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Code of Conduct

Nefab

உதவி
அறிக்கை
CEO, ஸ்டாஃபன் பெஹ்ர்சன்
அன்புள்ள அனைவருக்கும்,
நமது முக்கிய மதிப்புகளில் உள்ளது போலவும் நமது நடத்தை நெறிமுறையில் அடிக்கோடிட்டுக்
காட்டப்பட்டுள்ளது போலவும், நமது நற்பெயரையும் நம்பகமான பிராண்டையும் மதிக்க நாங்கள்
தொடர்ந்து முயற்சி செய்கிறோம். நெறிமுறை வணிக நடத்தை, அனைத்துப் பணியாளர்கள்

மற்றும் சக ஊழியர்களின் நியாயமான நடத்தை, எங்கள் பணியிடத்தில் ஆரோக்கியம் மற்றும்

பாதுகாப்பு மற்றும் தெளிவான நிலைத்தன்மை மற்றும் வள சேமிப்புகளில் கவனம் செலுத்துதல்

ஆகியவை எங்களின் முக்கிய அடிப்படைகளாகும். இந்த முக்கிய அம்சங்கள் எங்களின் உலகளாவிய
வாடிக்கையாளர்களுடனும், எங்கள் உரிமையாளர்களுடனும் ஒத்துப்போகின்றன.

Nefab இல், எங்களிடம் பொதுவான நெறிமுறை வணிக நடைமுறைகள் மற்றும் தரநிலைகள் உள்ளன.
உலகெங்கிலும் வணிகத்தை எவ்வாறு நடத்துகிறோம் என்பதை எங்கள் நடத்தை நெறிமுறைகள்

வரையறுக்கிறது. எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள், சக ஊழியர்கள், வணிக கூட்டாளர்கள் மற்றும் பிற

பங்குதாரர்களுடன் நம்பிக்கை மற்றும் நம்பகத்தன்மையைக் கட்டியெழுப்பவும், பராமரிக்கவும் நாங்கள்
தொடர்ந்து பணியாற்றுகிறோம். இந்த நடத்தை நெறிமுறையின் கீழ் உள்ள அனைத்து பகுதிகள்

தொடர்பான தொடர்ச்சியான மேம்பாடுகளுக்கு நாங்கள் பாடுபடுகிறோம், எனவே அனைத்து Nefab
நிறுவனங்களும் ஊழியர்களும் நடத்தை நெறிமுறைகளுக்கு இணங்குவது கட்டாயமாகும். எங்கள்
சப்ளையர்கள் நடத்தை விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் கோருகிறோம்.
Nefab ஐப் பொறுத்தவரை, சரியான வழியில் வணிகம் செய்வதுதான் ஒரே வழி. இந்த நடத்தை

நெறிமுறையானது, நமது மக்கள், எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள

உலகத்தின் நலனுக்காக, இந்த அணுகுமுறையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நமது வழியை
கோடிட்டுக் காட்டுவதாகும்.

ஸ்டாஃபன் பெஹர்சன்

Nefab குழுமத்தின் தலைவர் & தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
ஸ்டாக்ஹோம், ஆகஸ்ட் 2021

Doc. No: GROUP-POLICY-0028, Rev No: Rev. 01

Code of Conduct

Nefab

3

மனித உரிமைகள்
சர்வதேச அளவில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட மனித உரிமைகளின் பாதுகாப்பை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம், மதிக்கிறோம்,
மேலும் நிறுவனம் மனித உரிமை மீறல்களுக்கு உடந்தையாக இல்லை என்பதை உறுதிசெய்கிறோம்.
சங்கத்தின் சுதந்திரம்

கொள்ள முடியும். தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்

போல, அனைத்து ஊழியர்களும் தங்கள் விருப்பப்படி

சட்டப்பூர்வமாக கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட பலன்கள் உட்பட,

உள்ளூர் அல்லது தொடர்புடைய சட்டங்கள் அனுமதிப்பது
தொழிற்சங்கங்களை உருவாக்கி, கூட்டாக பேரம் பேசுவதற்கும்,

அமைதியான கூட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்கும் சுதந்திரமாக உள்ளனர்.
தொழிலாளர்கள் மற்றும்/அல்லது அவர்களது பிரதிநிதிகள்,

பாகுபாடு, பழிவாங்கல், மிரட்டல் அல்லது துன்புறுத்தலுக்கு

அஞ்சாமல், பணி நிலைமைகள் மற்றும் நிர்வாக நடைமுறைகள்
குறித்த நிர்வாகத்துடன் கருத்துக்களையும் குறைகளையும்
வெளிப்படையாகத் தொடர்புகொள்ளவும், பகிர்ந்து
கொள்ளவும் முடியும்.

