
முன்னெச்சரிக்கை னசய்தல் பற்றிய னைரள்கை 

னசம்பவரங் நைர மன்றம் பற்றி 
 

னசம்பவரங் நைர மன்றம் (SBTC) ஆெது, உயர் ஒருகமப்பரட்கையும் நல்ல நிறுவெ 

ஆளுகமகயயும் னைரண்ை ைலரச்சரரத்கத உருவரக்ைி ஊக்குவிப்பதில் உறுதிபூண்டுள்ளது. 

முன்னெச்சரிக்கை னசய்தல் னைரள்கையின் னசயல்பரைரெது, SBTC இன் நற்னபயருக்கு 

இழப்புைள் அல்லது சசதத்கத ஏற்படுத்தக்கூடிய, முகறயற்ற நைத்கதக்கு 

சைிப்புத்தன்கமயற்ற ஒரு னவளிப்பகையரெ மற்றும் சநர்கமயரெ நிறுவெக் ைலரச்சரரத்கத 

நிகலநிறுத்த SBTC க்கு வழியகமத்துக் னைரடுக்ைிறது. 

 

 

இந்தக் னைரள்கையின் இரட்கை சநரக்ைங்ைள் ஆவெ: 
 நைர மன்றத்தில் உள்ள ஊழியர்ைள், மன்ற உறுப்பிெர்ைள் அல்லது ஒப்பந்ததரரர்ைளின் 

எந்தனவரரு தீங்கு விகளவிக்கும் நைவடிக்கை அல்லது முகறயற்ற நைத்கத எகதயும் 

னசம்பரவரங் நைர மன்றத்துக்கு (SBTC) முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவர் (ஊழியர்ைள், 

மன்ற உறுப்பிெர்ைள் மற்றும் ஒப்பந்ததரரர்ைள் சபரன்சறரர்) புைரரளிப்பதற்ைரெ ஒரு 

நிறுவப்பட்ை வழிமுகறகய வழங்குவது; மற்றும் 

 முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவர் நல்னலண்ணத்தில், எந்தனவரரு தீங்கு விகளவிக்கும் 

நைவடிக்கை அல்லது முகறயற்ற நைத்கதகயயும் பற்றி அளிக்கும் அவரது புைரருக்ைரை 

அவருக்கு எதிரரை தெிப்பட்ை பழிவரங்கும் நைவடிக்கை எதுவும் எடுக்ைப்பைரது என்ற 

உறுதினமரழிகய வழங்குவது. 

  

தீங்கு விகளவிக்கும் நைவடிக்கைைளில் பின்வருவெ அைங்கும்: 

 ைரயம், இழப்பு அல்லது சசதத்கத ஏற்படுத்தும் நைவடிக்கைகய உள்ளைக்ைிய 

எந்தனவரரு பழிவரங்கும் நைவடிக்கையும்; 

 மிரட்ைல் அல்லது துன்புறுத்தல்; 

 பரகுபரடு, னவளிசயற்றம், பதவி குகறப்பு, இகைநீக்ைம், தீகம, பணிநீக்ைம், பரதைமரை 

நைத்தப்படுதல் உள்ளிட்ை சட்ைப்பூர்வமரெ சவகலவரய்ப்பு அல்லது வரழ்வரதரரத்தில் 

குறுக்ைீடு; மற்றும் 

 சமசல உள்ள எந்தனவரரு நைவடிக்கைகயயும் எடுப்பதரை அச்சுறுத்துதல். 

முகறயற்ற நைத்கதயில் பின்வருவெ அைங்கும்: 

 நன்னநறியற்ற எந்த நைத்கதயும் 

 முகறயற்ற நகைமுகறைள் 

 SBTC TC க்குள் சமற்னைரள்ளப்படும் சட்ைவிசரரதச் னசயல்ைள் அல்லது சவறு ஏசதனும் 

தவறரெ அல்லது முகறயற்ற நைத்கத, இது நிரூபிக்ைப்பட்ைரல், ஒழுக்ைரற்று மீறல் 

அல்லது குற்றத்திற்குரிய மீறலுக்கு வழிவகுக்கும் 

 

புைரரளிக்கும் னசயல்முகற 
TC இன் எந்த ஊழியர்ைள், மன்ற உறுப்பிெர்ைள், ஒப்பந்ததரரர்ைள் மூலமும் ஏசதனும் தீங்கு 

