amfori BSCI நடத்தை விைி1

ைற்ப ொதைய amfori BSCI நடத்தை விைிப் ைிப்பு 1/2014, amfori BSCI ங்பேற் ொளர்ேள்
ைங்ேளது வழங்ேல் சங்ேிலிேளில் அமல் டுத்ை முயற்சிக்கும் மைிப்புேள் மற்றும்
பேொள்தேேதள அதமப் தை பநொக்ேமொேக் பேொண்டுள்ளது. இது பவளிநொட்டு வர்த்ைே
சங்ேத்ைொல் (amfori -ஆே 1/1/2018 முைல்) ஆபமொைிக்ேப் ட்டது. மற்றும், BSCI நடத்தை
விைிப் ைிப்பு 2009-ஐ அதைத்து பமொழிப யர்ப்புேளிலும் இது இரத்து பசய்ேிறது.
ைற்ப ொதைய amfori BSCI -யின் நடத்தை விைி, மூன்று ிரைொை ிொிவுேதளக் பேொண்டது:
a) அதைத்து வர்த்ைே நிறுவைங்ேளுக்கும் ப ொருந்ைக்கூடிய ஒரு முன்னுதர, விளக்ேம்,
எமது மைிப்பு மற்றும் அமல் டுத்ைல்; b) பேொள்தேேள், மிேக் குறிப் ொே amfori BSCI
ங்பேற் ொளர்ேளின் பைொழில் ங்குைொரர்ேதளக் குறிப் தவ மற்றும் c) amfori BSCI
அமல் டுத்ைல் விைிமுதறேள், amfori BSCI பமற்பேொள் மற்றும் amfori BSCI
பசொற்ேளஞ்சியம் ஆேிய, amfori BSCI -யின் விளக்ேம் மற்றும் அமல் டுத்ைல் மீைொை
விவரமொை ைேவல்ேதள வழங்கும் பநறிமுதறயின் ஒருங்ேிதணந்ை குைிேள்.
amfori BSCI நடத்தை விைி ைிப்பு 1/2014, 1 ஜைவொி 2014 அன்று நதடமுதறக்கு
வருேின்றது. இந்ை விைியின் பேொள்தேேளுக்ேொை amfori BSCI -யின் ேண்ேொணிப்பு 2015
ஜைவொி மொைம் பைொடங்கும். எைபவ, BSCI விைி
ைிப்பு 2009-க்கு எைிரொைத்
ைணிக்தேேள், ஜைவொி 2015 முைல் பசல்லு டியொேொது. இந்ை ஆவணத்ைின் ஆங்ேிலப்
ைிப்பு சட்டபூர்வமொேப் ிதணக்ேப் ட்ட ஒன்றொகும்.

I.

முன்னுதர

______________________________________________________________________________

மைிை வளதமக்கும், சமூேப் ப ொருளொைொர வளர்ச்சிக்கும், சர்வபைச வர்த்ைேம் என் து ஒரு
முக்ேிய வொேைமொே இருப் ைன் அங்ேீேொரமொே, பவளிநொட்டு வர்த்ைேச் சங்ேம் amfori யொல் amfori BSCI (amfori BSCI) பைொடங்ேப் ட்டது.
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இந்ை நடத்தை விைி (amfori BSCI நடத்தை விைி) என் து, amfori BSCI
ங்பேற் ொளர்ேளின் நம் ிக்தே மற்றும் ைங்ேளது பைொழில் ங்குைொரர்ேளிடம் அவர்ேள்
பேொண்டிருக்கும்
எைிர் ொர்ப்புேதளப்
ிரைி லிக்ேின்ற,
பேொள்தேேள்
மற்றும்
மைிப்புேளின் பைொகுப் ொகும்.
இந்ை amfori BSCI நடத்தை விைியொைது, சர்வபைச மரபுேதளக் குறிக்ேிறது.
உைொரணத்ைிற்கு, உலேளொவிய மைிை உொிதமேள் ிரேடைம், குழந்தைேளின் உொிதமேள்
மற்றும் வர்த்ைேக் பேொள்தேேள், வர்த்ைேம் மற்றும் மைிை உொிதமேளுக்ேொை ஐ.நொ. (UN)
வழிேொட்டும் பேொள்தேேள், ப ொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்ேொை அதமப்பு
வழிேொட்டுைல்ேள் (OECD Guidelines), ஐ.நொ. குபளொ ல் ேொம்ப க்ட் (UN Global
Compact) மற்றும் சர்வபைச பைொழிலொளர் அதமப்பு (ILO) மரபுேள், மற்றும் வழங்ேல்
சங்ேிலியில் உள்ள ணி நிதலதமேதள பமம் டுத்துைல் பைொடர் ொை ொிந்துதரேள்.
amfori BSCI -யின் நடத்தை விைிேதள ஏற்றுக் பேொள்ளும் வணிே நிறுவைங்ேள், இந்ை
ஆவணத்ைில் உள்ள பேொள்தேேள் மற்றும் ைங்ேள் பசல்வொக்கு வட்டத்ைிற்குள், மைிை
உொிதமேள் மீைொை ைங்ேளது ப ொறுப்பு ஆேியவற்தற உறுைியளிக்ேின்றை.
amfori BSCI மற்றும் அைன் ங்பேற் ொளர்ேள் (amfori BSCI ங்பேற் ொளர்ேள்), சமூேப்
ப ொறுப்புதடய வணிேத்ைின் பேொள்தேேதள வலுப் டுத்துவைற்ேொே, பைொழில்
ங்குைொரர்ேள் மற்றும் ங்குைொரர்ேளிதடபய ஒரு ஆக்ேபூர்வமொை, பவளிப் தடயொை
உதரயொடதலத் பைொடர்ேின்றைர். பமலும், நிதலயொை பைொழில்ேளுக்குத் பைதவயொை
முக்ேிய அம்சமொே, பைொழிலொளர்ேள் மற்றும் நிர்வொேத்ைிற்ேிதடபய முைிர்ச்சியொை
பைொழில்துதற உறவுேள் வளர்வதை அவர்ேள் ேொண்ேின்றைர்.

II.

விளக்ேம்

______________________________________________________________________________

amfori BSCI நடத்தை விைியில், "வணிே நிறுவைங்ேள்" என் து amfori BSCI
ங்பேற் ொளர்ேள் மற்றும் அவர்ேளின் வழங்ேல் சங்ேிலியில் உள்ள பைொழில்
ங்குைொரர்ேள், குறிப் ொே உற் த்ைியொளர்ேள் ஆேிய இருவதரயும் உள்ளடக்ேியது.
amfori BSCI நடத்தை விைியின் (பசயலொக்ே விைிமுதறேள், amfori BSCI பமற்பேொள்ேள்
மற்றும் amfori BSCI பசொற்ேளஞ்சியம்) முடிவில் குறிப் ிடப் டும் ின்ைிதணப்புேள்,
amfori BSCI நடத்தை விைியின் ஒரு ஒருங்ேிதணந்ை குைிதய உருவொக்குேின்றை. amfori
BSCI நடத்தை விைி, அந்ைப்
ின்ைிதணப்புேளுடன் இதணத்து வொசிக்ேப் ட்டு,
புொிந்துபேொள்ளப் ட பவண்டும்.
வழங்ேல் சங்ேிலியில் ைங்ேளது ங்தேப் ப ொறுத்தும், amfori BSCI -க்குள் அதவ
ேண்ேொணிக்ேப் ட பவண்டுமொ இல்தலயொ என் தைப் ப ொறுத்தும், ஒவ்பவொரு வணிே
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நிறுவைமும்
ல்பவறு
பேொண்டுள்ளை.