கட்டாயப்படுத்தும் மற்றும் கட்டாயத்தின் பேரிலான உழைப்பு

கட்டாயப்படுத்தும் மற்றும் கட்டாயத்தின் பேரிலான உழைப்பு எந்த
வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது, மேலும் தொழிலாளர்
ஒப்பந்தத்தின்படி அல்லது உள்ளூர் சட்டங்களின்படி

நியாயமான அறிவிப்பு காலம் வழங்கப்பட்டால், அனைத்து

ஊழியர்களுக்கும் அபராதம் இல்லாமல் தங்கள் வேலையை
விட்டு வெளியேற உரிமை உண்டு. பணியாளர்கள் பணம்

அல்லது அடையாள ஆவணங்களை தங்கள் முதலாளியிடம்

டெபாசிட் செய்ய வேண்டியதில்லை. துணை ஒப்பந்ததாரர்கள்,
முகவர்கள் அல்லது தொழிலாளர் ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள்

பயன்படுத்தப்படும்போது, அவர்கள் தொழிலாளர்களுடைய

அடையாள அல்லது குடியேற்ற ஆவணங்களை ஊழியர்களால்

இழப்பீடு, குறைந்தபட்ச ஊதியம், கூடுதல் நேரப்பணி மற்றும்
பொருந்தக்கூடிய அனைத்து ஊதியச் சட்டங்களுக்கும்
இணங்க வேண்டும். அனைத்து ஊதிய அறிக்கைகளும்

தெளிவாகவும் புரிந்துகொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்க

வேண்டும். வேலை நேரம் உள்ளூர் சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட
அதிகபட்ச நேரத்தைவிட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

மேலும், ஒரு வாரத்திற்கு 60 மணிநேரத்திற்கு மேல் வேலை

செய்யக்கூடாது, கூடுதல் நேரம் உட்பட, அவசரகால அல்லது
அசாதாரண சூழ்நிலைகளைத் தவிர, அனைத்து கூடுதல்

நேரங்களும் தன்னார்வமாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு
ஏழு நாட்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு
நாள் விடுமுறை அளிக்கப்படும். ஒரு நாள் விடுமுறை

என்றால் குறைந்தது 24 மணிநேரம். ஒழுங்கு நடவடிக்கையாக

ஊதியத்தில் இருந்து பிடித்தம் செய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

தொழிலாளர்ககளுக்கு சட்டப்பூர்வமாகக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட
இடைவேளைகள், விடுமுறைகள் மற்றும் விடுமுறை நாட்கள்
ஆகியற்றுக்கு அவர்களுக்குச் சட்டப்பூர்வமாக உரிமை

உண்டு, நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது அல்லது மகப்பேறு
விடுப்பு உட்பட. தற்காலிக, அனுப்புதல் மற்றும் ஒப்பந்த

தொழிலாளர்களின் அனைத்துப் பயன்பாடுகளும் உள்ளூர்
சட்டத்தின் வரம்புகளுக்குள் இருக்கும்.

வைத்திருக்கவோ, அழிக்கவோ, மறைக்கவோ, பறிமுதல்

மனிதாபிமான நடத்தைகள் (புதியது)

உறுதிசெய்கிறோம். தொழிலாளர்கள் தங்கள் வேலைக்காக

பாலியல் துன்புறுத்தல், பாலியல் துஷ்பிரயோகம், உடல்

செய்யவோ, மறுக்கவோ கூடாது என்பதை நாங்கள்

எந்தவிதமான கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம்
இல்லை என்பதையும் நாங்கள் உறுதிசெய்கிறோம்.
இளம் தொழிலாளர்கள்

Nefab இன் செயல்பாட்டின் எந்த நிலையிலும் குழந்தை

தொழிலாளர் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. “குழந்தை” என்ற சொல்,
15 வயதிற்குட்பட்ட, அல்லது கட்டாயக் கல்வியை முடிப்பதற்கான
வயதிற்குட்பட்ட, அல்லது நாட்டில் வேலை செய்வதற்கான
குறைந்தபட்ச வயதிற்கு உட்பட்ட, எது பெரியதோ அதைக்

வன்முறை, பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை,

ரீதியான தண்டனை, மன அல்லது உடல் வற்புறுத்தல்,

கொடுமைப்படுத்துதல், பொது அவமானம் அல்லது வாய்மொழி

துஷ்பிரயோகம் உட்பட கடுமையான அல்லது மனிதாபிமானமற்ற
முறையில் தொழிலாளர்களை நடத்தக்கூடாது; அல்லது

அத்தகைய நடைமுறையின் அச்சுறுத்தலும் இருக்கக்கூடாது.

இந்தத் தேவைகளுக்கு ஆதரவான ஒழுங்குமுறைக் கொள்கைகள்
மற்றும் நடைமுறைகள் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டு
தொழிலாளர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும்.

குறிக்கிறது. பங்கேற்பாளர்கள் தொழிலாளர்களின் வயதைச்

பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது/துன்புறுத்தக்கூடாது

வேண்டும். அனைத்துச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு

பண்பு. இனம், நிறம், பாலினம், தேசியம், பெற்றோர் நிலை,

சரிபார்க்க பொருத்தமான நுட்பங்கலையைச் செயல்படுத்த

இணங்க சட்டபூர்வமான பணியிட கற்றல் திட்டங்களின் பயன்பாடு
ஆதரிக்கப்படுகிறது. 18 வயதுக்குட்பட்ட தொழிலாளர்கள்
(இளம் தொழிலாளர்கள்) இரவுப்பணி மற்றும் கூடுதல்

நேரம் உட்பட, அவர்களின் உடல்நலம் அல்லது பாதுகாப்பைப்
பாதிக்கக்கூடிய வேலையைச் செய்யக்கூடாது. மாணவர்

தொழிலாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டால், பொருந்தக்கூடிய சட்டம்
மற்றும் விதிமுறைகளின்படி அவர்களின் பதிவுகள் மற்றும்

உரிமைகளின் சரியான நிர்வாகத்தை நாங்கள் உறுதி செய்வோம்.
குழந்தை தொழிலாளர்கள் கண்டறியப்பட்டால், உதவி/நிவர்த்தி
செய்யப்படும்.

