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அன்்ப புக்்பகுரியவர்பக்ளே,
நீஃபாபின்்ப  ளநாக்்பக்ம்ப , மமய மதிப்பபுக்ே்ப  மற்்பறும்ப நடத்பமத விதிக்ேில்ப  அடிக்்பளக்ாடிட்படு 
க்ாட்படப்பபட்படுே்பே விஷயங்பக்ேில்ப  பிரதிபலிக்்பக்ப்பபட்படுே்பேபடிளய, நாங்பக்ே்ப  எங்பக்ேது 
நன்்ப மதிப்பமபயும்ப நம்பபக்த்பதன்்ப மம பபற்்பறுே்பே எங்பக்ே்ப  பிராண்ப மடயும்ப பக்ௌரவிக்்பக் பதாடர்பந்பது 
முயற்்பசிக்்பகிளற்ாம்ப. ஒழுங்பகுமுமற் பதாழில்ப நடத்பமத, அமன்த்பது ஊழியர்பக்மேயும்ப சக்ாக்்பக்மேயும்ப 
நியாயமாக் நடத்பதுதல்ப , நமது பணியிட ஆளராக்்பகியம்ப மற்்பறும்ப பாதுக்ாப்பபு, வேங்பக்ேின்்ப  பதேிவான் 
நீடிப்பபுத்பதன்்ப மம மற்்பறும்ப ளசமிப்பபு ஆகியவற்்பறில்ப  க்வன்ம்ப பசலுத்பதுதல்ப  ஆகிய இமவளய நீஃபாபில்ப 
நமக்்பக்ான் முக்்பகிய மமயப்பபுே்பேிக்ோக் இருக்்பகிற்து. இந்பத மமயப்பபுே்பேிக்ே்ப  நமது உலக்ோவிய 
வாடிக்்பமக்யாேர்பக்ளுடனும்ப, அளதாடு நமது உரிமமயாேர்பக்ளுடனும்ப நன்்ப கு பபாருந்பதுகிற்து. 

நீஃபாபில்ப , நமக்்பபக்ன் பபாதுவான் ஒழுங்பகுமுமற் பதாழில்ப நமடமுமற்க்ளுக்்பகுரிய ஒரு பதாகுப்பபு 
க்ாணப்பபடுகிற்து. உலக் பநடுகிலும்ப நாம்ப  நமது பதாழிமல எப்பபடி நடத்பதி வருகிளற்ாம்ப என்்ப பமத 
நமது நடத்பமத விதிக்்பகுரிய பக்ாே்பமக் விவரிக்்பகிற்து. நமது வாடிக்்பமக்யாேர்பக்ே்ப, சக்ாக்்பக்ே்ப, 
பதாழில்ப கூட்படாேிக்ே்ப  மற்்பறும்ப இதர பங்பகுதாரர்பக்ேிடம்ப நம்பபிக்்பமக்மயயும்ப நம்பபக்த்பதன்்ப மமமயயும்ப 
உருவாக்்பகி அமத பாதுக்ாக்்பக் நாம்ப பதாடர்பந்பது பாடுபடுகிளற்ாம்ப. இந்பத நடத்பமத விதியின்்ப  கீழ்பவரும்ப 
அமன்த்பது பகுதிக்மேயும்ப ளமம்பபடுத்பத நாங்பக்ே்ப  பதாடர்பந்பது பாடுபடுகிளற்ாம்ப , என்ளவ அமன்த்பது 
நீஃபாப்ப க்ம்பபபன்ிக்ளும்ப ஊழியர்பக்ளும்ப நடத்பமத விதிக்்பகு க்ட்படுப்பபட்படு நடப்பபது க்ட்படாயமாகும்ப. 
ளமலும்ப நாங்பக்ே்ப  எங்பக்ே்ப  விநிளயாகிப்பபாேர்பக்ளும்ப இந்பத நடத்பமத விதிக்்பகு க்ட்படுப்பபட்படு நடக்்பக் 
ளவண்ப டுபமன் எதிர்பபார்பக்்பகிளற்ாம்ப , ளமலும்ப அதற்்பகு பபாருந்பதக்்பகூடிய சட்படங்பக்மே க்ாட்படிலும்ப 
உயர்பந்பத தரநிமலக்ே்ப  ளதமவப்பபடலாம்ப.

நீஃபாமப பபாருத்பதவமரயில்ப , சரியான் வழியில்ப பதாழில்ப பசய்பவளத நாமக்்பக்ான் ஆக்சிற்ந்பத 
வழியாக் இருக்்பகும்ப. நமது மக்்பக்ே்ப, நமது வாடிக்்பமக்யாேர்பக்ே்ப  மற்்பறும்ப நம்பமம சுற்்பறியுே்ப  உலக்த்பதின்்ப  
நன்்ப மமக்்பக்ாக் இந்பத அணுகுமுமற்மய நமடமுமற்யில்ப பக்ாண்ப டுவருவதற்்பகுரிய வழிக்ாட்படுதமல 
வகுக்்பக்ளவ இந்பத நடத்பமத விதி இருக்்பகிற்து.

பபர்ப ஓளேபென்்ப
தமலவர்ப மற்்பறும்ப தமலமம பசயல்ப அதிக்ாரி, நீஃபாப்ப
ஸ்ப டாக்்பளோம்ப, ஏப்பரல்ப  2022

நீஃபாப்

நடத்பமத 
பநறிமுமற்க்ே்ப  
பக்ாே்பமக்க்ே்ப
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சங்கத்தின் சுதந்திரம்:
உே்பேூர்ப அல்பலது தொடர்பபுடமய சட்படங்பக்ே்ப அன்ுமதிப்பபது 
போல, அன்மத்பது ஊழியர்பக்ேும்ப தங்பக்ே்ப விருப்பபப்பபடி 
தொழிற்்பசங்பக்ங்பக்ேம உருவாக்்பக்ி, க்ூட்படாக் பளரம்ப 
பளசுவதற்்பக்ும்ப, அமமதியான் க்ூட்படத்பதில்ப ஈடுபடுவதற்்பக்ும்ப 
சுதந்பதிரமாக் உே்பேன்ர்ப. தொழிலாேர்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப/அல்பலது 
அவர்பக்ேது பிரதிநிதிக்ே்ப, பாக்ுபாடு, பழிவாங்பக்ல்ப, மிரட்படல்ப 
அல்பலது துன்்பபுற்ுத்பதலுக்்பக்ு அஞ்பசாமல்ப, பணி நிலமமமக்ே்ப 
மற்்பற்ும்ப நிர்பவாக் நடமமுற்மக்ே்ப க்ுற்ித்பத நிர்பவாக்த்பதுடன்்ப 
க்ருத்பதுக்்பக்ேமயும்ப க்ுற்மக்ேமயும்ப வபேிப்பபடமயாக்த்ப 
தொடர்பபுக்ொே்பேவும்ப, பக்ிர்பந்பது க்ொே்பேவும்ப முடியும்ப.

கட்டாயப்படுத்தும் மற்றும் கட்டாயத்தின் பேரிலான உழைப்பு:
க்ட்படாயப்பபடுத்பதும்ப மற்்பற்ும்ப க்ட்படாயத்பதின்்ப பளரிலான் 
உழமப்பபு எந்பத வக்மயிலும்ப ஏற்்பற்ுக்்பக்ொே்பேப்பபடாது, 
மளலும்ப தொழிலாேர்ப ஒப்பபந்பதத்பதின்்பபடி அல்பலது 
உே்பேூர்ப சட்படங்பக்ேின்்பபடி நியாயமான் அற்ிவிப்பபு க்ாலம்ப 
வழங்பக்ப்பபட்படால்ப, அன்மத்பது ஊழியர்பக்ேுக்்பக்ும்ப அபராதம்ப 
இல்பலாமல்ப தங்பக்ே்ப வளலமயம விட்படு வபேியளற் உரிமம 
உண்படு. பணியாேர்பக்ே்ப பணம்ப அல்பலது அடமயாே 
ஆவணங்பக்ேம தங்பக்ே்ப முதலாேியிடம்ப டபபாசிட்ப சபய்பய 
வளண்படியதில்பலம. துணம ஒப்பபந்பததாரர்பக்ே்ப, முக்வர்பக்ே்ப 
அல்பலது தொழிலாேர்ப ஆட்பசளர்பப்பபு சபய்பபவர்பக்ே்ப 
பயன்்பபடுத்பதப்பபடும்பபோது, அவர்பக்ே்ப தொழிலாேர்பக்ேுடமய 
அடமயாே அல்பலது க்ுடியளற்்பற் ஆவணங்பக்ேம ஊழியர்பக்ோல்ப 
வமத்பதிருக்்பக்வோ, அழிக்்பக்வோ, மற்மக்்பக்வோ, பற்ிமுதல்ப 
சபய்பயவோ, மற்ுக்்பக்வோ க்ூடாது என்்பபதம நாங்பக்ே்ப 
உற்ுதிசபய்பக்ிற்ோம்ப. தொழிலாேர்பக்ே்ப தங்பக்ே்ப வளலமக்்பக்ாக் 
எந்பதவிதமான் க்ட்படணத்பதமயும்ப சபலுத்பத வளண்படிய க்ட்படாயம்ப 
இல்பலம என்்பபதமயும்ப நாங்பக்ே்ப உற்ுதிசபய்பக்ிற்ோம்ப.