விகளவிக்கும் நைவடிக்கை அல்லது முகறயற்ற நைத்கத குறித்து புைரரளிக்ை விரும்பும் 

எந்தனவரரு முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவரும் ஓர் எழுத்துப்பூர்வ புைரகர (“தெிப்பட்ைது மற்றும் 

இரைசியமரெது” என்று குறிக்ைப்பட்ை முத்திகரயிட்டு மூைப்பட்ை உகறைளில்) TC இன் 



னசயலரளருக்கு அல்லது பின்வரும் முைவரியில் TC தணிக்கைக் குழுத் தகலவருக்கு விகரவில் 

னதரிவிக்ை சவண்டும்: 

Block 504C Canberra Link, 01-63, Singapore 753504 

அவர் மின்ெஞ்சல் மூலமரைவும் அவ்வரறு னதரிவிக்ைலரம்: 

secretary@sbtc.org.sg 

அஞ்சனுப்பப்பட்ை புைரர் / மின்ெஞ்சலின் உள்ளைக்ைம் பின்வருவெவற்கற உள்ளைக்கும்: 

 முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவரின் னபயர் மற்றும் முைவரி 
 குற்றஞ்சரட்ைப்படும் னசயல் இைம்னபற்ற சநரம் மற்றும் சததி 
 குற்றஞ்சரட்ைப்படும் னசயல் குறித்த னதளிவரெ விளக்ைம் 
 குற்றம் சரட்ைப்பட்ை னசயலின் ஆவணப்பைம்/ஆடிசயர/வீடிசயர சரன்றுைள் ஏசதனும் 

இருந்தரல். 

எழுப்பப்படும் அகெத்துக் ைவகலைளும் ைடுகமயரெ இரைசியத்தன்கமயுைன் 

கையரளப்படும். இருப்பினும், முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவர் ஒரு ைவகலகய எழுப்பும்சபரது 

தம்கம அகையரளம் ைரட்டும்படி எதிர்பரர்க்ைப்படுைிறது. இது விசரரகணகய 

எளிதரக்குவசதரடு, முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவருக்கு உைெடியரைப் பதிலளிப்பதற்கும் 

உதவியரை இருக்கும். அவரது னபயகர வழங்குவதன் மூலம், விசரரகணயின்சபரது 

சதகவப்படும் இைத்தில் அவகர சநர்ைரணல் னசய்வதும் எளிதரெது. 

தீங்கு விகளவிக்கும் னசயல்ைள் அல்லது முகறயற்ற நைத்கதக்ைரை ஒரு குறிப்பிட்ை 

நபகரசயர குற்றவரளிகயசயர முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவரரல் அகையரளம் ைரட்ை 

முடியரவிட்ைரலும், குறித்த புைரகரத் தரக்ைல் னசய்ய முடியும். 

விசரரகணச் னசயல்முகறைள் 
1. TC னசயலரளர் அல்லது TC தணிக்கைக் குழுவின் தகலவரரல் வழிநைத்தப்படும் அதிைரரி, 

விசரரகணக்கு தகலகம தரங்குவரர். இத்தகைய விசரரகண எந்தவிதமரெ குற்ற 

உணர்ச்சியும் இல்லரமல் நியரயமரெ மற்றும் தெிப்பட்ை உணர்வுைளுக்கு அப்பரற்பட்ை 

முகறயில் நைத்தப்படும். சதகவயரெ இைங்ைளில், விசரரகணக் குழு ஆசலரசகெ னசய்து 

சட்ை ஆசலரசகெகயப் னபறலரம். குற்ற மீறல் மற்றும் ஊழலின் கூறுைள் உள்ள இைங்ைளில், 

இந்த விஷயம் சபரலிஸ் அல்லது லஞ்ச ஊழல் புலெரய்வுப் பிரிவுக்கு (CPIB) 

குறிப்பிைப்பைலரம். 

 

2. விசரரகணக் குழு அகெத்து விஷயங்ைகளயும் இரைசியத்தன்கமயுைன் கையரள 

சவண்டும் மற்றும் விசரரகணகய உைெடியரை முடிக்ை சவண்டும். விசரரகணக் குழுவரல் 

னபறப்பட்ை அகெத்துத் னதரைர்புகைய ஆவணங்ைளும் பதிவு னசய்யப்பட்டு தரக்ைல் 

னசய்யப்படும். 