நியாயமான வேலை நிபந்தனைகள்

பணியாளர்கள் தங்கள் உள்ளூர் மொழியில் எழுத்துப்பூர்வ
வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தை வைத்திருத்தல் அவர்களின்

வேலை விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் புரிந்து

எங்கள் ஊழியர்களிடையே பன்முகத்தன்மை ஒரு நேர்மறையான
திருமண நிலை, கர்ப்பம், மதம், அரசியல் கருத்து, இனப் பின்னணி,

சமூக தோற்றம், சமூக அந்தஸ்து, வயது, தொழிற்சங்க உறுப்பினர்,
இயலாமை ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் எந்த பாகுபாடு

அல்லது துன்புறுத்தல் கூடாது, மேலும் இந்தப் பண்புக்கூறுகள்
எதுவும் பதவி உயர்வுகள், வெகுமதிகள் அல்லது அது போன்ற
எந்த வேலை நடைமுறைகளிலும் பயன்படுத்தப்படாது.

ஒரே தகுதிகள், அனுபவம் மற்றும் செயல்திறன் கொண்ட

பணியாளர்கள் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் பெறுவார்கள். மதப்
பழக்க வழக்கங்களுக்குத் தொழிலாளர்களுக்கு நியாயமான

இடவசதி வழங்கப்படும். கூடுதலாக, தொழிலாளர்கள் அல்லது

சாத்தியமான பணியாளர்கள் கர்ப்பம் அல்லது கன்னித்தன்மை
சோதனைகள் உட்பட மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு
உட்படுத்தப்படக்கூடாது, அல்லது பாரபட்சமான

முறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய உடல் அல்லது மருத்துவ
பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படக்கூடாது.
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சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு
அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சர்வதேச தரநிலைகள் மற்றும் உள்ளூர் சட்டங்களின்படி ஆரோக்கியமான,
பாதுகாப்பான மற்றும் வேலை செய்யும் சூழலை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

தொழில் பாதுகாப்பு

வேண்டும்: தொழிலாளர் அறிக்கையிடலை ஊக்குவித்தல்; காயம்

சாத்தியக்கூறுகள் நேரிடும் தொழிலாளர் கண்டறியப்பட்டு

மற்றும் பதிவு செய்யவும்; தேவையான மருத்துவ சிகிச்சையை

பயன்படுத்திக் குறைக்கப்பட வேண்டும், இதில் அபாயத்தை

அகற்ற சரியான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தவும்; மற்றும்

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்களுக்கு அதிகப்படியான

மற்றும் உடல் நலமின்மை நிகழ்வுகளை வகைப்படுத்தவும்

மதிப்பிடப்பட்டு, கட்டுப்பாடுகளின் படிநிலையைப்

வழங்குதல்; வழக்குகளை விசாரித்து, அவற்றின் காரணங்களை

நீக்குதல், செயல்முறைகள் அல்லது பொருட்களை மாற்றுதல்,

தொழிலாளர்கள் வேலைக்குத் திரும்புவதை எளிதாக்குகிறது.

மற்றும் நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகள், தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும்

தொழில்துறை சுகாதாரம்

தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சிகளை

மற்றும் முகவர்களுக்கான வெளிப்பாடு, கட்டுப்பாடுகளின்

ஆபத்துக்களை போதுமான அளவு கட்டுப்படுத்த முடியாத

செய்யப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். சாத்தியமான

பராமரிக்கப்பட்ட, தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும்

சாத்தியமான அபாயங்களை அகற்ற மற்றும்/அல்லது குறைக்க

பொருட்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

அல்லது குறைப்பது சாத்தியமில்லை என்றால், சாத்தியமான

ஆபத்துகள் உள்ள பணி நிலைமைகளில் இருந்து அகற்றவும்,

நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பணியிட ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்களை

அளவு கட்டுப்படுத்த முடியாதபோது, தொழிலாளர்களுக்கு

எடுக்கப்பட வேண்டும்.