அமல் டுத்ைல்

விைிமுதறேதளக்

ேதட ிடிப் ைற்ேொேக்

III. எமது மைிப்புேள்
______________________________________________________________________________

amfori BSCI நடத்தை விைிதய ஒத்துக் பேொள்வைன் மூலமும், அதைத் ைங்ேள் வழங்ேல்
சங்ேிலிக்குப்
ரப்புவைன் மூலமும், amfori BSCI
ங்பேற் ொளர்ேள் ேீழ்க்ேண்ட
மைிப்புேளொல் வழிநடத்ைப் டுேிறொர்ேள்:




பைொடர் பமம் ொடு: amfori BSCI நடத்தை விைிதய டிப் டியொை முன்பைற்ற
அணுகுமுதறேளில் அமல் டுத்துவைற்கு amfori BSCI ங்பேற் ொளர்ேள் உறுைி
பமற்பேொள்ேிறொர்ேள். ைங்ேள் நிறுவைங்ேளில் உள்ள
ணி நிதலதமேளின்
பைொடர்ச்சியொை
முன்பைற்றத்தை
ைமது
பைொழில்
ங்குைொரர்ேள்
உறுைிப் டுத்துவதை amfori BSCI ங்பேற் ொளர்ேள் எைிர் ொர்க்ேின்றைர்.
ஒத்துதழப்பு:
இதணந்து
ணியொற்றுவது
மற்றும்
ப ொதுவொை
ஒரு
அணுகுமுதறதய பமற்பேொள்வைன் மூலம், amfori BSCI
ங்பேற் ொளர்ேள்
ைங்ேளது வழங்ேல் சங்ேிலிேளில் ணி நிதலதமேதள பமம் டுத்துவைற்ேொை ஒரு
சிறந்ை ைொக்ேம் மற்றும் அைிே வொய்ப்புேதளப் ப றுவர். வழங்ேல் சங்ேிலியில்
பைொழில் ங்குைொரர்ேளுடைொை, குறிப் ொே பமம் ொடு அதடவைற்ேொே ஆைரவு
பைதவப் டு வர்ேளுடைொை உறவில், ஒத்துதழப் ின் மைிப்பு சம அளவு
முக்ேியமொைைொகும்.
இபைப ொல், வணிேம் மற்றும்
ொைிக்ேப் ட்ட
ல்பவறு மட்டங்ேளிலுள்ள
ங்குைொரர்ேளுக்கும் இதடபயயொை உறவில் ஒத்துதழப்பு மிே முக்ேியமொைைொகும்.



அைிேொரமளித்ைல்: amfori BSCI ங்பேற் ொளர்ேள் மற்றும் அவர்ேளது பைொழில்
ங்குைொரர்ேளுக்கு, குறிப் ொேக் ேண்ேொணிக்ேப் டும் உற் த்ைியொளர் விஷயத்ைில்,
மைிை உொிதம மற்றும் பைொழிலொளர் உொிதமேதள மைிக்கும் வதேயில் அவர்ேளின்
வழங்ேல் சங்ேிலிதய அ ிவிருத்ைி பசய்வபைொடு, வழங்ேல் சங்ேிலியில் வணிே
அலகுேளுக்கு நிதலயொை முதறயில் ணி நிதலதமேதள பமம் டுத்ை உைவும்
சொைைங்ேதள வழங்ேவும் அைிேொரம் அளிப் பை amfori BSCI -ன் முக்ேிய
பநொக்ேமொகும். amfori BSCI பேொள்தேேதள வணிே நிறுவைங்ேளின்
ேலொச்சொரத்ைின் தமத்துக்குக் பேொண்டு வருவைில் உள் பமலொண்தம அதமப்புேள்
வளர்ச்சி ஒரு முக்ேிய ங்தே வேிக்ேிறது.
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IV. அமல் டுத்ைல்
______________________________________________________________________________

amfori BSCI நடத்தை விைிேளில் அதமக்ேப் ட்டுள்ள பேொள்தேேள், amfori BSCI
ங்பேற் ொளர்ேள் ைங்ேள் வழங்ேல் சங்ேிலிேளின் சமுைொய நடத்தை பைொடர் ொேக்
பேொண்டுள்ள சொைிக்ே நிதைக்கும் இலக்குேள் மற்றும் குதறந்ை ட்ச எைிர் ொர்ப்புேதளக்
குறிக்ேின்றை.
சொைிக்ே நிதைக்கும் இலக்குேள் மொறொமல் இருந்ைொலும், சொி ொர்க்ேக்கூடிய சமூே
ைரநிதலேளொே பமொழிப யர்க்ேப் ட்டிருக்கும் amfori BSCI நடத்தை விைிேளின்
குதறந்ை ட்ச எைிர் ொர்ப்புேள், சமூே மொற்றங்ேளுக்கு ஏற்றொற்ப ொல் மொறலொம்.
amfori BSCI ங்பேற் ொளர்ேள், amfori BSCI நடத்தை விைிேளின் இலக்தே அதடவைற்கு
நியொயமொை முயற்சிேதளப் யன் டுத்ை பவண்டும். எல்லொ பநரங்ேளிலும் ைங்ேளது
அதைத்து பைொழில் ங்குைொரர்ேளின் முழுதமயொை அனுசொிப் ிற்கு உத்ைரவொைம் அளிக்ே
முடியொை ப ொது, amfori BSCI ங்பேற் ொளர்ேள், amfori BSCI நடத்தை விைிேதளக்
ேதட ிடிக்ே, குறிப் ொே amfori BSCI நடத்தை விைிேள் ேதட ிடிக்ேப் டொை ஆ த்து
அைிேம் ேொணப் டும் மண்டலங்ேள் மற்றும் துதறேளில், நியொயமொை நடவடிக்தேேதள
எடுக்ே பவண்டும். முழுதமயொை அனுசொிப்பு என் து, ேணிசமொை பநரம், வளங்ேள்
மற்றும் முயற்சிேதள எடுக்கும் ஒரு பசயலொகும். மற்றும் இதடபவளிேள், குதற ொடுேள்,
பைொல்விேள் மற்றும் ேணிக்ே முடியொை நிேழ்வுேள் எப்ப ொழுதும் ஒரு சொத்ைியமொே
இருக்கும் என் தைச் பசொல்லத் பைதவயில்தல. ஆயினும்கூட, amfori BSCI
ங்பேற் ொளர்ேள் ைங்ேள் வழங்ேல் சங்ேிலிேளில் இந்ை மொைிொியொை பைொல்விேதள
முன்கூட்டிபயக் ேண்டறிந்து, ேண்ேொணித்து, சொி பசய்வைில் உறுைியொே இருக்ே
பவண்டும். பமலும் சமூே நல்லிணக்ேத்ைில் உண்தமயொை அக்ேதற பேொண்டுள்ள
ங்குைொரர்ேளுடன் ஆக்ேபூர்வமொை ஈடு ொட்டிற்குத் ைிறந்ை மைதுடன் இருக்ே பவண்டும்.

