நீ ண்டநாள் நிலைக்கும்
தன்லைக்கான
அர்ப்பணிப்பு
H&M வியாபாரக் கூட்டு
நிறுவனம்
H&M நிறுவனத்தில், வவற்றிகரைானததார் வியாபார நிறுவனைாக இருப்பதன் இயல்பான பகுதிதய
நீ ண்டநாள் நிலைக்கும் தன்லை தான் என்று நாங்கள் எங்கள் ைனதில் உறுதி வகாண்டுள்த
ஆகதவ, நாங்கள் நன்வனறி ரீதியாகவும், வவ

ாம்.

ிப்பலடத் தன்லைதயாடும், வபாறுப்தபாடும்

வெயல்படதவ எப்தபாதும் கடுமுயற்ெி எடுக்கிதறாம் அததாடு இலததய எங்க

து வியாபாரக் கூட்டு

நிறுவனங்களும் வெய்ய தவண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிதறாம். H&M என்பது, H&M
குழுைத்திற்குள் உள்

அலனத்துக் கூட்டு நிறுவனங்கல

யும், பிராண்டுகல

யும் குறிக்கிறது.

ெட்டத்திற்கு இணங்கி நடப்பது தான் அடிப்பலட ஆரம்ப நிலையாகும், ஆனால் நாம்
ஒன்றிலணந்து, பின்வரும் பிரச்சிலனகல
வொல்கிறததா அதலனயும் தாண்டி வ
ஆதராக்கியைான

ர்ச்ெியலடகிதறாம் என்பதத எங்க

பணியிடங்கள்: வருமானம்

மனிதர்கறையும், அவர்தம்

ஆவராக்கியமானதுமானவதார்

முன்தனாக்கிக் வகாண்டு வெல்வதற்கு ெட்டம் என்ன

ஒன்றை

வழங்குவது

குடும்பத்தினறரயும், சமுதாயங்கறையும்
பணியிடத்றத

வழங்குவது,

து அபிைாலெயாகும்;

ஒருபுைமிருக்க, வவறை

சசழித்வதாங்கச்

வவறையில்

வாய்ப்பு

என்பது,

சசய்கிைது. பாதுகாப்பானதும்,

உரிறமகறை

உத்திரவாதமைிப்பது,

பணியாைர்கைின் அடிப்பறடத் வதறவகறைச் சந்திக்கிை நியாயமாக வாழ்க்றகச் சம்பைத்றதக் சகாடுப்பது மற்றும்
சாதாரண

முறையிைான

வபச்சுவார்த்றதறய

வமம்படுத்துவது

ஆகியறவ,

வவறைகறையும்,

சதாழில்நிறுவன

வைர்ச்சிறயயும் உருவாக்குகிை, நீண்டநாள் நிறைக்கும் வைர்ச்சிக்கு அத்தியாவசியமானறவயாகும்.
ஆதராக்கியைான சூழல் ைண்டைங்கள்: சூழல் மண்டைங்கள், சுத்தமான காற்று மற்றும் தண்ண ீர் வபான்ை இயற்றக
வைங்கறை நமக்கு வழங்குகின்ைன, இறவ மனிதர்களுக்கும், சமுதாயங்களுக்கும், வியாபார நிறுவனங்களுக்கும்
அத்தியாவசியமானறவயாகும். தற்வபாறதய மற்றும் எதிர்காை சந்ததிகைின் வதறவகறைச் சந்திப்பதற்கு,

சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படுகிை தீங்கிறனத் தடுப்பதன் மூைமாகவும், இயற்றக வைங்கறைப் சபாறுப்வபாடு உபவயாகிப்பதன்
மூைமாகவும், சூழல் மண்டைங்கைின் நீண்ட-காை ஆவராக்கியத்றதப் வபணிக்காத்தாக வவண்டும்.

விைங்கின நைவாழ்வு: விைங்கினங்களும் மனிதத் தன்றமயுடன் நடத்தப்படுவதற்கு உரிறமயுள்ைறவயாக

இருக்கின்ைன. இதற்கு, நல்ை கால்நறடப் பராமரிப்பு மற்றும் விைங்கு-அல்ைாத பரிவசாதறன முறைகள் ஆகியவற்றை
ஏற்பதன் வாயிைாக மதிப்பைித்தாக வவண்டும்.

H&M குழுமமும், தனது வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்கள், தங்கைது வழங்கல் சங்கிைியில் இந்த அர்ப்பணிப்பில்
வகாடிட்டுக் காண்பித்துள்ை வதறவகள் மற்றும் அணுகுமுறைறய கறடபிடிக்க வவண்டும் என்வை எதிர்பார்க்கிைது.
H&M குழுமம் அறனத்து விதமான ஊழல்களுக்கும் பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்றமக் சகாள்றகறயக் சகாண்டுள்ைது அவதாடு
ஓர் வைிறமயான ஊழல்-ஒழிப்புத் திட்டத்திற்கு தன்றன அற்பணித்துக் சகாண்டுள்ைது. நன்சனைிகள் விதி/வியாபாரக்
கூட்டு நிறுவன அர்ப்பணிப்பு என்பது, அறனத்து வியாபாரக் கூட்டாைிகளும் இதற்கு இணங்கி நடப்வபாம் எனக்
றகசயாப்பமிட்டு, அர்ப்பணித்துக் சகாள்கிைவதார் தனியான அர்ப்பணிப்பாகும்.
இந்த நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமக்கான அர்ப்பணிப்பில், பின்வரும் விஷயங்கள் அடங்குகின்ைன:
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1. ஆதராக்கியைான

2. ஆதராக்கியனான சூழல்

‘ சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு
‘ பாகுபாடு காண்பித்தல், வவற்றுறம

‘ பருவநிறை மற்றும் காற்றுத்

பணியிடங்கள்

ைண்டைங்கள்

‘ அங்கீ கரித்த வவறைவாய்ப்பு
‘ நியாயமான வாழ்க்றகச் சம்பைம்,

‘
‘
‘

‘ சங்கம் அறமப்பதற்கும் கூட்டாக

‘

மற்றும் சமத்துவம்

பைன்கள் மற்றும் பணி வநரங்கள்

வபரம் வபசுவதற்குமான சுதந்திரம்
‘ குழந்றதத் சதாழிைாைர் மற்றும்
இைம் வயதுப் பணியாைர்கள்
‘ கட்டாய சதாழிைாைர்

தரத்தில் ஏற்படுகிை தாக்கம்
நீர் வைங்கைில் ஏற்படுகிை தாக்கம்
வவதிப்சபாருட்கைின் உபவயாகம்
கழிவு, மறு-உபவயாகம் மற்றும்
மறுசுழற்சி
சிற்ைினங்கறையும், இயற்றக
வாழ்விடங்கறையும் பாதுகாத்தல்

3. விைங்கின நைவாழ்வு
‘ கால்நறடப் பராமரிப்பு
‘ விைங்கினப் பரிவசாதறன

இத்தறகய விஷயங்களுக்கான H&M குழுமத்தின் வதறவகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகறை, இந்த அர்ப்பணிப்பின் விைக்கக்
குைிப்புகள் பிரிவில் விைக்கிச் சசால்ைியிருக்கிவைாம். ஒவ்சவாரு விஷயத்றதப் சபாருத்த வறரயிலும், நீண்டகாை
நிறைக்கும் தன்றமச் சசயல்திைனில் இரண்டு நிறைகள் இருக்கின்ைன;

‘ அடிப்பறடநிறை சார்ந்தறவ—இது சர்வவதச அைவில் ஒப்புக் சகாண்டுள்ை நியமங்கள், சபாருந்துகிை மற்றும்
உடன்பாடுகள் அவத வபாை வதசிய சட்டத்திற்கு ஏற்ப இருக்கிை சசயல்திைறனக் குைிக்கிைது, அவதாடு

வதறவகளுக்கு இறடவய முரண்பாடுகள் இருக்கிை இடத்தில், பணியாைர்களுக்கு, சுற்றுசூழலுக்கு விைங்கின

நைவாழ்விற்கு மிக அதிகப் பாதுகாப்றப வழங்குகிை ஒன்வை சபாருந்தும். H&M குழும வியாபாரக் கூட்டாைிகள்
அறனவரிடமிருந்தும் அடிப்பறடத் வதறவகளுக்கு இணங்கி நறடப்பறத எதிர்பார்க்கிவைாம்.

