிவ்றாம். கூடுதைாக, எஙகள் 
்பஙகுதாேரகள், ஊழியரகள் மறறும் �ாடிக்கயாளரக்ளப ்பறறி 
நாஙகள் வெமிதது ்�ககும் எந்தச�ாரு தக�்ையும் ்பாதுகாகக 
எஙகளுககுக கட்மப்பாடுகள் உள்ளன.

அஙகீகரிககப்பட்ட நிறு�னததின வநாககஙகளுககாக மட்டுவம 
நிறு�னததின தக�ல்க்ளப ்பயன்படுதத வ�ண்டும் என்பது ஒரு 
விதி ஆகும். எஙகள் உள்-சகாள்்ககளின்படி தக�ல்க்ள 
நாஙகள் �்கப்படுததுகிவ்றாம், வமலும் நிறு�னததிறகு ச�ளிவய 
எந்தச�ாரு தக�்ையும் ‘ச்பாது’ என �்கப்படுததாவிட்டால் 
அல்ைது அஙகீகரிககப்பட்ட ந்போல் ஒபபுதைளிககப்படாவிட்டால் 
நாஙகள் அ்த ச�ளியிடமாட்வடாம்.

இேகசியததன்ம காேணமாக, இேகசியத தக�ல்களுககுக 
கூடுதல் ்போமரிபபு மறறும் ்பாதுகாப்்பப ்பயன்படுததுவ�ாம். 
்�ததிருப்பதறகு ச�ளிப்ப்டயாக அனுமதி 
�ழஙகப்பட்ட�ரகளால் மறறும் தஙகள் வ�்ை்யச் செய�தறகான 
வத்�்யக சகாண்டிருப்ப�ரகளால் மட்டுவம இதத்கய 
தக�ல்க்ள அணுகமுடியும் என்ப்த நாம் உறுதிசெயயவ�ண்டும். 
 எஙகள் குடும்்ப  , ஒவே வீட்டில் �சிககும் பி்ற ந்பரகளிடவமா, எஙகள் 
நண்்பரகளிடவமா அல்ைது சதாடரபில்ைாத ெக ஊழியரகளிடவமா 
எந்தச�ாரு இேகசியத தக�்ையும் நாஙகள் ச�ளியிடமாட்வடாம் 
என்பதும் கூட இதன ச்பாருள் ஆகும்.
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வகள்வி:
றவறலக்குச் நசல்லும்றபாது, ரயிலில் எனக்கு 
இரண்டு இருக்றககளுக்குப் பினனால் ஒரு 
நோறலறபசி உறரயாடறலக் றகட்றடன. 
அநேப் நபண் கிளாரியண்ட் -ஐப் பற்றிப் றபசுவது 
றபாலத றோனறியது, அப்றபாது கிளாரியண்டின 
எதிரகாலத திட்டம் குறிதே இரகசியத 
ேகவல்கறள அவர நவளிப்படுததுகிைார 
எனறு ொன றகள்விப்படுகிறைன. அது எனக்கு 
அநசௌகரியைாக இருநேது. ொன ேறலயிட 
றவண்டுைா?

்பதில்: 
ஆம், நிறலறை அனுைதிதோல், நீங்கள் அவரிடம் 
குறுக்கிட்டுப் பணிவுடன அவர நசால்வது 
ைற்ைவரகளுக்குக் றகட்கலாம் எனறு அவரிடம் 
நசால்ல றவண்டும், வணிகத ேகவல்கறளப் 
நபாதுவில் பகிரவறேத ேவிரக்கும்படி அவரிடம் 
றகட்க றவண்டும். எது எப்படியிருநோலும், இநேச் 
சம்பவம் குறிதது இணக்கததுறையில் ஒருவருக்கு 
நீங்கள் நேரிவிக்க றவண்டும். கிளாரியண்ட் -இன 
வணிகத திட்டம் பற்றிய ேகவல்கள் நோழில் 
இரகசியைாகக் கருேப்படுகினைன, எனறவ அறவ 
கண்டிப்பாக இரகசியைாக றவக்கப்பட றவண்டும்.

1
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இேகசியத தக�ல்கள் 

இரகசியத ேகவல்களில் கிளாரியண்ட் -இன வணிக 
ெடவடிக்றககள், நோழில்நுட்பம், அறிவுசார நசாதது, 
நிதி நிறல ைற்றும் பணியாளரகள் பற்றிய ேகவல்கள், 
அததுடன கிளாரியண்ட் -இன வாடிக்றகயாளரகள், 
சப்றளயரகள் ைற்றும் வணிகக் கூட்டாளரகள் பற்றிய 
அறனததுத ேகவல்களும் அடங்கும், ஆனால் இறவ 
ைட்டுறை அல்ல. கிளாரியண்ட் -இன அறிவுசார நசாததில் 
வரதேக இரகசியங்கள், காப்புரிறைகள், வரதேக 
முததிறரகள் ைற்றும் பதிப்புரிறை ைட்டுைல்லாைல், 
வணிக, சநறேப்படுதேல் ைற்றும் றசறவத திட்டங்களும் 
நோழில்நுட்ப அறிவும் அடங்கும்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 உள் வரதேகம்

 அறிவுசார நசாதது

 நியாயைான றபாட்டி

 ஊடக உைவுகள் ைற்றும் முேலீட்டாளர உைவுகள்



110 — 111 ெம் ஆளுறைறயப் பிரதிபலிக்கிறைாம்

தேவுத 
தனியுரி்ம

தனியுரி்ம மறறும் தனிப்பட்ட தேவின ்பாதுகாபபு ஓர 
அடிப்ப்ட உரி்ம ஆகும். கிளாரியண்ட் -இல், எஙகள் 
ஊழியரகள், �ாடிக்கயாளரகள், விற்ப்னயாளரகள் 
மறறும் பி்ற ்பஙகுதாேரகளின தனிப்பட்ட தே்�ப 
்பாதுகாப்பது ஒரு முககியமான முனனுரி்மயாகும், 
குறிப்பாக வ�கமாக �ளரந்து �ரும் தக�ல் சதாடரபு 
மறறும் தக�ல் சதாழில்நுட்்பஙகளின சூழலில் இது 
முககியமாகும்.