விைிதயப் ின் ற்றுைல்
உள்நொட்டுச் சட்டங்ேளுக்குக் ேீழ்ப் டிவது வணிே நிறுவைங்ேளின் முைல் ேடதமயொகும்.
உள்நொட்டுச் சட்டங்ேள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறேளுக்கு இதடபய முரண் ொடுேள் இருக்கும்
நொடுேளில், அல்லது amfori BSCI நடத்தை விைிேதளவிட பவறு ட்ட ொதுேொப்புத்
ைரநிதலேள் ேொணப் டும்ப ொது, வணிே நிறுவைங்ேள், பைொழிலொளர்ேள் மற்றும்
சுற்றுச்சூழலுக்கு அைிேமொை
ொதுேொப்த
வழங்கும் பேொள்தேேதளப்
ின் ற்றும்
வழிேதள நொட பவண்டும்.
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வழங்ேல் சங்ேிலி பமலொண்தம மற்றும் பைொடர் விதளவு
amfori BSCI ங்பேற் ொளர்ேள் ைங்ேளுதடய பேொள்முைல் நடவடிக்தேேளின் மூலம்
வழங்ேல் சங்ேிலிேளில் சமூே மொற்றங்ேதளக் ேட்டுப் டுத்ைத் ைங்ேள் ைிறதை
ஒப்புக்பேொள்ேின்றைர். அவர்ேள் அதைத்து பைொழில் ங்குைொரர்ேளுடைொை ைங்ேள்
உறவுேதள ப ொறுப் ொை வழியில் நிர்வேிக்ேிறொர்ேள் மற்றும் அதைபய ைிருப் ி
எைிர் ொர்க்ேிறொர்ேள்.
இைற்ேொே, ஒவ்பவொரு வணிே நிறுவைத்ைிற்கும்
ின்வரும் விஷயங்ேளில் ஒரு
ஒத்துதழப்பு அணுகுமுதற பைதவப் டுேிறது, (a) அைன் பைொடர்புதடய பைொழில்
ங்குைொரர்ேதள ஈடு டுத்துவது; (b) ைங்ேள் பசல்வொக்கு வட்டத்ைில் amfori BSCI நடத்தை
விைிதய அமல் டுத்ைத் பைதவயொை, நியொயமொை மற்றும் சொியொை நடவடிக்தேேதள
எடுப் து மற்றும் (c) மட்டுப் டுத்ைப் ட பவண்டிய எந்ை சவொதலயும் சொியொை ைருணத்ைில்
ேண்டு ிடிப் ைற்ேொேத் ைேவல்ேதள ொிமொறிக்பேொள்வது.
amfori BSCI
ங்பேற் ொளர்ேளும் அவர்ேளது பைொழில்
ங்குைொரர்ேளும், மைிை
உொிதமேள் மீைொை, குறிப் ொே அைிே ஆ த்ைொை குைிேளில் அல்லது துதறேளிலிருந்து
வரும்ப ொது, இத்ைதேய ொைேமொை ைொக்ேத்ைின் மூல ேொரணங்ேதளக் ேண்டு ிடிக்ேப்
ொடு டுேிறொர்ேள். இந்ைப் ப ொறுப்த ஏற்றுக்பேொள்வைற்ேொே, வணிே நிறுவைங்ேள்
ேவைமொேச் பசயல் டுவதுடன், பைதவயொை பமலொண்தம அதமப்புேள், பேொள்தேேள்,
மற்றும் ஒரு நியொயமொை அளவிற்குச் பசயல்முதறேதளயும் உருவொக்ே பவண்டும்.
அபைப ொல வழங்ேல் சங்ேிலியில் ேண்டறியப் டும் ைீங்கு விதளவிக்கும் மைிை உொிதமத்
ைொக்ேங்ேதளயும் ைிறம் டத் ைடுக்ே பவண்டும்.
ேண்ேொணிக்ேப் டும் உற் த்ைியொளர்ேளுக்கு, அவர்ேளின் வணிே நதடமுதறேளில்
amfori BSCI நடத்தை விைிதய உட்ப ொைிக்ே ஒரு சிறந்ை வழியொே உள் பமலொண்தம
அதமப்புேள் குறிப் ொே ஊக்குவிக்ேப் டுேின்றை.
amfori BSCI நடத்தை விைிதய அமல் டுத்துவைற்ேொை ஒரு ப ொரொட்டத்ைின் ேொரணமொே
ஒரு வணிே உறவு அல்லது பைொழில் ங்குைொரருடைொை ஒரு ைைிப் ட்ட ஒப் ந்ைம்
நிறுத்ைப் டுவது, ஒரு இறுைி முடிவொேக் ேருைப் டுேிறது. இருப் ினும், ஒரு பைொழில்
ங்குைொரர் amfori BSCI நடத்தை விைி பேொள்தேேளுக்கு இணக்ேமொேச் பசயல் டத்
ைவறும்ப ொது, மற்றும்/அல்லது அந்ை பைொழில் ங்குைொரர் amfori BSCI நடத்தை விைி
மற்றும்/அல்லது உள்ளொர்ந்ை எந்ைக் ேடதமேதளயும் நிதறபவற்றத் பைதவயொை
நடவடிக்தேேதள எடுக்ே விருப் ப் டொைப ொது, ஒரு வணிே உறவு அல்லது ஒரு
ைைிப் ட்ட வணிே ஒப் ந்ைத்தை முறித்துக் பேொள்ளத் பைதவப் டலொம்.