‘ அபிைாலெ ொர்ந்தலவ—இது வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்கைின் சசாந்த இயக்கங்கைில் நீண்டகாைம்

நிறைக்கிை தாக்கங்கறை முன்சனடுத்துச் சசல்வதற்கான, அவத வபாை அவர்கைது சசாந்த இயக்கங்களுக்கு

சவைிவய உள்ை சமுதாய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த கவறைகறைத் தீர்த்து றவப்பதில் பங்கைிப்பதற்கான,
அடிப்பறடநிறை அைவில் சட்டப் சபாறுப்பு மற்றும் சர்வவதச நியமங்களுக்கும் அப்பால் சசல்கிை
சசய்திைறனவய குைிக்கின்ைது.

இத்தறகய பகுதிகளுக்குள் உள்ை சசயல்திைன் என்பது, H&M குழுமத்தின் வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்கள் குைித்த
ஒட்டுசமாத்த மதிப்பாய்வின் ஓர் உள்ைான பகுதியாகவவ இருக்கின்ைது. H&M குழுமம், நீண்டநாள் நிறைக்கும்

தன்றமறயயும், சதாடர்ச்சியான முன்வனற்ைத்திற்கான எங்கைது அர்ப்பணிப்றபயும் முன்சனடுத்துச் சசல்வதற்கான

எங்கைது குைிக்வகாறைப் பகிர்ந்து சகாள்கிை வியாபாரக் கூட்டாைிகறைத் சதாடர்ந்து ஈடுபடுத்தி, அவர்கவைாடு வைர்ந்து,
அவர்களுக்குத் சதாடர்ந்து சவகுமதியைிக்கும். இந்த நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமக்கான அர்ப்பணிப்பு என்பது H&M
குழுமத்வதாடு ஒப்பந்த வியாபார உைவு ஒன்ைிறனக் சகாண்டுள்ை வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்கைின் வநரடி

இயக்கங்களுக்கும், துறண ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் சபாருந்துகிைது. H&M குழுமம், வமம்படுத்திய நீண்டநாள் நிறைக்கும்

தன்றமச் சசயல்திைனுக்காக ஒன்றுகூடி உறழப்பதற்காக, இந்த நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமக்கான அர்ப்பணிப்பில்
தன்னார்வத்வதாடு றகசயாப்பமிடுமாறு, வழங்கல் சங்கிைியில் உள்ை வநரடியாக இல்ைாத வியாபாரக் கூட்டு
நிறுவனங்கறையும் ஈடுபடுத்தைாம்.
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நீ ண்டநாள்
நிலைப்புத்தன்லை
அர்ப்பணிப்பிற்கான
வி

க்கக் குறிப்புகள்

H&M குழும வியாபாரக்
கூட்டு நிறுவனம்
எங்க

து வி

க்கக் குறிப்புகளுக்கான அடித்த

ங்கள்

எங்கைது விைக்கக் குைிப்புகள், மனித உரிறமகள் குைித்த சர்வவதச பிரகடனம், அடிப்பறடக் வகாட்பாடுகள் மற்றும்

பணியில் உரிறமகள் குைித்த சர்வவதச சதாழிைாைர் ஸ்தாபனத்தின் பிரகடனம், மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின்

வியாபாரம் மற்றும் மனித உரிறமகள் குைித்த வழிகாட்டும் வகாட்பாடுகள் உட்பட, சர்வவதச அைவில் ஒப்புக் சகாண்ட
நியமங்களுக்கு இணங்கி நடப்பறத அபிவிருத்தி சசய்வதற்கான எங்கைது அர்ப்பணிப்றபவய பிரதிபைிக்கின்ைன. மனித
உரிறமகள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் விைங்கின நைவாழ்வு விஷயங்கள் குைித்த அவநகப் பைதரப்பு

உடன்படிக்றககறையும், பைதரப்பு-அக்கறையுறடவயார் நியமங்கறையும், வழிநடத்தல்கறையும், இவ்விைக்கக்
குைிப்புகைில் உச்சந்துறணயாகப் பயன்படுத்தியுள்வைாம்.
எங்கைது வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்கைில் அவநகமாவனார், தங்கைது இயக்கங்கைிலும், வழங்கல் சங்கிைிகைிலும்
இத்தறகய நியமங்கறைக் கறடபிடித்து, அபிவிருத்தி சசய்ய தங்கறை அர்ப்பணித்துக் சகாண்டுள்ைார்கள். எங்கைது
விைக்கக் குைிப்புகைில் உள்ை சிை விஷயங்கள், எங்கைது வசறவ வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்களுக்குப்

சபாருத்தமானறவயாக இருப்பறத விட எங்கைது உற்பத்தி வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்களுக்வக அதிகம்

சபாருத்தமனறவயாக இருக்கின்ைன என்பறத நாங்களும் புரிந்துணர்ந்து சகாள்கிவைாம். இவ்விைக்கக் குைிப்புகறை ஓர்

முழுறமயான விதத்தில் சகாடுப்பதில் உள்ை எங்கைது வநாக்கவம, எங்கைது வதறவகள் குைித்த விஷயத்தில் அறனத்து
வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்களுக்கும் சதைிறவயும், வபாதுமான அைவிற்கு விவரத்றதயும் வழங்குவவத எங்கைது
குைிக்வகாைாகும்.

வெயல்திறன் ைதிப்பாய்வு
பரஸ்பர

நம்பிக்றகயும், சவைிப்பறடயான

சசயல்திைனில்

சதாடர்ச்சியான

வபச்சுவார்த்றதயும்

வமம்பாடுகறைக்

காண்பிக்கிை

தான், தங்கைது
வியாபாரக்

வைர்ச்சியறடவதற்கான H&M குழுமத்தின் வநாக்கத்தின் றமயமானறவயாகும்.

நீண்டநாள்

கூட்டு

நிறைக்கும்

நிறுவனங்கவைாடு

தன்றமச்

சதாடர்ந்து

திைம்பட்டச் சசயல்திைன் மதிப்பாய்றவயும், வபச்சுவார்த்றதறயயும் வமற்சகாள்ைச் சசய்வதற்காக, வியாபாரக் கூட்டு
நிறுவனங்கைிடமிருந்து

நீண்டநாள்

நிறைக்கும்

தன்றமச்

சசயல்திைன்

தரவிறன

வவண்டிக்

சகாள்வதற்கான

உரிறமயும், H&M குழுமத்திற்காக சரக்குகறை அல்ைது வசறவகறை உண்டாக்கித் தருகிை இடங்களுக்கு அைிவிக்காத

வறகயில் சசன்று பார்றவயிடுவதற்குக்ம், H&M குழுமத்திற்கு உரிறமயுள்ைது. வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்கறை, H&M
குழுமம்

ஓர்

உறுப்பினராக

இருக்கிை

ஸ்தாபனங்கைில்

பிரதிநிதியாக

இருக்கிை

மதிப்பீட்டாைர்கள்

நடத்துகிை

மதிப்பீடுகளுக்கும் உட்படுத்தைாம். ஆகவவ, மதிப்பீடு, அைிவிக்காத வறகயில் வருறக வமற்சகாள்வது மற்றும்/அல்ைது
வநரடியாக

H&M குழுமத்திற்கு

நீண்டநாள்

நிறைக்கும்

தன்றமச்

சசயல்திைன்

தரவிறன

சவைியிடுவதிைிருந்து

விைக்கைித்து, H&M குழுமம் எழுத்துப்பூர்வமாக, சவைிப்பறடயாக உறுதி சசய்திருந்தால் ஒழிய, H&M குழுமத்திற்கான
உற்பத்தியும், வசறவகளும் எங்வக நறடசபறுகின்ைன என்பறத H&M குழுமத்திற்குத் சதரிவித்து இருப்பதற்கு வியாபாரக்
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கூட்டு

நிறுவனங்கள்

அல்ைது

வசறவகறை

கடறமப்பட்டறவயாகும். இந்தக்
உற்பத்தி

அடங்குகின்ைன. உற்பத்திறய
சரிபார்க்கும்

சசய்வதற்காக

கடறமயின்

சவைியாட்கைிடத்திைிருந்து

வநாக்கங்களுக்காக

உரிய

வவண்டியுள்ைது.