இளம் தொழிலாளர்கள்:
Nefab இன்்ப சபயல்பபாட்படின்்ப எந்பத நிலமயிலும்ப க்ுழந்பதம 
தொழிலாேர்ப பயன்்பபடுத்பதப்பபடக்்பக்ூடாது. “க்ுழந்பதம” என்்பற் 
சொல்ப, 15 வயதிற்்பக்ுட்பபட்பட, அல்பலது க்ட்படாயக்்ப க்ல்பவியம 
முடிப்பபதற்்பக்ான் வயதிற்்பக்ுட்பபட்பட, அல்பலது நாட்படில்ப வளலம 
சபய்பவதற்்பக்ான் க்ுற்மந்பதபட்பச வயதிற்்பக்ு உட்பபட்பட, எது 
பபரியதோ அதமக்்ப க்ுற்ிக்்பக்ிற்து. பங்பக்ளற்்பபாேர்பக்ே்ப 
தொழிலாேர்பக்ேின்்ப வயதமச்ப சரிபார்பக்்பக் பொருத்பதமான் 
நுட்பபங்பக்லமயமச்ப சபயல்பபடுத்பத வளண்படும்ப. அன்மத்பதுச்ப 
சட்படங்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப ஒழுங்பக்ுமுற்மக்ேுக்்பக்ு இணங்பக் 
சட்படபூர்பவமான் பணியிட க்ற்்பற்ல்ப திட்படங்பக்ேின்்ப பயன்்பபாடு 
ஆதரிக்்பக்ப்பபடுக்ிற்து. 18 வயதுக்்பக்ுட்பபட்பட தொழிலாேர்பக்ே்ப 
(இேம்ப தொழிலாேர்பக்ே்ப) இரவுப்பபணி மற்்பற்ும்ப க்ூடுதல்ப நளரம்ப 
உட்பபட, அவர்பக்ேின்்ப உடல்பநலம்ப அல்பலது பாதுக்ாப்பபமப்ப 
பாதிக்்பக்க்்பக்ூடிய வளலமயமச்ப சபய்பயக்்பக்ூடாது. மாணவர்ப 
தொழிலாேர்பக்ே்ப பணியமர்பத்பதப்பபட்படால்ப, பொருந்பதக்்பக்ூடிய 
சட்படம்ப மற்்பற்ும்ப விதிமுற்மக்ேின்்பபடி அவர்பக்ேின்்ப பதிவுக்ே்ப 
மற்்பற்ும்ப உரிமமக்ேின்்ப சரியான் நிர்பவாக்த்பதம நாங்பக்ே்ப உற்ுதி 
சபய்பவோம்ப. க்ுழந்பதம தொழிலாேர்பக்ே்ப க்ண்படற்ியப்பபட்படால்ப, 
உதவி/நிவர்பத்பதி சபய்பயப்பபடும்ப.

நியாயமான வேலை நிபந்தனைகள்:
பணியாேர்பக்ே்ப தங்பக்ே்ப வட்படார மொழியில்ப வளலமவாய்பப்பபு 
ஒப்பபந்பதத்பதம எழுத்பதுப்பபூர்பவமாக் க்மயில்ப வமத்பதிருந்பது தங்பக்ே்ப 
வளலமக்்பக்ான் விதிமுற்மக்ேமயும்ப நிபந்பதன்மக்ேமயும்ப படித்பது 

அதம புரிந்பதுக்்பக்ொே்பேுதல்ப. தொழிலாேர்பக்ேுக்்பக்ு வழங்பக்ப்பபடும்ப 
இழப்பபீடு, க்ுற்மந்பதபட்பச ஊதியம்ப, க்ூடுதல்ப நளரப்பபணி மற்்பற்ும்ப 
சட்படப்பபூர்பவமாக் க்ட்படாயப்பபடுத்பதப்பபட்பட பலன்்பக்ே்ப உட்பபட, 
பொருந்பதக்்பக்ூடிய அன்மத்பது ஊதியச்ப சட்படங்பக்ேுக்்பக்ும்ப இணங்பக் 
வளண்படும்ப. அன்மத்பது ஊதிய அற்ிக்்பக்மக்ேும்ப தபேிவாக்வும்ப 
புரிந்பதுக்ொே்பேக்்பக்ூடியதாக்வும்ப இருக்்பக் வளண்படும்ப. வளலம 
நளரம்ப உே்பேூர்ப சட்படத்பதால்ப நிர்பணயிக்்பக்ப்பபட்பட அதிக்பட்பச 
நளரத்பதமவிட அதிக்மாக் இருக்்பக்க்்பக்ூடாது. மளலும்ப, ஒரு வாரத்பதிற்்பக்ு 
60 மணிநளரத்பதிற்்பக்ு மளல்ப வளலம சபய்பயக்்பக்ூடாது, க்ூடுதல்ப நளரம்ப 
உட்பபட, அவசரக்ால அல்பலது அசாதாரண சூழ்பநிலமக்ேமத்ப தவிர, 
அன்மத்பது க்ூடுதல்ப நளரங்பக்ேும்ப தன்்பன்ார்பவமாக் இருக்்பக் வளண்படும்ப. 
ஒவ்பவொரு ஏழு நாட்பக்ேுக்்பக்ும்ப ஊழியர்பக்ேுக்்பக்ு க்ுற்மந்பதபட்பசம்ப 
ஒரு  நாே்ப விடுமுற்ம அேிக்்பக்ப்பபடும்ப. ஒரு நாே்ப விடுமுற்ம 
என்்பற்ால்ப க்ுற்மந்பதது 24 மணிநளரம்ப. ஒழுங்பக்ு நடவடிக்்பக்மயாக் 
ஊதியத்பதில்ப இருந்பது பிடித்பதம்ப சபய்பய அன்ுமதிக்்பக்ப்பபடமாட்படாது. 
தொழிலாேர்பக்க்ேுக்்பக்ு சட்படப்பபூர்பவமாக்க்்ப க்ட்படாயப்பபடுத்பதப்பபட்பட 
இடமவளேமக்ே்ப, விடுமுற்மக்ே்ப மற்்பற்ும்ப விடுமுற்ம நாட்பக்ே்ப 
ஆக்ியற்்பற்ுக்்பக்ு அவர்பக்ேுக்்பக்ுச்ப சட்படப்பபூர்பவமாக் உரிமம 
உண்படு, நோய்பவாய்பப்பபட்படிருக்்பக்ும்ப போது அல்பலது மக்ப்பபளற்ு 
விடுப்பபு உட்பபட. தற்்பக்ாலிக், அன்ுப்பபுதல்ப மற்்பற்ும்ப ஒப்பபந்பத 
தொழிலாேர்பக்ேின்்ப அன்மத்பதுப்ப பயன்்பபாடுக்ேும்ப உே்பேூர்ப 
சட்படத்பதின்்ப வரம்பபுக்ேுக்்பக்ுே்ப இருக்்பக்ும்ப.

மன்ிதாபிமான் நடத்பதமக்ே்ப (புதியது):
வன்்பமுற்ம, பாலின் அடிப்பபடமயிலான் வன்்பமுற்ம, 
பாலியல்ப துன்்பபுற்ுத்பதல்ப, பாலியல்ப துஷ்பபிரயோக்ம்ப, உடல்ப 
ரீதியான் தண்படன்ம, மன் அல்பலது உடல்ப வற்்பபுற்ுத்பதல்ப, 
க்ொடுமமப்பபடுத்பதுதல்ப, பொது அவமான்ம்ப அல்பலது 
வாய்பமொழி துஷ்பபிரயோக்ம்ப உட்பபட க்டுமமயான் அல்பலது 
மன்ிதாபிமான்மற்்பற் முற்மயில்ப தொழிலாேர்பக்ேம 
நடத்பதக்்பக்ூடாது; அல்பலது அத்பதக்மய நடமமுற்மயின்்ப 
அச்பசுற்ுத்பதலும்ப இருக்்பக்க்்பக்ூடாது.இந்பதத்ப தளவமக்ேுக்்பக்ு ஆதரவான் 
ஒழுங்பக்ுமுற்மக்்ப க்ொே்பக்மக்ே்ப மற்்பற்ும்ப நடமமுற்மக்ே்ப தபேிவாக் 
வரமயற்ுக்்பக்ப்பபட்படு தொழிலாேர்பக்ேுக்்பக்ுத்ப தபரிவிக்்பக்ப்பபடும்ப.