நாஙகள் தனிப்பட்ட விஷயஙக்ளத தனிப்பட்டதாக 
்�ததிருககிவ்றாம். தேவுகள், ஆேம்்பததில் எந்த 
வநாககததிறகாகப ச்ப்றப்பட்டனவ�ா அந்த 
நியாயமான வநாககத்த அ்ட�தறகு எஙகளுககுத 
வத்�யான கு்்றந்த்பட்ெ தனிப்பட்ட தே்� மட்டுவம 
நாஙகள் வெகரிககிவ்றாம், ்பயன்படுததுகிவ்றாம், 
ச�ளிப்படுததுகிவ்றாம் மறறும் வெமிககிவ்றாம்.

தனிப்பட்ட தே்� அ�சியமான �்ே அதன செயைாகக 
வநாககததிறகு மட்டுவம நாஙகள் ்�ததிருககிவ்றாம், 
வமலும் நாஙகள் செயைாககும் எந்தச�ாரு தனிப்பட்ட 
தேவிறகும் அதிக்பட்ெப ்பாதுகாப்்பப ்பயன்படுததுகிவ்றாம்.

தனிப்பட்ட தக�ல்க்ள நாஙகள் வெகரிதது, வெமிதது, 
்பயன்படுததும் அ்னதது இடஙகளிலும், ச்பாருந்தககூடிய 
ெட்டஙகள் மறறும் விதிமு்்றகளுககு நாஙகள் 
இணஙகுகிவ்றாம். தேவுத தனியுரி்மச் ெம்்ப�த்த 
நாஙகள் ்பாரகக வநரந்தால் அல்ைது அதன ்பகுதியாக 
நாஙகள் இருந்தால், அ்த உடனடியாகக குழுமத 
தனியுரி்ம, மனித�ளத து்்ற அல்ைது ெட்டதது்்றககு 
நாஙகள் உடவன சதரிவிககிவ்றாம்.
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வகள்வி:
கிளாரியண்ட் -இன ஊழியரகள் 
நோடரபான ேனிப்பட்ட 
ேரவுகறளக் நகாண்ட மிக விரிவான 
அறிக்றகறய வழங்குைாறு எனது 
அணிக்கு நவளிறய உள்ள ஒரு மூதே 
றைலாளர எனனிடம் றகட்டார. 
அநேத ேரவுகள் அவருக்கு ஏன 
றேறவ எனறு எனக்கு நிச்சயைாகத 
நேரியவில்றல. ொன விளக்கம் 
றகாரறவண்டுைா?

்பதில்: 
ஆம். ேனிப்பட்ட ேரவுக்கு 
அணுகல் உங்களுக்கு இருநோல், 
சட்டவிறராேப் பயனபாட்டிலிருநது 
அறேப் பாதுகாக்கும் நபாறுப்பு 
உங்களுக்கு உள்ளது. ெைது 
நகாள்றககளினபடி, ேனிப்பட்ட 
ேரறவச் நசயலாக்குவேற்கு 
நியாயைான றொக்கம் 
இருக்க றவண்டும். றகாருபவர 
நியாயைான றொக்கம் எறேயும் 
வழங்க முடியாவிட்டால், 
அல்லது நியாயைான றொக்கம் 
நகாடுக்கப்பட்டுள்ளோ எனபது 
உங்களுக்கு நிச்சயைாகத 
நேரியாவிட்டால், குழுைத 
ேனியுரிறையின ஆறலாசறனறயப் 
நபைவும்.

வகள்வி:
ொன ஒரு புதிய குழு உறுப்பினறரப் 
பணி நியைனம் நசய்வதில் 
ஈடுபட்டுள்றளன, றைலும் ொன 
விரும்பும் சில விண்ணப்போரரகளின 
பட்டியறல இநே நசய்முறையில் 
ஈடுபட்டுள்ள சக ஊழியரகளுடன 
பகிரநது நகாள்கிறைன. பினனர 
ொன அனுப்பிய மினனஞசல்களில் 
ேற்நசயலாக, ஒரு நவளிப்புை 
சப்றளயறர றசரததுவிட்றடன 
எனறு கவனிக்கிறைன. ொன எனன 
நசய்யறவண்டும்?

்பதில்:
நீங்கள் உடனடியாக சப்றளயருக்கு 
எழுதி, இநே மினனஞசல் 
அவரகளுக்கு உதறேசிக்கப்பட்டது 
அல்ல எனபறே அவரகளுக்குத 
நேரிவிக்க றவண்டும். 
ேயவுநசய்து மினனஞசறல 
நீக்கிவிடுைாறும் ேகவல்கறள 
இரகசியைாக றவததிருக்குைாறும் 
அவரிடம் றகளுங்கள். றைலும், 
நீங்கள் சம்பவதறே குழுைத 
ேனியுரிறைக்குத நேரிவிக்க 
றவண்டும். 