எதிர்வநாக்கில், H&M குழுமத்திற்கான

உள்-ஒப்பந்தத்திற்கு
சபறும்

ஆவணங்கறைப்

விடுவதும், வட்டு-வவறைக்குக்
ீ

வசதிறய

உபவயாகிக்ை

பராமரிக்கிைார்கள்

கூட்டு

என்பறதப்

சரக்குகள்

சகாடுப்பதும்

நிறுவனங்கள்,

பார்த்துக்

சகாள்ை

அடிப்பறடயான வதறவகளுக்கு சீராக இணங்கிச் சசல்வறதப் பார்த்துக் சகாள்ைவும், அபிைாறச சார்ந்த சசயல்திைன்

அைவுகறைச் சசன்ைறடவதற்கான சதாடர்ச்சியான வமம்பாட்டிறன ஏற்படச் சசய்யவும், நன்கு-சசயல்படுகிை நிர்வாக
அறமப்பிறன

அமல்படுத்த

வவண்டும்

என்வை

நாங்கள்

எங்கைது

வியாபாரக்

கூட்டு

நிறுவனங்கைிடம்

எதிர்பார்க்கிவைாம். இவற்ைில், சமுதாயம், சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு, மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த தாக்கங்கறை
இனங்கண்டு, திருத்தி, அவற்றை

வமம்படுத்துவதற்கான, சதைிவான

சகாள்றககள், ஓர்

சபாறுப்புள்ை

ஸ்தாபனம்,

வழக்கங்கள், தகவல் சதாடர்பு மற்றும் பின்னூட்டக் கருத்து சதரிவிக்கும் அறமப்பு அடங்குகின்ைன.
நீண்டநாள்

நிறைக்கும்

நிறுவனங்கள்,
இருக்க

தன்றமச்

சசயல்திைன்

குைித்த

சவைிப்பறடயாகவும், H&M குழுமத்றத

வவண்டும்

என்வை

எதிர்பார்க்கிவைாம்.

தகவல்கறைச்

வவண்டுசமன்வை

சவைிப்பறடத்

தன்றம

சமர்ப்பிக்கும்
தவைான

இல்ைாத

வபாது, வியாபாரக்

வழியில்

கூட்டு

நடத்தாதவர்கைாகவும்

நிறைறய, இந்த

நீநீண்டநாள்

நிறைக்கும் தன்றமக்கான அர்ப்பணிப்பின் விதிமீ ைல் என்வை கருதுகிவைாம். இந்த நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமக்கான
அர்ப்பணிப்பிற்கு மற்றும்/அல்ைது அந்தந்தப் பகுதிச் சட்டத்திற்கு ஒத்துறழக்க விருப்பமில்ைாமல் இருப்பது அல்ைது
இதறன மீ ைி நடப்பது, வியாபாரம் குறைந்து வபாய்விடுவதற்கும், முடிவில் H&M குழுமத்வதாடான வியாபார உைறவ
முைித்துக் சகாள்வதில் வபாய் முடிந்து விடைாம்.

சவைிப்பறடத்தன்றம தான், சதாழிற்துறை எங்கிலுமான, அவதாடு முறைப்படியான நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமச்

சவால்கறைப் புரிந்துணர்ந்து சகாண்டு, அவற்றைத் தீர்ப்பதற்கான, அத்தியாவசிய ஆரம்பப் புள்ைியாகவும் இருக்கிைது.
கூட்டு நடவடிக்றககறையும், சமுதாய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமக்குத் வதறவயாகிை
முறைப்படியான

மாற்ைங்கறையும்

சதாழிற்துறை, குடிமக்கள்

அபிவிருத்தி

சமுதாயம்

மற்றும்

சசய்வதற்காக, H&M குழுமம், வியாபாரக்

அரசாங்கங்கவைாடு

சதாடர்ச்சியாக

H & M Hennes & Mauritz AB (Group)
January 2016

நிறுவனங்கள்,

ஈடுபடும். இதறனவய

வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்களும் சசய்ய வவண்டும் என்வை H&M குழுமம் ஊக்குவிக்கிைது.
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எங்கைது

4

ஆதராக்கியைான பணியிடங்கள்
1A

சுகாதாரம் ைற்றும் பாதுகாப்பு

எங்கைது அணுகுமுறையானது, ILO உடன்படிக்றககள் 155 மற்றும் 183, ILO சிபாரிசுகள் 164 மற்றும் 191 ஆகியவற்ைின்
அடிப்பறடயிைானதாகும்

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் பணியாைர்கைின் ஆவராக்கியம் & பாதுகாப்பு ஆகியறவவய எல்ைா வநரங்கைிலும் ஓர்

முன்னுரிறமயாக இருந்தாக வவண்டும் அவதாடு ஓர் பாதுகாப்பானதும், சுகாதாரமானதுமான பணியிடச் சூழறை வழங்க
வவண்டும். குறைந்த பட்சமாக, இதன் சபாருள்;

 சபாருத்தமான சட்டங்களுக்கும், ஒழுங்குமுறைகளுக்கும் இணங்கி நடப்பது.
 பாதுகாப்பற்ை கட்டிடங்கள் எதுவும் இல்ைாமல் இருப்பது.
 பாதுகாப்பற்ை வறகயில், இன்னல் தரும் எந்திரங்கள், சாதனம் மற்றும்/அல்ைது மருந்துப் சபாருட்களுக்கு
ஆட்படுதல்.

 தீவிபத்துப் பாதுகாப்பிறன, வபாதுமான சாதனம் மற்றும் வசதி நிறைறமகள், சதாடர்ச்சியான தீயறணப்புப் பயிற்சி
மற்றும் ஆட்கறை சவைிவயற்றுவதற்கான ஒத்திறககள் மற்றும் தீவிபத்து இன்னல்கறைத் தவிர்ப்பது
ஆகியவற்ைின் மூைமாகக் கறடபிடிக்க வவண்டும்.

 சுத்தமான குடி தண்ண ீர் கிறடப்பதற்கான வசதியும், கழிப்பறை வசதிகளும் இருக்க வவண்டும். வபாதுமான
காற்வைாட்டத்றதயும், சவப்பநிறைறயயும் வழங்க வவண்டும்.

 தங்குமிடம்/வட்டுவசதிறய
ீ
வழங்கும் வபாது, அது பணியிடத்திைிருந்து தனியானதாக இருந்தாக வவண்டும் அவதாடு
அது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான வமற்சசான்ன அடிப்பறடசிறை சார்ந்த அறனத்துத்
வதறவகளுக்கும் உட்பட்டதாகும்.