பாக்ுபாடு இருக்்பக்க்்பக்ூடாது/துன்்பபுற்ுத்பதக்்பக்ூடாது:
எங்பக்ே்ப ஊழியர்பக்ேிடமயள பன்்பமுக்த்பதன்்பமம ஒரு 
நளர்பமற்மயான் பண்பபு. இன்ம்ப, நிற்ம்ப, பாலின்ம்ப, தளசியம்ப, 
பபற்்பற்ோர்ப நிலம, திருமண நிலம, க்ர்பப்பபம்ப, மதம்ப, அரசியல்ப 
க்ருத்பது, இன்ப்ப பின்்பன்ணி, சமூக் தோற்்பற்ம்ப, சமூக் அந்பதஸ்பது, 
வயது, தொழிற்்பசங்பக் உற்ுப்பபின்ர்ப, இயலாமம ஆக்ியவற்்பற்மப்ப 
பொருட்பபடுத்பதாமல்ப எந்பத பாக்ுபாடு அல்பலது துன்்பபுற்ுத்பதல்ப 
க்ூடாது, மளலும்ப இந்பதப்ப பண்பபுக்்பக்ூற்ுக்ே்ப எதுவும்ப பதவி 
உயர்பவுக்ே்ப, வபக்ுமதிக்ே்ப அல்பலது அது போன்்பற் எந்பத வளலம 
நடமமுற்மக்ேிலும்ப பயன்்பபடுத்பதப்பபடாது. 

ஒரள தக்ுதிக்ே்ப, அன்ுபவம்ப மற்்பற்ும்ப சபயல்பதிற்ன்்ப க்ொண்பட 
பணியாேர்பக்ே்ப சம வளலமக்்பக்ு சம ஊதியம்ப பபற்ுவார்பக்ே்ப. மதப்ப 
பழக்்பக் வழக்்பக்ங்பக்ேுக்்பக்ுத்ப தொழிலாேர்பக்ேுக்்பக்ு நியாயமான் 
இடவசதி வழங்பக்ப்பபடும்ப. க்ூடுதலாக், தொழிலாேர்பக்ே்ப 
அல்பலது பணியாேர்பக்ே்ப ஆக்க்்பக்ூடிய சாத்பதியமுே்பேவர்பக்ேம 
பாரபட்பசமாக் நடத்பதப்பபடுக்ிற் வக்மயில்ப க்ர்பப்பப பரிசோதன்ம, 
க்ன்்பன்ித்பதன்்பமம பரிசோதன்ம, அல்பலது உடல்ப 
பரிசோதன்ம உே்பேிட்பட மருத்பதுவ பரிசோதன்மக்ேுக்்பக்ு 
உட்பபடுத்பதப்பபடக்்பக்ூடாது.

மனித உரிமமகள்
சர்பவளதச அேவில்ப  பிரக்டன்ப்பபடுத்பதப்பபட்பட மன்ித உரிமமக்ேின்்ப  பாதுக்ாப்பமப நாங்ப க்ே்ப  ஆதரிக்்பகிளற்ாம்ப , 
மதிக்்பகிளற்ாம்ப , ளமலும்ப  நிறுவன்ம்ப  மன்ித உரிமம மீற்ல்ப க்ளுக்்பகு உடந்பமதயாக் இல்பமல என்்ப பமத 
உறுதிபசய்ப கிளற்ாம்ப .
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தொழில்ப பாதுக்ாப்பபு:
உடல்பநலம்ப மற்்பற்ும்ப பாதுக்ாப்பபு அபாயங்பக்ேுக்்பக்ு அதிக்ப்பபடியான் 
சாத்பதியக்்பக்ூற்ுக்ே்ப நளரிடும்ப தொழிலாேர்ப க்ண்படற்ியப்பபட்படு 
மதிப்பபிடப்பபட்படு, க்ட்படுப்பபாடுக்ேின்்ப படிநிலமயமப்ப 
பயன்்பபடுத்பதிக்்ப க்ுற்மக்்பக்ப்பபட வளண்படும்ப, இதில்ப அபாயத்பதம 
நீக்்பக்ுதல்ப, சபயல்பமுற்மக்ே்ப அல்பலது பொருட்பக்ேம மாற்்பற்ுதல்ப, 
முற்மயான் வடிவமமப்பபு மூலம்ப க்ட்படுப்பபடுத்பதுதல்ப, பொற்ியியல்ப 
மற்்பற்ும்ப நிர்பவாக்க்்ப க்ட்படுப்பபாடுக்ே்ப, தடுப்பபு பராமரிப்பபு மற்்பற்ும்ப 
பாதுக்ாப்பபான் வளலம நடமமுற்மக்ே்ப, மற்்பற்ும்ப தற்்பபோதமய 
தொழில்பசார்ப சுக்ாதாரம்ப மற்்பற்ும்ப பாதுக்ாப்பபு பயிற்்பசிக்ேம 
வழங்பக்ுதல்ப ஆக்ியவம அடங்பக்ும்ப. இந்பத வழிமுற்மக்ோல்ப 
ஆபத்பதுக்்பக்ேம போதுமான் அேவு க்ட்படுப்பபடுத்பத முடியாத 
பட்பசத்பதில்ப, தொழிலாேர்பக்ேுக்்பக்ுப்ப பொருத்பதமான், நன்்பக்ு 
பராமரிக்்பக்ப்பபட்பட, தன்ிப்பபட்பட பாதுக்ாப்பபு உபக்ரணங்பக்ே்ப 
மற்்பற்ும்ப இந்பத ஆபத்பதுக்ேுடன்்ப தொடர்பபுடமய ஆபத்பதுக்ே்ப 
பற்்பற்ிய க்ல்பவி பொருட்பக்ே்ப வழங்பக்ப்பபட வளண்படும்ப. 

க்ர்பப்பபிணிப்ப பபண்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப பாலூட்படும்ப தாய்பமார்பக்ேம அதிக் 
ஆபத்பதுக்ே்ப உே்பே பணி நிலமமமக்ேில்ப இருந்பது அக்ற்்பற்வும்ப, 
க்ர்பப்பபிணிப்ப பபண்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப பாலூட்படும்ப தாய்பமார்பக்ேுக்்பக்ு 
பணியிட ஆரோக்்பக்ியம்ப மற்்பற்ும்ப பாதுக்ாப்பபு அபாயங்பக்ேம 
அக்ற்்பற்வும்ப அல்பலது க்ுற்மக்்பக்வும்ப நியாயமான் நடவடிக்்பக்மக்ே்ப 
எடுக்்பக்ப்பபட வளண்படும்ப.

அவசரக்ால தயார்பநிலம:
சாத்பதியமான் அவசரக்ால சூழ்பநிலமக்ே்ப மற்்பற்ும்ப நிக்ழ்பவுக்ே்ப 
க்ண்படற்ியப்பபட்படு மதிப்பபீடு சபய்பயப்பபட வளண்படும்ப, 
மளலும்ப அவசரக்ால திட்படங்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப அவசர அற்ிக்்பக்ம, 
பணியாேர்ப அற்ிவிப்பபு மற்்பற்ும்ப வபேியளற்்பற்ும்ப நடமமுற்மக்ே்ப, 
பணியாேர்ப பயிற்்பசி மற்்பற்ும்ப பதிலேிப்பபு நடமமுற்மக்ேம 
சபயல்பபடுத்பதுவதன்்ப மூலம்ப அவற்்பற்ின்்ப தாக்்பக்த்பதமக்்ப க்ுற்மக்்பக் 
வளண்படும்ப. அவசரக்ால பயிற்்பசிக்ே்ப க்ுற்மந்பதபட்பசம்ப 
ஆண்படுக்்பக்ு ஒருமுற்மயாவது அல்பலது உே்பேூர்ப சட்படத்பதின்்பபடி 
தளவமப்பபடுபவம, எது மிக்வும்ப க்டுமமயான்தோ அதமச்ப 
சபயல்பபடுத்பத வளண்படும்ப. அவசரக்ாலத்ப திட்படங்பக்ேில்ப 
பொருத்பதமான் தீ க்ண்படற்ிதல்ப மற்்பற்ும்ப அடக்்பக்ுதல்ப க்ருவிக்ே்ப, 
தபேிவான் மற்்பற்ும்ப தடமயற்்பற் அவசரக்ால வபேியளற்்பற்ங்பக்ே்ப 
மற்்பற்ும்ப வழிக்ே்ப, போதுமான் வபேியளற்ும்ப வசதிக்ே்ப, 
அவசரக்ால பதிலேிப்பபவர்பக்ேுக்்பக்ான் தொடர்பபுத்ப தக்வல்ப 
மற்்பற்ும்ப மீட்பபுத்ப திட்படங்பக்ே்ப ஆக்ியவமயும்ப இருக்்பக் வளண்படும்ப. 
இத்பதக்மய திட்படங்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப நடமமுற்மக்ே்ப உயிர்ப, 
சுற்்பற்ுச்பசூழல்ப மற்்பற்ும்ப சொத்பதுக்்பக்ேுக்்பக்ு ஏற்்பபடும்ப தீங்பக்மக்்ப 
க்ுற்மப்பபதில்ப க்வன்ம்ப சபலுத்பத வளண்படும்ப.