1
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தனிப்பட்ட தேவுகள்

அறடயாளம் காணப்பட்ட ெபர அல்லது 
அறடயாளம் காணக்கூடிய ெபர நோடரபான 
எநேநவாரு ேகவலும் ேனிப்பட்ட ேரவு ஆகும்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 ைக்கறள ெடததுவது

 சமூக ஊடகம்

 மினனணு வளங்கள்
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துல்லியமான 
புததகஙகள் 
மறறும் ்பதிவுகள்

கிளாரியண்ட் -இன ்பதிவ�டுகள் முழு்மயான்�யாக, 
உண்்மயுள்ள்�யாக, ெரியான்�யாக, உரிய 
வநேததில் அளிககப்படு்ப்�யாக, துல்லியமான்�யாக 
மறறும் சதளி�ான்�யாக இருககவ�ண்டும்.

குறிபபிட்ட நிதிநி்ை அறிக்ககள் மறறும் அதனுடன 
சதாடரபு்டய நிதி அறிக்க மறறும் தக�ல்சதாடரபு, 
அததுடன ச�ளிப்படுததல் வத்�களுககு உட்்பட்ட 
விஷயஙக்ள ச�ளியிடு�து ஆகிய�றறுககுப ்பயனுள்ள 
செயல்மு்்றகள் மறறும் உள் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன 
என்ப்த உறுதிப்படுதது�து நம் ச்பாறுபபு ஆகும்.

கிளாரியண்ட் -இன நிதி அறிக்கயிடலுககான 
அடிப்ப்டயான நிதி அறிக்கக சகாள்்ககள் மறறும் 
IFRS (ெர�வதெ நிதி அறிக்கயிடல் தேநி்ைகள்) 
வ்பான்ற உள்ளூரச் ெட்ட விதிமு்்றகளுககு இணககமாக 
இருப்பது இதில் அடஙகும். குழுவின சொந்த உள்-

கணககுப ்பதிவ�டு ்போமரிபபுச் செயல்மு்்றகளும் 
க்டபிடிககப்பட வ�ண்டும். எந்தச�ாரு சூழ்நி்ையிலும் 
எஙகள் அறிக்கயிடல் ஏமாறறும் �்கயில் 
இருககககூடாது - இது கிளாரியண்ட் -ககுள் உள்ளகமாக 
அல்ைது ச�ளிபபு்றமாக இருககைாம்.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 றைாசடி

 லஞசம் ைற்றும் ஊழல்

 ேகவல் பாதுகாப்பு

 உள் வரதேகம்
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வகள்வி:
மீேமுள்ள பட்நெட்றட ஆண்டு 
இறுதிக்கு அருகில் சரியான 
முறையில் பயனபடுதே, அடுதே 
ஆண்டு நசய்யறவண்டிய 
றசறவகளில் சிலவற்றை 
உடனடியாக பில் நசய்ய 
எங்கள் ஆறலாசகரகளிடம் 
றகட்கலாைா எனறு 
றயாசிததுக்நகாண்டிருநறேன?

்பதில்: 
கிளாரியண்ட் -இன புதேகங்கள் 
ைற்றும் பதிவுகள் அக்ரூவல் 
நகாள்றகக்கு ஏற்ப றவக்கப்படும், 
அறவ பரிவரதேறனகள் நிகழும் 
சையததில் அங்கீகரிக்கப்பட 
றவண்டும். எனறவ, றவநைாரு 
காலகட்டததில் ெடக்கும் 
றசறவகறள ொம் இநேக் 
காலகட்டததில் கணக்கில் எடுக்க 
முடியாது. 

வகள்வி:
எனது றைற்பாரறவயாளர ஒரு 
இனவாய்ஸ உடன எனறன 
அணுகுகிைார, அது அவசரைாகச் 
நசலுதேப்பட றவண்டும் 
எனறு றகட்கிைார. பரச்றசஸ 
ஆரடர நசயல்முறைறயத 
ேவிரததுவிடுைாறும், இது றெரடியாக 
அவரிடமிருநது ஒரு சிைப்பு ஆரடர 
எனறு நிதித துறையில் உள்ள சக 
ஊழியரகளிடம் கூறும்படியும் அவர 
எனனிடம் றகட்கிைார. ொன அவர 
உதேரறவப் பினபற்ைலாைா?

்பதில்: 
கிளாரியண்ட் -இன பணம் 
நசலுததும் ெறடமுறைகள் 
அறனவருக்கும் சைைாகப் 
நபாருநதும். அவசரச் 
சநேரப்பங்களில் கூட, 
ஒரு றைற்பாரறவயாளரால் 
இனவாய்ஸகறள “சிைப்பு ஆரடர” 
எனறு பதிவு நசய்ய முடியாது. 
நபாதுவாக, ஒரு பரச்றசஸ ஆரடர 
இருநோக றவண்டும். இநேச் 
நசயல்முறைறயப் புைக்கணிக்க 
உங்கள் றைற்பாரறவயாளர 
வலியுறுததினால், நீங்கள் எதிரததுப் 
றபச றவண்டும் ைற்றும் நகாள்முேல் 
துறை, நிதித துறை அல்லது 
இணக்கததுறை ஆகிறயாறரக் 
கலநோறலாசிக்க றவண்டும். 