உபகரணங்களை இலவசமாக வழங்க வேண்டும். பாதுகாப்புத்

அவசரகால தயார்நிலை

ஆபத்துகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்கள் பற்றிய பயிற்சிப்

முறையான வடிவமைப்பு மூலம் கட்டுப்படுத்துதல், பொறியியல்
பாதுகாப்பான வேலை நடைமுறைகள், மற்றும் தற்போதைய

தொழிலாளர்களுக்கு நேரிடும் வேதியியல், உயிரியல்

வழங்குதல் ஆகியவை அடங்கும். இந்த வழிமுறைகளால்

படிநிலையின்படி அடையாளம் காணப்பட வேண்டும், மதிப்பீடு

பட்சத்தில், தொழிலாளர்களுக்குப் பொருத்தமான, நன்கு

அபாயங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டால், பங்கேற்பாளர்கள்

இந்த ஆபத்துகளுடன் தொடர்புடைய ஆபத்துகள் பற்றிய கல்வி

வாய்ப்புகளைத் தேடுவார்கள். அபாயங்களை நீக்குவது

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களை அதிக

அபாயங்கள் முறையான வடிவமைப்பு, பொறியியல் மற்றும்

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு

அத்தகைய வழிமுறைகளால் ஆபத்துக்களை போதுமான

அகற்றவும் அல்லது குறைக்கவும் நியாயமான நடவடிக்கைகள்

பொருத்தமான, நன்கு பராமரிக்கப்படும், தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு
திட்டங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் இந்த

சாத்தியமான அவசரகால சூழ்நிலைகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

பொருட்களை உள்ளடக்கியிருக்கும்.

அவசரகால திட்டங்கள் மற்றும் அவசர அறிக்கை, பணியாளர்

உடல் உழைப்பு தேவைப்படும் வேலை

பயிற்சி மற்றும் பதிலளிப்பு நடைமுறைகளை செயல்படுத்துவதன்

அல்லது அடிக்கடி தூக்குதல், நீண்ட நேரம் நிற்பது மற்றும் அதிகத்

பயிற்சிகள் குறைந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது

கூறுகளை ஒருங்கிணைத்தல் பணிகள் உள்ளிட்ட உடல் ரீதியாக

மிகவும் கடுமையானதோ அதைச் செயல்படுத்த வேண்டும்.

வெளிப்பாடுகள் அடையாளம் காணப்பட்டு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு

கண்டறியப்பட்டு மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும், மேலும்

அறிவிப்பு மற்றும் வெளியேற்றும் நடைமுறைகள், பணியாளர்

கைமுறையாகப் பொருட்களைக் கையாளுதல் மற்றும் கனமான

மூலம் அவற்றின் தாக்கத்தைக் குறைக்க வேண்டும். அவசரகால

திரும்பத் திரும்பச் செய்யக்கூடிய அல்லது வலுக்கட்டாயமாக

அல்லது உள்ளூர் சட்டத்தின்படி தேவைப்படுபவை, எது

தேவைப்படும் பணிகளின் அபாயங்களுக்கு தொழிலாளர்

அவசரகாலத் திட்டங்களில் பொருத்தமான தீ கண்டறிதல் மற்றும்

கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

வெளியேற்றங்கள் மற்றும் வழிகள், போதுமான வெளியேறும்

இயந்திர பாதுகாப்பு

மற்றும் மீட்புத் திட்டங்கள் ஆகியவையும் இருக்க வேண்டும்.

இயந்திரங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும். இயந்திரங்கள்

மற்றும் சொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் தீங்கைக் குறைப்பதில் கவனம்

பாதுகாப்பு, இன்டர்லாக் மற்றும் தடைகள் வழங்கப்பட வேண்டும்

அடக்குதல் கருவிகள், தெளிவான மற்றும் தடையற்ற அவசரகால

வசதிகள், அவசரகால பதிலளிப்பவர்களுக்கான தொடர்புத் தகவல்

பாதுகாப்பு அபாயங்களுக்காக உற்பத்தி மற்றும் பிற

இத்தகைய திட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் உயிர், சுற்றுச்சூழல்

தொழிலாளர்களுக்குக் காயம் விளைவிக்கும் இடங்களில் உடல்

செலுத்த வேண்டும்.

மற்றும் முறையாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

தொழிலில் காயம் மற்றும் உடல் நலமின்மை

தொழில்சார் காயம் மற்றும் உடல் நலமின்மை ஏற்படுவதைத்

தடுப்பதற்கும், நிர்வகிப்பதற்கும், கண்காணிப்பதற்கும், அறிக்கை
செய்வதற்கும் நடைமுறைகள் மற்றும் அமைப்புகள் இருக்க
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சுகாதாரம், உணவு மற்றும் வீடு

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான தகவல்

மற்றும் சுகாதார உணவு தயாரித்தல், சேமிப்பு மற்றும் உண்ணும்

மற்றும் பாதுகாப்புத் தகவல் மற்றும் தொழிலாளியின்

தொழிலாளர்களுக்குச் சுத்தமான கழிப்பறை வசதிகள், குடிநீர்
வசதிகள் ஆகியவை தயாராக இருக்க வேண்டும்.