தொழிலில் காயம் மற்றும் உடல் நலமின்மை:
தொழில்பசார்ப க்ாயம்ப மற்்பற்ும்ப உடல்ப நலமின்்பமம ஏற்்பபடுவதமத்ப 
தடுப்பபதற்்பக்ும்ப, நிர்பவக்ிப்பபதற்்பக்ும்ப, க்ண்பக்ாணிப்பபதற்்பக்ும்ப, 
அற்ிக்்பக்ம சபய்பவதற்்பக்ும்ப நடமமுற்மக்ே்ப மற்்பற்ும்ப அமமப்பபுக்ே்ப 

இருக்்பக் வளண்படும்ப: தொழிலாேர்ப அற்ிக்்பக்மயிடலம 
ஊக்்பக்ுவித்பதல்ப; க்ாயம்ப மற்்பற்ும்ப உடல்ப நலமின்்பமம நிக்ழ்பவுக்ேம 
வக்மப்பபடுத்பதவும்ப மற்்பற்ும்ப பதிவு சபய்பயவும்ப; தளவமயான் 
மருத்பதுவ சிக்ிச்பசமயம வழங்பக்ுதல்ப; வழக்்பக்ுக்ேம விசாரித்பது, 
அவற்்பற்ின்்ப க்ாரணங்பக்ேம அக்ற்்பற் சரியான் நடவடிக்்பக்மக்ேம 
சபயல்பபடுத்பதவும்ப; மற்்பற்ும்ப தொழிலாேர்பக்ே்ப வளலமக்்பக்ுத்ப 
திரும்பபுவதம எேிதாக்்பக்ுக்ிற்து.

தொழில்துறை சுகாதாரம்:
தொழிலாேர்பக்ேுக்்பக்ு நளரிடும்ப வளதியியல்ப, உயிரியல்ப 
மற்்பற்ும்ப முக்வர்பக்ேுக்்பக்ான் வபேிப்பபாடு, க்ட்படுப்பபாடுக்ேின்்ப 
படிநிலமயின்்பபடி அடமயாேம்ப க்ாணப்பபட வளண்படும்ப, மதிப்பபீடு 
சபய்பயப்பபட்படு க்ட்படுப்பபடுத்பதப்பபட வளண்படும்ப. சாத்பதியமான் 
அபாயங்பக்ே்ப அடமயாேம்ப க்ாணப்பபட்படால்ப, பங்பக்ளற்்பபாேர்பக்ே்ப 
சாத்பதியமான் அபாயங்பக்ேம அக்ற்்பற் மற்்பற்ும்ப/அல்பலது க்ுற்மக்்பக் 
வாய்பப்பபுக்ேமத்ப தளடுவார்பக்ே்ப. அபாயங்பக்ேம நீக்்பக்ுவது 
அல்பலது க்ுற்மப்பபது சாத்பதியமில்பலம என்்பற்ால்ப, சாத்பதியமான் 
அபாயங்பக்ே்ப முற்மயான் வடிவமமப்பபு, பொற்ியியல்ப மற்்பற்ும்ப 
நிர்பவாக்க்்ப க்ட்படுப்பபாடுக்ே்ப மூலம்ப க்ட்படுப்பபடுத்பதப்பபட வளண்படும்ப. 
அத்பதக்மய வழிமுற்மக்ோல்ப ஆபத்பதுக்்பக்ேம போதுமான் 
அேவு க்ட்படுப்பபடுத்பத முடியாதபோது, தொழிலாேர்பக்ேுக்்பக்ு 
பொருத்பதமான், நன்்பக்ு பராமரிக்்பக்ப்பபடும்ப, தன்ிப்பபட்பட பாதுக்ாப்பபு 
உபக்ரணங்பக்ேம இலவசமாக் வழங்பக் வளண்படும்ப. பாதுக்ாப்பபுத்ப 
திட்படங்பக்ே்ப தொடர்பந்பது சபயல்பபடுத்பதப்பபட வளண்படும்ப மற்்பற்ும்ப இந்பத 
ஆபத்பதுக்ேுடன்்ப தொடர்பபுடமய அபாயங்பக்ே்ப பற்்பற்ிய பயிற்்பசிப்ப 
பொருட்பக்ேம உே்பேடக்்பக்ியிருக்்பக்ும்ப.

உடல் உழைப்பு தேவைப்படும் வேலை:
க்மமுற்மயாக்ப்ப பொருட்பக்ேமக்்ப க்மயாேுதல்ப மற்்பற்ும்ப க்ன்மான் 
அல்பலது அடிக்்பக்டி தூக்்பக்ுதல்ப, நீண்பட நளரம்ப நிற்்பபது மற்்பற்ும்ப அதிக்த்ப 
திரும்பபத்ப திரும்பபச்ப சபய்பயக்்பக்ூடிய அல்பலது வலுக்்பக்ட்படாயமாக் 
க்ூற்ுக்ேம ஒருங்பக்ிணமத்பதல்ப பணிக்ே்ப உே்பேிட்பட உடல்ப ரீதியாக் 
தளவமப்பபடும்ப பணிக்ேின்்ப அபாயங்பக்ேுக்்பக்ு தொழிலாேர்ப 
வபேிப்பபாடுக்ே்ப அடமயாேம்ப க்ாணப்பபட்படு மதிப்பபீடு 
சபய்பயப்பபட்படு க்ட்படுப்பபடுத்பதப்பபட வளண்படும்ப.

இயந்பதிர பாதுக்ாப்பபு:
பாதுக்ாப்பபு அபாயங்பக்ேுக்்பக்ாக் உற்்பபத்பதி மற்்பற்ும்ப பிற் 
இயந்பதிரங்பக்ே்ப மதிப்பபீடு சபய்பயப்பபட வளண்படும்ப. இயந்பதிரங்பக்ே்ப 
தொழிலாேர்பக்ேுக்்பக்ுக்்ப க்ாயம்ப விேமவிக்்பக்ும்ப இடங்பக்ேில்ப உடல்ப 
பாதுக்ாப்பபு, இன்்படர்பலாக்்ப மற்்பற்ும்ப தடமக்ே்ப வழங்பக்ப்பபட வளண்படும்ப 
மற்்பற்ும்ப முற்மயாக்ப்ப பராமரிக்்பக்ப்பபட வளண்படும்ப.

சுகாதாரம் மற்்றும் பாதுகாப்பு

அமன்த்பது ஊழியர்பக்ளுக்்பகும்ப  சர்பவளதச தரநிமலக்ே்ப  மற்்பறும்ப  உே்பளூர்ப சட்படங்ப க்ேின்்ப படி ஆளராக்்பகியமான், 
பாதுக்ாப்பபான் மற்்பறும்ப  ளவமல பசய்ப யும்ப  சூழமல நாங்ப க்ே்ப  வழங்ப குகிளற்ாம்ப .
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காற்று உமிழ்வுகள்
க்ொந்பதேிப்பபான் க்ரிம இரசாயன்ங்பக்ே்ப, ஏரோசோல்பக்ே்ப, 
அரிக்்பக்ும்ப பொருட்பக்ே்ப, துக்ே்பக்ே்ப, ஓசோன்்ப சிதமவு பொருட்பக்ே்ப 
மற்்பற்ும்ப எரிப்பபு துணம தயாரிப்பபுக்ே்ப ஆக்ியவற்்பற்ின்்ப க்ாற்்பற்ு 
உமிழ்பவுக்ே்ப சாத்பதியமான்ால்ப, சிற்ந்பத தொழில்பநுட்பபங்பக்ேமப்ப 
பயன்்பபடுத்பதிக்்ப க்ட்படுப்பபடுத்பதப்பபட வளண்படும்ப. மாண்பட்பரீல்ப 
நபற்ிமுற்ம மற்்பற்ும்ப பொருந்பதக்்பக்ூடிய விதிமுற்மக்ேின்்பபடி 
ஓசோன்்ப சிதமவம ஏற்்பபடுத்பதும்ப பொருட்பக்ே்ப தவிர்பக்்பக்ப்பபட 
வளண்படும்ப.

