പെരുമാറ്റച്ചട്ടം

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ (BrandSafway) ടീം അംഗങ്ങളേ,
ന്യായവും ധാർമ്മികവുമായ�ൊരു കമ്പനി എന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ
സംസ്ക്കാരവും
പ്രശസ്തിയും,
കസ്റ്റമർമാരെ
സമ്പാദിക്കുന്നതിനും
നിലനിർത്തുന്നതിനും
വ്യവസായമേഖലയിലെ
ഏറ്റവും
മികച്ച
ആളുകളെ
ആകർഷിക്കുന്നതിനും
ബ്രാൻഡ്
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
സർവീസസ് ഇൻകിനെയും (Brand Industrial Services, Inc.) അതിന്റെ
സഹ�ോദരസ്ഥാപനങ്ങളെയും (”ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ” (BrandSafway))
മഹത്തായ�ൊരു
ജ�ോലിസ്ഥലമാക്കുന്നതിനും
സഹായിക്കുന്നു.
ഈ
സംസ്കാരം
പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും
സത്യസന്ധതയ�ോടെ
ഒത്തൊരുമിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും
ശരിയായ
കാര്യങ്ങൾ
തുടർച്ചയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനും ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നമുക്ക്
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
നൽകുന്നു.
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
എല്ലാ
ജീവനക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഡയറക്ട
 ർമാർക്കും കമ്പനിയെ
പ്രതിനിധികരിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കും ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
ബാധകമാണ്.
നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരസ്പരബന്ധിതവും
സുതാര്യവുമായ
സമൂഹങ്ങളിൽ
നമ്മുടെ
കസ്റ്റമർമാരുടെയും
സഹപ്രവർത്തകരുടെയും
കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെയും
പ്രതീക്ഷകൾ
വർദ്ധിച്ചത�ോതിൽ ഉയർന്നതാണ്. ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം
വായിച്ചുക�ൊണ്ടും അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ്ക്ക്
വേണ്ടി
നിങ്ങൾ
ചെയ്യുന്ന
എന്തിലും
പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ
തത്വങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ടും
ഈ
പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാം.
എന്ത് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കുറപ്പില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം
സംജാതമാവുന്നുവെങ്കില�ോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന്
നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കില�ോ
ഒരു
അനുവർത്തന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ച�ോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കില�ോ,
തുറന്നുപറയുക. ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പനി നിങ്ങളെ
സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. വല്ലപ്പോഴുമല്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും
സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമായ ആശയവിനിമയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു
അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. നിങ്ങളുടെ
സൂപ്പർവൈസറ�ോട�ോ മാനേജര�ോട�ോ ഹ്യൂമൻ റിസ�ോഴ്സ് പ്രതിനിധിയ�ോട�ോ
മടികൂടാതെയും ഭയാശങ്കകളില്ലാതെയും തുറന്ന മനസ്സോടെെ നിങ്ങൾ
സംവദിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ,
‘ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ എത്തിക്സ
 ്പ�ോയിന്റ് ഹ�ോട്ട്ലൈൻ’ (ഹ�ോട്ട്ലൈൻ)
ലഭ്യമായ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം, സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള�ോ
ആശങ്കകള�ോ
രഹസ്യസ്വഭാവത്തോടെ
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിനുള്ള
സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും തുടർച്ചയായി നൽകിവരുന്ന പിന്തുണയ്ക്കും
നന്ദി.

ബിൽ ഹേയ്സ്
പ്രസിഡന്റും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും
ബ്രാൻഡ് ഇൻഡസ്ട്
 രിയൽ സർവീസസ്, ഇൻക്.

പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും CEOയിൽ നിന്നുമുള്ള സന്ദേശം

സം�ാര�ം �ല���ം
�ര�
•
എ�ാ ദിവസ�ം, ക�നിയിൽ വ�ത് േപാെലേയാ
അതിേന�ാൾ മിക� നിലയിേലാ ജീവന�ാർ
വീ�കളിൽ തിരിെകെയ�ണം
•
ആർ�ം ഒരി��ം പരി�് പ��ത്
•
�ര��െട കാര��ിൽ വ�വസായേമഖലയിെല
മിക� ക�നിയായി പരിഗണി�െ�ടണം
ക�മർമാർ�ാണ് �ഥമ പരിഗണന
•
എെ�ാെ� ത�ാഗം സഹി�ായാ�ം ഏ��ം
മിക� േസവനം നൽകിെ�ാ�് ക�മർമാെര
��ിെ���ണം
•
ക�മർമാ�െട ഉ�തി�ായി �യ�ി��തിന്
ആേവശ��ായിരി�ണം
വി�വീ�യി�ാ� സത�സ�ത
•
എ�ായ്േ�ാ�ം ശരിയായ കാര��ൾ െച�ണം
�ാേദശിക മാേനജ്െമ�് / �ാേദശിക നിയ�ണം
•
ആശയ�ൾ എവിെടനി�ായാ�ം
സ�ീകരി�ണം, �തിയ കാര��ൾ
പഠിെ����തി�� ആേവശം
േ�ാ�ാഹി�ി�ണം
•
കാര��ൾ െമ�െ����തിൽ �ടർ�യായി
�� േക�ീകരി�ണം
ഏ��ം മിക� ആ�കൾ / േജാലി െച��ന്ത്രു�
ഏ��ം മിക� ഇടം
•
അവസര�ൾ ��ി�ണം സ�ൽ��ൾെ�ാ�ം വള�ക�ം �േ��ക�ം
േവണം
•
എ�ാവെര�ം ബ�മാനി�ണം, ഓേരാ
ആശയ�ം വിലെ��താെണ�് േബാധ��ം
ഉ�ാകണം
•
നവീന ആശയ�േളാ�ം ഫല�ൾ
��ി��തിേനാ�ം �തിബ�ത
ഉ�ായിരി�ണം
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സത്യസന്ധത
സുരക്ഷ
കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം
കാര്യക്ഷമത
ബഹുമാനം

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ആമുഖവും ഉദ്ദേശ്യവും
നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ലീഡർമാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്
സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ആശങ്ക ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു
എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സ് നടത്തേണ്ടത്

നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അനുവർത്തനം
എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത്
കമ്പനിയുടെ വസ്തുവകകൾ

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി
പരിസ്ഥിതിയും ആര�ോഗ്യവും സുരക്ഷയും
പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കലുകളും ഉപസംഗ്രഹവും
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ആമുഖവും ഉദ്ദേശ്യവും

കമ്പനി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ന്യായമായ ഇടപെടലും
ഉയർന്ന ധാർമ്മികതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിന്
ബ്രാൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സർവീസസ് ഇൻകും അതിന്റെ
അനുബന്ധ സഥാപനങ്ങളും (”ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ”)
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. സത്യസന്ധതയുടെ ചൈതന്യവും
അനുവർത്തനത്തിന്റെ സംസ്കാരവും മുറുകെപ്പിടിക്കുകയാണ്
ഈ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത പാലിക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന
കാര്യം.
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
എല്ലാവരും, കസ്റ്റമർമാർ, സപ്ലയർമാർ, പ�ൊതുജനം,
സഹപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുമായി നടത്തുന്ന
ഇടപെടലുകളിലും ആശയവിനിമയങ്ങളിലും വച്ചുപുലർത്തുന്ന
പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയാണ് കമ്പനിയുടെ സൽപ്പേര്
നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേക്ക്
വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ പെരുമാറ്റരീതിയായി മാറ്റേണ്ടത്
സുപ്രധാനമാണ്.
ബിസിനസ്സ് ആവശ്യകതകളും വാണിജ്യവിജയം
കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടെന്നിരിക്കലും,
കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാരും,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാന്യം
ലഭിക്കുന്നതിന്, സ്വന്തം വ്യക്തിഗത സത്യസന്ധതയിൽ
ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത്തരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ,
ആത്യന്തികമായി, കമ്പനിയുടെ ഉത്തമ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക്
പ്രതിബന്ധമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക.
ധാർമ്മികമായ ബിസിനസ്സ് പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള
ച�ോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നേക്കാവുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള
പരിഹാരം, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പകരമായി, ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന
തത്വങ്ങൾ, വിശാലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രയ�ോഗിക്കാൻ
ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. ഈ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ
പ്രതിപാദിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില�ോ
നിങ്ങളുടെ ല�ൊക്കേഷനിൽ ബാധകമായ പ്രാദേശിക
നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കില�ോ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മാനേജരെയ�ോ ഹ്യൂമൻ റിസ�ോഴ്സസ്
പ്രതിനിധിയെയ�ോ ക�ോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസറെയ�ോ
സമീപിക്കുക. ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടമ�ോ അനുബന്ധ
ആശയവിനിമയങ്ങള�ോ ഒരിക്കലും ഒരു ത�ൊഴിൽ കരാറ�ോ
ത�ൊഴിൽ കാലയളവ�ോ സൃഷ്ടിക്കുകയ�ോ സൂചിപ്പിക്കുകയ�ോ
ചെയ്യുന്നില്ല.
ആര�ൊക്കെയാണ് ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
പാലിക്കേണ്ടത്
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ്ക്ക് വേണ്ടിയ�ോ അതിന്റെ പേരില�ോ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും സഥാപനങ്ങളും
കമ്പനിയുടെ സഹ�ോദരസ്ഥാപനങ്ങളും അനുബന്ധ
സഥാപനങ്ങളും, ല�ൊക്കേഷന�ോ പദവിയ�ോ പരിഗണിക്കാതെ,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും
ഡയറക്ട
 ർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്.
കൺസൾട്ടന്റുമാർ, ഏജന്റുകൾ, സെയിൽസ് പ്രതിനിധികൾ,
വിതരണക്കാർ, സ്വതന്ത്ര കരാറുകാർ എന്നിങ്ങനെ,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികൾ,
ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും നമ്മുടെ അനുവർത്തന സംസ്കാരവും
അനുസരിച്ച് പെരുമാറേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ ആണ്
കമ്പനിയുടെ ക�ോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസർ. ഇനിപ്പറയുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിനും
നടപ്പാക്കലിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ക�ോംപ്ലിയൻസ്
ഓഫീസർക്കാണ്:
• നടപ്പാക്കൽ ഉൾപ്പെടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ
നിർവഹണത്തിനും അനുവർത്തനത്തിനും മേൽന�ോട്ടം
വഹിക്കലും, ആവശ്യമായത് പ�ോലെയും പ്രാദേശിക
നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് അനുസരിച്ചും, ജ�ോലിയിൽ
നിന്ന് സസ്പെൻഡുചെയ്യലും പിരിച്ചുവിടലും ഉൾപ്പെടെ,
എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല,
ഉചിതമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കലും;
• ചട്ട ലംഘനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യപ്പെടുന്ന
ലംഘനങ്ങളിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തലും
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•
•
•

അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മേൽന�ോട്ടം വഹിക്കലും;
ദുഷ്പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഭിക്കുന്ന ഉചിതമായ
പ്രതികരണങ്ങൾ ഏക�ോപിപ്പിക്കലും ദുഷ്പ
 െരുമാറ്റം
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളലും;
പെരുമാറ്റചട്ടം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ
ആവശ്യമായതും അംഗീകൃതവുമായ പരിശീലന
പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏക�ോപിപ്പിക്കൽ; കൂടാതെ
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെ കുറിച്ച്
ജീവനക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഡയറക്ടർമാർക്കും
അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ബാധകമായ മൂന്നാം
കക്ഷികൾക്കും മറുപടി നൽകലും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം
നൽകലും.

എവിടെയ�ൊക്കെയാണ് ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും
നയങ്ങളും ബാധകമാവുന്നത്
നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരിധിയ�ോളം, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലായിടത്തും, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും ബാധകമായ കമ്പനി നയങ്ങളും
ബാധകമാകും. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ല�ോകമെമ്പാടും
ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ, പല വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളുടെയും
സർക്കാരുകളുടെയും ഏജൻസികളുടെയും നിയമങ്ങളും
നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് കമ്പനി ബിസിനസ്സ്
നടത്തുന്നത്.
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ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് പുറമെ, ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളും
നിയന്ത്രണങ്ങളും അറിയുന്നതിനും പാലിക്കുന്നതിനും
എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾക്ക്
പുറമെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ബിസിനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും
വിദേശ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയവുമായേക്കാം എന്ന്
മനസ്സിലാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
ആഗ�ോള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, യുഎസ് ഫ�ോറിൻ കറപ്റ്റ്
പ്രാക്റ്റീസസ് ആക്റ്റിനും യുകെ ബ്രൈബറി ആക്റ്റിനും
വിധേയമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച്
എന്തെങ്കിലും ച�ോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
ക�ോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസറുമായ�ോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
നിയമ വകുപ്പുമായ�ോ ബന്ധപ്പെടുക.