வகள்வி:
ஒரு சப்றளயர மினனஞசல் வழியாக 
எனறன அணுகி, இனனும் பணம் நசலுதோே 
இனவாய்ஸ பற்றி எனக்குத நேரிவிக்கிைார. 
பணம் நசலுததுவேற்குப் பயனபடுததுவேற்குப் 
புதுப்பிக்கப்பட்ட வங்கி விவரங்கறளயும் 
அவரகள் எனனுடன பகிரநது நகாள்கிைாரகள். 
வங்கி விவரங்களில் ைாற்ைங்கறள எவவாறு 
நசய்வது எனறு எனக்குத நேரியாது. ொன எனன 
நசய்யறவண்டும்?

்பதில்:
எறவறயனும் பினனணி சரிபாரப்புகள் றேறவயா 
எனபறே ைதிப்பீடு நசய்ய நீங்கள் நிதித 
துறைறயத நோடரபு நகாள்ள றவண்டும். ெைது 
அறைப்பில் பயனாளிகள் வங்கிக் கணக்கு 
ைாற்ைங்கள் கிளாரியண்ட் -இன புதேகங்களில் 
சரியாகப் பிரதிபலிக்கப்படுவறே உறுதிநசய்யவும், 
றைாசடி முயற்சிகளின அபாயதறேத ேணிக்கவும் 
கடுறையான உள் ெறடமுறைகறளப் 
பினபற்றுகினைன.

2
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நாஙகள் 
ச்பாறுபபுடன 
தக�ல் 
சதாடரபு 
சகாள்கிவ்றாம்

தக�ல் சதாடரபு அததியா�சியமானது. உைகளாவிய 
அளவில் ்பணியிைமரததும் நிறு�னம் மறறும் ச்பாதுவில் 
�ரததகம் செயயப்படும் நிறு�னம் என்ற �்கயில், 
எஙகள் தக�ல்சதாடரபுகளின முககியதது�த்தப 
்பறறி நாஙகள் அறிவ�ாம். ச்பாருந்தககூடிய ெட்டஙகள் 
மறறும் ஒழுஙகுமு்்றகள் மறறும் எஙகள் சொந்த உள் 
�ழிகாட்டுதல்களுககு ஏற்ப, எஙகள் ்பஙகுதாேரகளுககு 
உண்்ம அடிப்ப்டயிைான, ெரியான வநேததில் 
தக�ல்க்ள அளிககிவ்றாம்.

இந்தப ்பகுதியில்:
– 

ெமூக ஊடகம்

– 

ஊடக உ்றவுகள் மறறும் முதலீட்டாளர உ்றவுகள்



120 — 121 ெம் ஆளுறைறயப் பிரதிபலிக்கிறைாம்

ெமூக ஊடகம் 

உள்ளக மறறும் ச�ளிபபு்றக கூட்டாளரகளுடன 
சதாடரபு மறறும் ஒதது்ழப்்ப ஆதரிப்பதறகான 
�ாயபபுக்ள ெமூக ஊடகஙகள் �ழஙகுகின்றன. ெமூக 
ஊடகஙக்ள செயலூககமாகப ்பயன்படுதது�்த 
கிளாரியண்ட் ஆதரிககி்றது, குறிப்பாக இதுவ்பான்ற 
செயல்்பாடு கிளாரியண்ட் -ககு மதிபபுச் வெரககும்வ்பாது.
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நாம் ெமூக ஊடகஙகளில் தனிப்பட்ட மு்்றயில் 
செயலூககமாக இருககும்வ்பாது, கிளாரியண்ட் 
-ஐப ்பறறி வ்பசும்வ்பாது, நிறு�னததின நறச்பய்ே 
நாம் க�னததில் சகாள்ள வ�ண்டும். எனவ�, நாம் 
ெமூக ஊடகஙகளில் எந்த இேகசிய அல்ைது உள்-

தக�்ையும் ச�ளியிடமாட்வடாம், மறறும் நாம் ஒரு 
நிறு�னததின செயதித சதாடர்பாளர அல்ை என்ப்தத 
சதளிவு்படுததுகிவ்றாம்.

நாஙகள் கண்ணியமாக இருபவ்பாம், யா்ேயும் 
துனபுறுதத மாட்வடாம். கிளாரியண்ட் -ஐ முதைாளியாகக 
குறிபபிட்டுள்ள தனிப்பட்ட கணககுகளில் தாககுதைான 
அல்ைது ெரச்்ெககுரிய உ்ேயாடல்களில் ஈடு்பட்டால் 
ஒழுஙகு நட�டிக்க எடுககப்படைாம். 

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 ேகவல் பாதுகாப்பு

 உள் வரதேகம்

 மினனணு வளங்கள்

குழுத தக�ல் சதாடரபுகள், ெட்டம், மனித�ளத து்்ற 
அல்ைது எஙகள் உள்ளூர மனித�ள வமைாளருடன 
ெரி்பாரககும் முன, கிளாரியண்ட், ஒரு ச்பாது வி�ாதம் 
அல்ைது சநருககடி சதாடர்பான தறவ்பா்தயப 
பிேச்சி்ன அல்ைது உள்ளடககம் குறிதது நாம் 
உள்ளிடககூடாது, ஏசனனில் �ாெகரகள் இ்த 
அதிகாேபபூர� கிளாரியண்ட் அறிக்கயாக 
எடுததுகசகாள்�ாரகள்.
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கிளாரியண்ட் -இன ெமூக ஊடக அடிப்ப்ட விதிகள் குறிதது 
நாம் அ்ன�ரும் அறிந்திருகக வ�ண்டும்:

ெமூக ஊடகஙகளில் ச்பாருததமான ஈடு்பாடு 
�ேவ�றகப்படுகி்றது. ச்பாதுச�ளியில் ்பகிேப்படும் எதிலும் 
சுதந்தேமாக ஈடு்படுஙகள், எடுததுககாட்டாக, ஒரு குழு நிகழ்வு 
அல்ைது ஒரு தயாரிபபு ்பறறியப ச்பாதுத தக�ல். 