ணியொளர்ேளின் ஈடு ொடு மற்றும் ொதுேொப்பு
ணியிடச் சிக்ேல்ேள் மீைொை முழுதமயொை ைேவல்
ொிமொற்றத்ைில்,
ணியொளர்ேள்
மற்றும் அவர்ேளது ிரைிநிைிேதள உள்ளடக்ேிய நல்ல பமலொண்தம நதடமுதறேதள
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வணிே நிறுவைங்ேள் உறுைிப் டுத்ை பவண்டும், மற்றும் amfori BSCI நடத்தை விைியின்
அ ிலொதஷேளுக்கு இணங்ே, பைொழிலொளர்ேதளப்
ொதுேொப் ைற்ேொைச் சொியொை
நடவடிக்தேேதள அனுமைிக்ே பவண்டும். வணிே நிறுவைங்ேள், ணியொளர்ேள் ைங்ேள்
உொிதமேள்
மற்றும்
ப ொறுப்புேதளப்
ற்றி
அறிந்து
பேொள்ள
குறிப் ிட்ட
நடவடிக்தேேதள எடுக்ே பவண்டும்.
கூடுைலொே, வணிே இயக்ேத்ைில் இந்ை நதடமுதறேதள பவற்றிேரமொே உட்ப ொைிக்ே,
முைலொளிேள், பமலொளர்ேள், ணியொளர்ேள் மற்றும் ணியொளர்ேள் ிரைிநிைிேளுக்கு
இதடபய ப ொதுமொை ப ொட்டிதய வணிே நிறுவைங்ேள் உருவொக்ே பவண்டும்.
ஒவ்பவொரு ணி நிதலயிலும், பைொடர்ச்சியொை ேற் ித்ைலும் யிற்சியும் அத்ைியொவசியம்,
குறிப் ொே பைொழில்சொர் உடல்நலம் மற்றும் ொதுேொப்பு சம் ந்ைமொை விஷயங்ேளில்.
வணிே
நிறுவைங்ேள்,
ேடுதமயொை
ைொக்ேத்ைிற்குள்ளொை
ைைிந ர்ேளுக்கும்
சமூேங்ேளுக்கும்
ைிறம் ட்ட
இயக்ே-நிதல
குதற
ைீர்க்கும்
வழிமுதறேதள
உருவொக்ேபவொ அல்லது அவற்றில் ங்பேற்ேபவொ பவண்டும். நீைிமன்ற முதறதமேள்
ைிறம் ட்டைொேவும், நல்ல வள ஆைொரமுள்ள இடங்ேளில் கூட, குதற ைீர்க்கும்
வழிமுதறேள், விதரவொை அணுேல் மற்றும் சொிபசய்ைல், குதறக்ேப் ட்ட பசலவுேள்
மற்றும் நொடுேடந்ை அணுகுமுதற ப ொன்ற குறிப் ிட்ட லன்ேதளத் ைரலொம்.

V.

பேொள்தேேள்

______________________________________________________________________________

amfori BSCI ங்பேற் ொளர்ேள் ைங்ேளுதடய அதைத்து பைொழில் ங்குைொரர்ேளும் amfori
BSCI நடத்தை விைிமுதறேதளக் ேதட ிடிக்ே பவண்டுபமை எைிர் ொர்க்ேின்றைர்.
பமலும், ேீழ்க்ேண்ட பேொள்தேேதளக் ேதட ிடிப் ைற்ேொேக் ேண்ேொணிக்ேப் டும் எந்ை
பைொழில் ங்குைொரர்ேளும் (a) amfori BSCI நடத்தை விைிதயத் ைொங்ேள் அனுசொிக்ேத்
பைதவயொை நடவடிக்தேேதள எடுப் தை உறுைி பசய்ைல் மற்றும் (b) உற் த்ைி
பசயல்(ேளில்) ஈடு ட்டிருக்கும் ைங்ேளது அதைத்து பைொழில் ங்குைொரர்ேளும் amfori
BSCI நடத்தை விைிதய அனுசொிப் ைற்ேொை நியொயமொை நடவடிக்தேேதள உறுைி
பசய்ைல், ஆேியவற்றிற்ேொை ஆைொரங்ேதள ேொட்டுவைற்ேொே உள்ளை.

சங்ேம் ஏற் டுத்துைல்
உொிதமேள்

மற்றும்

பைொழில்
ங்குைொரர்ேள்: (a)
பைொழிற்சங்ேங்ேள் அதமக்ேத்
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கூட்டு

ப ரத்ைின்

ஒரு சுைந்ைிரமொை
பைொழிலொளர்ேளின்

சுைந்ைிரத்ைிற்ேொை

மற்றும் ஜைநொயே முதறயில்
உொிதமதய மைிப் ொர்ேள்; (b)
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பைொழிற்சங்ே உறுப் ிைர் என் ைற்ேொேத் பைொழிலொளர்ேள் மீது
ொகு ொடு ேொட்ட
மொட்டொர்ேள் மற்றும் (c) பைொழிலொளர்ேளின் கூட்டு ப ரத்துக்ேொை உொிதமதய
மைிப் ொர்ேள்.
பைொழிலொளர்ேள் ிரைிநிைிேள் ணியிடத்ைில் தவத்து பைொழிலொளர்ேதள அணுகுவது
அல்லது அவர்ேளுடன் ப சுவதை பைொழில் ங்குைொரர்ேள் ைடுக்ே மொட்டொர்ேள்.
பைொழிற்சங்ே நடவடிக்தே சட்டவிபரொைமொைைொேக் ேருைப் டும் நொடுேளில் அல்லது
சுைந்ைிரமொை மற்றும் பைொழிற்சங்ே பசயற் ொடு அனுமைிக்ேப் டொை நொடுேளில்
பசயல் டும் ப ொது, பைொழிலொளர்ேள் ணியிடப் ிரச்சதைேளுக்ேொே நிறுவைத்துடன்
ப ச்சுவொர்த்தைேளில் ஈடு டுவைற்ேொேத் ைங்ேளது பசொந்ை ிரைிநிைிேதளச் சுைந்ைிரமொேத்
பைர்ந்பைடுப் தை அனுமைிப் ைன் மூலம் பைொழில் ங்குைொரர்ேள் இந்ைத் ைத்துவத்தை
மைிக்ேிறொர்ேள்.

ொர ட்சமற்ற ைன்தம
ொலிைம், வயது, மைம், இைம், சொைி, ிறப்பு, சமூேப் ின்ைணி, இயலொதம, இை மற்றும்
பைசிய வம்சொவளி, பைசியவொைம், பைொழிற்சங்ேங்ேள் அல்லது பவறு ஏபைனும்
சட்டவூர்வமொை நிறுவைங்ேளில் உறுப் ிைர், அரசியல் பைொடர்பு அல்லது ேருத்துக்ேள்,
ொலியல் பநொக்குநிதல, குடும் ப் ப ொறுப்புேள், ைிருமண நிதல, பநொய்ேள் அல்லது
ொகு ொட்தட எழுப்பும் எந்ைபவொரு நிதலதயயும் தவத்து பைொழில்
ங்குைொரர்ேள்
பவறு ொடு ேொட்ட மொட்டொர்ேள். குறிப் ொே, பமபல ட்டியலிடப் ட்டுள்ள எந்ைபவொரு
விஷயத்ைின் மீதும், பைொழிலொளர்ேள் பைொல்தலப் டுத்ைப் ட மொட்டொர்ேள் அல்லது
அவர்ேள் பமல் ஒழுங்கு நடவடிக்தே எடுக்ேப் ட மொட்டொது.