பணியாளர் தங்கும் விடுதிகள் சுத்தமாகவும் பாதுகாப்பாகவும்

பராமரிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் தகுந்த அவசர வழிகள் மற்றும்
வழிகள், குளிப்பதற்கு வெந்நீர், போதுமான வெளிச்சம் மற்றும்
வெப்பம் மற்றும் காற்றோட்டம், தனிப்பட்ட மற்றும் மதிப்புமிக்க

பொருட்களை சேமிப்பதற்கான தனித்தனியாக பாதுகாக்கப்பட்ட
தங்குமிடங்கள் மற்றும் நியாயமான தனிப்பட்ட இடம் ஆகியவை
நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் உரிமைகள் உட்பட வழங்கப்பட
வேண்டும்.
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தொழிலாளர்களுக்குப் பொருத்தமான பணியிடச் சுகாதாரம்
மொழியிலோ தொழிலாளி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய

மொழியிலோ தொழிலாளர்கள் வெளிப்படும் அனைத்து

பணியிட ஆபத்துக்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான தகவல்கள்,

பணியிடத்தில் தெளிவாக வெளியிடப்பட்ட வேண்டும் அல்லது
தொழிலாளர்களால் அடையாளம் காணக்கூடிய மற்றும்

அணுகக்கூடிய இடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும். வேலை
தொடங்குவதற்கு முன்பும் அதன் பிறகும் அனைத்துத்

தொழிலாளர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. எந்தவொரு
உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்புக் குறைகளையும் பதிலடியின்றி
எழுப்ப தொழிலாளர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.

சுற்றுச்சூழல்
NEFAB விநியோகச் சங்கிலிகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் வளங்களைச் சேமிக்கிறது. நிலையான பேக்கேஜிங்
மற்றும் தளவாட தீர்வுகளை உருவாக்க எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைந்து புதுமைகளை

உருவாக்குவதன் மூலம் இதைச் செய்கிறோம். எங்கள் செயல்பாடுகள் மற்றும் விநியோகச் சங்கிலிகளில்
சுற்றுச்சூழல் செயல்திறனை மேம்படுத்த நாங்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறோம், இது எங்கள்

வாடிக்கையாளர்களுக்கும், சமூகத்திற்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் சிறந்த எதிர்காலத்தை உறுதிசெய்ய
உதவுகிறது.

அனுமதி மற்றும் அறிக்கையிடுதல்

காற்று உமிழ்வுகள்

பராமரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாட்டு மற்றும்

அரிக்கும் பொருட்கள், துகள்கள், ஓசோன் சிதைவு பொருட்கள்

தேவையான அனைத்துச் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளும் பெறப்பட்டு

கொந்தளிப்பான கரிம இரசாயனங்கள், ஏரோசோல்கள்,

அறிக்கை தேவைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

மற்றும் எரிப்பு துணை தயாரிப்புகள் ஆகியவற்றின் காற்று

மாசு தடுப்பு மற்றும் வள குறைப்பு

பயன்படுத்திக் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். மாண்ட்ரீல் நெறிமுறை

கழிவுகளை உருவாக்குதல் ஆகியவை வளத்தில் அல்லது மாசுக்

சிதைவை ஏற்படுத்தும் பொருட்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

குறைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது அகற்றப்பட வேண்டும்; உற்பத்தி,

பொருட்கள் கட்டுப்பாடுகள்

அல்லது வேறு வழிகளில். நீர், புதைபடிவ எரிபொருள்கள்,

தயாரிப்புகள் மற்றும் உற்பத்தியில் குறிப்பிட்ட பொருட்களின்

வளங்களின் பயன்பாடு, உற்பத்தி, பராமரிப்பு மற்றும் வசதி

பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும்

மாசுபடுத்திகளின் உமிழ்வுகள் மற்றும் வெளியேற்றங்கள் மற்றும்
கட்டுப்பாட்டு கருவிகளைச் சேர்ப்பது போன்ற நடைமுறைகளால்

உமிழ்வுகள் சாத்தியமானால், சிறந்த தொழில்நுட்பங்களைப்
மற்றும் பொருந்தக்கூடிய விதிமுறைகளின்படி ஓசோன்

பராமரிப்பு மற்றும் வசதி செயல்முறைகளை மாற்றியமைத்தல்;

மறுசுழற்சி மற்றும் அகற்றலுக்கான லேபிளிங் உட்பட,

கனிமங்கள் மற்றும் வனப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட இயற்கை

தடை அல்லது கட்டுப்பாடு தொடர்பான அனைத்து

செயல்முறைகளை மாற்றியமைத்தல், பொருட்களை மாற்றுதல்,

வாடிக்கையாளர் தேவைகளுக்கு நாங்கள் இணங்குகிறோம்.

போன்ற நடைமுறைகளால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

நீர் மேலாண்மை

அபாயகரமான பொருட்கள்

அகற்றுவது சாத்தியமானால் தவிர்க்கப்பட வேண்டும், அது

விளைவிக்கும் இரசாயனங்கள், கழிவுகள் மற்றும் பிற

கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு பயன்படுத்தப்படும்.