 பணியிைிருந்து எழுகிை, பணிவயாடு சதாடர்புறடய, அல்ைது பணியின் வபாக்கில் உடல்நைத்திற்கு ஏற்படுகிை

விபத்துக்கள் மற்றும் தீங்கிறனத் தடுத்தல் அவதாடு பணியாைர்கள் சதாடர்ச்சியானதும், பதிவு சசய்கிைதுமான
சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பயிற்சிறயப் சபை வவண்டும்.

 கர்ப்பமாகவுள்ை பணியாைார்கைின் வதறவகறை நியாயமான அைவிற்குச் வசர்த்துக் சகாள்ை வவண்டும்.
அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
பாைின உணர்வுள்ைதும், நல்ைதுமான பழக்கத்திறனப் பயன்படுத்தி பணியாைர்கைின், குைிப்பாக கர்ப்பமாக இருக்கிை
பணியாைர்கள் உள்ைிட்டவர்கைின், நீண்டகாைப் பாதுகாப்பு, நல்ை உடல்நைம் மற்றும் நை-வாழ்விறன பணியமர்த்தும்
நிறுவனம் அபிவிருத்தி சசய்கிைது.

1B

பாகுபாடு காண்பித்தல், தவற்றுலை ைற்றும் ெைத்துவம்

எங்கைது அணுகுமுறையானது, ILO உடன்படிக்றககள் 100, 111 மற்றும் 159, ILO சிபாரிசுகள் 90, 111 மற்றும் 168 ஆகியவற்ைின்
அடிப்பறடயிைானதாகும்.

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
ஒவ்சவாரு பணியாைறரயும், எல்ைா வநரத்திலும் மரியாறதவயாடும் கண்ணியத்வதாடுவம நடத்துகிவைாம். எந்தசவாரு
பணியாைறரயும், அவமானமறடயச் சசய்யவவா அல்ைது உடல் ரீதியிைான தண்டறனக்கு உட்படுத்தக் கூடாது

அல்ைது அவர்கறை உடல் ரீதியிைான, பால் ரீதியிைான, உைவியல் ரீதியிைான அல்ைது வாய் வார்த்றத மூைமான
வன்சகாடுறமக்கு அல்ைது துஷ்பிரவயாகத்திற்கு உட்படுத்தக் கூடாது. பணிக்கு அமர்த்துவதில், பயிற்சி கிறடக்கச்
சசய்வதில், பதவி உயர்வில், வவறை நீக்கம் சசய்வதில் அல்ைது பணி ஓய்வு தருவதில், பாைினம் அல்ைது பால்

ரீதியிைான சார்பு, இனம், நிைம், வயது, கர்ப்பம், திருமண நிறை, மதம், அரசியல் அபிப்பிராயம், நாட்டினம், பூர்வகம்,
ீ
சாதி,
வநாய் அல்ைது ஊனத்தின் அடிப்பறடயில், எவ்விதப் பாகுபாட்றடயும் காண்பிக்கக் கூடாது. பணியாைர்கறை,

பழிவாங்கப்பட்டு விடுவதற்கான ஆபத்து ஏதுமில்ைாமல் புகார்கறை அனுப்பி றவக்கச் சசய்கிை குறைதீர்ப்பு அறமப்பு
ஒன்று இருக்கிைது.

அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
பணியமர்த்தும் நிறுவனம், வவற்றுறமக்காகவும், அறனத்தும் உள்ைடங்கியவதார் பணியிடத்திற்காகவும் தீவிரமாக

உறழக்கும். பணியமர்த்தும் நிறுவனம், வவறைவாய்ப்பு சகாடுப்பதற்கு எவ்வைவு சிறுபான்றமயினர் மற்றும்/அல்ைது
பின் தங்கிய குழுவினறரப் பரிசீைிக்கைாம் என்பறதயும், எவ்விதமாக அதற்கு எழுகிை தறடகறை ஆக்கப்பூர்வமாக
எதிர்சகாள்ைைாம் என்பறதயும் புரிந்து சகாள்வதற்காக, தான் அறமந்துள்ை சமுதாயத்வதாடு மற்றும்/அல்ைது
தன்னார்வத் சதாண்டு நிறுவனங்கவைாடும் தீவிரமாக ஈடுபடுகிைது.
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அங்கீ கரித்த தவலைவாய்ப்பு

எங்கைது அணுகுமுறையானது, ILO உடன்படிக்றககள் 122, 158 மற்றும் 175, ILO சிபாரிசு 166 ஆகியவற்ைின்
அடிப்பறடயிைானதாகும்

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
சசய்து முடிக்கிை அறனத்துப் பணியும், வதசியச் சட்டம் மற்றும் பழக்கத்தின் வாயிைாக நிறைநாட்டியுள்ை,

அங்கீ கரித்துள்ை வவறைவாய்ப்பு உைவின் அடிப்பறடயிவைவய இருந்தாக வவண்டும். ஒவ்சவாரு பணியாைருக்கும்,
வவறைவாய்ப்பிற்கான நிபந்தறனகறை அவர்கைது சசாந்த சமாழியில் வறரயறுக்கிை எழுத்துப்பூர்வமான

ஒப்பந்தத்றதப் சபறுவதற்கான உரிறமறயத் தர வவண்டும் . சதாழிைாைர் அல்ைது சமுதாயப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள்
மற்றும் ஒழுங்குமுறைகைின் கீ ழ் உள்ை, வழக்கமான வவறைவாய்ப்பு உைவிைிருந்து எழுகிை பணியாைர்களுக்கான

கட்டுப்பாடுகறை, சதாழிைாைறர மட்டும் ஒப்பந்தத்திற்கு அமர்த்துதல், குைித்த-காை ஒப்பந்தங்கறை உபவயாகிப்பதன்
வாயிைாக அல்ைது திைறமகறைக் கற்றுக் சகாடுப்பதற்கான அல்ைது சதாடர்ச்சியான வவறைவாய்ப்பிறன

வழங்குவதற்கான உண்றமயான எண்ணம் இல்ைாத, வவறைப் பயிற்சித் திட்டங்கள் வாயிைாகத் தவிர்க்கக் கூடாது.
அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
வவறைவாய்ப்பின் குைித்த-காை ஒப்பந்தங்கறை உபவயாகிப்பறதக் கட்டுப்படுத்த, சட்டத்திற்கு அவசியமாகிைவற்றுக்கும்
அப்பாற்பட்ட நடவடிக்றககறை பணியமர்த்தும் நிறுவனம் எடுக்கும். சமுதாயப் பாதுகாப்பு அறமப்பு சசயைிழந்துள்ை
நாடுகைில் - மருத்துவம் மற்றும் பணி ஓய்வுக் காப்பீடு உட்பட, பணியாைர்களுக்கான மாற்றுக் காப்பீட்டிறன
பணியமர்த்தும் நிறுவனம் வழங்குகிைது.
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நியாயைான வாழ்க்லகச் ெம்ப

ம், பைன்கள்

எங்கைது அணுகுமுறையானது, ILO உடன்படிக்றககள் 131 மற்றும் 183, ILO சிபாரிசு 135 ஆகியவற்ைின்
அடிப்பறடயிைானதாகும்