நியொயமொை ஊைியம்
பைொழிலொளர்ேள், ைொங்ேளும் ைங்ேள் குடும் ங்ேளும் ஒரு ேண்ணியமொை வொழ்க்தே வொழத்
பைதவயொை அளவு நியொயமொை ஊைியமும், சட்டபூர்வமொை சமூே நலன்ேதளயும்,
ேீழ்க்ேொணும் குறிப் ிட்ட எைிர் ொர்ப்புேளுக்குப்
ொைிப் ின்றி, ப றுவற்கு உொிதம
இருப் ைொே மைிக்கும்ப ொது, பைொழில்
ங்குைொரர்ேள் இந்ைக் பேொட் ொட்டிதை
ேதட ிடிக்ேிறொர்ேள்.
பைொழில் ங்குைொரர்ேள், குதறந்ை ட்சம், அரசொங்ேத்ைின் 'குதறந்ை ட்ச ஊைியச் சட்டம்,
அல்லது கூட்டு ப ரத்ைின் அடிப் தடயில் அங்ேீேொிக்ேப் ட்ட பைொழில் ைரநிதலேள்,
இவற்றில் எது அைிேபமொ, அந்ை ஊைியத்தைக் ேட்டொயமொேத் ைர இணங்ே பவண்டும்.
ஊைியங்ேள்
சொியொை
ேொலத்ைில்,
சீரொேவும்,
முழுதமயொே
பசல்லு டியொகும்
நொணயங்ேளில் பசலுத்ைப் ட பவண்டும். சர்வபைச பைொழிலொளர் அதமப் ின் (ILO)
வதரயதறயின் டி, ிற சலுதேேளுக்ேொை பைொதே, "ப ொருளொே" குைி ஊைியம்
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வழங்குவது ஏற்றுக்பேொள்ளப் டுேிறது. ஊைியங்ேளின் நிதல, பைொழிலொளர்ேளின்
ைிறன்ேதளயும் டிப்த யும் ிரைி லிக்கும், மற்றும் வழக்ேமொை பவதல பநரங்ேதளக்
குறிக்கும்.
ிடித்ைங்ேள்
நி ந்ைதைேளின்
ொிந்துதரக்ேப் டும்ப ொது அல்லது
மட்டுபம அனுமைிக்ேப் டும்.

ேீழ்
கூட்டு

மட்டுபம
ஒப் ந்ைத்ைொல்

மற்றும்
சட்டத்ைொல்
நிர்ணயிக்ேப் டும்ப ொது

ேண்ணியமொை பவதல பநரம்
ேீழுள்ள குறிப் ிட்ட எைிர் ொர்ப்புேளுக்குப்
ொைேம் இல்லொமல், பைொழிலொளர்ேள்
வொரத்ைிற்கு 48 வழக்ேமொை மணி பநரத்ைிற்கு பமல் பவதல பசய்ய பவண்டிய அவசியம்
இல்தல என்று உறுைிப் டுத்தும் ப ொது, பைொழில் ங்குைொரர்ேள் இந்ை பேொள்தேதயக்
ேதடப் ிடிக்ேின்றைர். இருப் ினும், சர்வபைச பைொழிலொளர் அதமப் ிைொல் (ILO)
குறிப் ிடப் ட்ட விைிவிலக்குேதள amfori BSCI அங்ேீேொிக்ேிறது.
சர்வபைச பைொழிலொளர் அதமப்பு (ILO) அதமத்துள்ள சர்வபைசக் ேட்டதமப் ிற்குள்,
ப ொருந்ைக்கூடிய பைசியச் சட்டங்ேள், பைொழிற்துதற வடிவ ைரநிதலேள், அல்லது கூட்டு
உடன் ொடுேள் ஆேியதவ விளக்ேப் ட பவண்டும்.
சர்வபைச பைொழிலொளர் அதமப் ிைொல் (ILO) வதரயறுக்ேப் டும் விைிவிலக்ேொை
சந்ைர்ப் ங்ேளில், பமபல குறிப் ிடப் ட்டுள்ள பவதல பநர அளவு அைிேமொக்ேப் டலொம்.
அப்ப ொது ஓவர்தடம் பவதல அனுமைிக்ேப் டுேிறது.
ஓவர்தடம் பவதல
யன் ொடு விைிவிலக்ேொைது, ைன்ைொர்வமொைது, வழக்ேமொை
ஊைியத்ைில் ஒன்பறேொல் மடங்கு அைிே விேிைத்ைில் பசலுத்ைப் டபவண்டியது. அது
பைொழில் ொீைியொை அ ொயங்ேள் ேணிசமொே அைிேொிப் தைக் குறிக்ேொது. பமலும், பைொழில்
ங்குைொரர்ேள் ைங்ேள் பைொழிலொளர்ேளுக்கு ின்வரும் உொிதமேதள வழங்ே பவண்டும்
மற்றும் கூட்டு ஒப் ந்ைங்ேள் மூலம் வதரயறுக்ேப் ட்ட விைிவிலக்குேள் இல்லொைப ொது,
ஒவ்பவொரு பவதல நொளிலும் ஓய்வு இதடபவதளேள் மற்றும் ஒவ்பவொரு ஏழு நொட்ேளில்
குதறந்ை ட்சம் ஒரு நொள் விடுமுதற வழங்ே பவண்டும்.

பைொழில்சொர் உடல்நலம் மற்றும் ொதுேொப்பு
ேீழ்க்ேொணும் குறிப் ிட்ட எைிர் ொர்ப்புேளுக்குப் ொைேம் இல்லொமல், பைொழிலொளர்ேள்
மற்றும்
உள்ளூர்
சமூேங்ேளின்
சுேொைொரமொை
பவதல
மற்றும்
வொழ்க்தே
நிதலதமேளுக்கு மைிப் ளிக்கும் ப ொது, பைொழில் ங்குைொரர்ேள் இந்ைக் குறிப் ிட்ட
பேொள்தேதயக் ேதட ிடிக்ேின்றைர். இளம் பைொழிலொளர்ேள், புைிய ைொய்மொர்ேள்,
ேர்ப் ிணிேள், குதற ொடுதடய ந ர்ேள் ப ொன்ற, ஆைொல் அது மட்டுமல்ல,
ொைிக்ேப் டக்கூடிய ைைிந ர்ேள் சிறப்புப் ொதுேொப்பு ப ற பவண்டும்.
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பைொழில் ங்குைொரர்ேள் பைொழில்சொர் சுேொைொர மற்றும் ொதுேொப்பு விைிமுதறேள், அல்லது
உள்நொட்டுச் சட்டங்ேள்
லவீைமொேவுள்ள அல்லது பமொசமொே அமலொக்ேப் டும்
இடங்ேளில் சர்வபைசத் ைரங்ேளுக்கு இணங்ே பவண்டும்.
ஒரு
ொதுேொப் ொை மற்றும் சுேொைொரமொை
ணிச்சூழதல உறுைிப் டுத்துவைற்ேொை
அதமப்புேதள உருவொக்ேவும் பசயல் டுத்ைவும், நிர்வொேம் மற்றும் பைொழிலொளர்ேள்
மற்றும்/அல்லது அவர்ேளின்
ிரைிநிைிேளுக்கு இதடபய உயிர்ப் ொை ஒத்துதழப்பு
அவசியம். இது பைொழில்சொர் உடல்நலம் மற்றும் ொதுேொப்பு குழுக்ேதள நிறுவுவைன்
மூலம் அதடயப் டலொம்.
பைொழிலொளர்ேளின் உடல்நலம் மற்றும் ொதுேொப் ிற்குச் சொத்ைியமொை அச்சுறுத்ைல்ேதளக்
ேண்டறிந்து, மைிப் ிட்டு, அவற்தறத் ைவிர்ப் ைற்கும், அவற்தற நீக்குவைற்ேொை ைீர்வு
ேொண் ைற்கும் ைக்ே அதமப்புேள் இருப் தை பைொழில் ங்குைொரர்ேள் உறுைிப் டுத்ை
பவண்டும். வி த்துக்ேள், ேொயங்ேள் அல்லது உடல்நலக்குதறவு, ணியிைொல் எழும்
பநொய்ேள், ணிதயச் சொர்ந்ை, அல்லது ணி பநரத்ைில் ஏற் டும் பநொய்ேள் ஆேியதவ
பைொழிலொளர்ேளுக்கு வரொமல் ைடுப் ைற்ேொைத் ைிறம் ட்ட நடவடிக்தேேதள அவர்ேள்
எடுக்ே
பவண்டும்.
இந்ை
நடவடிக்தேேள்,
ணியிடத்ைிற்குள்
இயற்தேயொே
அதமயப்ப ற்ற ஆ த்துக்ேளுக்ேொை ேொரணங்ேதளக் குதறப் ைில் முடிந்ை அளவு
நியொயமொைைொே இருப் தை பநொக்ேமொேக் பேொள்ள பவண்டும்.
வி த்துக் ேொலங்ேளில் பைொழிலொளர்ேளின்
ொதுேொப்த
பமம் டுத்ை,
ங்குைொரர்ேள், ேட்டொயக் ேொப்பீட்டுத் ைிட்டங்ேதள நொடுவொர்ேள்.