இந்த விதிக்ளப பின்பறறும்வ்பாது, உஙகள் இடு்ககளில் 
எபவ்பாதும் கிளாரியண்ட் -இன கணக்க (@Clariant) 
குறிககைாம் அல்ைது #Clariant என்ற வேஷ்வடக்கச் 
வெரககைாம். எஙகள் அதிகாேபபூர� நிறு�னக கணககுகளால் 
இடு்கயிடப்பட்ட உள்ளடககத்த மறு ட்வீட் செயய, 
்பகிே மறறும் கருதது சதரிவிகக நாஙகள் உஙக்ள 
ஊககுவிககிவ்றாம். 

–

கண்ணியமாக இருஙகள், 
ைக்கறளத துனபுறுதேறவா, 
புண்படுதேறவா றவண்டாம் 
- ஆனறலனில் ஏோவது 
நசனறுவிட்டால், அது எப்றபாதுறை 
ஆனறலனில் இருக்கும்;

–

இேகசியமான அல்ைது உள் 
தக�ல்க்ள ச�ளியிட 
வ�ண்டாம்;

–

உஙகளுககாகப வ்பசுஙகள், 
நீங்கள் நிறுவனததின நசய்தித 
நோடரபாளர இல்றல எனபறேத 
நேளிவுபடுததுங்கள்;

–

�ாடிக்கயாளர, முதலீட்டாளர 
அல்ைது ஊடகக வகள்விகளுககுப 
்பதிைளிகக வ�ண்டாம், 
கிளாரியண்டின நிபுணரகள் 
அறேக் கவனிததுக்நகாள்வாரகள்;

-

பிோண்ட் ்பாதுகாததிடுஙகள், 
உங்கள் ேனிப்பட்ட பதிவுகளில் 
அல்லது உள்ளடக்கததில் 
கிளாரியனட் பிராண்டிங் அல்லது 
றலாறகாக்கறளப் பயனபடுதே 
றவண்டாம்;

–

்பதிபபுரி்ம்ய மீ்ற வ�ண்டாம், 
நீங்கள் இடுறகயிடும் 
அறனததிற்கும் உங்களுக்கு 
உரிறை உள்ளது அல்லது 
உரியவரகளுக்கு க்நரடிட் 
நகாடுப்பறே உறுதிநசய்து 
நகாள்ளவும்;
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ஊடக உ்றவுகள் 
மறறும் 
முதலீட்டாளர 
உ்றவுகள் 

ெட்டபபூர� மறறும் �ணிகக கட்மக்ளக 
க்டபிடிககும் வ்பாது ச�ளிபபு்றப ்பஙகுதாேரகளுடன 
தி்றந்த மறறும் ச�ளிப்ப்டயான தக�ல்சதாடரபுக்ள 
கிளாரியண்ட் பின்பறறுகி்றது.

ஒவே-குேல்-சகாள்்கயின்படி நாஙகள் தக�ல் 
சதாடரபுசகாள்கிவ்றாம், மறறும் ச்பாதுச�ளியில் 
இல்ைாத தக�ல்கள் ச்பாதுவில்ைாமல் இருப்ப்த 
உறுதிசெயகிவ்றாம். எனவ�, நியமிககப்பட்ட 
செயதித சதாடர்பாளரகள் மட்டுவம நிறு�னததின 
ொர்பாக ஊடகஙகள் அல்ைது நிதிச் ெந்்தகளுககு 
அறிக்கக்ள �ழஙகு�து முககியம். செயதித 
சதாடர்பாளரகள் குழுமத தக�ல்சதாடரபுகள் 
அல்ைது முதலீட்டாளர உ்றவுகள் மூைம் 
அஙகீகரிககப்படுகி்றாரகள்.

நமககு ஊடக விொே்ணகள் �ந்தால், 
வமலும் ்கயாளுதலுககாக அ�ற்்ற குழுமத 
தக�ல்சதாடரபுகளுககு அனுபபுகிவ்றாம். நிதிச் 
ெமூகததின விொே்ணகளுககு முதலீட்டாளர உ்றவுகள் 
மட்டுவம ்பதிைளிகக முடியும். 
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 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 பரிசுகள் ைற்றும் நபாழுதுறபாக்கு

 ேகவல் பாதுகாப்பு

 உள் வரதேகம்

 சமூக ஊடகம்

நிதிச் ெமூகம் 

நிதிச் சநறேயில் வணிகம் நசய்யும் எநே ெபர / ெபரகள் 
ைற்றும் நிறுவனங்கள். 

சொந்த மறறும் ெம்்பாதிதத ஊடகஙகள்

நசாநே ஊடகங்கள், எனபது உள்ளடக்கங்கள் 
கிளாரியண்டின கட்டுப்பாட்டில் உள்ளறவ, எ.கா. Clariant.
com, ெைது இனட்ராநெட் ைற்றும் ெைது நசாநேச் சமூக 
ஊடக றசனல்கள். சம்பாதிதே ஊடகங்கள் எனபறவ 
சுயாதீன ஊடகங்கள் ைற்றும் கிளாரியண்ட் -க்கு அவற்றின 
ஆசிரிய உள்ளடக்கததில் றெரடிச் நசல்வாக்கு இல்றல. 