மறு பயன்பாடு, பாதுகாப்பு, மறுசுழற்சி அல்லது பிற முறைகள்

மனிதர்களுக்கு அல்லது சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தை

பொருட்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, பெயரிடப்பட்டு, அவற்றின்
பாதுகாப்பான கையாளுதல், இயக்கம், சேமிப்பு (மண் மற்றும் நீர்

தொழில்துறை செயல்முறைகளில் இருந்து கழிவுநீரை

இருக்கும் போது, உள்ளூர் விதிமுறைகளின்படி சுத்திகரிப்பு,

ஆற்றல் நுகர்வு மற்றும் பச்சைவீட்டு வாயு வெளியேற்றம்

கசிவைத் தடுப்பது உட்பட), பயன்படுத்துதல், மறுசுழற்சி செய்தல்

ஆற்றல் நுகர்வு மற்றும் ஸ்கோப்கள் 1 மற்றும் 2 கிரீன்ஹவுஸ்

செய்ய வேண்டும்.

முயற்சி செய்கிறோம், மேலும் நமது ஆற்றல் திறனை

திடக் கழிவு

எப்போதும் வழிகளைத் தேடுகிறோம்.

அல்லது மறுபயன்பாடு மற்றும் அகற்றல்.ஆகியவற்றை உறுதி

அபாயமற்ற திடக்கழிவுகள் சிறந்த நடைமுறைகள்

மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள உள்ளூர் விதிமுறைகளின்படி

நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. முடிந்தால், கழிவுகளைக் குறைத்தல்,
மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி ஆகியவை விருப்பமான
மேலாண்மை மாற்றுகளாக இருக்கும்.

வாயு உமிழ்வுகளின் ஆதாரங்களைக் கட்டுப்படுத்த நாங்கள்

மேம்படுத்துவதற்கும் நமது கார்பன் தடயத்தைக் குறைப்பதற்கும்
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Code of Conduct

Nefab

நெறிமுறைகள்
நாங்கள் எப்பொழுதும் மக்களை மதிக்கிறோம், உயர் நெறிமுறை தரங்களை நாங்கள் மதிக்கிறோம், மேலும்

ஊழலை நாங்கள் ஒருபோதும் சகித்துக்கொள்வதில்லை. உலகளாவிய ஒப்பந்தத்தின் 10வது கொள்கையை
நாங்கள் கடைபிடிக்கிறோம்: “வணிகங்கள் பணம் பறித்தல் மற்றும் லஞ்சம் உட்பட அனைத்து வகைகளிலும்
ஊழலுக்கு எதிராகச் செயல்பட வேண்டும்.”

ஊழல் எதிர்ப்பு

சவால் விடலாம் அல்லது அவர்களுக்கு விருப்பமான நிலையில்

மற்றும் உலகளாவிய ஒப்பந்தத்தின் 10வது கொள்கையை

பணியாளரும் அத்தகைய சவால்கள் அல்லது சலுகைகளை

ஊழலை நாங்கள் ஒருபோதும் பொறுத்துக்கொள்வதில்லை

இருக்க தனிப்பட்ட பலன்களை வழங்கலாம். எந்தவொரு

ஆதரிக்கிறோம்:

ஏற்கக்கூடாது, அல்லது வேறு எந்த வகையிலும் தேவையற்ற

“வணிகங்கள் பணம் பறித்தல் மற்றும் லஞ்சம் உட்பட அனைத்து

சப்ளையர்களுக்கான பேமெண்ட்டுகள் முறையான தயாரிப்புகள்

வெளிப்படையான சர்வதேச ஊழலின் வரையறை “தனிப்பட்ட

நியாயமானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

என்பதாகும். இது நிதி ஆதாயம் மட்டுமல்ல, நிதி அல்லாத

பரிசுகள், விருந்தோம்பல் மற்றும் செலவுகள்

கருத்துகள் அல்லது உறவுகளின் அடிப்படையில் அல்ல,

முடிவைப் பாதிக்கும் அல்லது எங்கள் வணிகத்தைத் தேவையற்ற

முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள் மற்றும் அவர்களின் தனிப்பட்ட

பரிசுகள், நன்மைகள், திருப்பிச் செலுத்துதல்கள் அல்லது

அல்லது முரண்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளைத் தவிர்க்கவும். ஊழல்

மாட்டோம்.

கண்காணிப்பு, பதிவு செய்தல் மற்றும் அமலாக்க நடைமுறைகள்

ஊழியர்களுடனான அனைத்து உறவுகளிலும் குறிப்பாக கவனம்

வகைகளிலும் ஊழலுக்கு எதிராகச் செயல்பட வேண்டும்.”

ஆதாயத்திற்காக ஒப்படைக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம்”

செல்வாக்கின் கீழ் அல்லது அதன் சந்தேகத்திற்கு ஆளாக நேரிடும்.
அல்லது சேவைகளுக்குப் பதிலாக பொருத்தமானதாகவும்,

நன்மைகளையும் குறிக்கும். பணியாளர்கள் தனிப்பட்ட

சட்டங்களை மீறும் அல்லது வணிகப் பரிவர்த்தனையின்

முதலாளியின் சிறந்த நலன்களின் அடிப்படையில் வணிக

செல்வாக்கிற்கு ஆளாக்கக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினருக்குப்

நலன்கள் முதலாளியின் நலன்களுடன் முரண்படக்கூடிய

பொழுதுபோக்குகளை நாங்கள் வழங்கவோ ஏற்கவோ

தடுப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக

பொதுமக்கள் அல்லது அரசு அதிகாரிகள் மற்றும்

செயல்படுத்தப்படும்.