നിങ്ങളിൽ നിന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്

ഓര�ോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാരനും
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയും
പ്രയ�ോഗിക്കുന്നതിനെയുമാണ് നമ്മുടെ അനുവർത്തന
സംസ്കാരവും ധാർമ്മികമായ പെരുമാറ്റവും ആശ്രയിക്കുന്നത്.
എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാരും ഇനിപ്പറയുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു:
I. നമ്മുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും നയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക:
• ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വായിക്കുകയും
മനസ്സിലാക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.
• ആവശ്യമായ എല്ലാ ധാർമ്മികതാ പരിശീലന
പ്രോഗ്രാമുകളിലും അനുവർത്തന പരിശീലന
പ്രോഗ്രാമുകളിലും സംബന്ധിക്കുക.
• നിങ്ങളുടെ ജ�ോലി, ബിസിനസ്സ് യൂണിറ്റ്, ല�ൊക്കേഷൻ
എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും
മനസ്സിലാക്കിവയ്ക്കുക.
• പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെ കുറിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ,
നിങ്ങളുടെ മാനേജരുടെയ�ോ ഹ്യൂമൻ റിസ�ോഴ്സസ്
പ്രതിനിധിയുടെയ�ോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ഓഫീസറുടെയ�ോ
ഉപദേശം തേടുക.
II. സത്യസന്ധതയ�ോടെ പ്രവർത്തിക്കുക:
• നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ
ആത്മാർത്ഥതയ�ോടെയും കൃത്യതയ�ോടെയും
നിർവഹിക്കുക.
• നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സത്യസന്ധതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച
ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പ�ോലും അങ്ങനെ
ചെയ്യരുത്. മറ്റൊരാൾ നിർദ്ദേശിച്ചതുക�ൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തു
എന്ന ന്യായവാദം ഈ പെരുമാറ്റചട്ടം ലംഘിക്കുന്നതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് വിലപ്പോവില്ല.
• ഈ പെരുമാറ്റചട്ടമ�ോ എന്തെങ്കിലും നിയമമ�ോ
നിയന്ത്രണമ�ോ ലംഘിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാള�ോട്
ആവശ്യപ്പെടരുത്.
• ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും ബാധകമായ കമ്പനി നയങ്ങളും
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ബാധകമായ
നിയമങ്ങളും നിയത്രണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും
പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

III. തുറന്ന് പറയുക:
• സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും
ആശങ്കകള�ോ, നൈതികത, വിവേചനം, ഉപദ്രവം
എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ച�ോദ്യങ്ങള�ോ ഉന്നയിക്കാനും
ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, മറ്റ് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ,
നിയത്രണങ്ങൾ കമ്പനി നയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ
സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനും
ജീവനക്കാരെ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
• സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്ക
ഉയർത്തുന്നവര�ോ അത്തരം ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്നവര�ോ ആയ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ
ഏത�ൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികാര നടപടിയും
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ തീർത്തും നിര�ോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒരു ആശങ്ക ഉയർത്തിയതിനാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ
പ്രതികാര നടപടി ഉണ്ടായെന്നോ നിങ്ങള�ോട്
അന്യായമായി പെരുമാറിയെന്നോ നിങ്ങൾക്ക്
ത�ോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
മറ്റേത�ൊരു ആശങ്കയെയും പ�ോലെ, നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യവും
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതികാര
മന�ോഭാവത്തോടെ ആരെങ്കിലും പെരുമാറുന്നത്,
ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനും
പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നതിനും ഇടയാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ
ഇവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.
• സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന് നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്;
നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദവും സാഹചര്യത്തിന്
അനുയ�ോജ്യവുമായ മാർഗ്ഗവും ഭാഷയും ഉപയ�ോഗിക്കുക.
മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും, നിങ്ങളുടെ ത�ൊട്ടുമുകളിലുള്ള
സൂപ്പർവൈസർക്കോ ഹ്യൂമൻ റിസ�ോഴ്സ് പ്രതിനിധിക്കോ,
സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളെ
കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനും കഴിയും; എന്നാൽ
ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത്.
നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനായി സമീപിക്കാവുന്ന
മറ്റുള്ളവരിൽ, അടുത്ത തലത്തിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ്, കമ്പനി
ഓഡിറ്റർമാർ, ക�ോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസർ, കമ്പനിയുടെ
ബ�ോർഡ് ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• രഹസ്യാത്മകതയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ
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•

•

കമ്പനി മാനിക്കുന്നു, സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടുള്ള ആശങ്ക അന്വേഷിക്കാനും
കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളുകൾക്ക്
മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക്
പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ
ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കല്ലാതെ, നിങ്ങളുടെ
വ്യക്തിവിവരങ്ങള�ോ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങള�ോ,
ആവശ്യമായ പരിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ട്, മറ്റൊരു സ്റ്റാഫിനും
വെളിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല.
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാതെ ആശങ്ക
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിലും,
നിയമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം
സംവിധാനം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്,
എന്നാൽ ഇത്തരമ�ൊരു റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത്
കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ദുഷ്ക്കരമാകാം. വ്യക്തിവിവരങ്ങളും
ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ്
നിങ്ങള�ൊരു ആശങ്ക റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ,
അന്വേഷണത്തിന്റെ പുര�ോഗതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ
അറിയിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിയാതെ വരും. യുഎസിൽ
നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും, വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ
അറിയിക്കാതെ ഒരു ആശങ്ക റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എങ്ങനെയത് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യണം
എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ
ജ�ോലിസ്ഥലത്തോ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റില�ോ
കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.
സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ,
വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ, പല
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•

രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെടും. ഉദാഹരണത്തിന് പല
രാജ്യങ്ങളും (പ്രത്യേകിച്ചും യൂറ�ോപ്യൻ യൂണിയനിലെ
രാജ്യങ്ങൾ), വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ
ആശങ്കകൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം, അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബാങ്കിംഗ്,
അഴിമതി-വിരുദ്ധത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മാത്രമായി ഇത്തരം
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യലിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
വ്യാജമായ�ൊരു ആര�ോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത�ോ
തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത�ോ ജ�ോലിയിൽ
നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യൽ, ജ�ോലിയിൽ നിന്ന്
പിരിച്ചുവിടൽ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായ
നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്രിമിനൽ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ
സിവിൽ നിയമ വ്യവഹാരങ്ങൾ എന്നിവ വരെയുള്ള
നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക്
കാരണമായേക്കാം, എന്നാൽ ഈ നടപടികളിൽ
മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല.

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
ലീഡർമാരിൽ നിന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്

അനുവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കലും
സത്യസന്ധതയുടെ ചൈതന്യത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയുമാണ്

•

ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, കമ്പനി നയങ്ങൾ എന്നിവയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും

ഓര�ോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ലീഡറുടെയും പ്രധാന

ചട്ടത്തിലേക്കോ നയങ്ങളിലേക്കോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. നിങ്ങള�ൊരു ഓഫീസറ�ോ ഡയറക്ടറ�ോ

വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവയെ കുറിച്ചും ജീവനക്കാരുമായി

സൂപ്പർവൈസറ�ോ ചെറിയ�ൊരു ടീമിന്റെ മാനേജര�ോ ആകട്ടെ,

ആശയവിനിമയം നടത്തുക.

ഓര�ോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ലീഡറും ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു:
I. മാതൃക കാണിച്ച് നയിക്കൽ

•

ജീവനക്കാർ ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകൾ
ബഹുമാനത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും
ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുകയും വേഗത്തിലും

പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും നമ്മുടെ നയങ്ങളും നിയമവും

രഹസ്യസ്വഭാവത്തോടെയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും

•

•

സത്യസന്ധതയ�ോടെ പ്രവർത്തികയെന്നതും ഈ
പാലിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നതും എന്താണ്

•

III. ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കകള�ോട് പ്രതികരിക്കുക

•

ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെയ�ോ കമ്പനി നയങ്ങളുടെയ�ോ
നിയമങ്ങളുടെയ�ോ ലംഘനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത്

പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും കാണിച്ചുക�ൊടുക്കുക;

റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ജീവനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

കീഴിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നവരെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ

ഒരു ലംഘനത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കുന്ന ലീഡർമാർക്ക്,

അനുവർത്തനവും സമഗ്രതയും കണക്കിലെടുക്കുക;

ജീവനക്കാർ ശരിയായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാത്ത പക്ഷം,

കൂടാതെ

അക്കാര്യം ശരിയായ തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നുണ്ട്

ബിസിനസ്സ് ഫലങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള
പരിശ്രമങ്ങളിൽ, സത്യസന്ധതയുടെ ചൈതന്യമ�ോ
ഈ ക�ോഡ്, നമ്മുടെ നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ

•

എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.
അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം, അംഗീകൃതമായ
അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കുക.

നിയമം എന്നിവയുടെ അനുവർത്തനമ�ോ വിട്ടുവീഴ്ച
ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
II. അനുവർത്തനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

•

IV. ഉത്തരവാദിത്ത ബ�ോധം പുലർത്തുക

•

ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, കമ്പനി നയങ്ങൾ
അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലംഘനവുമായി

ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങൾ ഗൗരവതരമായി

ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട്, ഈ ജീവനക്കാരുടെ

പരിഗണിക്കുന്നതും പ്രതികാര നടപടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന്

മേൽന�ോട്ടം വഹിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ

ഭയമില്ലാതെ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാരെ

ലീഡർമാർക്കായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്തം.

പ്രോത്സാഹിക്കുന്നതും ആയ�ൊരു അന്തരീക്ഷം

•

രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക;
സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളെ കുറിച്ച്
ജീവനക്കാരുമായി ക്രിയാത്മക സംഭാഷണങ്ങൾ
നടത്തുന്നത് തുടരുക; കൂടാതെ

േപജ് 11

സത്യസന്ധതയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ആശങ്ക
ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു

I. അന്വേഷണങ്ങൾ

സസ്പെൻഡ് ചെയ്യൽ, ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടൽ

ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ലംഘനങ്ങൾ

ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്

ഉൾപ്പെടെ, സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത

ക്രിമിനൽ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ നിയമ വ്യവഹാരങ്ങൾ

ആശങ്കകൾ ഞങ്ങൾ ഉടനടി അന്വേഷിക്കും. ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

എന്നിവ വരെയുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള

എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും രഹസ്യാത്മകതയും

അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, എന്നാൽ

അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമാണ്.

ഈ നടപടികളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല.

•

“ക�ോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസറുടെ ചുമതല --

പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങൾ, ഉചിതമായ

സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ

സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അന്വേഷണത്തിന�ോ വിചാരണയ്ക്കോ

അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ക�ോംപ്ലിയൻസ്

നഷ്ടപരിഹാരത്തിന�ോ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക്

ഓഫീസർക്കാണ്, അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ

കൈമാറിയേക്കാം. പ്രാദേശിക നിയമ പ്രകാരം,

മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഓഫീസർ ഏൽപ്പിച്ചുനൽകുകയും

ഇനിപ്പറയുന്ന പ�ോലെയുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനങ്ങൾക്ക്

ചെയ്തേക്കാം. അന്വേഷണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാരും അച്ചടക്ക നടപടിക്ക്

വിവരങ്ങൾ രഹസ്യസ്വഭാവത്തോടെ സൂക്ഷിക്കും. നിയമം

വിധേയമാക്കപ്പെട്ടേക്കാം:

ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ നിയമ
കൗൺസിലിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചോ ഉചിതമായ
മറ്റ് വിധത്തില�ോ, അന്വേഷണത്തിന് കീഴിലുള്ള വിഷയം
ക�ോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും,
പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള, കമ്പനിക്ക്
പുറത്തെ അധികാരികൾക്കോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ്ക്കുള്ളിലെ

•

മറ്റുള്ളവർക്കോ നൽകുകയും ചെയ്യും.”
ജീവനക്കാരുടെ ചുമതല -- ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ
ഫലപ്രദമായ നടപ്പാക്കലിന് ജീവനക്കാരുടെ
സഹകരണവും അന്വേഷണങ്ങളുടെ രഹസ്യാത്മകതയും
സുപ്രധാനമാണ്. സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ഏത�ൊരു ആശങ്കയുടെ അന്വേഷണത്തോടും ജീവനക്കാർ
സഹകരിക്കുമെന്നും അന്വേഷണത്തിന്റെ രഹസ്യാത്മകത
പരിപാലിക്കുമെന്നും കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

II. ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴകൾ
ഈ ചട്ടം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കമ്പനി പരിഗണിക്കുന്നത്.
പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, ജ�ോലിയിൽ നിന്ന്
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•

ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം

•

അന്വേഷണ സമയത്ത് വിവരങ്ങൾ മനപ്പൂർവം

•
•

നൽകല�ോ ലംഘനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കല�ോ;
കൈമാറാതിരിക്കല�ോ വ്യാജമ�ോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത�ോ
ആയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത�ോ;
കീഴിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ
മേൽന�ോട്ടം നൽകുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ
ഫലമായുള്ള പെരുമാറ്റചട്ട ലംഘനങ്ങൾ; ഒപ്പം
സത്യസന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശങ്ക
ഉന്നയിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടി
അല്ലെങ്കിൽ പകരം ച�ോദിക്കൽ.