பைொழில்

பைொழில் ங்குைொரர்ேள், ைங்ேள் பசல்வொக்ேிற்கு உட் ட்ட வட்டத்ைிற்குள், ைொங்ேள்
யன் டுத்தும் உ ேரணங்ேள் மற்றும் பைொழிலொளர் குடியிருப்பு வசைிேள் உட் ட
ேட்டிடங்ேளின் உறுைி மற்றும் ொதுேொப்த உறுைிப் டுத்ைத் ைகுந்ை நடவடிக்தேேள்
மற்றும் எந்ை ஒரு முன்பைச்சொிக்தே அவசரத்ைிற்கும் எைிரொை
ொதுேொப் ொை
நடவடிக்தேேள் அதைத்தையும் எடுப் ொர்ேள். ைவிர்க்ே முடியொை ஆ த்துக்ேளிலிருந்துத்
ைப் ிப் ைற்ேொே, ணியிடத்தை விட்டு அனுமைியின்றி பவளிபயறும் பைொழிலொளர்ேள்
உொிதமதய வணிேக்கூட்டொளிேள் மைிக்ே பவண்டும்.
ப ொதுமொை பைொழில்சொர் மருத்துவ உைவி மற்றும் பைொடர்புதடய வசைிேதள பைொழில்
ங்குைொரர்ேள் உறுைி பசய்ய பவண்டும்.
குடிநீர், ொதுேொப் ொை மற்றும் சுத்ைமொை உணவு மற்றும் ஓய்விடங்ேள் மற்றும் சுத்ைமொை
மற்றும்
ொதுேொப் ொை சதமயல் மற்றும் உணவு பசமிப் ேப்
குைிேள் ஆேியதவ
ேிதடப் தை பைொழில்
ங்குைொரர்ேள் உறுைி பசய்ய பவண்டும். பமலும், பைொழில்
ங்குைொரர்ேள், அதைத்துத் பைொழிலொளர்ேளுக்கும்
யைளிக்ேக்கூடியத் ைைிப் ட்ட
ொதுேொப்பு உ ேரணங்ேதள (PPE) எப்ப ொதும் இலவசமொே வழங்ே பவண்டும்.
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குழந்தைத் பைொழிலொளர்ேள் ேிதடயொது
சட்டப்பூர்வமொே வதரயறுக்ேப் ட்ட ேட்டொயக் ேல்விதய நிதறவு பசய்யும் குதறந்ை ட்ச
வயதுக்குட் ட்ட குழந்தைேதள, பநரடியொேபவொ அல்லது மதறமுேமொேபவொ ணிக்கு
அமர்த்ைொை ப ொது, இந்ை ஒப் ந்ைத்தை பைொழில் ங்குைொரர்ேள் ேதடப் ிடிக்ேிறொர்ேள்.
இது, சர்வபைச பைொழிலொளர் அதமப்பு (ILO) அங்ேீேொித்துள்ள விைிவிலக்குேள் ைவிர, 15
வயைிற்குக்குக் குதறவொே இருக்ேொது.
பைொழில் ங்குைொரர்ேள் ஆட்பசர்ப்புச் பசயல்முதறயின் ஒரு குைியொே வலுவொை வயது
சொி ொர்ப்பு வழிமுதறேதள உருவொக்ே பவண்டும், இது எந்ைபவொரு விைத்ைிலும்
ணிபுொி வர்ேதளத் ைொழ்த்துவைொேபவொ அல்லது அவமைிப் ொேபவொ இருக்ேக்கூடொது.
எவ்வதேச் சுரண்டல்ேளிலிருந்தும் குழந்தைேதளப் ொதுேொப் தை இந்ைக் பேொள்தே
பநொக்ேமொேக் பேொண்டுள்ளது. வி ச்சொரம் அல்லது ப ொதைப்ப ொருள் ேடத்ைல் ப ொன்ற
அைிே ஆ த்ைொை பவதலேளில் ஈடு டக்கூடும் என் ைொல் குழந்தைேதள பவதலதய
விட்டு பவளிபயற்ற பநொிடும்ப ொது சிறப்புக் ேவைம் பசலுத்ைப் ட பவண்டும்.
ணியிடத்ைிலிருந்து குழந்தைேதள அேற்றுவைில், பைொழில் ங்குைொரர்ேள் உயிர்ப் ொை
முதறயில்,
ொைிக்ேப் ட்ட
குழந்தைேளின்
ொதுேொப்த
உறுைி
பசய்யும்
நடவடிக்தேேதள அதடயளொம் ேொண பவண்டும். ப ொருத்ைமொை சமயத்ைில்,
ொைிக்ேப் ட்ட குழந்தைேளின் குடும் த்ைிலுள்ள வயது வந்பைொருக்குக் ேண்ணியமொை
பவதலேதள வழங்குவைற்ேொை வொய்ப்புேதள அவர்ேள் பைொடர பவண்டும்.