பொருட்கள் கட்டுப்பாடுகள்
மற்ுசுழற்்பசி மற்்பற்ும்ப அக்ற்்பற்லுக்்பக்ான் லளபிேிங்ப உட்பபட, 
தயாரிப்பபுக்ே்ப மற்்பற்ும்ப உற்்பபத்பதியில்ப க்ுற்ிப்பபிட்பட பொருட்பக்ேின்்ப 
தடம அல்பலது க்ட்படுப்பபாடு தொடர்பபான் அன்மத்பது 
பொருந்பதக்்பக்ூடிய சட்படங்பக்ே்ப, விதிமுற்மக்ே்ப மற்்பற்ும்ப 
வாடிக்்பக்மயாேர்ப தளவமக்ேுக்்பக்ு நாங்பக்ே்ப இணங்பக்ுக்ிற்ோம்ப.

நீர் மேலாண்மை
தொழில்பதுற்ம சபயல்பமுற்மக்ேில்ப இருந்பது க்ழிவுநீரம 
அக்ற்்பற்ுவது சாத்பதியமான்ால்ப தவிர்பக்்பக்ப்பபட வளண்படும்ப, அது 
இருக்்பக்ும்ப போது, உே்பேூர்ப விதிமுற்மக்ேின்்பபடி சுத்பதிக்ரிப்பபு, 

க்ண்பக்ாணிப்பபு மற்்பற்ும்ப க்ட்படுப்பபாடு பயன்்பபடுத்பதப்பபடும்ப.

ஆற்்பற்ல்ப நுக்ர்பவு மற்்பற்ும்ப பச்பசமவீட்படு வாயு வபேியளற்்பற்ம்ப
ஆற்்பற்ல்ப நுக்ர்பவு மற்்பற்ும்ப ஸ்பக்ோப்பக்ே்ப 1 மற்்பற்ும்ப 2 க்ிரீன்்பேவுஸ்ப 
வாயு உமிழ்பவுக்ேின்்ப ஆதாரங்பக்ேமக்்ப க்ட்படுப்பபடுத்பத நாங்பக்ே்ப 
முயற்்பசி சபய்பக்ிற்ோம்ப, மளலும்ப நமது ஆற்்பற்ல்ப திற்ன்ம 
மளம்பபடுத்பதுவதற்்பக்ும்ப நமது க்ார்பபன்்ப தடயத்பதமக்்ப க்ுற்மப்பபதற்்பக்ும்ப 
எப்பபோதும்ப வழிக்ேமத்ப தளடுக்ிற்ோம்ப.

NEFAB விநிளயாக்ச்ப சங்ப கிலிக்மே ளமம்பபடுத்பதுவதன்்ப  மூலம்ப  வேங்ப க்மேச்ப ளசமிக்்பகிற்து. நிமலயான் ளபக்்பளக்ஜிங்ப  
மற்்பறும்ப  தேவாட தீர்பவுக்மே உருவாக்்பக் எங்ப க்ே்ப  வாடிக்்பமக்யாேர்பக்ளுடன்்ப  இமணந்பது புதுமமக்மே 
உருவாக்்பகுவதன்்ப  மூலம்ப  இமதச்ப பசய்ப கிளற்ாம்ப . எங்ப க்ே்ப  பசயல்பபாடுக்ே்ப  மற்்பறும்ப  விநிளயாக்ச்ப சங்ப கிலிக்ேில்ப  
சுற்்பறுச்பசூழல்ப  பசயல்பதிற்மன் ளமம்பபடுத்பத நாங்ப க்ே்ப  பதாடர்பந்பது பணியாற்்பறி வருகிளற்ாம்ப , இது எங்ப க்ே்ப  
வாடிக்்பமக்யாேர்பக்ளுக்்பகும்ப , சமூக்த்பதிற்்பகும்ப  மற்்பறும்ப  சுற்்பறுச்பசூழலுக்்பகும்ப  சிற்ந்பத எதிர்பக்ாலத்பமத உறுதிபசய்ப ய 
உதவுகிற்து.

சுற்்பறுச்பசூழல்ப

அனுமதி மற்றும் அறிக்கையிடுதல்
தளவமயான் அன்மத்பதுச்ப சுற்்பற்ுச்பசூழல்ப அன்ுமதிக்ேும்ப பபற்ப்பபட்படு 
பராமரிக்்பக்ப்பபட வளண்படும்ப மற்்பற்ும்ப அவற்்பற்ின்்ப சபயல்பபாட்படு 
மற்்பற்ும்ப அற்ிக்்பக்ம தளவமக்ே்ப பின்்பபற்்பற்ப்பபட வளண்படும்ப.

மாசு தடுப்பு மற்றும் வள குறைப்பு
மாசுபடுத்பதிக்ேின்்ப உமிழ்பவுக்ே்ப மற்்பற்ும்ப வபேியளற்்பற்ங்பக்ே்ப 
மற்்பற்ும்ப க்ழிவுக்ேம உருவாக்்பக்ுதல்ப ஆக்ியவம வேத்பதில்ப 
அல்பலது மாசுக்்ப க்ட்படுப்பபாட்படு க்ருவிக்ேமச்ப சளர்பப்பபது போன்்பற் 
நடமமுற்மக்ோல்ப க்ுற்மக்்பக்ப்பபட வளண்படும்ப அல்பலது 
அக்ற்்பற்ப்பபட வளண்படும்ப; உற்்பபத்பதி, பராமரிப்பபு மற்்பற்ும்ப வசதி 
சபயல்பமுற்மக்ேம மாற்்பற்ியமமத்பதல்ப; அல்பலது வளற்ு வழிக்ேில்ப. 
நீர்ப, புதமபடிவ எரிபொருே்பக்ே்ப, க்ன்ிமங்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப வன்ப்ப 
பொருட்பக்ே்ப உே்பேிட்பட இயற்்பக்ம வேங்பக்ேின்்ப பயன்்பபாடு, 
உற்்பபத்பதி, பராமரிப்பபு மற்்பற்ும்ப வசதி சபயல்பமுற்மக்ேம 
மாற்்பற்ியமமத்பதல்ப, பொருட்பக்ேம மாற்்பற்ுதல்ப, மற்ு பயன்்பபாடு, 
பாதுக்ாப்பபு, மற்ுசுழற்்பசி அல்பலது பிற் முற்மக்ே்ப போன்்பற் 
நடமமுற்மக்ோல்ப பாதுக்ாக்்பக்ப்பபட வளண்படும்ப.

அபாயகரமான பொருட்கள்
மன்ிதர்பக்ேுக்்பக்ு அல்பலது சுற்்பற்ுச்பசூழலுக்்பக்ு ஆபத்பதம விேமவிக்்பக்ும்ப 
இரசாயன்ங்பக்ே்ப, க்ழிவுக்ே்ப மற்்பற்ும்ப பிற்  பொருட்பக்ே்ப 
அடமயாேம்ப க்ாணப்பபட்படு, பபயரிடப்பபட்படு, அவற்்பற்ின்்ப 
பாதுக்ாப்பபான் க்மயாேுதல்ப, இயக்்பக்ம்ப, சளமிப்பபு (மண்ப மற்்பற்ும்ப நீர்ப 
க்சிவமத்ப தடுப்பபது உட்பபட), பயன்்பபடுத்பதுதல்ப, மற்ுசுழற்்பசி சபய்பதல்ப 
அல்பலது மற்ுபயன்்பபாடு மற்்பற்ும்ப அக்ற்்பற்ல்ப.ஆக்ியவற்்பற்ம உற்ுதி 
சபய்பய வளண்படும்ப.

திடக் கழிவு
அபாயமற்்பற் திடக்்பக்ழிவுக்ே்ப சிற்ந்பத நடமமுற்மக்ே்ப மற்்பற்ும்ப 
ஏற்்பக்ன்வள உே்பே உே்பேூர்ப விதிமுற்மக்ேின்்பபடி
நிர்பவக்ிக்்பக்ப்பபடுக்ின்்பற்ன். முடிந்பதால்ப, க்ழிவுக்ேமக்்ப க்ுற்மத்பதல்ப, 
மற்ுபயன்்பபாடு மற்்பற்ும்ப மற்ுசுழற்்பசி ஆக்ியவம விருப்பபமான் 
மளலாண்பமம மாற்்பற்ுக்ோக் இருக்்பக்ும்ப.

சுகாதாரம், உணவு மற்றும் வீடு
பதாழிலாேர்பக்ளுக்்பகுச்ப சுத்பதமான் க்ழிப்பபமற் வசதிக்ே்ப, குடிநீர்ப 
மற்்பறும்ப சுக்ாதார உணவு தயாரித்பதல்ப, ளசமிப்பபு மற்்பறும்ப உண்ப ணும்ப 
வசதிக்ே்ப ஆகியமவ தயாராக் இருக்்பக் ளவண்ப டும்ப.