എങ്ങനെയാണ്
ബിസിനസ്സ്
നടത്തേണ്ടത്

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ കസ്റ്റമർമാര�ോടും വിതരണക്കാര�ോടും
മേഖലയിൽ കൂടെ മത്സരിക്കുന്ന കമ്പനികള�ോടും
(ക�ോമ്പറ്റീറ്റർ) എതിരാളികള�ോടും ജീവനക്കാര�ോടും ന്യായമായ
തരത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതാണ്. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക്
സവിശേഷാധികാരത്തോടെ പ്രവേശനം നൽകുന്ന
വിവരങ്ങളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കല�ോ ഒളിച്ചുവയ്ക്കല�ോ
ദുരുപയ�ോഗിക്കല�ോ വസ്തുതകളുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനിക്കല�ോ
ന്യായമല്ലാത്ത മറ്റ് ഇടപാടുകൾ നടത്തല�ോ ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നേട്ടം കവരാൻ പാടുള്ളതല്ല.
I. സാമൂഹ്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം
മികച്ചൊരു ക�ോർപ്പറേറ്റ് പൗരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള
ചുമതലയിൽ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ വിശ്വസിക്കുന്നു, അടിസ്ഥാന
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു,
മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ത�ൊഴിൽശക്തിയുടെ ക്ഷേമം, ചുറ്റുപാടുകൾ, സുരക്ഷയും
ആര�ോഗ്യവും, പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവ്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
എന്നിവ പ�ോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം
ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
ജ�ോലിയെ ബാധിക്കാതെ, കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയ�ോ
രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിലൂടെയ�ോ പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിൽ
സജീവമാകാൻ ജീവനക്കാരെ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് നിർബന്ധമായും
ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിൽ
സജീവമാകാന�ോ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾക്കോ രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ സമയമ�ോ പണമ�ോ ചെലവിടാന�ോ,
ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധിക്കാന�ോ ആവശ്യപ്പെടാന�ോ
പാടുള്ളതല്ല.
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ഫണ്ടുകള�ോ ആസ്തികള�ോ, കാരുണ്യ
പ്രവൃത്തികൾക്കോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ
സംഭാവനയായി നൽകുന്നത് കമ്പനി നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

II. പക്ഷപാതമ�ോ അനാവശ്യമായ സ്വാധീനമ�ോ
കാണിച്ചുക�ൊണ്ട്,
വിപണിയിൽ, കരാറുകാരും വിതരണക്കാരുമായുള്ള
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ഇടപെടലുകൾക്ക് കളങ്കമുണ്ടാക്കാൻ
പാടില്ല. വ്യക്തവും ഉദ്ദേശ്യപരവുമായ മാനദണ്ഡം
ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് കരാറുകാരെയും വിതരണക്കാരെയും
തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. വില, ഉൽപ്പന്നം, സേവന നിലവാരം,
വിതരണ സമയക്രമം, ധാർമ്മികമായ പെരുമാറ്റവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട സൽപ്പേര്, സുസ്ഥിരത (ഹൈ ഹെൽത്ത് ),
സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ
എന്നിവയെല്ലാം പ്രസക്തമായ പരിഗണനകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കരാറുകാരും വിതരണക്കാരും ഏജന്റുമാരും പ്രതിനിധികളും,
ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും ബാധകമായ നിയമങ്ങളും മറ്റ്
പ്രസക്തമായ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ നയങ്ങളും പാലിക്കുമെന്ന്
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
III. ക്രമവിരുദ്ധമായ പണം നൽകലും അഴിമതിയും
കൈക്കൂലിയും
കൈക്കൂലി നൽകുന്നത�ോ നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്
പണം ക�ൊടുക്കുന്നത�ോ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ
നന്ദി സൂചകമായി പാരിത�ോഷികമ�ോ സമ്മാനമ�ോ
ക�ൊടുക്കുന്നത�ോ പ�ോലെയുള്ള ക്രമവിരുദ്ധമായി പണം
ക�ൊടുക്കലുകൾ ഒരിക്കലും സ്വീകാര്യമല്ല. സർക്കാർ മേഖലയ�ോ
സ്വകാര്യ മേഖലയ�ോ ആകട്ടെ, ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിലും നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളിൽ
ക്രമവിരുദ്ധമായ പണം ക�ൊടുക്കുന്നത് ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
വ്യക്തമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. തദ്ദേശീയമായ
നാട്ടുനടപ്പിന് അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും പ്രാദേശികമായി
നിയമാനുസൃതമാണെങ്കിലും, സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായുള്ള
ഇടപാടുകൾ എളുപ്പവും സുഗമവുമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
പലപ്പോഴും ക�ൊടുക്കുന്ന പണവും (ഫെസിലിറ്റേഷൻ
പേയ്മെന്റുകൾ) ക്രമവിരുദ്ധമായ പണം ക�ൊടുക്കലിന്റെ
അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടും.
ന്യായവും പരിമിതവുമായ സമ്മാനങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ്
പ്രമ�ോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിന�ോദങ്ങൾ,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി
കസ്റ്റമർമാർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന യാത്രകൾ, താമസ
സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ, സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് ഇവയെ
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വിലക്കുന്ന ഒരു നയമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴികെ,
ക്രമവിരുദ്ധമായ പണം ക�ൊടുക്കലുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്;
ഇവ രണ്ടും രണ്ടാണ്. യാത്രാ - വിന�ോദ നയമ�ോ ബിസിനസ്സ്
അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയ പണം തിരികെ ക�ൊടുക്കൽ
നയമ�ോ പ�ോലുള്ള പ്രാദേശികമായ ബിസിനസ്സ് നയങ്ങൾ
അനുസരിച്ചും ഈ ഇനങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണ്. ബിസിനസ്സ്
പിടിക്കുന്നതിനായി വ്യക്തിപരമായ പ്രീണനം നടത്തുന്നത്
കർശനമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.
നിയമപരവും പ്രാദേശികവുമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾൾ
അനുസരിച്ച് സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദിസൂചകമായ ടിപ്പോ
പാരിത�ോഷികങ്ങള�ോ നൽകാവുന്നതാണ്; എന്നിരുന്നാലും
സാഹചര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്തുക�ൊണ്ടും
അത്തരം നന്ദിസൂചകമായ പാരിത�ോഷികങ്ങൾ കൈക്കൂലിയായി
തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ്
അത്തരം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്. ഫീസ്, കമ്മീഷൻ
മുതലായവ നൽകുമ്പോൾ, നൽകുന്ന തുകയ�ോ തുക നൽകുന്ന
രീതിയ�ോ കാരണം, ഫീസ�ോ കമ്മീഷന�ോ കൈക്കൂലിയായി
വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ നൽകരുത്.
എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ബുക്കുകളിൽ
കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. സംശയകരമായ
സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുകകൾ ക�ൊടുക്കുന്നതിന്
മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മാനേജരുടെയ�ോ ക�ോംപ്ലിയൻസ്
ഓഫീസറുടെയ�ോ ഉപദേശം ആരായണം.
IV. താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യം
ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും
മറ്റ് ഔദ്യോഗികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ�ോടുള്ള ജീവക്കാരുടെ
ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും ഇടയിൽ താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം
ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാരും
ഉറപ്പാക്കണം. താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ത�ോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഏത�ൊരു
പ്രവർത്തനവും ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
ജീവനക്കാർക്കും കടമയുണ്ട്.
‘’താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം” ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ
സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യങ്ങൾ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിരാവുകയ�ോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി യ�ോജിക്കാതെ വരികയ�ോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്.
ജീവനക്കാര�ോ ഓഫീസറ�ോ ഡയറക്ടറ�ോ ചെയ്യുന്ന
പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ജ�ോലിയുടെ
ഫലപ്രദമായ നിർവഹണത്തിനും യ�ോജിക്കാത്ത
തരത്തിലാണെങ്കിൽ താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം ഉടലെടുത്തേക്കാം.
സാധ്യതയുള്ള താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ
ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല:
• നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമ�ോ സാമ്പത്തികമ�ോ ആയ
താൽപ്പര്യം ഉള്ളൊരു ഇടപാടിൽ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയെ
പ്രതിനിധീകരിക്കുക;
• നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്ത
കുടുംബാംങ്ങൾക്കോ വ്യക്തിഗതമ�ോ സാമ്പത്തികമ�ോ ആയ
താൽപ്പര്യമുള്ള വിതരണ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ബിസിനസ്സ്
തിരിച്ചുവിടുക, ഒരു പ�ൊതുമേഖലാ ക�ോർപ്പറേഷനിൽ
1 ശതമാനത്തിൽ കുറവായ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരിക്കേ,
അതിലേക്ക് ബിസിനസ്സ് തിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല.
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•

•

•
•
•

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞേക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ
പ്രയ�ോജനങ്ങള�ോ സമ്മാനങ്ങള�ോ ആവശ്യപ്പെടുക
അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർമാർക്കോ കരാറുകാർക്കോ
വിതരണക്കാർക്കോ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക;
ഉചിതമല്ലാത്ത വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ
നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയ�ോ
താൽപ്പര്യങ്ങളെയ�ോ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന വിധമ�ോ
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ വിഭവസാമഗ്രികള�ോ നിങ്ങളുടെ
പദവിയ�ോ സ്വാധീനമ�ോ ദുരുപയ�ോഗപ്പെടുത്തുക;
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ എതിരാളിയുമായി ചേർന്നോ
എതിരാളിക്ക് വേണ്ടിയ�ോ പ്രവർത്തിക്കുക;
ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗിൽ ഏർപ്പെടുക; അല്ലെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി താൽപ്പര്യങ്ങൾ,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ഉത്തമ താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും
വ്യതിചലിക്കുന്ന മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ.