இளம் ணியொளர்ேளுக்குச் சிறப்புப் ொதுேொப்பு
இதளஞர்ேள் இரவில் பவதல பசய்யவில்தல என் தை உறுைி பசய்தேயில் இந்ைக்
பேொள்தேதய பைொழில்
ங்குைொரர்ேள் ேதடப் ிடிப் ைொேிறது. பமலும் இந்ை
பேொள்தேயில் உள்ள குறிப் ிட்ட எைிர் ொர்ப்புேளுக்குக் ொைேம் இல்லொமல், அவர்ேளின்
உடல்நலம், ொதுேொப்பு, ஒழுக்ேம் மற்றும் வளர்ச்சிக்குத் ைீங்கு விதளவிக்கும் பவதல
நிதலதமேளுக்கு எைிரொே அவர்ேள் ொதுேொக்ேப் டுவதையும் உறுைி பசய்ய பவண்டும்.
இளம் பைொழிலொளர்ேள் பவதல பசய்யும் இடங்ேளில், பைொழில் ங்குைொரர்ேள் உறுைி
பசய்ய பவண்டியதவ (அ) பவதலயின் ைன்தம அவர்ேளின் உடல் நலத்ைிற்பேொ
முன்பைற்றத்ைிற்பேொ ைீங்கு விதளவிக்ேொது; (ஆ) பவதல பநரம் அவர்ேளின் ள்ளிக்கூட
வருதேக்குக்
ொைேம் விதளவிக்ேொைவொறும், பைொழில்துதற பநொக்கு நிதலயில்
அவர்ேளின் ங்பேற்பு ைகுைியுள்ள அைிேொொியொல் அங்ேீேொிக்ேப் ட்டிருக்ே பவண்டும்
அல்லது
யிற்சி அல்லது
யிற்றுவிப்புத் ைிட்டங்ேளிலிருந்து
யன் ப றும் ைிறன்
உதடயவர்ேளொே அவர்ேள் இருக்ே பவண்டும்.
இளம் பைொழிலொளர்ேளுக்குத் ைீங்கு பநர்வதைத் ைடுப் ைற்ேொை, அதடயொளம்
ேொண் ைற்ேொை மற்றும் குதறப் ைற்ேொைத் பைதவயொை வழிமுதறேதள பைொழில்
ங்குைொரர்ேள் அதமக்ே பவண்டும்; இளம் பைொழிலொளர்ேளுக்ேொை சிறப்புக் ேவைத்துடன்
ைிறம் ட்ட குதறைீர்க்கும் வழிமுதறேள் மற்றும் பைொழில்சொர் உடல்நலம் மற்றும்
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ொதுேொப்புப்
பவண்டும்.

யிற்சித் ைிட்டங்ேள் மற்றும் நிேழ்ச்சிேள் அவர்ேளுக்குக் ேிதடக்ேச் பசய்ய

அ ொயேரமொை ணி எதுவும் ேிதடயொது
இந்ை அத்ைியொயத்ைில் அதமந்துள்ள குறிப் ிட்ட எைிர் ொர்ப்புேளுக்குப் ொைேமில்லொது,
பைொழில் ங்குைொரர்ேள் இந்ைக் பேொள்தேதயக் ேதட ிடிக்ேின்றை, (a) ைங்ேளின் ணி
உறவுேள் ைங்ேள் பைொழிலொளர்ேளுக்குப் ொதுேொப் ற்ற ைன்தமதயயும் சமூே அல்லது
ப ொருளொைொரப் ொைிப்புேதளயும் ஏற் டுத்ைொது என் தை உறுைிப் டுத்தும்ப ொது; (b)
பைசியச் சட்டம், மரபு அல்லது நதடமுதற மற்றும் சர்வபைச பைொழிலொளர்
ைரநிதலேளுடன்
இணக்ேமொே
நிறுவப் ட்ட,
அங்ேீேொிக்ேப் ட்ட
மற்றும்
ஆவணப் டுத்ைப் ட்ட
ணி உறவு, இவற்றில் எைில் ொதுேொப்பு அைிேபமொ அைன்
அடிப் தடயில் பவதல நதடப றுேிறது என் தை உறுைிபசய்யும்ப ொது.
பவதலக்குள் நுதழவைற்கு முன்பு, பவதல பநரம், ஊைியம், ஊைியம் வழங்கும் முதற
உட் ட, பைொழிலொளர்ேளின் உொிதமேள், ப ொறுப்புேள் மற்றும் பவதலவொய்ப்பு
நிதலதமேள் குறித்து அவர்ேள் புொிந்துபேொள்ளக்கூடிய வதேயில் ைேவல்ேதள பைொழில்
ங்குைொரர்ேள் வழங்ே பவண்டும்.
ப ற்பறொர்ேளொே,
ேவைிப் ொளரொே
ேடதமயொற்ற
பவண்டிய,
குறிப் ொே
புலம்ப யர்ந்பைொர் மற்றும் குறிப் ிட்ட ேொல இதடபவளிேளில் குழந்தைேதள ைங்ேளது
பசொந்ை ஊொில் விட்டுவிட்டு பவதலக்கு வரும் ப ண்ேள் மற்றும் ஆண்ேள் ஆேிய
ணியொளர்ேளுக்கு ஆைரவளிக்கும் வதேயில் ேண்ணியமொை
ணி நிதலதமேதள
வழங்குவதை பைொழில் ங்குைொரர்ேள் பநொக்ேமொேக் பேொள்ள பவண்டும்.
பைொழில் ங்குைொரர்ேள், பவதல வொய்ப்பு ஒப் ந்ைங்ேள் பவண்டுபமன்பற சட்டத்ைின்
உண்தமயொை பநொக்ேத்துடன் ஒத்துப்ப ொேவில்தல என்ற வதேயில் அவற்தறப்
யன் டுத்துவைில்தல. இைில் உள்ளடங்ேியதவ - ஆைொல் அதவ மட்டுமில்லொமல் - (a)
ைிறதமேதள பவளிக்பேொணர்வைற்பேொ அல்லது முதறயொை பவதலவொய்ப்த
வழங்குவைற்பேொ எந்ை பநொக்ேமும் இல்லொை யிற்சித் ைிட்டங்ேள், (b) பைொழிலொளர்ேள்
ொதுேொப்த
வலிதமயற்றைொக்ேப்
யன் டுத்ைப் டும் குறிப் ிட்ட ேொல அல்லது
நிச்சயமற்ற பவதல, மற்றும் (c) ஒப் ந்ை அடிப் தடயிலொை பைொழிலொளர் நியமைம்.
பமலும், துதண ஒப் ந்ைத்தைப் யன் டுத்துவதுத் பைொழிலொளர்ேளின் உொிதமேதள
வலிவற்றைொக்கும்.