அலடப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
எப்வபாறதக்கும் வபான்ை பணி வாரம் ஒன்ைில் பணியாற்றுவதற்குக் சகாடுக்கிை சம்பைங்கள் மற்றும் பைன்கள்,
குறைந்த பட்சமான, வதசிய சட்ட ரீதியான அைவில், சதாழிற்துறை அைவில், அல்ைது கூட்டுப் வபர ஒப்பந்தந்த
அைவில், இதில் எது அதிகமாக இருக்கிைவதா அதற்குச் சமமாக இருக்கும். எந்த நிறையிலும், ஓர் நியாயமான
வாழ்க்றகச் சம்பைமானது எப்வபாதுவம பணியாைர்கள் மற்றும் அவர்தம் குடும்பத்தினரின் அடிப்பறடத் வதறவகறைச்
சந்திப்பதற்குப் வபாதுமானதாக இருக்க வவண்டும் அவதாடு சகாஞ்சம் சவகுமதி ஊதியத்றதயும் வழங்க வவண்டும்.
அறனத்து சம்பைங்கறையும், ஓர் சதாடர்ச்சியான அடிப்பறடயில், முழுறமயாகக் சகாடுத்துவிட வவண்டும், அவதாடு
சம்பைக் காைத்திற்கான சம்பைம் குைித்த விவரங்கறை, எழுத்துப்பூர்வமானதும், புரிந்து சகாள்ைக்கூடியதுமான வடிவில்
வழங்கியாக வவண்டும். சட்டப்படி அல்ைது ஒப்பந்தப்படி அவசியமாகிை அறனத்து உபரி பைன்கறையும் வழங்கிவிட
வவண்டும். ஓர் ஒழுங்கு நடவடிக்றகயாக, சம்பைங்கைிைிருந்து பிடித்தம் சசய்வறத அனுமதிக்கக்கூடாது. பணியாைர்கள்
சட்டப்பூர்வமாக உரிறம சபறுகிை எவ்வித சம்பை விடுப்றபயும் அவர்களுக்கு வழங்கி, அதற்கு சரியான விதத்தில் ஈடு
சசய்ய வவண்டும்.
அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
பணியமர்த்தும் நிறுவனம், பணியாைர் திைறமகறையும், அனுபவத்றதயும் பிரதிபைிக்கிைவதார் சம்பை அறமப்றபவய
ஏற்றுக் சகாள்ளும். பணியமர்த்தும் நிறுவனம், சகாடுக்கிை சம்பைம் பணியாைர்கைின் அடிப்பறடத் வதறவகறைச்

சந்திக்கிைதா என்பறதப் புரிந்து சகாள்வதற்காக, பணியாைர் கருத்துக்கணிப்புகறைத் சதாடர்ச்சியாக நடத்துகிைார்கள்
என்பறதப் பார்த்துக் சகாள்ளும். கூடுதல் வதறவகறைப் புரிந்து சகாள்வதற்காக ஓர் விரிவான, முழுறமயான,
பணியாைர் வதறவகள் மதிப்பீட்றடத் சதாடர்ச்சியாக வமற்சகாள்ை வவண்டும்.

1E

தவலை தநரங்கள்

எங்கைது அணுகுமுறையானது, ILO உடன்படிக்றககள் 001, 014, 106 மற்றும் 030 ஆகியவற்ைின் அடிப்பறடயிைானதாகும்
அலடப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
ஒரு வாரத்தில் உள்ை வவறை வநரங்களும், அவத வபாை கூடுதல் வவறை வநரங்களும், வதசிய சட்டம்,

உடன்படிக்றககள் அல்ைது கூட்டான ஒப்பந்தம், இதில் எது சபரியைவிைான பாதுகாப்றபப் பணியாைர்களுக்கு

வழங்குகிைவதா அதற்கு இணங்கிவய இருக்க வவண்டும் அவதாடு அதறன ஒப்பந்தங்கைில் வறரயறுக்க வவண்டும்.

எந்த நிகழ்விலும், பணியாைர்கறைத் சதாடர்ச்சியான அடிப்பறடயில் வாரத்திற்கு 48 மணி வநரங்களுக்குக் கூடுதைாக
வவறை சசய்ய றவக்கக் கூடாது அவதாடு ஒவ்சவாரு 7 நாள் காைத்திற்கும் குறைந்தது ஒரு நாள் ஓய்வு வழங்கிவிட
வவண்டும். 7 நாள் காைகட்டத்தில் இருக்கிை சமாத்த வவறை வநரங்கள் 60 மணி வநரங்களுக்கு வமல் இருக்கக் கூடாது.
கூடுதல் வநரம் பணியாற்றுவது தன்னார்வத்திைானதாக இருக்க வவண்டும், அது வாரத்திற்கு 12 மணி வநரங்களுக்கு

மிகக் கூடாது அவதாடு அதற்கு எப்வபாதுவம உயர் மதிப்பில் நிதியீடு சசய்துவிட வவண்டும், இது வழக்கமான சம்பை
விகிதத்தில் 125% அைறவவிடக் குறைவானதாக இருக்கக் கூடாது என்வை சிபாரிசி சசய்கிவைாம்.

அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
பணியமர்த்தும் நிறுவனம், கூடுதல் வநரம் பணியாற்றுவறதத் தவிர்ப்பதற்காக, உற்பத்தித் திட்டத்றத, சகாள்ைைறவ

மற்றும் சவைிவயற்ைத்றத அைவிட்டுக் கண்காணிப்பதற்கான அதிநவன
ீ
அறமப்பு ஒன்று பணியிடத்தில் இருக்கிைது
என்பறதப் பார்த்துக் சகாள்ை வவண்டும்.

1F

ெங்கம் அலைப்பதற்கும் கூட்டாக தபரம் தபசுவதற்குைான சுதந்திரம்

எங்கைது அணுகுமுறையானது, ILO உடன்படிக்றககள் 87, 98, 135 மற்றும் 154, ILO சிபாரிசுகள் 135 மற்றும் 143 ஆகியவற்ைின்
அடிப்பறடயிைானதாகும்

அலடப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
விதிவிைக்கு அல்ைது தனிச்சலுறக ஏதுமில்ைாமல், அறனத்துப் பணியாைர்களுக்கும், தங்கைது சசாந்த விருப்பத்திற்கு
ஏற்ப சதாழிைாைர் யூனியன் ஒன்ைில் வசர்ந்து சகாள்வதற்கான அல்ைது அறமத்துக் சகாள்வதற்கும், கூட்டாகச் வசர்ந்து
வபரம் வபசுவதற்குமான உரிறம இருக்கிைது. பணியாைர்கைின் பிரதிநிதிகளுக்கு எதிராக பாகுபாடு காண்பிக்க
மாட்டார்கள் அவதாடு அவர்களுக்கு பணியிடத்தில் தங்கைது பிரதிநிதியாகச் சசயல்படும் சசயல்பாடுகறை

வமற்சகாள்வதற்கான வசதி இருக்கும். சங்கம் அறமத்துக் சகாள்வதற்கும், கூட்டாகப் வபரம் வபசுவதற்குமான

சுதந்திரத்திற்கான உரிறமறய வதசிய சட்டம் கட்டுப்படுத்துகிை இடத்தில், பணியமர்த்தும் நிறுவனம், சுதந்திரமானதும்,
தறடயில்ைாததுமான சங்கம் மற்றும் வபரம் வபசுவதற்கு, அதற்கு இறணயானவதார் வசதிறய உருவாக்கிக் சகாள்வறத
ஊக்குவித்து, அதற்கு இறடஞ்சல் உண்டாக்காமல் இருக்க வவண்டும்.
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அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
பணியமர்த்தும் நிறுவனம், சாதாரண முறையிைான வபச்சுவார்த்றதக்கு வசதி சசய்து தரவும், வமம்படுத்தவும்

சதாடர்ச்சியான அடிப்பறடயில் பணியாைர் பிரதிநிதிகறை அறழத்துப் வபசுகிைது. பணியாைர்கள் சதாடர்பான

பிரச்சிறனகறை ஆக்கப்பூர்வமாகத் தீர்ப்பதற்காக, பணியமர்த்தும் நிறுவனம், தான் அறமந்துள்ை பகுதிறயச் வசர்ந்த