പ്രത്യേകമായ അംഗീകാരം ഇല്ലാതെയുള്ള താൽപ്പര്യ
വൈരുദ്ധ്യം ഒഴിവാക്കണം. ഒരു ഇടപാട് ഉചിതമാണ�ോയെന്നോ
താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോയെന്നോ
സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മാനേജരുമായ�ോ
ക�ോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസറുമായ�ോ അക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുക.
താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന എല്ലാ
സാഹചര്യങ്ങളും അവസഥകളും വിവരിക്കുക ദുഷ്ക്കരമാണ്.
സംശയകരമായ അവസഥാ വിശേഷങ്ങളെ, അവയുടെ കൂടെ
ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം
വിശകലനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് പരിഗണിക്കണം. ഒരു താൽപ്പര്യ
വൈരുദ്ധ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ,
വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാർക്ക് ന്യായമായ�ൊരു
സമയ അളവ് അനുവദിക്കും. ചില ജൂറിസ്ഡിക്ഷനുകളിൽ,
ബാധകമമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ
വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാധകമായ നിയമത്തിന്റെ
ലംഘനമാകാവുന്ന അത്തരം പ്രർത്തനങ്ങളിൽ ജീവനക്കാര�ോ
ഓഫീസർമാര�ോ ഡയറക്ടർമാര�ോ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല.
V. സാധ്യതയുള്ള താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുെട
വെളിപ്പെടുത്തൽ
താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യത്തിൽ കലാശിച്ചേക്കാവുന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങളില�ോ ബന്ധങ്ങളില�ോ ഏർപ്പെടുന്ന
ജീവനക്കാർ, താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം ഉടലെടുക്കുന്ന
മുറയ്ക്ക്, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ഉത്തമ താൽപ്പര്യങ്ങൾ
പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്, താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ
അവല�ോകനവും അംഗീകാരവും നടത്തുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റിനെ
സമീപിക്കണം. പ്രത്യേകമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ,
ഇത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നത് രേഖാമൂലം
ആയിരിക്കണം.
VI. കമ്പനിക്ക് പുറത്തെ ജ�ോലി
മുഴുവൻ സമയ ജീവനക്കാര�ോ ഓഫീസർമാര�ോ ഡയറക്ടർമാര�ോ
അധിക വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയ�ോ അല്ലാതെയ�ോ പുറമെയുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജ�ോലിചെയ്യുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു,
അത് നിയമവിരുദ്ധമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുക. നിങ്ങൾക്ക്
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുമായി ഒരു ത�ൊഴിൽ കരാറ�ോ ഉടമ്പടിയ�ോ
ഉണ്ടെങ്കിൽ, അധിക വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയ�ോ അല്ലാതെയ�ോ
പുറമെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജ�ോലിചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായും
വിലക്കിയിരിക്കും. കരാറിൽ വിലക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും

നിയമവിരുദ്ധമല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയിലെ
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് തടസ്സമാകുകയില്ലെങ്കിലും
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക്
വിരുദ്ധമാവുകയില്ലെങ്കിലും, അധിക വരുമാനത്തിന്
വേണ്ടിയ�ോ അല്ലാതെയ�ോ ഉള്ളൊരു ജ�ോലി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്
വിലക്കില്ല. മുഴുവൻ സമയ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാര�ോ
ഓഫീസർമാര�ോ ഡയറക്ടർമാര�ോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
ബിസിനസ്സ് എതിരാളികൾക്ക് വേണ്ടിയ�ോ വിതരണക്കാർക്ക്
വേണ്ടിയ�ോ കസ്റ്റമർമാർക്ക് വേണ്ടിയ�ോ ഒരിക്കലും ജ�ോലി
ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അധിക വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയ�ോ
അല്ലാതെയ�ോ ഉള്ളൊരു ജ�ോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിവരം ഉടനെ
തന്നെ മാനേജ്മെന്റിലെ അനുയ�ോജ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ
അറിയിക്കണം.
VII. ബാഹ്യ താൽപ്പര്യങ്ങൾ
മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാർ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത�ോ മത്സരിക്കുന്നത�ോ
ആയ കമ്പനികളില�ോ ബിസിനസ്സുകളില�ോ സാമ്പത്തിക
താൽപ്പര്യം വച്ചു പുലർത്തുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഓഹരി വിപണിയിൽ, പ�ൊതു വിപണിയിൽ വിപണനം
നടത്തുന്ന കമ്പനി ഓഹരികളിൽ താൽപ്പര്യം എടുക്കുന്നത്,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയിലെ ജ�ോലി സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ
എടുക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ തക്ക തുകയ്ക്ക് ജീവനക്കാർ
നിക്ഷേപം നടത്താത്തിടത്തോളം, ലംഘനമായി
കണക്കാക്കുകയില്ല.
VIII. ബാഹ്യമായ ഡയറക്ടർഷിപ്പുകൾ
ക�ോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുവാദം
ലഭിച്ചിട്ടില്ലാതെ മറ്റ് ലാഭേച്ഛയ�ോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
കമ്പനികളില�ോ സ്ഥാപനങ്ങളില�ോ (ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു) ഡയറക്ടർ, ട്രസ്റ്റി,
ഉപദേശകർ, വിദഗ�്ധോപദേശം നൽകുന്നയാൾ എന്നീ
നിലകളിൽ കമ്പനി ജീവനക്കാര�ോ ഓഫീസർമാര�ോ
ഡയറക്ടർമാര�ോ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു;
മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അഭ്യർത്ഥന
അന്യായമായ�ോ ഏകപക്ഷീയമായ�ോ ഒരിക്കലും
തിരസ്ക്കരിക്കുകയ�ോ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയ�ോ ഇല്ല.

സുസ്ഥിരവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ രീതിയിൽ ബിസിനസ്സ്
ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം;
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഇവയെ ജാഗ്രതയ�ോടെ സമീപിക്കണം.
നിയമങ്ങളും നിയത്രണങ്ങളും വഴി മറ്റുതരത്തിൽ
വിലക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്ന് പണത്തില�ോ
പണത്തിന്റെ സമാനമായ രൂപത്തില�ോ ഉള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ
അമിത സമ്മാനങ്ങള�ോ അസാധാരണമായ ആതിഥേയത്വമ�ോ
ആർഭാടത്തോട് കൂടിയ വിന�ോദങ്ങള�ോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങള�ോ
‘പകരത്തിന് പകരം’ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തില�ോ
സ്വീകർത്താവിന്റെ ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന
തരത്തില�ോ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ത�ോന്നിപ്പിക്ക തരത്തില�ോ
ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും ഡയറക്ടർമാരും വാങ്ങരുത്.
മറ്റുള്ളവർക്ക് ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ചെലവിൽ,
സമ്മാനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വിന�ോദ സൽക്കാരങ്ങളും
നൽകാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ ഇവയ�ൊക്കെ താഴെ പറയുന്ന
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം എന്നുമാത്രം:
• അവ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ അംഗീകൃത ബിസിനസ്സ്
സമ്പ്രദായങ്ങളെ പാലിക്കുന്നവയാണ്. ശരിയാംവണ്ണം
കമ്പനി ബുക്കുകളിലും റെക്കോർഡുകളിലും
രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്;
• അവയ്ക്ക് മതിയാം വണ്ണം പരിമിതമായ മൂല്യമാണുള്ളത്,
ഏത�ൊരു രൂപത്തിലും കൈക്കൂലിയായ�ോ
പ്രത്യുപകാരമായ�ോ അവ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയുമില്ല;
• നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കും പ�ൊതുവെ
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമ�ോ സമൂഹ്യമ�ോ ആയ
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അവ വിപരീതമല്ല; ഒപ്പം
• സ്വീകർത്താവിന്റെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള
പരസ്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ്ക്കോ
സ്വീകർത്താവിന�ോ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല.
XI. വായ്പകൾ
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ഓഫീസർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ,
ജീവനക്കാർ, മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ
എല്ലാവർക്കും പണം വായ്പയായി നൽകുന്നത് ഡയറക്ടർ
ബ�ോർഡിന്റെയ�ോ ബ�ോർഡ് അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന
കമ്മറ്റിയുടെയ�ോ മുൻകൂറായ അനുവാദത്തോടെ ആയിരിക്കണം.

IX. ക�ോർപ്പറേറ്റ് അവസരങ്ങൾ
ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും ഡയറക്ടർമാരും,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ�ോട്, അതിന്റെ ന്യായമായ
താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; താഴെ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു:
• ക�ോർപ്പറേറ്റ് വസ്തുവകകളുടെയ�ോ വിവരങ്ങളുടെയ�ോ
പദവിയുടെയ�ോ ഉപയ�ോഗം വഴി കണ്ടെത്തിയ
അവസരങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രയ�ോജനത്തിനുള്ള
അവസരങ്ങളായി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്നത്;
• ക�ോർപ്പറേറ്റ് വസ്തുവകകള�ോ വിവരങ്ങള�ോ പദവിയ�ോ
സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ ലാഭത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്;
കൂടാതെ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുമായി മത്സരിക്കുന്നത്.
X. സമ്മാനങ്ങളും ആനുകൂല്യവും വിന�ോദവും
ബിസിനസ്സ് സമ്മാനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വിന�ോദങ്ങളും
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നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ,
നിയന്ത്രണങ്ങൾ
എന്നിവയുടെ അനുവർത്തനം

സ്വതന്ത്രവും, ന്യായയുക്തവും, ധാർമ്മികവും ആയ ബിസിനസ്സ്

ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കമ്പനിയുടെ മേലും

സമ്പ്രദായങ്ങൾ പാലിക്കുവാനും നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും

കമ്പനി ജീവനക്കാരുടെ മേലും ഭാരിച്ച ശിക്ഷകൾ ചുമത്തപ്പെടും;

അനുസരിക്കുവാനും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

ഈ ശിക്ഷകളിൽ ഗണ്യമായ പിഴകളും തടവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ വരുത്തുന്ന
വീഴ്ച, ഓപ്പറേഷണൽ കാലതാമസങ്ങൾക്കും കമ്പനിയുടെ

II. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും

സൽപ്പേരിന് വരുന്ന കളങ്കത്തിനും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയിൽ

ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും

ചുമത്തപ്പെടുന്ന ക്രിമിനലായ�ോ സിവിലായ�ോ ഉള്ള പിഴകൾക്കും

ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിലക്കുകളും സാമ്പത്തിക

ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റുമതിക്കുള്ള സവിശേഷാവകാശങ്ങളുടെ

ബഹിഷ്കരണങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളും

നഷ്ടത്തിനും കാരണമാകും. ബാധകമായ നിയമങ്ങളുടെ

നിലവിലുണ്ട്. കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇടക്കുമതി

ലംഘനത്തിന്, ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പിഴയീടാക്കാം, ജയിൽ

നിയമങ്ങളും അനുവർത്തിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ എന്താണ് കയറ്റി

ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരാം.

അയയ്ക്കുന്നത്/ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആർക്കാണ് അയയ്ക്കുന്നത്/
ആരിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, കയറ്റിയയയ്ക്കുന്ന

I. മത്സരവും വിശ്വാസവഞ്ചനയും സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ

ചരക്ക് എവിടെയെല്ലാം ചെന്നുചേരും എന്നെല്ലാം ശരിക്കും

സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളെ മത്സരവും വിശ്വാസവഞ്ചനയുമായി

മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിഷ്കരണ-

ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു; അത�ോട�ൊപ്പം,

വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ, ആ രാജ്യം എതിർക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും

വ്യാപാരത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതും ന്യായമായ

ഏതെങ്കിലും വിലക്കുകളിലും ബഹിഷ്കരണങ്ങളിലും

മത്സരത്തെയും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതുമായ പെരുമാറ്റത്തെ

പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കമ്പനികളെയും വ്യക്തികളെയും

വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ തലത്തിലും ഉള്ള

വിലക്കുന്നു. ബഹിഷ്കരണ അഭ്യർത്ഥനകൾ പല വിധത്തിലും

ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്.

രൂപത്തിലും വരാം, എന്നാൽ ലേലത്തിനുള്ള ക്ഷണങ്ങളില�ോ

വിപണി ശക്തിയുടെ ദുരുപയ�ോഗത്തെയും കുത്തക വില

ഉടമ്പടിയുടെ കരടുകളില�ോ പർച്ചേസ് ഓർഡറുകളില�ോ

നിയന്ത്രണത്തെയും വിപണി പങ്കുവയ്ക്കലിനെയും ലേലം

ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റുകളില�ോ ഷിപ്പിംഗ് രേഖകളില�ോ

കൈയ്യടക്കലിനെയും ഇവ ചെറുക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ

നിർദ്ദേശങ്ങളില�ോ ആണ് ഇത്തരം അഭ്യർത്ഥനകൾ

സേവനങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വിലനിർണ്ണയിക്കൽ,

സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ചില ബഹിഷ്കരണ

വിപണിയ�ോ പ്രദേശങ്ങള�ോ കസ്റ്റമർമാരെയ�ോ പ്രത്യേകമായി

അഭ്യർത്ഥനകൾ വ്യക്തതയുള്ളത് ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റു ചില

നിയ�ോഗിക്കൽ, ചില കസ്റ്റമർമാരെയും വിതരണക്കാരെയും

അഭ്യർത്ഥനകളിലെ ഭാഷ അവ്യക്തമായിരിക്കും.

ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കൽ, ഉൽപ്പാദനം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയ�ോ
ചുരുക്കുകയ�ോ ചെയ്യൽ, വ്യാപാരം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കൽ,

III. സർക്കാരുമായും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളുമായുമുള്ള

നിയമം വിലക്കിയിട്ടുള്ള മത്സരവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക സമ്പ്ര

ഇടപെടൽ

ദായങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയ സർക്കാരുകളുമായും സർക്കാർ

ബിസിനസ്സ് എതിരാളികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും

ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ആയിട്ടായിരിക്കാം

തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓര�ോ

ജീവനക്കാർ, ഓഫീസർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവരെയെല്ലാം

ഇടപെടലിനും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാർ, ഏറ്റവും

കർശനമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന ധാർമ്മിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം, ബിസിനസ്സ്
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നേടുന്നതിന�ോ നിലനിർത്തുന്നതിന�ോ വേണ്ടി വിലപിടിപ്പുള്ള

ശിക്ഷകളും തടവും ഉൾപ്പെടെ, സിവിലും ക്രിമിനലുമായ

സാധനങ്ങൾ വിദേശ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾക്കും വിസേശ

തീവ്രമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക്, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയെയും

രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾക്കും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയ�ോ നൽകുന്നത്

അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെയും

നിര�ോധിക്കുന്ന, യുകെ ബ്രൈബറി ആക്റ്റ്, ഫ�ോറിൻ കറപ്റ്റ്

വിധേയമാക്കുന്നു.

പ്രാക്റ്റീസസ് ആക്റ്റ് (FCPA) പ�ോലെയുള്ള, ബാധകമായ
നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുവർത്തിക്കുകയും

കമ്പനിയെ കുറിച്ച്, പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ

വേണം. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനു പുറത്ത് സേവനം

അറിയാവുന്ന, കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാര�ോ ഓഫീസർമാര�ോ

അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാർക്ക് യുകെ

ജീവനക്കാര�ോ, നേരിട്ടോ, കുടുബാംഗങ്ങൾ, മറ്റ് വ്യക്തികൾ

ബ്രൈബറി ആക്റ്റ്, FCPA എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതകൾ

അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ മുഖേനയ�ോ കമ്പനിയുടെ

സുപരിചിതമായിരിക്കണം. ഏത് രാജ്യത്തെയും സാമാജികർ,

ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും (SEC ചട്ടം10b5-1

നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള ഏജൻസികൾ, സർക്കാർ

പാലിക്കുന്നതും മുൻകൂറായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു

ഫീൽഡ് ഏജന്റുമാർ, മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയ

ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴികെ)

പാർട്ടികൾ, പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ

എന്നിവരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ, ബിസിനസ്സ് നേടുന്നതിന�ോ

പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വ്യക്തിഗത നേട്ടം ഉണ്ടാക്കരുത്,

നിലനിർത്തുന്നതിന�ോ വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നതിന�ോ തെറ്റായ

കുടുംബാംഗങ്ങള�ോ സുഹൃത്തുക്കള�ോ ഉൾപ്പെടെ, കമ്പനിക്കു

നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന�ോ ആവശ്യമായ നടപടികൾ

പുറത്തുള്ള മറ്റ് ആളുകൾക്ക് കൈമാറാനും പാടുള്ളതല്ല.

ഒഴിവാക്കുന്നതിന�ോ കടമകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതിന�ോ

ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന

ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെയും അവരുടെ പങ്കാളികളെയും തെറ്റായ

സമയത്ത് അറിവാകുന്നതും, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ

തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റത്തിലും

കസ്റ്റമർ ലിസ്റ്റോ വിതരണക്കാരുടെ ലിസ്റ്റോ പ�ോലെ, കമ്പനി

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാർ ഏർപ്പെടരുത്.

ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന, കമ്പനിയെ കുറിച്ച്

പ�ൊതുവായ�ൊരു നിർദ്ദേശം എന്ന നിലയിൽ, പേയ്മെന്റുകള�ോ

പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുമായ വസ്തുതാ വിവരങ്ങൾ,

സമ്മാനങ്ങള�ോ മറ്റു വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങള�ോ സാമാജികർ,

അത്തരം വിവരങ്ങൾ പ�ൊതുജങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്

ന്യായാധിപന്മാർ, മറ്റു സർക്കാർ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക്

വരെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രധാനമാകുന്നത് വരെ, കമ്പനികളുടെ

യാത�ൊരു കാരണവശാലും നൽകരുത്. ബിസിനസ്സ് വഴി

ഓഹരികളിൽ ട്രേഡുചെയ്യുന്നതിന് ഡയറക്ട
 റ�ോ ഉദ്യോഗസ്ഥര�ോ

തിരിച്ചുവിടലും ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് തുടരലും ഉൾപ്പെടാത്ത,

ജീവനക്കാര�ോ ഉപയ�ോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിക്ഷേപകർക്ക്

പതിവ് സർക്കാർ നടപടികളുടെ പ്രകടനം സുഗമമാക്കുന്നതിന�ോ

പ�ൊതുവെ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെയ�ോ സെക്യൂരിറ്റീസ്

ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന�ോ, സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ-

ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷനിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്

സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾക്ക് ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പണം

വരെയ�ോ മാധ്യമക്കുറിപ്പുകളില�ോ പ�ൊതു പ്രചരണത്തിനായി

നൽകുന്നത് സാമ്പ്രദായികവും പ്രാദേശിക നിയമമനുസരിച്ച്

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ഇറക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില�ോ

അനുവദനീയവും ആണെങ്കിലും, കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന

ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെയ�ോ, അത്തരം വിവരങ്ങൾ “ന�ോൺ

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ നിർദ്ദേശം പ്രസക്തമാണ്.

പബ്ലിക് ” ആയി തുടരും. “മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫ�ോർമേഷൻ”

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ, മൂന്നാം

എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സുപ്രധാന പുതിയ വിപണികൾ,

കക്ഷി ഏജന്റുമാരും വിതരണക്കാരും പ്രതിനിധികളും

വിൽപ്പനയുടെയും വരവിന്റെയും കണക്കുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട

ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും കമ്പനിയുടെ നയങ്ങളും

കരാറുകൾ, കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കൽ, ലയനം എന്നിവയാണ്.

അനുവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ

ഈ വിവരങ്ങളിൽ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ബിസിനസ്സ്

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇടപാട് നടത്തുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട
രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടും.

IV. കമ്പനിക്കുള്ളിലെ വിവരങ്ങളും ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗും
ടിപ്പിംഗും
കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത
വസ്തുതാ വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾ, കമ്പനിയുടെ
ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും,
അത്തരം വിവരങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് പുറത്തുള്ളവരെ അറിയിച്ച്
പുറത്തുള്ളവർ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ട്രേഡിംഗിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും
“ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് ” നിയമങ്ങൾ നിവിലക്കുന്നു. ഇത്തരം
ഇടപാടുകളെ “ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് ” അല്ലെങ്കിൽ “ടിപ്പിംഗ് ”
എന്നുവിളിക്കുന്നു. “ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗി”ൽ ഏർപ്പെടുന്നത�ോ
“ടിപ്പിംഗ് ” നടത്തുന്നത�ോ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ മൂന്നിരട്ടി പിഴയും
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എങ്ങനെയാണ്
വിവരങ്ങൾ
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത്

I. ഡ�ോക്യുമെന്റുകളും റെക്കോർഡുകളും

II. അക്കൗണ്ടിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സ് റെക്കോർഡുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ സാമ്പത്തിക അക്കൗണ്ടിംഗ്

നികുതി സമർപ്പണ കണക്കുകളും കൃത്യമായും, സത്യസന്ധമായും

നയങ്ങള�ോ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന് പ്രത്യേകമായുള്ള

പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ

നയങ്ങള�ോ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങള�ോ നിയത്രണങ്ങള�ോ

ജീവനക്കാർ ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം:

യുഎസ് പ�ൊതുവായി അംഗീകരിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങള�ോ

•
•
•

•

•

•

®എല്ലാ ബില്ലിംഗുകള�ോ വേതനങ്ങള�ോ ആന്തരിക

അനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും,

ഇടപാടുകള�ോ കസ്റ്റമർ കരാറുകൾക്കും അംഗീകൃത

നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുവകകളുടെയും മേൽ ഉത്തരവാദിത്തം

സംവിധാനങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിരിക്കണം.

പരിപാലിക്കുന്നതിനും, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ

വെളിപ്പെടുത്താത്തത�ോ രേപ്പെടുത്താത്തത�ോ ആയ

സൃഷ്ടിക്കുന്നതില�ോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതില�ോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

ഫണ്ടോ ആസ്തിയ�ോ, ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനും ഉപയ�ോഗിക്കാൻ

ജീവനക്കാർ, എല്ലാ ഇടപാടുകളും കൃത്യമായും ശരിയായും

പാടില്ല.

പൂർണ്ണമായും കമ്പനിയുടെ ബുക്കുകളിലും റെക്കോർഡുകളിലും

ചെക്കോ, പ്രധാന ബാങ്കുകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ

രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മാർഗ്ഗങ്ങള�ോ അല്ലാതെ
കമ്പനിയുടെ പണ വിതരണ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ സാമ്പത്തിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ

പണം പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ല, അംഗീകൃത ജീവനക്കാർ

ഓഡിറ്റുചെയ്യുന്നതില�ോ അവല�ോകനം ചെയ്യുന്നതില�ോ

മാത്രമാണ് പണം പിൻവലിക്കേണ്ടത്, പണം,

ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടന്റിനെ,

അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ലാതെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള

ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നോ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിൽ

ചെക്ക് നൽകരുത്, തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത പേയിക്കും

നിന്നോ കബളിപ്പിച്ച് സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ എല്ലാ

ചെക്ക് നൽകരുത്.

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാരെയും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഏത�ൊരു കാരണത്താലും, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെയ�ോ
ഏതെങ്കിലും സഹ�ോദര സ്ഥാപനത്തിന്റെയ�ോ

III. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡ�ോക്യുമെന്റേഷൻ

ബുക്കുകളിലും റെക്കോർഡുകളിലും വ്യാജമായത�ോ

ഇൻവ�ോയ്സുകൾ, ചെക്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾ, യാത്രാ ചെലവ്

കൃത്രിമമായത�ോ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല,

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ�ോലെയുള്ള ഇടപാടുകൾക്കായുള്ള പിന്തുണ

ബുക്കുകളിലും റെക്കോർഡുകളിലും അത്തരമ�ൊരു

ഡ�ോക്യുമെന്റേഷൻ, യഥാർത്ഥ ഇടപാടുകളെ ശരിയായും

എൻട്രിക്ക് കാരണമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു

പൂർണ്ണമായും വിവരിക്കേണ്ടതാണ്. പേയ്മെന്റിനെ

ക്രമീകരണവും ജീവനക്കാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

പിന്തുണക്കുന്ന ഡ�ോക്യുമെന്റിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു

പേയ്മെന്റിനെ പിന്തുണക്കുന്ന ഡ�ോക്യുമെന്റുകളിൽ

ഉദ്ദേശ്യത്തിനല്ലാതെ, പേയ്മെന്റോ പേയ്മെന്റിന്റെ ഒരു

വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനല്ലാതെ,

ഭാഗമ�ോ ഉപയ�ോഗിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ

പേയ്മെന്റോ പേയ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമ�ോ

ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന അറിവ�ോടെ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ

ഉപയ�ോഗിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ

ഫണ്ടുകൾ നൽകാൻ പാടില്ല. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡ�ോക്യുമെന്റേഷൻ

ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന അറിവ�ോടെ, പേയ്മെന്റ്

കൃത്യമായിരിക്കണം, നിയമമ�ോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ നയങ്ങള�ോ

അംഗീകരിക്കാന�ോ നൽകാന�ോ പാടില്ല.

നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.

ബാധകമായ റെക്കോർഡ് തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ നയങ്ങൾക്ക്

ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഏജൻസിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ

അനുസൃതമായി ഡ�ോക്യുമെന്റുകളും റെക്കോർഡുകളും

പരിധിയിലുള്ള അന്വേഷണത്തെയ�ോ ശരിയായ

തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതാണ്
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ഭരണനിർവഹണത്തെയ�ോ വിഘാതപ്പെടുത്തുകയ�ോ

അനുസരിച്ച് ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ നിയമ

സ്വാധീനിക്കുകയ�ോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയ�ോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള

വ്യവഹാരങ്ങൾ എന്നിവ വരെയുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള

ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ, ഡ�ോക്യുമെന്റുകള�ോ റെക്കോർഡുകള�ോ ഭേദഗതി

അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, എന്നാൽ ഈ

ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നോ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ വ്യാജമായി

നടപടികളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല.

ചമയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാരെ
കർശനമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.
IV. തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും രേഖകൾ വ്യാജമായി ചമയ്ക്കലും
വഞ്ചനയും
ഏത�ൊരു വഞ്ചനയും കണ്ടുപിടിക്കുകയും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും,
ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, തടയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
തെളിവുകൾ യുക്ത്യാനുസൃതമാക്കുകയ�ോ വസ്തുതകൾ
ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയ�ോ രേഖകൾ വ്യാജമായി ചമയ്ക്കാന�ോ ആരും
ശ്രമിക്കരുത്. ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും നയങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നത്,
ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യൽ, ജ�ോലിയിൽ നിന്ന്
പിരിച്ചുവിടൽ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ
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കമ്പനിയുടെ
വസ്തുവകകൾ

കമ്പനിയുടെ വസ്തുവകകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എല്ലാ
ജീവനക്കാരുടെയും ഓഫീസർമാരുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും
ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത്തരം വസ്തുവകകൾ,
ദുർവ്യയത്തിൽ നിന്നും ദുർവിനിയ�ോഗത്തിൽ നിന്നും
സംരക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ട്, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാർ,
ശ്രദ്ധയ�ോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടതും
പരിപാലിക്കേണ്ടതുമാണ്. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
വസ്തുവകകളിൽ ഭൗതികമായ വസ്തുവകകളും ഉപകരണങ്ങളും
ഇൻവെന്ററിയും മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെടുന്നത്, സെക്യൂരിറ്റികൾ, പണം,
ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഓഫീസിലെ സാധനസാമഗ്രികൾ
എന്നിങ്ങനെയുള്ള ത�ൊട്ടറിയാവുന്ന വസ്തുവകകളും ഇൻഫർമേഷൻ
സിസ്റ്റങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കസ്റ്റമർ ലിസ്റ്റുകൾ, വില
വിവരം, സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ, പേറ്റന്റുകൾ, വ്യാപാരമുദ്രകൾ,
പകർപ്പവകാശങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവരങ്ങൾ,
സാങ്കേതികജ്ഞാനം എന്നിവ പ�ോലെയുള്ള ബൗദ്ധിക
സ്വത്തുക്കളും വസ്തുവകകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
I. ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും
ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
സ്വത്താണ്. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും
സേവനങ്ങളുടെയും വികസനം, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, നടപ്പിലാക്കൽ
എന്നിവയിലേക്ക് ജീവനക്കാർ, തങ്ങളുടെ ജ�ോലിയുടെ ഭാഗമായി
നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
സ്വത്താണ്, ജീവക്കാർ ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് പ�ോയാലും
ഈ സ്വത്ത് കമ്പനിയുടേതായി നിലനിൽക്കും.
II. ഫണ്ടുകൾ
ജീവനക്കാർക്കും ഓഫീസർമാർക്കും ഡയറക്ടർമാർക്കും, അവർക്ക്
ചുമതലയേൽപ്പിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം
ഉണ്ടായിരിക്കും. കറൻസി, ചെക്കുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
ചാർജ് കാർഡുകൾ, മണി ഓർഡറുകൾ, പ�ോസ്റ്റേജ്, ബില്ലുകൾ,
ചെലവ് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ക്ലെയിമുകൾ, നൽകാനുള്ള
തുകകൾ, കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ, എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ, പേ ചെക്കുകൾ
ചെലവ് തിരികെ ക�ൊടുക്കൽ, ഇൻവ�ോയ്സുകൾ എന്നിവ
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ഫണ്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ
ഇവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
ഫണ്ടുകളുടെ പരിരക്ഷ, ഉപയ�ോഗം, രേഖപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ,
ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുക വഴി, ജീവനക്കാർ
ശ്രദ്ധയ�ോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്:
• കമ്പനി ഫണ്ടുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
നയങ്ങൾ പാലിക്കൽ;
• കമ്പനി ഫണ്ടുകൾക്കോ കമ്പനി തിരികെ നൽകുന്ന

•
•

വ്യക്തിഗത ഫണ്ടുകൾക്കോ പകരമായി
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ്ക്ക് നല്ല മൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പാക്കൽ;
ന്യായവും യഥാർത്ഥവും അംഗീകൃതവുമായ
ചെലവുകൾക്കായി മാത്രം പണം തിരികെ
ആവശ്യപ്പെടൽ; കൂടാതെ
കമ്പനി അംഗീകരിക്കുന്ന റെക്കോർഡുകൾ,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ഫണ്ടുകളുടെ ഉചിതമായ
ഉപയ�ോഗം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും
കൃത്യമാണെന്നും സത്യസന്ധമാണെന്നും സമയത്തിന്
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കൽ.

III. ബാധകമായ നിയമ പ്രകാരം
സേഫ്വേയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സെർവറുകളും ഇലക്ട്രോണിക്
മീഡിയ സിസ്റ്റങ്ങളും കൂടാതെ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ
വിവരങ്ങളും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ സ്വത്താണ്. ഇമെയിൽ
സംവിധാനവും ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയ സംവിധാനവും
ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ്സും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ നൽകിയിരിക്കുന്നത്
ഫലപ്രദമായും ധാർമ്മികമായും കുറ്റകരമല്ലാതെയും
നിയമാനുസാരവും കമ്പനി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായാണ്.
ഇമെയിൽ സേവനങ്ങളുടെയും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെയും
വല്ലപ്പോഴുമുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഉപയ�ോഗം ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
അനുവദിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ അത്തരം ഉപയ�ോഗം, ഫലപ്രദവും
ധാർമ്മികവും കുറ്റകരമല്ലാത്തതും നിയമാനുസാരവും
ആയിരിക്കണം, കമ്പനി ബിസിനസ്സിന്റെ നടത്തിപ്പിനെ
തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരന്റെ ജ�ോലി
സംബന്ധമായ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്ന തരത്തിലുമായിരിക്കണം.
ബാധകമായ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ നയങ്ങള�ോ നിങ്ങളുടെ
പ്രദേശത്തിന�ോ ബിസിനസ്സിന�ോ പ്രത്യേകമായുള്ള നയങ്ങള�ോ
ജീവനക്കാർ പാലിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു,
ഇത്തരം വിഭവസാമഗ്രികളുടെ വ്യക്തിഗത ഉപയ�ോഗത്തിൽ
നല്ല തീർപ്പും നിയന്ത്രണവും ജീവനക്കാർ പാലിക്കുമെന്നും
കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത�ൊക്കെ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്
ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെ ലംഘിക്കലാണ്, വ്യക്തിഗതമായ
ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, ചില വിഭവസാമഗ്രികള�ോ എല്ലാ
വിഭവസാമഗ്രികളുമ�ോ, ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്
തടയുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകാം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ പരിരക്ഷകൾ
പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതിന�ോ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന�ോ
ഉപായമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ മറികടക്കുന്നതിന�ോ ഉള്ള ഏത�ൊരു
ശ്രമവും, ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും
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പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള, എന്നാൽ ഇവയിൽ
മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല, അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക്
കാരണമായേക്കാം.
“വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ”യുടെ (പേര്, വീട്ടുവിലാസം, ഓഫീസ് വിലാസം
എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ) ശേഖരണം, സംസ്കരണം,
ഉപയ�ോഗം എന്നിവ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ
എണ്ണം കൂടിവരികയാണ്. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ഏതെങ്കിലും
നയങ്ങൾക്കും ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും കരാർപരമായ
ബാധ്യതകൾക്കും പുറമെ, വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന
രാജ്യം, സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം, ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന
രാജ്യം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനുകളുടെ ബാധകമായ
നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാർ
പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
സ�ോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉപയ�ോഗമ�ൊരു മൂല്യവത്തായ
ഉപാധിയായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായല്ല
അതുപയ�ോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളെയും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയും
സ�ോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അധിക അപകടസാധ്യതയിലാക്കാം.
ഉചിതമായ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയെ
കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചോ
ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പ�ോസ്റ്റുചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സ�ോഷ്യൽ
നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉപയ�ോഗിക്കരുത്. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ
പേരിൽ ഏതെങ്കിലും സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ
അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള
ആശയവിനിമയം നടത്താന�ോ പ�ോസ്റ്റ് ഇടാന�ോ പാടില്ലെന്നും
ജീവനക്കാര�ോടും ഓഫീസർമാര�ോടും ഡയറക്ടർമാര�ോടും
കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയെ കുറിച്ചോ
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചോ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ
ഉൾപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ�ോസ്റ്റ്
ചെയ്തതായി കാണുകയാണെങ്കിൽ, മാനേജരെയ�ോ ക�ോംപ്ലിയൻസ്
ഓഫീസറെയ�ോ അറിയിക്കുക.
IV. ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വിവരങ്ങളും രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള
വിവരങ്ങളും
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ഉടമസ്ാവകാശമുള്ള വിവരങ്ങളും
രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും
അംഗീകൃതമല്ലാത്ത വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്ന് അവയെ
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഓഫീസർമാർക്കും
ഡയറക്ടർമാർക്കും കടമയുണ്ട്. രഹസ്യസ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
കമ്പനിക്ക് കർശനമായ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന
സാഹചര്യത്തിൽ, എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഓഫീസർമാർക്കും
ഡയറക്ട
 ർമാർക്കും അതേ കർശനമായ ബാധ്യതകൾ
പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും
കാരണവശാൽ ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപ�ോയാലും ഈ
ബാധ്യത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
വിപണിയിൽ ഇറങ്ങാത്ത ഉൽപ്പന്നം, ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ
സാമ്പത്തിക വിവരം, ഏറ്റെടുക്കലിന�ോ ഒഴിപ്പിക്കലിന�ോ
പദ്ധതികൾ, മത്സരക്ഷമതയുടെ സ്ഥാനം, ബിസിനസ്സ്
തത്രങ്ങൾ, കസ്റ്റമർ വിവരങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ചെലവ്,
വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ എതിരാളികൾക്ക് ഗുണമുണ്ടായേക്കാവുന്നതും
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ്ക്കും കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർമാർക്കും
വിതരണക്കാർക്കും ദ�ോഷകരമായേക്കാവുന്നതുമായ,
പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളും
ഉൾപ്പെടെ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട,
പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും
രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പേറ്റന്റുകൾ, വ്യാപാരമുദ്രകൾ, പകർപ്പവകാശങ്ങൾ, വ്യാപാര
രഹസ്യങ്ങൾ, മറ്റെല്ലാ തന്ത്രപരവും സ്വകാര്യവും സാങ്കേതികവും
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സാമ്പത്തികവും ബിസിനസ്സ് പരവുമായ വിവരങ്ങളും
ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അംഗീകൃതമല്ലാതെ
വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, ആ വിവരങ്ങളുടെ മൂല്യം നമുക്ക്
നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയ�ോജനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
ശരിയായ അധികാരപ്പെടുത്തൽ ഇല്ലാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശവും
രഹസ്യസ്വഭാവവും ഉള്ള ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ വിവരങ്ങൾ ആർക്കും
വെളിപ്പെടുത്തരുത്. ഉടമസ്ഥാവകാശവും രഹസ്യസ്വഭാവവും ഉള്ള
വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡ�ോക്യുമെന്റുകൾ പരിരക്ഷിച്ചും
സുരക്ഷിതമാക്കിയും സൂക്ഷിക്കുക. സാധാരണ ബിസിനസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത്, വിതരണക്കാരും
കസ്റ്റമർമാരും എതിരാളികളും അവരുടെ ബിസിനസ്സുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്
വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളിൽ അവർ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
വിശ്വാസം മാനിക്കേണ്ടതാണ്.
പ�ൊതുവെ ഒരു എതിരാളിയെ കുറിച്ചുള്ള പ�ൊതു വിവരങ്ങൾ
ശേഖരിക്കുന്നത�ോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആ
വിവരങ്ങൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നത�ോ തെറ്റോ നിയമവിരുദ്ധമ�ോ
അല്ല. എതിരാളികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ധാർമ്മികമായും,
എതിരാളികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവരങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന
നിയമങ്ങളും നിയത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുക�ൊണ്ടുമാണ്,
ശേഖരിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന,് വെബ്സൈറ്റുകൾ
പരസ്യങ്ങൾ, ബ്രോഷറുകൾ അഥവാ പ�ൊതുവായ
പ്രസന്റേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ�ൊതു ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും
അത്തരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. എന്നാൽ
ജീവനക്കാർ, തങ്ങെൾ ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന പഴയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വിവരങ്ങൾ, ഈ പഴയ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ
കമ്പനിയുടെ എതിരാളി ആണെങ്കിൽ പ�ോലും, ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്
ഉചിതമല്ല. എതിരാളിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വിവരങ്ങളെയും
രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളെയും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
മാനിക്കുന്നു, ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വിവരങ്ങളും
രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്
ജീവനക്കാർ അകന്നുനിൽക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.
V. മ�ോഷണം തടയൽ
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ വസ്തുവകകളുടെ മ�ോഷണത്താല�ോ
ഉചിതമല്ലാത്ത ഉപയ�ോഗത്താല�ോ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ, സാധാരണ
മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തുക�ൊണ്ടും കമ്പനി വസ്തുവകകൾ
സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുക�ൊണ്ടും, പരിമിതപ്പെടുത്തുക.
ഉപകരണങ്ങളും സപ്ലേകളും മെറ്റീരിയലുകളും പൂട്ടിവയ്ക്കുക,
സംശയമുള്ള ആളുകളെയ�ോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയ�ോ കുറിച്ച്
റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക, അംഗീകൃതരല്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ
സാന്നിധ്യത്തിൽ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള
വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക.