வகள்வி:
ொன ஒரு ெண்பரின பிைநேொள் 
விருநதில் இருக்கிறைன, அங்கு 
ொன அவருறடய உைவினருடன 
உறரயாடலில் ஈடுபடுகிறைன, அவர 
ஒரு உள்ளூரப் பததிரிறகயாளர 
எனறு அறிகிறைன. ொங்கள் 
றவறலறயப் பற்றிப் றபசும்றபாது, 
கிளாரியண்ட் -இனa எதிரகால 
உததிறயப் பற்றி அவர எனனிடம் 
றகட்கிைார. இது ஒரு ேனிப்பட்ட 
நிகழ்வு எனபோல், எனது ெண்பரின 
உைவினறர எனனால் ெம்ப முடியும் 
எனறு கருதுகிறைன, எனறவ ொன 
அவருக்குச் சில ேகவல்கறளக் 
நகாடுக்கலாம், சரியா?

்பதில்: 
இல்றல, நிறுவனததிற்கு நவளிறய 
உள்ள ஒருவருடன, குறிப்பாகப் 
பததிரிறகயாளரகளுடன நீங்கள் 
உள்ளக ைற்றும் சாததியைான 
இரகசியைான ேகவல்கறளப் 
பகிரக்கூடாது. இநே வறகயான 
ேகவல்கறளப் பகிர உங்களுக்கு 
அனுைதி இல்றல எனறும், அவர 
கிளாரியண்ட் மீடியா உைவுகறள 
அணுகலாம் எனறும் அவரிடம் 
நசால்லுங்கள்.

வகள்வி:
ஒரு ஆனறலன பததிரிறகயின 
பததிரிறகயாளர ஒரு மினனஞசலில் 
கிளாரியண்ட் -ஐப் பற்றி மிகவும் 
சாேகைான ஒரு கட்டுறரறய 
எனக்கு அனுப்புகிைார, அேற்குப் 
பதிலாக, கிளாரியண்டிற்கான 
ஒரு விளம்பரதறே அவரகள் 
பததிரிறகயில் றபாடுவேற்கு 
வாங்கினால், அறே அடுதே 
பதிப்பில் நவளியிட விரும்புகிறைன 
எனறு கூறினார. ொன 
ஒப்புக்நகாள்ளறவண்டுைா?

்பதில்: 
இநேக் கட்டுறர எறேறயா 
எதிரபாரதது அளிக்கும் றசறவயின 
அடிப்பறடயில் ைட்டுறை 
நவளியிட முடியும் எனைால், இது 
கட்டணம் நசலுததிய ைக்கள் 
நோடரபுகளாகக் கருேப்படுகிைது. 
கிளாரியண்ட் கட்டணம் 
நசலுததிய ைக்கள் நோடரபுகளில் 
ஈடுபடுவதில்றல. எனறவ, 
நீங்கள் பததிரிறகயாளருக்கு 
பதிலளிக்காைல் மினனஞசறல 
கிளாரியண்ட் மீடியா உைவுகளுக்கு 
அனுப்ப றவண்டும்.

2
கற்றல் ஆதேவு

1
கற்றல் ஆதேவு
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நாம் நமது 
�ளஙக்ளப 
்போமரிககிவ்றாம்

கிளாரியண்ட் -இன சொததுகக்ள எஙகளு்டய 
சொந்தச் சொததுககளாக நாஙகள் கருதுகிவ்றாம், 
அதன ்பயன்பாடு குறிதத நிறு�னததின விதிக்ள 
நாஙகள் மதிககிவ்றாம். கிளாரியண்ட் -இன அறிவுொர 
சொதது என்பது நிறு�னம் செயய வ�ண்டிய மறறும் 
வமலும் அபிவிருததி செயய வ�ண்டிய புது்மயான, 
வ்பாட்டியில் நி்ை நிறுததிகசகாள்ள உதவும் ொதகம் 
என்ப்த நாஙகள் அறிவ�ாம், வமலும், நாஙகள் 
அ�றறுககு மிகுந்த ்பாதுகாப்்பப ்பயன்படுததுகிவ்றாம்.

இந்தப ்பகுதியில்:
- 

�ணிகச் சொததுககள்

- 

மினனணு �ளஙகள்

- 

அறிவுொர சொதது
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சதாழில் 
சொததுககள்

கிளாரியண்ட் -இன சதாழில் சொததுகக்ள 
க�னிததுகசகாள்�து நம் ஒவச�ாரு�ருககும் கட்ம. 
இழபபு, வெதம், த�்றான ்பயன்பாடு, திருட்டு, மு்்றவகடு 
அல்ைது அழிவு ஆகிய�றறிலிருந்து அ�ற்்ற நாம் 
்பாதுகாபவ்பாம். சநறிமு்்றகள் குறியீட்டில் அல்ைது 
ஒரு குறிபபிட்ட சகாள்்கயில் குறிபபிடப்பட்டிருந்தால் 
தவிே, சதாழில் சொததுககள் சதாழில் 
வநாககஙகளுககாக மட்டுவம ்பயன்படுததப்படைாம்.