மற்றும் பிராந்திய சதாழிைாைர் சங்கங்கவைாடு வநரடியாக வபச்சுவார்த்றதயில் ஈடுபடும் அவதாடு பணியாைர்கைின்
சங்கத்தின் ஓர் உறுப்பினராகவும் இருக்க வவண்டும்.
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1G

குழந்லதத் வதாழிைா

ர் ைற்றும் இ

ம் வயதுப் பணியா

ர்கள்

எங்கைது அணுகுமுறையானது, ILO உடன்படிக்றககள் 138 மற்றும் 182, ILO சிபாரிசுகள் 146 மற்றும்
190 ஆகியவற்ைின் அடிப்பறடயிைானதாகும்

குழந்றத உரிறமகள், குழந்றதகைின் உரிறமகள் மற்றும் வியாபாரக் சகாள்றககள் குைித்த
ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் உடன்படிக்றக

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
குழந்றதத் சதாழிைாைறர ஏற்றுக் சகாள்வதில்றை. 15 (அல்ைது ILO உடன்படிக்றக 138 விதிவிைக்குக் ஒன்றைத்

தருகிை இடத்தில் 14) வயறத விடக் குறைந்த வயதுறடய அல்ைது பணியமர்த்துவதற்கான சட்டப்பூர்வ வயது 15

வயறதவிட அதிகமானதாக இருந்தால் அதறனவிடக் குறைந்த வயதுறடய எவறரயும் பணியமர்த்தக் கூடாது. 18
வயறதவிடக் குறைவான வயதுறடய நபர்கறைப் பணியமர்த்துவது சம்பந்தமான அறனத்து சட்டப்பூர்வமான
வரம்புகறையும் பின்பற்றுவவாம். அவர்கறை, இன்னல்தரும் வவறை, இரவுவநரப் பணி மற்றும் அவர்கைது
வைர்ச்சிறயத் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய எவ்வித வவறையிைிருந்தும் வபணிப் பாதுகாக்க வவண்டும்.

பணியமர்த்துவதற்கான சட்டப்பூர்வ வயதிற்குக் கீ வழ எவறரயும் பணியமர்த்துவறதத் தடுப்பதற்குத் வதறவயான
நடவடிக்றககறை எடுக்க வவண்டும். பணியமர்த்தும் நிறுவனம், தரமான கல்விறயப் சபற்றுக் சகாள்ைப்

பாடசாறைக்குச் சசல்வதற்காக, சதாடர்ந்து அக்கல்விறயப் சபற்றுக் சகாள்வதற்காகவவ பணியிடம் ஒன்ைில்
பணியாற்றுவதாகக் காண்கிை குழந்றத எதற்கும், அக்குழந்றத சபரியவராகும் வறர, கல்வி கற்பதிைிருந்து
பணியாற்றும் நிறைக்கு மாறுவதற்கான ஏற்பாடுகறை வழங்குகிை சகாள்றககள் மற்றும் திட்டங்கறைத்
வதாற்றுவித்து, அவற்ைில் பங்வகற்று, அவற்றுக்குப் பங்கைிக்க வவண்டும். குழந்றதயின் வயது மற்றும்

ஆவராக்கியமான வைர்ச்சிக்கு ஏற்ைவதார் வித்ததில், அக்குழந்றதயின் சபற்வைார்கவைாடு மற்றும்/அல்ைது

பாதுகாவைவராடும், அக்குழந்றதவயாடும் ஆவைாசறன சசய்து நைறனவய எப்வபாதும் கருத்தில் சகாள்ை வவண்டும்.
அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
பணியமர்த்தும் நிறுவனம், குழந்றதத் சதாழிைாைர் மற்றும் இறைஞர்கைின் வவறைவாய்ப்பின்றமப்
பிரச்சிறனறயத் தீர்த்துறவப்பதற்காகக் கல்விறயயும், நீண்டநாள் நிறைக்கத்தக்கத் தீர்வுகறையும்

வமம்படுத்துவதற்காக, தான் அறமந்துள்ை பகுதிச் சமுதாயங்கவைாடும், அக்கறையுள்வைார்கவைாடும், தீவிரமாக
ஈடுபட வவண்டும்.

1H

கட்டாய, அடிலை, ெிலற ைற்றும் ெட்டவிதராதத் வதாழிைா

ர்

எங்கைது அணுகுமுறையானது, ILO உடன்படிக்றககள் 29 மற்றும் 105, ILO சிபாரிசு 35 ஆகியவற்ைின்
அடிப்பறடயிைானதாகும்

அலடப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
கட்டாய, அடிறம, சிறை மற்றும் சட்டவிவராதத் சதாழிைாைர் நிறைறய ஏற்றுக்சகாள்வதில்றை. ஒப்பந்தத்
சதாழிைாைர்கறைப் பணியமர்த்துகிை பட்சத்தில், பணியமர்த்துக் கட்டணம் உட்பட, ஒப்பந்தத்தின் மற்றும்/அல்ைது
அயல்நாட்டுப் பணியாைர்கைின், வவறைவாய்ப்புத் தகுதித் சதாறகறயக் சகாடுப்பதற்குப் பணியமர்த்தும் நிறுவனவம

சபாறுப்பானதாகும். பணியாைர்கள் “றவப்புநிதிகறை” அல்ைது அறடயாை ஆவணங்கறை தங்களுறடய பணியமர்த்தும்
நிறுவனத்திடம் சகாடுக்க வவண்டிய அவசியம் இருக்கக் கூடாது அவதாடு நியாயமான அைிவிப்றபக் சகாடுத்த பிைகு
அவர்கைது வவறைவாய்ப்பிைிருந்து விைகிச் சசல்வதற்கு சுந்திரமானவர்கைாக இருப்பார்கள். பணியாைரின்

சுதந்திரமான சசயல்பாட்றடக் கட்டுப்படுத்தக் கூடாது. சம்பைத்தின் எந்தசவாரு பகுதிறயயும் பிடித்து றவக்கக்கூடாது.
அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
அங்கீ கரித்துள்ை வவறைவாய்ப்பு என்பறதப் பாருங்கள்.
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ஆதராக்கியனான சூழல் ைண்டைங்கள்
பருவநிலை ைற்றும் காற்றுத் தரத்தில் ஏற்படுகிற தாக்கம்

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, சசல்லுபடியாகிை அனுமதிகறைப் பராமரிப்பது உட்பட, காற்றுத் தரம், காற்று உமிழ்வுகள்
மற்றும் ஆற்ைல் சிக்கனம் குைித்த, அறனத்து இயக்கங்கறையும், சபாருந்துகிை அறனத்துச் சட்டங்கள் மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளுக்கு முழுறமயாக இணங்கவவ நடத்த வவண்டும்.

அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, பின்வருவனவற்ைின் மூைம் சீவதாஷன நிறை மாற்ைம் மற்றும் காற்றுத் தரத்தின் மீ து தான்
ஏற்படுத்துகிை தாக்கங்கறைத் தீவிரமாகக் குறைக்கிைது:
 ஆற்ைல் வமைாண்றம மற்றும் திைத்தன்றமயில் சதாடர்ச்சியான வமம்பாடு.

 பசுறமக்குடில் வாயுக்கள் (GHG) மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு இன்னறைக் காண்பிக்கிை மற்ை காற்று உமிழ்வுகறை
குறைப்பது அல்ைது அகற்றுவது மற்றும் GHG வறரவு திட்டத்திற்கு ஏற்ப இைக்குகறை அறமப்பது1.

 ஆற்ைல் ஆதார வைங்கறைப் சபாறுப்புடன் சதரிவு சசய்து, குறைந்த-கரி-அடர்த்தி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க

ஆற்ைல் ஆதார வைங்கறை ஏற்றுக் சகாள்வது வநாக்கிய திறசயில் வைர்ச்சியுள்ை அணுகுமுறைறய எடுப்பது.