பணியாேர்ப தங்பகும்ப விடுதிக்ே்ப சுத்பதமாக்வும்ப பாதுக்ாப்பபாக்வும்ப 
பராமரிக்்பக்ப்பபட ளவண்ப டும்ப, ளமலும்ப தகுந்பத அவசர வழிக்ே்ப  
மற்்பறும்ப வழிக்ே்ப, குேிப்பபதற்்பகு பவந்பநீர்ப, ளபாதுமான் பவேிச்பசம்ப  
மற்்பறும்ப பவப்பபம்ப மற்்பறும்ப க்ாற்்பளற்ாட்படம்ப, தன்ிப்பபட்பட மற்்பறும்ப 
மதிப்பபுமிக்்பக் பபாருட்பக்மே ளசமிப்பபதற்்பக்ான் தன்ித்பதன்ியாக் 
பாதுக்ாக்்பக்ப்பபட்பட தங்பகுமிடங்பக்ே்ப  மற்்பறும்ப நியாயமான் 
தன்ிப்பபட்பட இடம்ப ஆகியமவ நுமழவு மற்்பறும்ப பவேிளயறும்ப 
உரிமமக்ே்ப உட்பபட வழங்பக்ப்பபட ளவண்ப டும்ப.

உடல்பநலம்ப மற்்பறும்ப பாதுக்ாப்பபு பதாடர்பபான் தக்வல்ப:
பதாழிலாேர்பக்ளுக்்பகுப்ப பபாருத்பதமான் பணியிடச்ப சுக்ாதாரம்ப 
மற்்பறும்ப பாதுக்ாப்பபுத்ப தக்வல்ப மற்்பறும்ப பதாழிலாேியின்்ப  
பமாழியிளலா பதாழிலாேி புரிந்பது பக்ாே்பேக்்பகூடிய 
பமாழியிளலா பதாழிலாேர்பக்ே்ப  பவேிப்பபடும்ப அமன்த்பது 
பணியிட ஆபத்பதுக்்பக்ளுக்்பகும்ப பயிற்்பசி அேிக்்பக்ப்பபட ளவண்ப டும்ப. 
உடல்பநலம்ப மற்்பறும்ப பாதுக்ாப்பபு பதாடர்பபான் தக்வல்பக்ே்ப, 
பணியிடத்பதில்ப பதேிவாக் பவேியிடப்பபட்பட ளவண்ப டும்ப 
அல்பலது பதாழிலாேர்பக்ோல்ப அமடயாேம்ப க்ாணக்்பகூடிய 
மற்்பறும்ப அணுக்க்்பகூடிய இடத்பதில்ப மவக்்பக்ப்பபட ளவண்ப டும்ப. 
ளவமல பதாடங்பகுவதற்்பகு முன்்ப பும்ப அதன்்ப  பிற்கும்ப அமன்த்பதுத்ப 
பதாழிலாேர்பக்ளுக்்பகும்ப பயிற்்பசி அேிக்்பக்ப்பபடுகிற்து. எந்பதபவாரு 
உடல்பநலம்ப மற்்பறும்ப பாதுக்ாப்பபுக்்ப குமற்க்மேயும்ப பதிலடியின்்ப றி 
எழுப்பப பதாழிலாேர்பக்ே்ப  ஊக்்பகுவிக்்பக்ப்பபடுவார்பக்ே்ப.
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ஊழல்ப எதிர்பப்பபு
ஊழலம நாங்பக்ே்ப ஒருபோதும்ப பொற்ுத்பதுக்்பக்ொே்பவதில்பலம 
மற்்பற்ும்ப உலக்ோவிய ஒப்பபந்பதத்பதின்்ப 10வது க்ொே்பக்மயம 
ஆதரிக்்பக்ிற்ோம்ப:

“வணிக்ங்பக்ே்ப பணம்ப பற்ித்பதல்ப மற்்பற்ும்ப லஞ்பசம்ப உட்பபட 
அன்மத்பது வக்மக்ேிலும்ப ஊழலுக்்பக்ு எதிராக்ச்ப சபயல்பபட 
வளண்படும்ப.” வபேிப்பபடமயான் சர்பவதளச ஊழலின்்ப 
வரமயற்ம “தன்ிப்பபட்பட ஆதாயத்பதிற்்பக்ாக் ஒப்பபடமக்்பக்ப்பபட்பட 
அதிக்ாரத்பதம துஷ்பபிரயோக்ம்ப” என்்பபதாக்ும்ப. இது நிதி 
ஆதாயம்ப மட்படுமல்பல, நிதி அல்பலாத நன்்பமமக்ேமயும்ப க்ுற்ிக்்பக்ும்ப. 
பணியாேர்பக்ே்ப தன்ிப்பபட்பட க்ருத்பதுக்ே்ப அல்பலது உற்வுக்ேின்்ப 
அடிப்பபடமயில்ப அல்பல, முதலாேியின்்ப சிற்ந்பத நலன்்பக்ேின்்ப 
அடிப்பபடமயில்ப வணிக் முடிவுக்ேம எடுக்்பக்ிற்ார்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப 
அவர்பக்ேின்்ப தன்ிப்பபட்பட நலன்்பக்ே்ப முதலாேியின்்ப நலன்்பக்ேுடன்்ப 
முரண்பபடக்்பக்ூடிய அல்பலது முரண்பபடக்்பக்ூடிய சூழ்பநிலமக்ேமத்ப 
தவிர்பக்்பக்வும்ப. ஊழல்ப தடுப்பபுச்ப சட்படங்பக்ேுக்்பக்ு இணங்பக்ுவதம 
உற்ுதி சபய்பவதற்்பக்ாக் க்ண்பக்ாணிப்பபு, பதிவு சபய்பதல்ப மற்்பற்ும்ப 
அமலாக்்பக் நடமமுற்மக்ே்ப சபயல்பபடுத்பதப்பபடும்ப.

விற்்பபன்மக்ே்ப
நாங்பக்ே்ப வணிக்த்பதில்ப மட்படுமள பங்பக்ளற்்பபோம்ப, எங்பக்ே்ப 
சலுக்மக்ேின்்ப தரம்ப மற்்பற்ும்ப விலமயின்்ப அடிப்பபடமயில்ப 
வணிக்த்பதிற்்பக்ாக் நியாயமான் முற்மயில்ப லஞ்பசம்ப வழங்பக்ுவதன்்ப 
மூலமோ வளற்ு எந்பத நபற்ிமுற்மயற்்பற் நடத்பதமயில்ப ஈடுபடுவதன்்ப 
மூலமோ அல்பலாமல்ப போட்படியிட முடியும்ப.

வாரிய உற்ுப்பபின்ர்ப மற்்பற்ும்ப அதற்்பக்ுச்ப சமமான்வர்ப
ஒரு இலாப நோக்்பக்ற்்பற் நிற்ுவன்ம்ப அல்பலது அரசாங்பக்
நிற்ுவன்த்பதிற்்பக்ான் இயக்்பக்ுநர்பக்ே்ப க்ுழு அல்பலது ஒத்பத அமமப்பபில்ப 
உே்பே சளவமயான்து, சாத்பதியமான் முரண்பபாடுக்ேம 
உருவாக்்பக்ின்ால்ப அன்ுமதிக்்பக்ப்பபடாது. இதுபோன்்பற் அன்மத்பதுச்ப 
சளவமக்ேமயும்ப உங்பக்ே்ப தாத்பதா (உங்பக்ே்ப மளலாேரின்்ப 
மளலாேர்ப) முன்்பக்ூட்படியள அங்பக்ீக்ரிக்்பக் வளண்படும்ப. இலாப 
நோக்்பக்ற்்பற் அல்பலது சமூக் நிற்ுவன்ங்பக்ேின்்ப க்ுழுவில்ப சளவம 
சபய்பவதற்்பக்ுச்ப சாத்பதியமான் முரண்பபாடுக்ே்ப இருந்பதால்ப மட்படுமள 
அன்ுமதி தளவம.