செலுத்தப்பட வேண்டும். பரிசுகள், விருந்தோம்பல் மற்றும்

விற்பனைகள்

செலுத்தப்படும் செலவுகள் ஒருபோதும்:

நாங்கள் வணிகத்தில் மட்டுமே பங்கேற்போம், எங்கள்

•

அதிகப்படியான அல்லது ஆடம்பரமாக உணரப்படும்,

வணிகத்திற்காக நியாயமான முறையில் லஞ்சம் வழங்குவதன்

•

பெறுநரை ஒரு கடமையின் நிலைக்கு விட்டுவிடவும்

சலுகைகளின் தரம் மற்றும் விலையின் அடிப்படையில்

மூலமோ வேறு எந்த நெறிமுறையற்ற நடத்தையில் ஈடுபடுவதன்
மூலமோ அல்லாமல் போட்டியிட முடியும்.

•

அடிக்கடி வழங்கப்படக்கூடாது,

அல்லது வேறு இடத்தில் எதையும் திருப்பித் தரக்கூடாது

பரிசுகளில் பொதுவாக தொழில்ரீதியாக வழங்கப்படும்

வாரிய உறுப்பினர் மற்றும் அதற்குச் சமமானவர்

குறைந்த மதிப்புள்ள பொருட்கள், இழப்பீடு அல்லது மதிப்பை

நிறுவனத்திற்கான இயக்குநர்கள் குழு அல்லது ஒத்த அமைப்பில்

குறியாக இருப்பதைத் தவிர வணிகச் செயல்பாட்டில் பரிசுகளுக்கு

ஒரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனம் அல்லது அரசாங்க

எதிர்பார்க்காமல் இருக்கும். நிறுவனங்களுக்கிடையில் பாராட்டுக்

உள்ள சேவையானது, சாத்தியமான முரண்பாடுகளை

எந்தப் பங்கும் இருக்காது.

சேவைகளையும் உங்கள் தாத்தா (உங்கள் மேலாளரின் மேலாளர்)

ஒரு பரிசு சாதாரண மதிப்புடையதாக இருக்க வேண்டும்

அல்லது சமூக நிறுவனங்களின் குழுவில் சேவை செய்வதற்குச்

இருக்கக்கூடாது. பொதுவான மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய

உருவாக்கினால் அனுமதிக்கப்படாது. இதுபோன்ற அனைத்துச்
முன்கூட்டியே அங்கீகரிக்க வேண்டும். இலாப நோக்கற்ற

மற்றும் பெறுநரை ஒருபோதும் கடமையைத் தவறும் வகையில்

சாத்தியமான முரண்பாடுகள் இருந்தால் மட்டுமே அனுமதி தேவை.

பரிசுகள் எ.கா. நிறுவனத்தின் விளம்பர பொருட்கள்.

கொள்முதல்

ஒரு பரிசு பணம், கடன் அல்லது பண மதிப்புக்கு மாற்றக்கூடிய

சப்ளையர்கள் எந்தவொரு வணிக உறவுக்கும் முன் மதிப்பீடு

வேறு எதையும் கொண்டிருக்கக்கூடாது.

செய்வதற்காக, அனைத்துப் போட்டியிடும் சப்ளையர்களுக்கும்

சப்ளையர்கள் அல்லது பிற மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து

மற்றும் காலக்கெடு வழங்கப்பட வேண்டும். சப்ளையர்கள் வாங்கும்

இது சாத்தியமில்லாத சந்தர்ப்பங்களில் (எ.கா. அஞ்சல் மூலம்

செய்யப்படுவார்கள். நியாயமான செயல்முறையை உறுதி

ஒரே நிபந்தனைகளில் போட்டியிட ஒரே ஆவணங்கள், தகவல்

பரிசுகளை முடிந்தவரை மரியாதையுடன் நிராகரிக்க வேண்டும்.

நபர்களை தகவலைக் கசியவிட முயற்சி செய்யலாம் அல்லது

அனுப்பப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட நாடுகளில்

Code of Conduct

Nefab

அல்லது கலாச்சாரங்களில்), பரிசுகள் பொதுவான காட்சிக்கு

அறிவுசார் சொத்து

வழங்கப்படும்.

அறிவுசார் சொத்துரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில்

வைக்கப்படும் அல்லது தொண்டுக்கு நன்கொடையாக

விருந்தோம்பல் பொதுவாக உணவு மற்றும்/அல்லது
பொழுதுபோக்கு (எ.கா. இசை-, விளையாட்டு- அல்லது நாடக
நிகழ்வுகள்) உள்ளடங்கும் போது, ஒரு நிறுவனம் ஏற்கனவே

அறிவுசார் சொத்துரிமைகளை நாங்கள் மதிக்கிறோம்.

தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவாற்றல் பரிமாற்றம் செய்யப்பட

வேண்டும், மேலும் வாடிக்கையாளர் மற்றும் சப்ளையர் தகவல்
நியாயமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் சலுகைகளுடன்
பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

இருக்கும் அல்லது வருங்கால வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும்

தனியுரிமை

தொடங்க அல்லது மேம்படுத்த விரும்புகிறது.