கிளாரியண்ட் -இன உ்பகேணஙகள், இயந்திேஙகள், 
பி்ற சதாழில்நுட்்ப நிறு�ல்கள் மறறும் �ெதிகள் மறறும் 
�ாகனஙக்ள ெரியான மறறும் ச�ளிப்ப்டயான 
மு்்றயில் மறறும் கிளாரியண்ட் -இன சி்றந்த நைனில் 
முதலீடு செயகிவ்றாம், இயககுகிவ்றாம் மறறும் 
அபபு்றப்படுததுகிவ்றாம். கிளாரியண்ட் -இன ்பணத்தப 
புததிொலிததனமாகவும், ச்பாருளாதாே ரீதியாகவும், அது 
நம்மு்டயது வ்பாைவும் நிர�கிததுச் செைவிடுகிவ்றாம்.

 தக�ல் ்பாதுகாபபு 

எனபறேயும் காண்க

வகள்வி:
ொன ஒரு பணியாளர, எனது 
ேனிப்பட்ட பயனபாட்டிற்காக 
நிறுவனததின காறர வாங்க 
விரும்புகிறைன. இது சரிோனா?

்பதில்: 
ஒரு நவளிப்பறடயான 
நசயல்முறையின அடிப்பறட 
விதிகள், அறனதது 
ஊழியரகளுக்கும் சைைான 
கிறடக்கும் ேனறை ைற்றும் 
நியாயைான ைதிப்புச் சநறே 
விறல ஆகியவற்றை ைதிக்கும் 
நிறுவனததின நசாததுக்களின 
அறனதது விற்பறனக்கும் உள்ளூரக் 
நகாள்றககள் நபாருநதும். பல 
ஊழியரகள் ஒறர நசாதறே வாங்க 
ஆரவைாக இருநோல், உள்ளூர 
நிரவாகம் ஒரு நவளிப்பறடயான 
ைற்றும் நேளிவான றேரவுச் 
நசயல்முறைறய உறுதி 
நசய்யறவண்டும்.

வகள்வி:
கிளாரியண்ட் அேன பறழய 
உபகரணங்கறள அப்புைப்படுததிக் 
நகாண்டிருக்கிைது. ஒரு முனனாள் 
சக ஊழியர உங்கறள அணுகி, 
பறழய உபகரணங்கறள 
சாேகைான விறலக்கு வாங்க 
விரும்புவோல் நீங்கள் அவருக்கு 
ஓர உேவிறயச் நசய்ய முடியுைா 
எனறு றகட்கிைார. இது சரிோனா?

்பதில்: 
அதேறகய றகாரிக்றககறள 
நீங்கள் நபறும்றபாது உங்கள் 
வரிறச றைலாளரிடம் அல்லது 
சட்டத துறையிடம் நேரிவிக்கவும். 
கிளாரியண்ட் -இன சிைநே 
ெலனில், மிக உயரநே விறலறய 
உறுதி நசய்யும் ஒரு விற்பறனச் 
நசயல்முறைறய நீங்கள் பினபற்ை 
றவண்டும்.

2
கற்றல் ஆதேவு

1
கற்றல் ஆதேவு
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மினனணு 
�ளஙகள்

கிளாரியண்ட் -இன மினனணு �ளஙகள் கிளாரியண்ட் 
சதாழிலுககான்�. கணினிகள், வநாட்புகஸ, 
அலு�ைகததின சதா்ைவ்பசிகள் மறறும் சமா்்பல் 
வ்பானகள், வடபசைட்டுகள், சமனச்பாருள், 
சிஸடம்ஸ, சநட்ச�ாரககுகள் மறறும் அ்னததுப பு்ற 
உ்பகேணஙகளும் இதில் அடஙகும். 

நாம் கிளாரியண்ட் -இன மினனணு �ளஙக்ள 
ச்பாறுபபுடன, ெட்டபபூர�மாக மறறும் சநறிமு்்றயாகப 
்பயன்படுததுகிவ்றாம், வமலும் அ்� நம்மு்டயது 
வ்பாை அ�ற்்றக க�னிததுகசகாள்கிவ்றாம். 
கிளாரியண்ட் -இன மினனணு �ளஙக்ள 
அஙகீகரிககப்படாத ்பயன்பாட்டிலிருந்து மறறும் 
்பாதுகாபபு அச்சுறுததல்களிலிருந்து ்பாதுகாககிவ்றாம். 
இதன ச்பாருள், நாஙகள் ெட்டவிவோதத தளஙக்ளப 
்பார்�யிடவ�ா, ெந்வதகததிறகிடமான ஆ�ணஙக்ளத 
தி்றககவ�ா, தனியார வநாககஙகளுககாக உரிம 
ஒப்பந்தததால் ்பாதுகாககப்பட்ட எந்தச�ாரு 
கிளாரியண்ட் சமனச்பாரு்ளயும் நகசைடுககவ�ா 
அல்ைது ்பணியிடததில் தனியார சமனச்பாரு்ள 
நிறு�வ�ா மாட்வடாம். வமலும், கிளாரியண்ட் -இன 
மினனணு �ளஙக்ள நாம் ச�ளி �ணிக முயறசிகள் 
அல்ைது தனிப்பட்ட நிதி ஆதாயததிறகாகப 
்பயன்படுதது�தில்்ை.