க்ொே்பமுதல்ப
சப்பேமயர்பக்ே்ப எந்பதவொரு வணிக் உற்வுக்்பக்ும்ப முன்்ப மதிப்பபீடு 
சபய்பயப்பபடுவார்பக்ே்ப. நியாயமான் சபயல்பமுற்மயம உற்ுதி 
சபய்பவதற்்பக்ாக், அன்மத்பதுப்ப போட்படியிடும்ப சப்பேமயர்பக்ேுக்்பக்ும்ப 
ஒரள நிபந்பதன்மக்ேில்ப போட்படியிட ஒரள ஆவணங்பக்ே்ப, தக்வல்ப 
மற்்பற்ும்ப க்ாலக்்பக்படு வழங்பக்ப்பபட வளண்படும்ப. சப்பேமயர்பக்ே்ப 
வாங்பக்ும்ப நபர்பக்ேம தக்வலமக்்ப க்சியவிட முயற்்பசி சபய்பயலாம்ப 
அல்பலது சவால்ப விடலாம்ப அல்பலது அவர்பக்ேுக்்பக்ு விருப்பபமான் 

பநறிமுமற்க்ே்ப

நாங்ப க்ே்ப  எப்பபபாழுதும்ப  மக்்பக்மே மதிக்்பகிளற்ாம்ப , உயர்ப பநறிமுமற் தரங்ப க்மே நாங்ப க்ே்ப  மதிக்்பகிளற்ாம்ப , ளமலும்ப 
ஊழமல நாங்ப க்ே்ப  ஒருளபாதும்ப  சகித்பதுக்்பபக்ாே்பவதில்பமல. உலக்ோவிய ஒப்பபந்பதத்பதின்்ப  10வது பக்ாே்பமக்மய 
நாங்ப க்ே்ப  க்மடபிடிக்்பகிளற்ாம்ப : “வணிக்ங்ப க்ே்ப  பணம்ப  பறித்பதல்ப  மற்்பறும்ப  லஞ்பசம்ப  உட்பபட அமன்த்பது வமக்க்ேிலும்ப 
ஊழலுக்்பகு எதிராக்ச்ப பசயல்பபட ளவண்ப டும்ப .”

நிலமயில்ப இருக்்பக் தன்ிப்பபட்பட பலன்்பக்ேம வழங்பக்லாம்ப. 
எந்பதவொரு பணியாேரும்ப அத்பதக்மய சவால்பக்ே்ப அல்பலது 
சலுக்மக்ேம ஏற்்பக்க்்பக்ூடாது, அல்பலது வளற்ு எந்பத வக்மயிலும்ப 
தளவமயற்்பற் சபல்பவாக்்பக்ின்்ப க்ீழ்ப அல்பலது அதன்்ப சந்பதளக்த்பதிற்்பக்ு 
ஆோக் நளரிடும்ப. சப்பேமயர்பக்ேுக்்பக்ான் பளமபண்பட்படுக்ே்ப 
முற்மயான் தயாரிப்பபுக்ே்ப அல்பலது சளவமக்ேுக்்பக்ுப்ப பதிலாக் 
பொருத்பதமான்தாக்வும்ப, நியாயமான்தாக்வும்ப இருக்்பக் 
வளண்படும்ப.

பரிசுக்ே்ப, விருந்பதோம்பபல்ப மற்்பற்ும்ப சபலவுக்ே்ப
சட்படங்பக்ேம மீற்ும்ப அல்பலது வணிக்ப்ப பரிவர்பத்பதன்மயின்்ப
முடிவமப்ப பாதிக்்பக்ும்ப அல்பலது எங்பக்ே்ப வணிக்த்பதமத்ப 
தளவமயற்்பற் சபல்பவாக்்பக்ிற்்பக்ு ஆோக்்பக்க்்பக்ூடிய மூன்்பற்ாம்ப 
தரப்பபின்ருக்்பக்ுப்ப பரிசுக்ே்ப, நன்்பமமக்ே்ப, திருப்பபிச்ப சபலுத்பதுதல்பக்ே்ப 
அல்பலது பொழுதுபோக்்பக்ுக்ேம நாங்பக்ே்ப வழங்பக்வோ 
ஏற்்பக்வோ மாட்படோம்ப.
பொதுமக்்பக்ே்ப அல்பலது அரசு அதிக்ாரிக்ே்ப மற்்பற்ும்ப 
ஊழியர்பக்ேுடன்ான் அன்மத்பது உற்வுக்ேிலும்ப க்ுற்ிப்பபாக் க்வன்ம்ப 
சபலுத்பதப்பபட வளண்படும்ப. பரிசுக்ே்ப, விருந்பதோம்பபல்ப மற்்பற்ும்ப 
சபலுத்பதப்பபடும்ப சபலவுக்ே்ப ஒருபோதும்ப:
• அதிக்ப்பபடியான் அல்பலது ஆடம்பபரமாக் உணரப்பபடும்ப,
• அடிக்்பக்டி வழங்பக்ப்பபடக்்பக்ூடாது,
• பபற்ுநரம ஒரு க்டமமயின்்ப நிலமக்்பக்ு விட்படுவிடவும்ப 
அல்பலது வளற்ு இடத்பதில்ப எதமயும்ப திருப்பபித்ப தரக்்பக்ூடாது
பரிசுக்ேில்ப பொதுவாக் தொழில்பரீதியாக் வழங்பக்ப்பபடும்ப 
க்ுற்மந்பத மதிப்பபுே்பே பொருட்பக்ே்ப, இழப்பபீடு அல்பலது மதிப்பபம 
எதிர்பபார்பக்்பக்ாமல்ப இருக்்பக்ும்ப. நிற்ுவன்ங்பக்ேுக்்பக்ிடமயில்ப 
பாராட்படுக்்ப க்ுற்ியாக் இருப்பபதமத்ப தவிர வணிக்ச்ப சபயல்பபாட்படில்ப 
பரிசுக்ேுக்்பக்ு எந்பதப்ப பங்பக்ும்ப இருக்்பக்ாது.
ஒரு பரிசு சாதாரண மதிப்பபுடமயதாக் இருக்்பக் வளண்படும்ப 
மற்்பற்ும்ப பபற்ுநரம ஒருபோதும்ப க்டமமயமத்ப தவற்ும்ப வக்மயில்ப 
இருக்்பக்க்்பக்ூடாது. பொதுவான் மற்்பற்ும்ப ஏற்்பற்ுக்்பக்ொே்பேக்்பக்ூடிய 
பரிசுக்ே்ப எ.க்ா. நிற்ுவன்த்பதின்்ப விேம்பபர பொருட்பக்ே்ப.
ஒரு பரிசு பணம்ப, க்டன்்ப அல்பலது பண மதிப்பபுக்்பக்ு மாற்்பற்க்்பக்ூடிய 
வளற்ு எதமயும்ப க்ொண்படிருக்்பக்க்்பக்ூடாது. சப்பேமயர்பக்ே்ப 
அல்பலது பிற் மூன்்பற்ாம்ப தரப்பபின்ரிடமிருந்பது பரிசுக்ேம 
முடிந்பதவரம மரியாதமயுடன்்ப நிராக்ரிக்்பக் வளண்படும்ப. இது 
சாத்பதியமில்பலாத சந்பதர்பப்பபங்பக்ேில்ப (எ.க்ா. அஞ்பசல்ப மூலம்ப 
அன்ுப்பபப்பபட்பட பொருட்பக்ே்ப அல்பலது க்ுற்ிப்பபிட்பட நாடுக்ேில்ப 
அல்பலது க்லாச்பசாரங்பக்ேில்ப), பரிசுக்ே்ப பொதுவான் க்ாட்பசிக்்பக்ு 
வமக்்பக்ப்பபடும்ப அல்பலது தொண்படுக்்பக்ு நன்்பக்ொடமயாக் 
வழங்பக்ப்பபடும்ப.
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விருந்பதோம்பபல்ப பொதுவாக் உணவு மற்்பற்ும்ப / அல்பலது
பொழுதுபோக்்பக்ு (எ.க்ா. இசம-, விேமயாட்படு- அல்பலது நாடக் 
நிக்ழ்பவுக்ே்ப) உே்பேடங்பக்ும்ப போது, ஒரு நிற்ுவன்ம்ப ஏற்்பக்ன்வள 
இருக்்பக்ும்ப அல்பலது வருங்பக்ால வாடிக்்பக்மயாேர்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப 
வணிக்க்்ப க்ூட்படாேர்பக்ேுடன்்ப தன்து வணிக் உற்வுக்ேமத்ப 
தொடங்பக் அல்பலது மளம்பபடுத்பத விரும்பபுக்ிற்து.
•  விருந்பதோம்பபல்ப அன்ுமதிக்்பக்ப்பபட வளண்படுமான்ால்ப, அது 

எப்பபோதும்ப வணிக்க்்ப க்ூட்படத்பதுடன்்ப தொடர்பபுடமயதாக் 
இருக்்பக் வளண்படும்ப, அங்பக்ு வணிக் உே்பேடக்்பக்ம்ப 
பிரதான்மாக் இருக்்பக்ும்ப.

•  விருந்பதோம்பபலுக்்பக்ு ேோஸ்பட்ப இருக்்பக் வளண்படும்ப மற்்பற்ும்ப 
விருந்பதோம்பபல்ப நியாயமான் முற்மயில்ப வழங்பக்ப்பபட 
வளண்படும்ப மற்்பற்ும்ப மதிப்பபில்ப அடக்்பக்மாக் இருக்்பக் 
வளண்படும்ப.