பேொத்ைடிதமத் பைொழிலொளர் ேிதடயொது
பைொழில்
ங்குைொரர்ேள், எவ்வதேயிலும் பைொழிலொளர்ேதள அடிதமப் டுத்துைல்,
ேட்டொயப் டுத்துைல்,
ிதணக்ேப் ட்டவர்ேளொக்குைல்,
ேடத்துைல்
அல்லது
ைன்ைொர்வமற்றவர்ேதள வற்புறுத்துைல் ப ொன்றவற்றில் ஈடு டக் கூடொது.
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ைங்ேளது பைொழில் ங்குைொரர்ேள் இவ்வொறு பேொத்ைடிதம முதறயில் பைொழிலொளர்ேதள
ஈடு டுத்ைிப் லைதடந்ைொல், ைொங்ேளும் அந்ைக் குற்றத்ைிற்கு உடந்தையொே இருப் ைொே
மற்ற ங்குைொரர்ேளும் குற்றச்சொட்டுேதள எைிர்பேொள்ள பநொிடும்.
பநரடியொேபவொ
மதறமுேமொேபவொ
புலம்ப யர்ந்ை
பைொழிலொளர்ேதள
ஈடு டுத்தும்ப ொதும், ணியமர்த்தும்ப ொதும், பைொழில் ங்குைொரர்ேள் சிறப்பு ேவைம்
பசலுத்ை பவண்டும்.
ைன் முைலொளியிடம் ேண்ணியமொை முதறயில் அறிவித்துவிட்டு, பைொழிலொளர்ேள் ைங்ேள்
ணியிடத்தை விட்டு பவளிபயறும் மற்றும் சுைந்ைிரமொே பவதலதய விட்டு நிற்கும்
உொிதமதய பைொழில் ங்குைொரர்ேள் அனுமைிக்ே பவண்டும்.
பைொழிலொளர்ேள்,
மைிைொ ிமொைமற்ற
முதறயில்
அல்லது
ைரக்குதறவொே
நடத்ைப் டவில்தல, உடல் ொீைியொை ைண்டதை, மைம் அல்லது உடல் ொீைியொை அழுத்ைம்
மற்றும்/அல்லது பமொசமொேத் ைிட்டுைல் ஆேியவற்றிற்கு உட் டுத்ைப் டவில்தல என் தை
பைொழில் ங்குைொரர்ேள் உறுைிப் டுத்ை பவண்டும்.
அதைத்து ஒழுங்கு நதடமுதறேளும் எழுத்ைில் ைரப் ட பவண்டும், பைளிவொை மற்றும்
புொிந்துபேொள்ளக்கூடிய வதேயில் பைொழிலொளர்ேளுக்கு வொய்பமொழியொே விளக்ேப் ட
பவண்டும்.

சுற்றுச்சூழல் ொதுேொப்பு
இந்ை அத்ைியொயத்ைில் அதமந்துள்ள குறிப் ிட்ட எைிர் ொர்ப்புேளுக்குப் ொைேம் இன்றி,
சுற்றுச்சூழல்
சீரழிதவத்
ைவிர்க்ேத்
பைதவயொை
நடவடிக்தேேதள
பைொழில்
ங்குைொரர்ேள் எடுக்கும்ப ொது, அவர்ேள் இந்ை பேொள்தேதயக் ேதடப் ிடிப் ைொேின்றது.
பைொழில்
ங்குைொரர்ேள், நடவடிக்தேேளின் விபசஷமொைச் சுற்றுச்சூழல் ைொக்ேத்தை
மைிப்பீடு பசய்ய பவண்டும், பமலும் அவர்ேளின் சுற்றுச்சூழல் ப ொறுப்புேதளப்
ிரைி லிக்கும் ைிறம் ட்ட பேொள்தேேதளயும் நதடமுதறேதளயும் உருவொக்குைல்
பவண்டும். சமூேம், இயற்தே வளங்ேள் மற்றும் ஒட்டுபமொத்ைச் சூழலில் எைிர்மதறயொை
விதளவுேதளத் ைடுக்ே அல்லது குதறக்ேப் ப ொதுமொை நடவடிக்தேேதள அவர்ேள்
அமல் டுத்ை பவண்டும்.

பநறிமுதறசொர் வர்த்ைே நடத்தை
பைொழில் ங்குைொரர்ேள், இந்ை அத்ைியொயத்ைில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள இலக்குேள் மற்றும்
எைிர் ொர்ப்புேளுக்குப் ொைேமில்லொது, ஏைொவது ஊழல் நடவடிக்தே, மிரட்டிப் ணம்
றித்ைல் அல்லது பமொசடி, அல்லது ஏைொவது வடிவத்ைில் லஞ்சம் ஆேியவற்றில் - இைில்
மட்டுமல்ல, வொக்குறுைியளித்ைல், தடத்ைல், எந்ைபவொரு முதறயற்ற நொணய அல்லது
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ிற ஊக்ேத்பைொதே வழங்குைல் அல்லது ஏற்றுக்பேொள்ளுைல் ப ொன்றவற்றில்
ஈடு டொைிருந்ைொல் இந்ைக் பேொள்தேதயக் ேதட ிடிப் வர்ேள் ஆேின்றைர்.
பைொழில் ங்குைொரர்ேள், ைங்ேள் நடவடிக்தேேள், ேட்டதமப்பு மற்றும் பசயல்ைிறன்
ற்றிய
துல்லியமொை
ைேவல்ேதள
தவத்ைிருக்ே
பவண்டுபமை
எைிர் ொர்க்ேப் டுேிறொர்ேள், பமலும் ப ொருந்தும் விைிமுதறேளுக்கும், பைொழில்முதற
ைரநிதல நதடமுதறேளுக்கும் இணங்ேி அவற்தற பவளிப் டுத்ை பவண்டும்.
பைொழில் ங்குைொரர்ேள், ப ொய்யொை ைேவல்ேதளத் ைருவபைொ, வழங்ேல் சங்ேிலியில் எந்ை
ைவறொை உருவதமப்த த் ைருவபைொ கூடொது.
பமலும், ைைிப் ட்ட ைேவல்ேதள (பைொழிலொளர்ேள், பைொழில்
ங்குைொரர்ேள்,
வொடிக்தேயொளர்ேள் மற்றும் ைங்ேள் பசல்வொக்கு வட்டத்ைில் உள்ள நுேர்பவொர்ேள்
உட் ட்படொொின்)
பசேொித்து,
யன் டுத்ைவும்,
முதறயொை
ொதுேொப்புடன்
பசயல் டுத்ைவும் பவண்டும். ைைிப் ட்ட ைேவலின் பசேொிப்பு, யன் ொடு மற்றும் ிற
பசயலொக்ேம் முைலியதவ, ைைியுொிதம மற்றும் ைேவல் ொதுேொப்பு சட்டங்ேள் மற்றும்
ஒழுங்குமுதற பைதவேள் ஆேியவற்றுடன் இணங்ே பவண்டும்.

VI.

ின்ைிதணப்புேள்

______________________________________________________________________________

1. அமல் டுத்ைல் விைிமுதறேள்
2. amfori BSCI பமற்பேொள்: சர்வபைச பைொழிலொளர் அதமப்பு (ILO) மரபுேள் மற்றும்
ொிந்துதரேள் ப ொன்ற விைிதய அமல் டுத்ைல் பைொடர் ொை சர்வபைச
ைரநிதலேதள ஒருங்ேிதணத்ைல்.
3. amfori BSCI பசொற்ேளஞ்சியம்

********
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amfori ஒரு பவளிப் தடயொை மற்றும்
உலேளொவிய முன்ைணி பைொழில்
ஒவ்பவொருவருக்கும் சமூே, சுற்றுச்சூழல்
ஓர் உலேபம எங்ேள் பைொதலபநொக்குப்

நீடித்து நிதலக்ேக்கூடிய வர்த்ைேத்ைிற்ேொை ஓர்
கூட்டணி ஆகும். எல்லொ வர்த்ைேங்ேளும்
சொர்ந்ை மற்றும் நிைிசொர்ந்ை லன்ேதள அளிக்கும்
ொர்தவ ஆகும்.

amfori
Av. De Cortenbergh, 172
1000 ப்ருபசல்ஸ்
ப ல்ஜியம்
பைொதலப சி: +32-2-762 05 51
பைொதலநேல்: +32-2-762 75 06
info@amfori.org
www.amfori.org
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