பணியாளர்கள் உட்பட நாங்கள் வணிகம் செய்யும்

வணிகக் கூட்டாளர்களுடன் தனது வணிக உறவுகளைத்

•

விருந்தோம்பல் அனுமதிக்கப்பட வேண்டுமானால், அது
எப்போதும் வணிகக் கூட்டத்துடன் தொடர்புடையதாக
இருக்க வேண்டும், அங்கு வணிக உள்ளடக்கம் 		

•

பிரதானமாக இருக்கும்.

விருந்தோம்பலுக்கு ஹோஸ்ட் இருக்க வேண்டும்

மற்றும் விருந்தோம்பல் நியாயமான முறையில் 		
வழங்கப்பட வேண்டும் மற்றும் மதிப்பில் அடக்கமாக 		
இருக்க வேண்டும்.

தயாரிப்பு செயல்விளக்கம்/சோதனை, பயிற்சிகள் அல்லது

மாநாடுகளுக்கான குறிப்பு தளங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்கள்
அழைக்கப்படும் போது சில நேரங்களில் செலவுகள் ஏற்படும்.
•

செலுத்தப்படும் அனைத்துச் செலவுகளும் வணிகக்

கூட்டத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும்,
அங்கு வணிக உள்ளடக்கம் பிரதானமாக உள்ளது.

லஞ்சம், கிக்பேக் போன்றவை.

நாங்கள் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ, எந்த விதமான
லஞ்சம், கிக்பேக் அல்லது வேறு எந்த சட்டவிரோத அல்லது

நெறிமுறையற்ற பலனையும் கோரவோ, ஏற்கவோ, வழங்கவோ,
கொடுக்கவோ மாட்டோம்.
தகவல் வெளிப்படுத்தல்

பங்கேற்பாளரின் வணிகப் புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகளில்

அனைத்து வணிகப் பரிவர்த்தனைகளும் வெளிப்படையாகவும்
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சப்ளையர்கள், வாடிக்கையாளர்கள், நுகர்வோர் மற்றும்
அனைவரின் தனிப்பட்ட தகவலின் நியாயமான தனியுரிமை

எதிர்பார்ப்புகளைப் பாதுகாக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
தனிப்பட்ட தகவல்கள் சேகரிக்கப்படும்போது,

சேமிக்கப்படும்போது, செயலாக்கப்படும்போது,

கடத்தப்படும்போது மற்றும் பகிரப்படும்போது தனியுரிமை

மற்றும் தகவல் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைத்
தேவைகளுக்கு நாங்கள் இணங்குவோம்.
முரண்படும் கனிமங்கள்

“முரண்படும் கனிமங்கள்” டான்டலம், டின், டங்ஸ்டன் (மற்றும்
அவை உருவாகும் தாதுக்கள்) மற்றும் தங்கம் ஆகியவற்றைக்
கொண்டிருக்கும், அவை எங்கிருந்து பெறப்படுகின்றன,
பதப்படுத்தப்படுகின்றன அல்லது விற்கப்படுகின்றன.

பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான அமைப்பின்
(OECD) வழிகாட்டுதலுடன் ஒத்துப்போகும் வகையில் மூலப்

பொருட்களை மோதலில் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் அதிக ஆபத்துள்ள
பகுதிகளில் இருந்து தாதுப்பொருட்களின் பொறுப்பான
விநியோகச் சங்கிலிகள் அல்லது அதற்கு சமமான மற்றும்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட விடாமுயற்சி கட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப நாங்கள்
முயற்சி செய்கிறோம்.
போட்டி

பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின்படி
நாங்கள் எங்கள் செயல்பாடுகளை நடத்துகிறோம், மேலும்
போட்டிக்கு எதிரான ஒப்பந்தங்களில் நுழைவதைத்
தவிர்க்கிறோம்.

துல்லியமாகவும் பிரதிபலிக்கப்பட வேண்டும். பங்கேற்பாளரின்

இணக்க குறைகளைப் புகாரளித்தல்

நடைமுறைகள், வணிக நடவடிக்கைகள், கட்டமைப்பு,

விதிகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்பும் எந்தவொரு நடத்தையையும்

உழைப்பு, உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல்
நிதி நிலைமை மற்றும் செயல்திறன் பற்றிய தகவல்கள்

பொருந்தக்கூடிய விதிமுறைகள் மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள

தொழில் நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
விநியோகச் சங்கிலியில் உள்ள நிபந்தனைகள் அல்லது

நடைமுறைகளை தவறான முறையில் பதிவு செய்தல் அல்லது
தவறாகக் குறிப்பிடுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.

நமது இணையதளத்தின் மூலம் சட்டங்கள் அல்லது இந்த நடத்தை
புகாரளிக்க எங்கள் ஊழியர்கள், சப்ளையர்கள் மற்றும்
வாடிக்கையாளர்களை நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம்:
https://report.whistleb.com/nefab

We save environmental and financial resources by optimizing supply chains. It’s about innovating together to create smarter packaging and logistics solutions while always respecting people and ethical
standards. This contributes to a better tomorrow for our customers, for society and for the environment.
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