தயாரிப்பபு சபயல்பவிேக்்பக்ம்ப/சோதன்ம, பயிற்்பசிக்ே்ப அல்பலது 
மாநாடுக்ேுக்்பக்ான் க்ுற்ிப்பபு தேங்பக்ேுக்்பக்ு வாடிக்்பக்மயாேர்பக்ே்ப 
அழமக்்பக்ப்பபடும்ப போது சில நளரங்பக்ேில்ப சபலவுக்ே்ப ஏற்்பபடும்ப.
•  சபலுத்பதப்பபடும்ப அன்மத்பதுச்ப சபலவுக்ேும்ப வணிக்க்்ப 

க்ூட்படத்பதுடன்்ப தொடர்பபுடமயதாக் இருக்்பக் வளண்படும்ப, 
அங்பக்ு வணிக் உே்பேடக்்பக்ம்ப பிரதான்மாக் உே்பேது.

லஞ்பசம்ப, க்ிக்்பபளக்்ப போன்்பற்வம:
நாங்பக்ே்ப நளரடியாக்வோ மற்மமுக்மாக்வோ, எந்பத விதமான் 
லஞ்பசம்ப, க்ிக்்பபளக்்ப அல்பலது வளற்ு எந்பத சட்படவிரோத அல்பலது 
நபற்ிமுற்மயற்்பற் பலன்மயும்ப க்ோரவோ, ஏற்்பக்வோ, 
வழங்பக்வோ, க்ொடுக்்பக்வோ மாட்படோம்ப.

தக்வல்ப வபேிப்பபடுத்பதல்ப:
பங்பக்ளற்்பபாேரின்்ப வணிக்ப்ப புத்பதக்ங்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப பதிவுக்ேில்ப 
அன்மத்பது வணிக்ப்ப பரிவர்பத்பதன்மக்ேும்ப வபேிப்பபடமயாக்வும்ப 
துல்பலியமாக்வும்ப பிரதிபலிக்்பக்ப்பபட வளண்படும்ப. பங்பக்ளற்்பபாேரின்்ப 
உழமப்பபு, உடல்பநலம்ப மற்்பற்ும்ப பாதுக்ாப்பபு, சுற்்பற்ுச்பசூழல்ப 
நடமமுற்மக்ே்ப, வணிக் நடவடிக்்பக்மக்ே்ப, க்ட்படமமப்பபு, 
நிதி நிலமமம மற்்பற்ும்ப சபயல்பதிற்ன்்ப பற்்பற்ிய தக்வல்பக்ே்ப 
பொருந்பதக்்பக்ூடிய விதிமுற்மக்ே்ப மற்்பற்ும்ப நடமமுற்மயில்ப உே்பே 
தொழில்ப நடமமுற்மக்ேுக்்பக்ு ஏற்்பப வபேிப்பபடுத்பதப்பபட வளண்படும்ப. 
விநியோக்ச்ப சங்பக்ிலியில்ப உே்பே நிபந்பதன்மக்ே்ப அல்பலது 
நடமமுற்மக்ேம தவற்ான் முற்மயில்ப பதிவு சபய்பதல்ப அல்பலது 
தவற்ாக்க்்ப க்ுற்ிப்பபிடுவது ஏற்்பற்ுக்்பக்ொே்பே முடியாதது.

அற்ிவுசார்ப சொத்பது:
அற்ிவுசார்ப சொத்பதுரிமமக்ேம நாங்பக்ே்ப மதிக்்பக்ிற்ோம்ப. 
அற்ிவுசார்ப சொத்பதுரிமமக்ேமப்ப பாதுக்ாக்்பக்ும்ப வக்மயில்ப 
தொழில்பநுட்பபம்ப மற்்பற்ும்ப அற்ிவாற்்பற்ல்ப பரிமாற்்பற்ம்ப சபய்பயப்பபட 
வளண்படும்ப, மளலும்ப வாடிக்்பக்மயாேர்ப மற்்பற்ும்ப சப்பேமயர்ப தக்வல்ப 
நியாயமான் நுழமவு மற்்பற்ும்ப வபேியளற்ும்ப சலுக்மக்ேுடன்்ப 
பாதுக்ாக்்பக்ப்பபட வளண்படும்ப.

தன்ியுரிமம: 
சப்பேமயர்பக்ே்ப, வாடிக்்பக்மயாேர்பக்ே்ப, நுக்ர்பவோர்ப மற்்பற்ும்ப 
பணியாேர்பக்ே்ப உட்பபட நாங்பக்ே்ப வணிக்ம்ப சபய்பயும்ப 
அன்மவரின்்ப தன்ிப்பபட்பட தக்வலின்்ப நியாயமான் தன்ியுரிமம 
எதிர்பபார்பப்பபுக்ேமப்ப பாதுக்ாக்்பக் நாங்பக்ே்ப க்டமமப்பபட்படுே்பேோம்ப. 
தன்ிப்பபட்பட தக்வல்பக்ே்ப சளக்ரிக்்பக்ப்பபடும்பபோது, 
சளமிக்்பக்ப்பபடும்பபோது, சபயலாக்்பக்ப்பபடும்பபோது, 
க்டத்பதப்பபடும்பபோது மற்்பற்ும்ப பக்ிரப்பபடும்பபோது தன்ியுரிமம 
மற்்பற்ும்ப தக்வல்ப பாதுக்ாப்பபுச்ப சட்படங்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப ஒழுங்பக்ுமுற்மத்ப 
தளவமக்ேுக்்பக்ு நாங்பக்ே்ப இணங்பக்ுவோம்ப.

முரண்பபடும்ப க்ன்ிமங்பக்ே்ப:
“முரண்பபடும்ப க்ன்ிமங்பக்ே்ப” டான்்படலம்ப, டின்்ப, டங்பஸ்படன்்ப (மற்்பற்ும்ப 
அவம உருவாக்ும்ப தாதுக்்பக்ே்ப) மற்்பற்ும்ப தங்பக்ம்ப ஆக்ியவற்்பற்மக்்ப 
க்ொண்படிருக்்பக்ும்ப, அவம எங்பக்ிருந்பது பபற்ப்பபடுக்ின்்பற்ன், 
பதப்பபடுத்பதப்பபடுக்ின்்பற்ன் அல்பலது விற்்பக்ப்பபடுக்ின்்பற்ன். 
பொருோதார ஒத்பதுழமப்பபு மற்்பற்ும்ப மளம்பபாட்படிற்்பக்ான் 
அமமப்பபின்்ப (OECD) வழிக்ாட்படுதலுடன்்ப ஒத்பதுப்பபோக்ும்ப வக்மயில்ப 
மூலப்ப பொருட்பக்ேம மோதலில்ப பாதிக்்பக்ப்பபட்பட மற்்பற்ும்ப 
அதிக் ஆபத்பதுே்பே பக்ுதிக்ேில்ப இருந்பது தாதுப்பபொருட்பக்ேின்்ப 
பொற்ுப்பபான் விநியோக்ச்ப சங்பக்ிலிக்ே்ப அல்பலது அதற்்பக்ு 
சமமான் மற்்பற்ும்ப அங்பகீ்க்ரிக்்பக்ப்பபட்பட விடாமுயற்்பசி க்ட்படமமப்பபிற்்பக்ு 
ஏற்்பப நாங்பக்ே்ப முயற்்பசி சபய்பக்ிற்ோம்ப.

போட்படி:
பொருந்பதக்்பக்ூடிய சட்படங்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப ஒழுங்பக்ுமுற்மக்ேின்்பபடி 
நாங்பக்ே்ப எங்பக்ே்ப சபயல்பபாடுக்ேம நடத்பதுக்ிற்ோம்ப, மளலும்ப 
போட்படிக்்பக்ு எதிரான் ஒப்பபந்பதங்பக்ேில்ப நுழமவதமத்ப 
தவிர்பக்்பக்ிற்ோம்ப.

இணக்்பக் க்ுற்மக்ேமப்ப புக்ாரேித்பதல்ப:
நமது இணமயதேத்பதின்்ப மூலம்ப சட்படங்பக்ே்ப அல்பலது இந்பத 
நடத்பதம விதிக்ேம மீற்ுவதாக் நீங்பக்ே்ப நம்பபும்ப எந்பதவொரு 
நடத்பதமயமயும்ப புக்ாரேிக்்பக் எங்பக்ே்ப ஊழியர்பக்ே்ப, 
சப்பேமயர்பக்ே்ப மற்்பற்ும்ப வாடிக்்பக்மயாேர்பக்ேம நாங்பக்ே்ப 
ஊக்்பக்ுவிக்்பக்ிற்ோம்ப:
https://report.whistleb.com/nefab



We save environmental and financial resources by optimizing supply chains. It’s about innovating to-
gether 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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