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 ேகவல் பாதுகாப்பு

 உள் வரதேகம்

 துனபுறுதேல்

ஒரு இனச�றி அல்ைது ஆ்பாெ உள்ளடககம் சகாண்ட 
தக�ல்க்ளத வதடு�து, ்பதிவி்றககு�து அல்ைது 
அனுபபு�து அல்ைது �னமு்்ற்யப ச்பரு்மப்படுதது�து, 
குறிப்பாகத த�்றானதாகக கருதப்படுகி்றது, மறறும் 
கண்டிப்பாக த்டசெயயப்பட்டுள்ளது மறறும் சிை 
இடஙகளில் அ்� குற்றச் செயல்களாகக கருதப்படைாம்.
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அறிவுொர 
சொதது

கிளாரியண்ட் -இன கண்டுபிடிபபுகள் நமது நிறு�னததின 
ச�றறியின ்மயததில் உள்ளன, அ்� ்பை �ருடக 
கடின உ்ழபபு மறறும் குறிபபிடததகக முதலீட்டின 
வி்ள�ாகும். ஒரு புது்மயால்-உந்தப்படும் நிறு�னம் 
என்ற �்கயில், அறிவுொர சொததுரி்ம என்பது 
நமது சதாழி்ைப ்பாதுகாககும் மறறும் வ�று்படுததும் 
முககியச் சொததுககள் ஆகும்.

நாம் ச�றறிச்பறு�தறகுத வத்�யான ொதகமாக 
இருப்பதால், நமது அறிவுொர சொததுககளுககு 
அதிக அளவிைான சி்றந்த ்பாதுகாப்்பப 
்பயன்படுததுகிவ்றாம். மீ்றல்களுககு எதிோக நமது 
அறிவுொர சொததுரி்மக்ள நாம் ்பாதுகாககிவ்றாம், 
மூன்றாம் தேபபினரின செல்லு்படியாகும் அறிவுொர 
சொததுரி்மக்ள நாஙகள் மதிககிவ்றாம். 



138 — 139 கற்றல் ஆதரவு

 இ்தயும் ்பாரககவும் 

 ேகவல் பாதுகாப்பு

 உள் வரதேகம்

அறிவுொர சொதது

அறிவுசார நசாததுரிறைகளில், குறிப்பாக, காப்புரிறைகள், 
வரதேக முததிறரகள் ைற்றும் நசய்முறை ஆகியறவ 
அடங்கும். ெைது ேயாரிப்புகள் ைற்றும் றசறவகளின 
நபயரகள் ைற்றும் ெைது காரப்பறரட் பிராண்டுகள் பல 
ொடுகளில் வரதேக முததிறரகளாகப் பதிவு நசய்யப்பட்டு 
ெைது றபாரட்ஃறபாலிறயாறவ றவறுபடுததுகினைன. 
நோழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகறளக் காப்புரிறை 
மூலம் பாதுகாக்க முடியும். காப்புரிறைகள் றேசியக் 
காப்புரிறை அலுவலகங்களால் வழங்கப்படுகினைன 
ைற்றும் பதிவு நசய்யப்படுகினைன ைற்றும் காப்புரிறை 
நபற்ை கண்டுபிடிப்றப உருவாக்குவது, பயனபடுததுவது 
அல்லது விற்பது றபானைவற்றிலிருநது ைற்ைவரகறள 
விலக்குவேற்கான உரிறைறய அேன உரிறையாளருக்கு 
வழங்குகினைன. ஆராய்ச்சி ைற்றும் றைம்பாடு (ஆர & டி) 
ைற்றும் நசயல்பாடுகளில் நிபுணததுவம் ைற்றும் திைனகறளப் 
நபறுேல், றைம்படுததுேல் ைற்றும் பயனபடுததுேல் 
ஆகியவற்றில், ொம் நசய்முறைகறள உருவாக்குகிறைாம், 
அறவ இரகசியைாக றவக்கப்பட றவண்டும், இது 
சநறேயில் ெம் நசயல்திைன ைற்றும் றபாட்டிதேனறைறயத 
தீரைானிக்கும் காரணியாகும்.

வகள்வி:
எனது றவறலயில், கிளாரியண்ட் -இன அறிவுசார 
நசாததுரிறைகளுடன எனக்கு எநேத நோடரபும் 
இல்றல. அறவ குழுை அறிவுசார நசாதது 
றைலாண்றை, குழுைத நோழில்நுட்பம் ைற்றும் 
கண்டுபிடிப்பு ைற்றும் நோழில் ஆராய்ச்சிச் 
நசயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் முக்கியம், றைலும் 
அறவ எனறனப் பாதிக்காது - சரியா ?

்பதில்:
இது சரியல்ல. கிளாரியண்ட் றபானை புதுறையால்-

உநேப்படும் ஒரு நிறுவனததிற்கு, அறிவுசார 
நசாததுரிறை எனபது ெைது நோழிறலப் 
பாதுகாக்கும் ைற்றும் றவறுபடுததுவேற்குத 
றேறவப்படும் முக்கியச் நசாததுக்கள் ஆகும். 
அேனால், அறவ அறனவர மீதும் ோக்கதறே 
ஏற்படுததுகினைன. ெைது அறிவுசார நசாததுரிறை 
மீைல் பற்றி நீங்கள் அறிநதிருநோல் அல்லது 
கிளாரியண்ட்- க்கு ைதிப்புமிக்க ஒனறை நீங்கள் 
கண்டுபிடிததிருப்போக நீங்கள் நிறனதோல், 
றேரியைாக நவளிப்பறடயாகப் றபசுவேன 
மூலம் நீங்கள் நிறுவனதறே ஆேரிக்கலாம். 
றைலும், கிளாரியண்டின நசய்முறை அறிறவக் 
கண்டிப்பாக இரகசியைாக றவததிருக்க ைைக்க 
றவண்டாம்.

1
கற்றல் ஆதேவு
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