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ
കമ്മ്യൂണിറ്റി

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ത�ൊഴിൽശക്തി വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും

അവഹേളിക്കൽ, സംഭ്രമിപ്പിക്കൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ

ഗ�ോത്രങ്ങളും ഭാഷകളും ജീവിതരീതികളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നിങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കമ്പനി സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നൽകുന്ന വിപണികളെ
പ�ോലെ വ്യത്യസ്തമായ�ൊരു ത�ൊഴിൽശക്തിയെ ആകർഷിക്കാനും

ഇതിന് പുറമെ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ വസ്തുവകയിൽ

രൂപപ്പെടുത്താനും നിലനിർത്താനും, വേർതിരിവില്ലാത്തതും

ആയിരിക്കുമ്പോഴ�ോ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ബിസിനസ്സിൽ

ജീവനക്കാർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നതും നമ്മുടെ

ആയിരിക്കുമ്പോഴ�ോ, എന്തെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങളില�ോ

വൈവിധ്യത്തിന്റെ ശക്തി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്നതും ആയ�ൊരു

ശത്രുതയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടിപിടിയില�ോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലില�ോ

ജ�ോലി അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കമ്പനി അശ്രാന്തം

വഴക്കില�ോ ഉപദ്രവിക്കലില�ോ ശാരീരിക ഉപദ്രവത്തിന്റെയ�ോ

പരിശ്രമിക്കുന്നു.

അക്രമത്തിന്റെയ�ോ വാക്കാലുള്ള ഭീഷണിപ്പെടുത്തലില�ോ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത�ോ ശത്രുതാപരമായത�ോ നിന്ദിക്കുന്നത�ോ

I. ന്യായമായ ത�ൊഴിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ആയ സ്വഭാവമുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളില�ോ

ലിംഗഭേദം, ഗ�ോത്രം, പൗരത്വം, ഭിന്നശേഷി, വംശം, മതം,

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാർ ഏർപ്പെടരുത്.

ദേശീയത, വൈവാഹികനില, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം,
മിലിറ്ററി സേവനം, വെറ്ററൻ സ്റ്റാറ്റസ്, നിയമപരമായ

ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെങ്കില�ോ ഉപദ്രവിച്ച വ്യക്തിയെ

പരിരക്ഷയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സവിശേഷതകൾ എന്നിവ

കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നുവെങ്കില�ോ, ജ�ോലിയിൽ നിന്ന്

പ്രകാരം വേർതിരിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ നിയമന

സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നതും

തീരുമാനങ്ങളും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത്.

ഉൾപ്പെടെയുള്ള, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രമായി

കമ്പനി, നിയമനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളെയും നിബന്ധനകളെയും

പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല, അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക്

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവേചനം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ,

കാരണമായേക്കാം.

സ്ത്രീകൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആളുകൾ, മുതിർന്ന
ആളുകൾ എന്നിവർക്ക് ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്

III. ലൈംഗിക അതിക്രമം

നിയമപ്രകാരമായതും സ്വീകാര്യവുമായ നടപടികൾ കമ്പനി

ലൈംഗിക ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് ജീവനക്കാർ, ഓഫീസർമാർ,

കൈക്കൊള്ളുന്നു.

ഡയറക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റാരെങ്കിലും വിധേയമാക്കപ്പെടരുതെന്ന്

II. പ�ോസറ്റീവായ ത�ൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം

തത്വത്തിൽ കമ്പനിക്ക് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. പരസ്പര

എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും കമ്പനി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.

ബഹുമാനവും തുല്യ അവസരവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും,

ലിംഗഭേദം, വംശം, കുലം, ലൈംഗികാഭിമുഖ്യം, ശാരീരികവും

ലൈംഗിക അതിക്രമം അടക്കമുള്ള നിയമവിരുദ്ധവും

മാനസികവുമായ ഭിന്നശേഷി, പ്രായം, മതം, വെറ്ററൻ സ്റ്റാറ്റസ്,

വിവേചനപരവുമായ വേർതിരിവ് ഇല്ലാത്തതും, ആയ�ൊരു

ദേശീയത, നിയമപരമായി പരിരക്ഷയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും

ജ�ോലിസ്ഥല അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നതിന് കമ്പനി അക്ഷീണം

അവസ്ഥ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും

പ്രയത്നിക്കുന്നു.

ജീവനക്കാരനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിന്ദിക്കൽ,

േപജ് 25

അസ്വീകാര്യമായ ലൈംഗിക അഭ്യർത്ഥന/ലൈംഗിക

തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളും മറ്റ് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും

അതിക്രമം, ലൈംഗികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള

എന്നിവ ബിസിനസ്സ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കോ നിയമപരമായ

അഭ്യർത്ഥനകൾ, ലൈംഗിക സ്വഭാവമുള്ള വാക്കാലുള്ളത�ോ

ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കോ കരാർപരമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കോ

ശാരീരികമ�ോ ആയ പെരുമാറ്റം, പ്രൊഫഷണൽ

മാത്രമാണ് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്; നിയമവും സർക്കാർ നിയ

അന്തരീക്ഷത്തില�ോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയില�ോ രൂപത്തില�ോ,

ണങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്തോളമ�ോ

ലൈംഗികപരമായി നിന്ദ്യമായ പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവയെ

ഉപയ�ോഗപ്രദമാകുന്നത് വരെയ�ോ മാത്രമാണ് ഇത്തരം

കമ്പനി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ലൈംഗിക അതിക്രമം

വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. രേഖകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്

റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ഉപദ്രവത്തെ

നിയമപരവും പ്രസക്തവുമായ�ൊരു ബിസിനസ്സ്

കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാര�ോട്

ആവശ്യകതയുള്ള അംഗീകൃത ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ

പ്രതികാര മന�ോഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് കണിശമായും

ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമായി ജീവനക്കാരുടെ രേഖകളിലേക്കുള്ള

വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. രഹസ്യസ്വഭാവത്തോടെ നടത്തുന്ന

പ്രവേശനം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശരിയായ

ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം, ലൈംഗിക അതിക്രമം

അധികാരപ്പെടുത്തലില്ലാതെ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ

നടത്തിയയെന്നോ മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ പ്രതികാര

പുറത്തുള്ള ആർക്കും ജീവനക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ

മന�ോഭാവത്തോടെ പെരുമാറിയെന്നോ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന

വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല.

ഏത�ൊരു വ്യക്തിയും, ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ്
ചെയ്യപ്പെടുന്നതും പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള,

ജീവനക്കാരുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ,

എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല,

ഓഫീസുകൾ, ഡെസ്ക്കു
 കൾ, ല�ോക്കറുകൾ, ബാഗുകൾ,

അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടാം.

വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ ഇവയിലേക്ക്
മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല, കമ്പനി വസ്തുവകകളുടെ

IV. അനുചിതമായ ബന്ധങ്ങൾ

ഉപയ�ോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്, ബാധകമായ നിയമം

മാനേജ്മെന്റിലെ ഒരു അംഗവും, ഈ അംഗത്തിന്

അനുസരിച്ച്, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

കീഴിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഉൾപ്പെടുന്ന സമ്മതത്തോടെയുള്ള

ഇതിന് പുറമെ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സമഗ്രത

ശാരീരിക ബന്ധങ്ങള�ോ പ്രണയ ബന്ധങ്ങള�ോ അധികാര

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും തട്ടിപ്പിൽ നിന്നും ദുരുപയ�ോഗത്തിൽ നിന്നും

ദുർവിനിയ�ോഗത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു. അതിൽ

പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും അംഗീകൃതമല്ലാത്ത പ്രവേശനമ�ോ

ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതികൂലമായ അനന്തരഫലങ്ങള�ൊന്നും

ഉപയ�ോഗമ�ോ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും

ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പ�ോലും, അത്തരം പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ

ബിസിനസ്സ് ആവശ്യകതകൾക്കുമായി, ബാധകമായ

താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്

നിയമം അനുസരിച്ച്, ഡാറ്റ ഫയലുകൾ, ഇമെയിൽ,

അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമല്ലാത്തത�ോ പക്ഷപാതപരമായത�ോ ആയ

ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയ�ോഗം, വ�ോയ്സ് മെയിൽ എന്നിവ പ�ോലുള്

പെരുമാറ്റമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇത്തരം പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ

ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് നേരെ സഹപ്രവർത്തകർ കുറ്റാര�ോപണം

സംവിധാനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയ�ോ ആക്സസ്സ് ചെയ്യുകയ�ോ

നടത്തുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജ�ോലിസ്ഥലത്ത് അരങ്ങേറുന്ന

കമ്പനി ചെയ്തേക്കാം.

ശാരീരിക ബന്ധങ്ങള�ോ പ്രണയ ബന്ധങ്ങള�ോ കാരണം
ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രതികൂലമായ അനന്തരഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാ

VI. യൂണിയനുകളും ത�ൊഴിലാളി പ്രതിനിധാനവും

ജീവനക്കാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ

ജീവനക്കാരുടെ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രതിനിധാനങ്ങൾ

ഉൾപ്പെടുന്നവർ അത്തരം ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം

ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ, ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന്റെയും പരസ്പര

പരിഗണിക്കണം; പ്രണയ പങ്കാളികളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ

ബഹുമാനത്തിന്റെയും തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ,

കുറിച്ച് മറ്റ് കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ആശങ്കളെ കുറിച്ചോ

അത്തരം പ്രതിനിധാന സംഘടനകളുമായി ഒരു

ജ�ോലിസ്ഥലത്ത് ഇവരുടെ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രഭാവത്തെ

ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ അക്ഷീണം

കുറിച്ചോ, നിയമങ്ങള�ോ ചട്ടങ്ങള�ോ വഴി ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ

പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

മറ്റുവിധത്തിൽ നിര�ോധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഹ്യൂമൻ
റിസ�ോഴ്സസ് പ്രതിനിധിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
V. ജ�ോലിസ്ഥലത്തെ സ്വകാര്യത
ജീവനക്കാരുടെയും ഓഫീസർമാരുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും
സ്വകാര്യതയെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവനക്കാരെ
സംബന്ധിച്ച വ്യക്തിഗത രേഖകളും വ്യക്തിപരമായി
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പരിസ്ഥിതിയും
ആര�ോഗ്യവും സുരക്ഷയും

സുരക്ഷിതവും ആര�ോഗ്യകരവുമായ ജ�ോലിസ്ഥല

ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനിപ്പറയുന്നവ

സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതിക്ക്

കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്:

കുറഞ്ഞ ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ബിസിനസ്സ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കമ്പനി നയമാണ്.

•

സവിശേഷ പരിശീലനവും ശരിയായ ഉപകരണവും
വ്യാവസായികമായി മികച്ച നടപടിക്രമങ്ങളും

ജീവനക്കാരുടെ ആര�ോഗ്യവും സുരക്ഷയുമായും പരിസ്ഥിതി

നൽകുന്നതിലൂടെ, ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും മികച്ച EH&S

പരിരക്ഷണവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട്, എല്ലാ നിയമപരമായ

പ്രകടനം സാധ്യമാക്കൽ.