 

3. ஒருபக்ைச்சரர்பு, தப்னபண்ணம் அல்லது ஆதரய முரண்பரடு ஆைியவற்றிலிருந்து பரதுைரக்ை, 

புைரரளிக்ைப்பட்டுள்ள நபர் விசரரகணக் குழுவில் பங்சைற்ைசவர அல்லது ஈடுபைசவர 

கூைரது. 

https://www.google.com/maps/place/Sembawang+Town+Council/@1.4501713,103.8211495,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31da13b2acda998b:0xe3b29faa7e43c6e5!8m2!3d1.4501659!4d103.8233382
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4. விசரரகணக்ைரெ விரிவரெ நகைமுகறைகள விசரரகணக் குழு சைரடிட்டுக் ைரட்டும். 

சரட்சிைளுைெரெ சநர்ைரணல்ைள் உட்பை அகெத்துத் தைவல்சரர் ஆதரரங்ைளுக்கும் இதற்கு 

முழு மற்றும் தகையின்றிய அணுைல் அளிக்ைப்படும். 

 

5. விசரரகணயின் ைண்டுபிடிப்புைள் குறித்த அறிக்கை ைிகைத்ததும், TC னசயலரளர் அல்லது 

TC தணிக்கைக் குழுத் தகலவர் (வழக்ைில் எதுவரை இருந்தரலும்) ைண்டுபிடிப்புைகள 

மதிப்பீடு னசய்வரர். விசரரகணயின் ைண்டுபிடிப்புைளில் அவர் திருப்தி அகையவில்கல 

என்றரல், அவர்: 

 (அ) ஒரு புதிய விசரரகணக்கு உத்தரவிைக்கூடும் அல்லது அசத விசரரகணக் குழு அல்லது 

புதிய உறுப்பிெர்ைகளக் னைரண்ை புதிய விசரரகணக் குழுவரல் சமற்னைரண்டு 

விசரரகணகய நைத்துமரறு சைரரக்கூடும் அல்லது (ஆ) தாமே ச ாந்தோக 

வி ாரணைணை நைத்தக்கூடும். 

 

6. னபரருந்திெரல், ைட்டுப்பரடுைள் மற்றும் நகைமுகறைளில் ஏசதனும் குகறபரடுைகள 

நிவர்த்தி னசய்வதற்ைரெ இணக்ைமரெ திருத்த நைவடிக்கைைளுைன், தவறு னசய்யும் 

தரப்பிெருக்கு எதிரரை தகுந்த நைவடிக்கை எடுக்ைப்பைலரம். 

 

7. தீங்கு விகளவிக்கும் நைவடிக்கை அல்லது முகறயற்ற நைத்கத நிரூபிக்ைப்பட்ைரல், TC 

னசயலரளர் அல்லது TC தணிக்கைக் குழுத் தகலவர், எடுக்ை சவண்டிய னபரருத்தமரெ 

நைவடிக்கை குறித்து முடிவு னசய்யலரம், அந்த நைவடிக்கைைளில் பின்வருபகவ இருக்ைலரம்: 

 (அ) ைண்டித்தல், ஒழுங்கு நைவடிக்கை எடுத்தல், தண்ைகெ விதித்தல் 

 (ஆ) சவனறரரு துகறக்கு மரற்றுதல் / சவகல னசய்யும் இைத்கத மரற்றுதல் 

 (இ) சவகலயிலிருந்து நீக்குதல் அல்லது இகைநிறுத்துதல் 

 (ஈ) இந்த விஷயத்கத சம்பந்தப்பட்ை அதிைரரிைளிைம் னதரிவித்தல் 

 (உ) TC ஆல் னபரருத்தமரெதரைக் ைருதப்படும் சவறு எந்த நைவடிக்கைகயயும் எடுத்தல் 

 

8. எதிர்ைரலத்தில் இகவ நிைழரதிருப்பதற்ைரெ தடுப்பு நைவடிக்கைைள் 

நகைமுகறைகளச் னசயல்படுத்த சம்பந்தப்பட்ை துகறக்குப் பரிந்துகரைகளச் னசய்தல் 

அல்லது தீங்கு விகளவிக்கும் நைவடிக்கை அல்லது முகறயற்ற நைத்கத எதிர்ைரலத்தில் 

மீண்டும் நிைழ்வகதக் குகறக்ை அல்லது தடுக்ை தடுப்பு நைவடிக்கைைகள எடுத்தல். 