ആവശ്യകതകളും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പാലിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാരും ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ

•

കസ്റ്റമർമാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും
സേവനങ്ങളുമാണ് ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ നൽകുന്നതെന്ന്
ഉറപ്പാക്കാനും നമ്മുടെ EH&S വിജയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും

ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു:

•

പ�ോസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

സുരക്ഷിതമായ ത�ൊഴിൽ സമ്പ്രദായങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും

•

പാലിക്കുക.

ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും ജീവനക്കാരെ ശാക്തീകരിക്കൽ.

ജ�ോലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത�ൊരു അപകടസംഭവവും

•

പരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന

•

പ�ോസിറ്റീവ് പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കൽ, EH&S
ലക്ഷ്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്

എന്തെങ്കിലും പാരിസ്ഥിതികമ�ോ സുരക്ഷാപരമ�ോ ആയ

ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തൽ

ആശങ്കയും, ഉടനടി ഉചിതമായ മാനേജ്മെന്റ് വകുപ്പിന്

എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, നമ്മുടെ ത�ൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളും

റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക.

ത�ൊഴിൽശക്തിയുടെ പ്രകടനവും നിരീക്ഷിക്കലും

EH&S നയങ്ങളും കൈപ്പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലിക

ഓഡിറ്റുചെയ്യലും.

സുരക്ഷാ ബുള്ളറ്റിനുകളും സമയാസമയങ്ങളിൽ നൽകുന്ന
മുന്നറിയിപ്പുകളും വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും

•

മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന - പിന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന (ലീഡിംഗ്
- ലാഗിംഗ് ) ഘടകങ്ങളുടെ സൂചക ഡാറ്റ, ട്രെൻഡ്
വിശകലനങ്ങൾ, ജീവനക്കാരുടെ ഔട്ട്പുട്ട്, ആര�ോഗ്യ-

അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ പ്രതികരണം, മികച്ച വ്യവസായ
I. സുരക്ഷാ നയങ്ങളും പ്രോഗ്രാമുകളും

സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയ�ോഗിച്ച് നമ്മുടെ EH&S

പരിസ്ഥിതി പരിരക്ഷിക്കുന്നതിലും, ജീവനക്കാരുടെയും

പ്രകടനം നിരീക്ഷിക്കൽ.

കസ്റ്റമർമാരുടെയും മറ്റ് കരാറുകാരുടെയും പ�ൊതുജനങ്ങളുടെയും
സുരക്ഷയും ആര�ോഗ്യവും ക്ഷേമവും പരിപാലിക്കുന്നതിലും

•

EH&S പ്രകടന ഫലങ്ങളും തിരുത്തൽ നടപടികളും
ജീവനക്കാർക്കും കസ്റ്റമർമാർക്കും മറ്റ് ഓഹരി

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പ്രതിബദ്ധതയാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്.

ഉടമകൾക്കുമുള്ള പരിഹാര നടപടികളും ആശയവിനിമയം

EH&S പ്രോഗ്രാമുകളിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും പരിഗണന

ചെയ്യൽ.

നൽകുകയും ജീവനക്കാരെ ഇടപെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന
കമ്പനിയുടെ സംസ്കാരം, സുരക്ഷിതമായ പെരുമാറ്റത്തെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അപായങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ്

•

വ്യവസായ മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രകടനം
നിലനിർത്തുന്നതിന് EH&S പ്രോഗ്രാമും പ്രക്രിയകളും
തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.
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II. ജ�ോലിസ്ഥലത്തെ മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയ�ോഗവും

ഗതാഗതവും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളുമെന്ന്

ജ�ോലിസ്ഥലത്തെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിൽ വരുന്ന

ഉറപ്പാക്കുന്ന ഉചിതമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന്

നഷ്ടങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, അവധിയെടുക്കൽ,

കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ

വൈകിവരൽ, തർക്കങ്ങൾ, വ്യക്തിക്കും കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും

പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണങ്ങളും പ്രോഗ്രാമുകൾ കൈകാര്യം

കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യ നഷ്ടങ്ങളും ആര�ോഗ്യ

ചെയ്യുന്നതിന് യ�ോഗ്യരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയ�ോഗിക്കൽ,

നഷ്ടങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ജീവനക്കാരെയും

ഉചിതമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരും

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ

വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളുമായും സഹകരിക്കൽ, മാലിന്യം

ആശങ്കയാണ് മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും

പുറന്തള്ളുന്നത് കുറയ്ക്കാന�ോ ഇല്ലാതാക്കാന�ോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്

ദുരുപയ�ോഗം.

ഫെസിലിറ്റികൾ നിയന്ത്രിക്കൽ, പ്രസക്തമായ പാരിസ്ഥിതിക
നിയന്ത്രണങ്ങളും വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ജീവനക്കാരെയും

ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ഒരു സുരക്ഷിത ജ�ോലി

കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നവരെയും അറിയിക്കൽ,

അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിന് കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

സൽപ്പേരുള്ള മാലിന്യം നീക്കൽ കരാറുകാരുമായി മാത്രം

ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും ഡയറക്ടർമാരും, ലഹരിക്കോ

ഇടപെടൽ, ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

നിയമവിരുദ്ധമ�ോ അനധികൃതമ�ോ മരുന്നുകൾക്കോ മദ്യത്തിന�ോ

അനുസരിക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജീവനക്കാരും

അടിമപ്പെടാതെ, സ്വന്തം ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന

ഓഫീസർമാരും ഡയറക്ടർമാരും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം

തരത്തിൽ, ജ�ോലിസ്ഥലത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം.

സംബന്ധിച്ച ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിയ

കമ്പനി സമയത്ത്, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ പരിസരങ്ങളില�ോ

ണങ്ങളും അനുസരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കസ്റ്റമറുടെ ല�ൊക്കേഷനുകളില�ോ നിയമവിരുദ്ധമ�ോ
അനധികൃതമ�ോ ആയ മയക്കുമരുന്നുകള�ോ മദ്യമ�ോ കൈവശം

ചില ജൂറിസ്ഡിക്ഷനുകളിൽ, പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമാകുന്ന

വയ്ക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ പിഴകൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.

നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ,

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയ്ക്കും ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാർക്കും ഈ

ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ അക്കാര്യം

പിഴകൾ ബാധകമായേക്കാം.

റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതാണ്. കുറിപ്പടി പ്രകാരമെടുക്കുന്ന ഏത�ൊരു
മരുന്നും, ജ�ോലിയിലെ പ്രകടനത്തെ ഒരു വിധത്തിലും
ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും
ഡയറക്ടർമാരും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഇതിനു പുറമേ, പ്രാദേശിക നിയമം അനുവദിക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽ, യാദൃച്ഛിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള, അറിയിപ്പ്
നൽകപ്പെടുന്നത�ോ നൽകപ്പെടാത്തത�ോ ആയ, മയക്കുമരുന്ന്
ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ മദ്യ പരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാൻ
ജീവനക്കാര�ോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാം. നിയമവിരുദ്ധമായ
മയക്കുമരുന്നുകള�ോ മദ്യമ�ോ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതായി തെളിവ്
സഹിതം കണ്ടെത്തിയാൽ, ജ�ോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ്
ചെയ്യപ്പെടുന്നതും പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള,
എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല,
അച്ചടക്ക നടപടികൾ ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ചുമത്തിയേക്കാം.
III. പരിസ്ഥിതിയെ പരിരക്ഷിക്കൽ
പരിസ്ഥിതി പരിരക്ഷണത്തിലെ മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങളും
പരിസ്ഥിതിയുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കും നിയത്രണത്തിനും
ബാധകമായ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നതാണ്
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും
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പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ
അറിവിലേക്ക്
വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
വിവരങ്ങൾ

സാമ്പത്തിക പ്രകടനം, മെറ്റീരിയൽ കരാറുകൾ, നിക്ഷേപകർക്കും

II. സർക്കാർ നിന്നുള്ള ആരായലുകളും അന്വേഷണങ്ങളും

നിയന്ത്രണാധികാരികൾക്കും പ�ൊതുജനങ്ങൾക്കും സുപ്രധാനമായ

സർക്കാർ - അർദ്ധസർക്കാർ അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ

മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുടെ, എന്നാൽ ഇവയിൽ

നിന്നും അധികാരികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുക�ൊണ്ട്

മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ

വരുന്ന നിയമപരമായ അഭ്യർത്ഥനകള�ോട് എല്ലാ ജീവനക്കാരും

വെളിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യവും ബാധകമായ

സഹകരിക്കുക എന്നത് കമ്പനി നയമാണ്. അത്തരം

നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നതുമാണെന്ന്

ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര�ോട് സത്യസന്ധമായും വിശ്വസ്തതയ�ോടെയും

ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, പ്രത്യേക വ്യവസ്ാപിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ

ജീവനക്കാർ ഇടപെടുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ആരായലുകള�ോ

മാത്രം അത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

അന്വേഷണങ്ങള�ോ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഉടനടിയായി

വ്യക്തമായി നിങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം,

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ജനറൽ കൗൺസിലിന് നൽകുകയും

സെക്യൂരിറ്റീസ് അനലിസ്റ്റുകൾ, പത്ര - മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾ,

വേണം.

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പുറത്തുനിന്നുള്ള മറ്റ് വ്യക്തികൾ
എന്നിവരുമായി ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്

സർക്കാർ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ

ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ ജീവനക്കാരെയും ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചട്ടം

ആരാഞ്ഞുക�ൊണ്ട് വരുന്ന അഭ്യർത്ഥനകള�ോട് ഏതളവുവരെ

ബാധകമായ മൂന്നാം കക്ഷികളെയും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.

സഹകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ,
ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ ജനറൽ കൗൺസിലിന്റെയ�ോ നിയമ

I. മാധ്യമ അന്വേഷണങ്ങൾ, മാധ്യമ സമ്പർക്കം, നിക്ഷേപക

വകുപ്പിന്റെയ�ോ ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

ബന്ധങ്ങൾ
രഹസ്യാത്മകമ�ോ തന്ത്രപരമ�ോ ആയ വിവരങ്ങൾ
അശ്രദ്ധമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്,
മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങള�ോടും
പ്രതികരിക്കാനായി ക�ോർപ്പറേറ്റ് വക്താക്കളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജീവനക്കാർ, മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം
എല്ലായ്പ്പോഴും ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്
ആൻഡ് ബ്രാൻഡിംഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പക്കലേക്ക്
ജീവനക്കാർ വഴിതിരിച്ച് വിടേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകമായി
അധികാരപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം, ദേശീയ - പ്രാദേശിക
മാധ്യമങ്ങളുമായി, ബ്രാൻഡ്സേഫ്വേ വിഷയങ്ങൾ, ജീവനക്കാർ
ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.
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ഒഴിവാക്കലുകളും
ഉപസംഹാരവും

ഒഴിവാക്കലുകൾ
ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കൽ നിസ്സാരമായി
അനുവദിക്കപ്പെടില്ല. ക�ോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ ഡയറക്ടർമാർക്കോ ഉള്ള ഒഴിവാക്കലുകൾ
നൽകേണ്ടത് ഡയറക്ട
 ർ ബ�ോർഡ് മാത്രമാണ്, അത്തരം
ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉടനടിയായി, യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റിസ് ആൻഡ്
എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മറ്റേതെങ്കിലും
ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
എന്നിവ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തും. മറ്റ്
ജീവനക്കാർക്ക്, പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കലുകൾക്കായി,
രേഖാമൂലമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ ക�ോംപ്ലിയൻസ് ഓഫീസർക്ക്
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ഉപസംഹാരം
ഓര�ോ സാഹചര്യങ്ങളിലും പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ശരിയായ
പാത വിലയിരുത്തുന്നത് ലളിതമല്ല, അത�ൊരു യാന്ത്രിക
പ്രവൃത്തിയുമല്ല. അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നത�ോ ചില
ച�ോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത�ോ ആയ ഓര�ോ
സാഹചര്യത്തിനും വിശദീകരണം നൽകുന്നതിന് ഈ
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ
ക്രിയാത്മകമായി സമീപിക്കാനും തല്ല തീർപ്പിലെത്താനും
കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാനും സംശയിക്കപ്പെടുന്ന
ലംഘനങ്ങൾ സാധ്യമായത്ര വേഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനും
എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഡയറക്ടർമാരെയും
കമ്പനി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ,
സത്യസന്ധതയും ധാർമ്മികമായ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്,
കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള സൽപ്പേര്
പരിപാലിക്കാനും തുടർന്നും വളർത്താനും നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ.
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