 

9. தீங்கு விகளவிக்கும் நைவடிக்கை அல்லது முகறயற்ற நைத்கதகயச் னசய்ததரைக் 

ைண்ைறியப்பட்ை நபர்(ைள்) மீது எடுக்ைப்படும் நைவடிக்கை உட்பை, எடுக்ை சவண்டிய திருத்த 

நைவடிக்கைைள் குறித்த முடிவரெது, முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவருக்கு எழுத்துப்பூர்வமரை 

(நிறுவெத் னதரைர்புக் குழுவுைன் ைலந்தரசலரசித்த பிறகு) னதரிவிக்ைப்படும். 

 

10. TC தகலவர், TC னசயலரளர் மற்றும் TC தணிக்கைக் குழுத் தகலவர் னதரைர்பரெ 

புைரர்ைள் பின்வருமரறு குறிப்பிைப்படும்: 

 TC தகலவர்  TC தணிக்கைக் குழுத் தகலவர் அல்லது TC துகணத் தகலவர் 

 TC னசயலரளர்  TC தணிக்கைக் குழுத் தகலவர் 

 TC தணிக்கைக் குழுத் தகலவர் TC தகலவர் 



விசரரகணக்குக் ைட்ைகளயிடுவதற்கும் விசரரகண எவ்வரறு னதரைர சவண்டும் என்பகத 

தீர்மரெிப்பதற்கும் இவர்ைள் னபரறுப்பரை இருப்பர். 

 

முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவரின் பரதுைரப்பு 
யரருக்கு எதிரரை புைரர் அளிக்ைப்படுைிறரசரர அவர் முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவருக்கு எதிரரை 

எந்தப் பழிவரங்கும் நைவடிக்கைகயயும் எடுக்ை முடியரதபடி, முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவருக்கு 

பரதுைரப்பு வழங்ைப்படும். முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவருக்கு வழங்ைப்படும் பரதுைரப்புக்கு 

வரம்பு இல்கல அல்லது முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவர் நல்னலண்ணத்துைன் யரருக்கு எதிரரைப் 

புைரர் அல்லது அறிக்கை அளித்தரசரர அவருக்கு/ைளுக்கு எதிரரை எடுக்ைப்படும் எந்தனவரரு 

திருத்த நைவடிக்கைக்கும் வழிவகுக்ைரது. 

 

பின்ெர் ஆதரரமற்றதரைக் ைண்ைறியப்பட்ை ஒரு ைவகலகய முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவர்ைள் 

புைரரளித்திருந்தரல், அந்தக் ைவகல நல்னலண்ணத்துைன் னதரிவிக்ைப்பட்டிருந்தரை இருக்கும் 

பட்சத்தில், எந்தனவரரு ஒழுங்கு நைவடிக்கைக்கும் அவர்ைகள உட்படுத்தக்கூைரது. 

இருப்பினும், புைரர் ஒரு தீங்ைிகழக்கும், அற்பமரெ மற்றும் சமரசமரெ குற்றச்சரட்டு அல்லது 

தெிப்பட்ை ஆதரயத்கதக் ைருத்தில் னைரண்டிருந்தரல், முன்னெச்சரிக்கை னசய்பவர் ஒழுங்கு 

அல்லது சபரலிஸ் நைவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பைலரம். 

 
புைரர் பதிசவடு 
TC னசயலரளர் அல்லது TC தணிக்கைக் குழுவின் தகலவர், னபறப்பட்ை அகெத்து 

புைரர்ைளின் சததி, தன்கம மற்றும் நிகல உட்பட்ை விவரங்ைகளப் பதிவு னசய்வதற்ைரெ 

சநரக்ைத்திற்ைரை ஒரு புைரர் பதிசவட்கைப் பரரமரிப்பரர். 

புைரர் பதிசவடு அடுத்தடுத்த TC னசயலரளர் அல்லது TC தணிக்கைக் குழுவின் தகலவரிைம் 

ஒப்பகைக்ைப்படும். 

 