2B

நீ ர் வ

ங்க

ில் ஏற்படுகிற தாக்கம்

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, சசல்லுபடியாகிை அனுமதிகறைப் பராமரிப்பது உட்பட, தண்ண ீர் பாதுகாப்பு மற்றும் தண்ண ீர்
தரம் குைித்த, அறனத்து இயக்கங்கறையும், சபாருந்துகிை அறனத்துச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு
முழுறமயாக இணங்கவவ நடத்துகிைது. உள்ைான ஈரப் பதப்படுத்தலுள்ை சதாழிற்சாறைகள், ஃப்வைா மீ ட்டர்கள்

மூைமாக தண்ண ீர் எடுப்பறதயும், கழிவுநீர் சவைிவயற்ைத்றதயும் அைவிடும், அவதாடு கழிவு நீறர முழுறமயாக

உள்வைவய சுத்திகரிக்கும் வசதியுள்ை2 சதாழிற்சாறைகள் சட்டத் வதறவகள் அல்ைது தண்ண ீர் நியமம்3, இதில் எது
கடுறமயானவதா அதற்கு இணங்கி நடக்க வவண்டும்.

அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, சதாழிற்சாறையின் தண்ண ீர் எடுக்கும் அைவுகறைத் சதாடர்ச்சியாகக் குறைப்பறதக்

காண்பிப்பதன் மூைமாக, தண்ண ீர் உபவயாகத்றதக் குறைக்கத் தீவிரமான நடவடிக்றககறை எடுக்கிைது. வட்டு
ீ
உபவயாக
வநாக்கங்களுக்காக மட்டுவம (குழாய்கள், கழிவறைகள், குைிர்விக்க) தண்ண ீறர உபவயாகிக்கிை சதாழிற்சாறைகறைப்

சபாருத்த வறரயில், தண்ணறரச்
ீ
சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துகிை சாதனத்றதப் சபாருத்துவறதப் பார்த்துக் சகாள்வவத
வபாதுமானதாகும். மறழ நீர் வசகரிப்பு வபான்ை தண்ணறர
ீ
வசமிக்கும் யுக்திகறை, கூடுமான இடங்கைில் சபாருத்த
வவண்டும்.

உள்ைான ஈரப் பதப்படுத்தல் உள்ை சதாழிற்சாறைகறைப் சபாருத்த வறரயில்;

 உள்ைான தண்ண ீர் உபவயாகத்றத அைவிடுவதன் உரிய அைவிறன அமல்படுத்த வவண்டும்.
 நீராதார வைங்கள் மீ து ஏற்படுகிை தாக்கத்றதக் குறைப்பதற்காக, சதாழிற்சாறையின் நீர்ச் சமநிறைறய4 மதிப்பிட்டு,
சதாடர்ச்சியான வமம்பாட்டிறனக் காண்பிப்பதற்காக உரிய குறைப்பு நடவடிக்றககறை எடுக்க வவண்டும்.

 நீண்ட காை அைவில், ஓர் சபாறுப்புள்ை நீர்க் கண்காணிப்பாைராகச் சசயல்படுங்கள். இதன் சபாருள், சசாந்த

சசயல்பாடுகைில் இருந்து ஏற்படுகிை தண்ண ீர் தாக்கங்கறைக் குறைப்பதற்குக் கூடுதைாக, வியாபாரக் கூட்டு

நிறுவனமானது, கிறடக்கிை நீராதார வைங்கறை, நீண்ட காை சமுதாய, சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த மற்றும் சபாருைாதாரத்

வதறவகறைச் சந்திப்பதற்காகப் பராமரிக்கிவைாம் என்பறதப் பார்த்துக் சகாள்வதற்காக, தான் அறமந்துள்ை பகுதியில்
உள்ை அக்கறை காண்பிப்பவர்கவைாடு கூட்டு நடவடிக்றகயில் ஈடுபடுகிைது. தண்ண ீர் கண்காணிப்பாைர் சபாறுப்பு
என்பதும், வியாபாரத்றதப் சபாருத்த வறரயில் அதன் அர்த்தம் என்ன என்பறதயும், இண்சடர்வநஷனல் வாட்டர்
ஸ்டீவர்டுஷிப் ஸ்வடண்டர்டு வறரயறுக்கிைது5.
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தவதிப்வபாருட்க

ின் உபதயாகம்

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, சசல்லுபடியாகிை அனுமதிகறைப் பராமரிப்பது உட்பட, வவதிப்சபாருள் உபவயாகம் மற்றும்
அப்புைப்படுத்துதல் குைித்த, அறனத்து இயக்கங்கறையும், சபாருந்துகிை அறனத்துச் சட்டங்கள் மற்றும்

ஒழுங்குமுறைகளுக்கு முழுறமயாக இணங்கவவ நடத்துகிைது. H&M குழுமத்திற்கு சபாருள் எறதயும் உற்பத்தி சசய்கிை
வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்கள், ஒப்பந்த ரீதியாக ஒப்புக் சகாண்ட சபாருந்துகிை H&M குழுமத்தின் கட்டுப்படுத்திய
மருந்துப்சபாருட்கள் பட்டியல் (RSL) மற்றும் கட்டுப்படுத்திய மருந்துப் சபாருட்கறை உற்பத்தி சசய்தல் பட்டியைில்
(MRSL) குைிப்பிட்டுள்ை வதறவகள் அறனத்றதயும் சந்தித்தாக வவண்டும். உபவயாகிக்கிை அறனத்து

வவதிப்சபாருட்கறையும் இருப்பு றவத்தல், றகயாளுதல், உபவயாகித்தல் மற்றும் அப்புைப்படுத்தல் ஆகியறவ,
ஒவ்சவாரு வவதிப் சபாருைின் பாதுகாப்புத் தரவுத் தாளுக்கு (SDS) இணங்கியாக வவண்டும்.
அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனம்
உபவயாகிக்கிை

வவதிப்சபாருட்கள்

இல்ைாதறவயாகும்6. சதாழில்நிறுவனமானது, தனது

அறனத்தும்,

வவதிப்சபாருள்

இன்னல்

தரும்

உபவயாகத்றத

மருந்துப்

சபாருட்கள்

ஆக்கப்பூர்வமாக

மதிப்பீடு

சசய்து, மக்களுக்கும், சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்படுகிை ஆபத்துக்கறைக் குறைக்கிை, அல்ைது “பசுறம வவதியியறை”
ஏற்றுக் சகாள்வதன் வாயிைாக ஆதார வைத் திைத்தன்றமறய அதிகரிக்கச் சசய்கிை, கிறடக்கிை சிைந்த வவறு

வவதிப்சபாருட்கள் மற்றும் மாற்று நறடமுறைகறை பதிைாக உபவயாகிக்கிைது7.முன்சனச்சசரிக்றக நடவடிக்றகக்
வகாட்பாட்டிறனப் பயன்படுத்த வவண்டும்.

1. GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (http://ghgprotocol.org/)
2 Full internal treatment means that the wastewater is only treated by the facility’s own
internal Effluent Treatment Plant before being discharged to a natural water body
3 Industry standard for wastewater quality developed by a working group of several
companies, coordinated by Business for Social Responsibility (BSR).
4 The AWS International Water Stewardship Standard, p.86

Sustainability Commitment/
Tamil

5 allianceforwaterstewardship.org
6 Hazardous substances means all those that show intrinsically hazardous properties
(persistent, bio-accumulative and toxic (PBT); very persistent and very bioaccumulative
(vPvB); carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction (CMR); endocrine disruptors
(ED); or equivalent concern), not just those that have been regulated or restricted in other
regions
7 Green chemistry refers to the design of chemical products and processes that reduce or
eliminate the generation of hazardous substances, reduce waste and conserve energy
and water.
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2D

கழிவு, ைறு-உபதயாகம் ைற்றும் ைறுசுழற்ெி

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, சசல்லுபடியாகிை அனுமதிகறைப் பராமரிப்பது உட்பட, அறனத்து இயக்கங்கறையும்,

சபாருந்துகிை அறனத்துச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு முழுறமயாக இணங்கவவ நடத்துகிைது. வசறவகள்

கிறடக்கிை இடத்தில், அறனத்து இன்னல் தரும் கழிறவயும், அங்கீ காரம் சபற்ை அல்ைது உரிமம் சபற்ை இன்னல் தரும்
கழிறவப் சபறுபவவர றகயாை வவண்டும்.

அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, மூைப்சபாருள் உபவயாகத்றத உகந்ததாக ஆக்குவதில் சதாடர்ச்சியான வமம்பாட்றடக்

காண்பிப்பதன் மூைமாகவும், அதிகமதிகமான மறுசுழற்சி சசய்தல் மூைமாகவும், மூைப் சபாருட்கறை மறு உபவயாகம்

சசய்வதன் மூைமாகவும், தனது இதற்கு முன் உபவயாகித்திராத மூைப் சபாருட்கைின் உபவயாகத்றதயும், சுற்றுச்சூழைில்
அது ஏற்படுகிை தாக்கத்றதயும் ஆக்கப்பூர்வமாகக் குறைக்கிைது. சதாழில்நிறுவனமானது, குப்றப வமட்டிற்குச் சசல்கிை
கழிவுகறைக் குறைப்பதில் முன்வனற்ைத்றதக் காண்பிக்கிைது அவதாடு வட்டப் சபாருைாதாரப் புதுறமக்கு ஏற்ை
வறகயிைான தீர்வுகறைத் தீவிரமாக வழங்குகிைது.8

2E

ெிற்றினங்கல

யும், இயற்லக வாழ்விடங்கல

யும் பாதுகாத்தல்

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, சசல்லுபடியாகிை அனுமதிகறைப் பராமரிப்பது உட்பட, அறனத்து இயக்கங்கறையும்,

சபாருந்துகிை அறனத்துச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு முழுறமயாக இணங்கவவ நடத்துகிைது. மூைப்
சபாருட்கள் என்பதில், அழியும் நிறையில் உள்ை சிற்ைினங்கைில் சசய்யும் சர்வவதச வர்த்தகம் குைித்த

உடன்படிக்றகயில் (CITES)9 பட்டியைிட்டுள்ை அல்ைது IUCN சிவப்புப் பட்டியைில்10 மிகமிகக் கடுறமயாக அழியும்
நிறையில் உள்ைறவ, அழியும் நிறையில் உள்ைறவ, அழியும் வாய்ப்பில் உள்ைறவ என்பதாக பட்டியைிட்டுள்ை
சிற்ைினங்கள் அடங்கக்கூடாது.

அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, அதிகமாக நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமயுள்ை பண்றணயம் மற்றும் காடுவைர்த்தல்
பழக்கங்கறை உறுதி சசய்வதற்காக, மூன்ைாம்-தரப்பினர் சரிபார்த்த மூைப் சபாருட்கறைவய வருவிக்கிைது.
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விைங்கின நைவாழ்வு
3A

கால்நலடப் பராைரிப்பு

அலடப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, சசல்லுபடியாகிை அனுமதிகறைப் பராமரிப்பது உட்பட, அறனத்து இயக்கங்கறையும்,

சபாருந்துகிை அறனத்துச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு முழுறமயாக இணங்கவவ நடத்துகிைது. H&M

குழுமத் தயாரிப்புகளுக்கான விைங்கின மூைம் சகாண்ட சபாருட்கறை வருவிப்பதற்கான வமற்சகாண்ட வதறவகறை,
H&Mகுழும விைங்கின நைவாழ்வு மற்றும் சபாருள் நன்சனைிகள் சகாள்றகயில் குைிப்பிட்டுள்வைாம். குழுமத்

தயாரிப்புகளுக்கு உபவயாகிக்கிை கம்பைி, வராமம் மற்றும் கம்பைி உவராமங்கறை உற்பத்தி சசய்கிை பண்றணகள்
அறனத்தும், H&M குழுமத்தின் நல்ை கால்நறடப் பராமரிப்பிற்கான வதறவகறைச் சந்தித்தாக வவண்டும், இறவ ஃறபவ்
ஃப்ரீடம்ஸ் ஃப்வரம்சவார்க் என்பதன் அடிப்பறடயிைானறவயாகும்.11

அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, வருவித்த தயாரிப்புகள் மற்றும் வசறவகள் அறனத்திற்குமான தனது சசாந்த வழங்கல்
சங்கிைியில், நல்ை கால்நறடப் பராமரிப்பிறனத் தீவிரமாக அபிவிருத்தி சசய்கிைது . நடவடிக்றககைில், மனிதத்

தன்றமவயாடு கூடிய சான்ைைிப்புத் திட்டம் ஒன்ைின் வாயிைாக மூன்ைாம் தரப்பு சரிபார்த்த மூைப் சபாருட்கறை
வருவிப்பதற்கு ஆக்கப்பூர்வமாக நாடுவது அடங்குகிைது.12

3B

விைங்கினப் பரிதொதலன

அடிப்பலடநிலை ொர்ந்தலவ:
சதாழில்நிறுவனமானது, சபாருந்துகிை அறனத்துச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு முழுறமயாக இணங்கி
நடக்கிைது. H&M குழுமத் தயாரிப்புகள் எதிலும், விைங்கினப் பரிவசாதறனறயப் பயன்படுத்தக் கூடாது. H&M குழுமம்,

அழகுசாதன உட்சபாருட்கள் வமம்பாடு அல்ைது அழகுசாதன உட்சபாருள் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டிற்கு சதாடர்புறடயதாக,
11 மார்ச் 2009 ஆம் வததிக்குப் பிைகு விைங்கினங்கைில் பரிவசாதறன சசய்து இருக்கிை அழகுசாதன உட்சபாருட்கைின்
உபவயாகத்றத அனுமதிப்பதில்றை. அதுவபான்ை விைங்கினப் பரிவசாதறனறய, அழகுசாதனத் தயாரிப்பு சப்றை

சசய்பவர்கள் அல்ைது அவர்கைது மூைப்சபாருள் சப்றை சசய்பவர்கள், உற்பத்தியாைர்கள் அல்ைது முகவர்கள் சசய்யக்
கூடாது.

அபிைாலெ ொர்ந்தலவ:
அழகுசாதனத் தயாரிப்பாைர்கறைப் சபாருத்த வறரயில்;

‘ H&M குழுமத்திற்குக் கூடுதைாக, அறனத்து வாடிக்றகயாைர்களுக்கும் தயாரிப்புகள் குைித்த H&M குழுமத் வதறவகறைப்
சபாருத்துங்கள்.

‘ சதாடர்ச்சியாக, நுகர்வவார் பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டிறன உறுதி சசய்வதற்கு, மாற்று, விைங்கினப் பரிவசாதறன அல்ைாத
முறைகறை உபவயாகியுங்கள்.

2 ellenmacarthurfoundation.org
3 cites.org
4 iucnredlist.org
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5 Recommendations on animal welfare set out by the World Organisation by Animal Health (OIE)
in their Animal Health Codes and the Farm Animal Welfare Committee (FAWC).
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(certifiedhumane.org) and Textile Exchange’s Responsible Down Standard and Responsible
Wool Standard (responsibledown.org, responsiblewool.org)
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நீ ண்டநாள் நிலைக்கும்
தன்லைக்கான அர்ப்பணிப்பு
H&M வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனம்
As a Business Partner to H&M, we commit to complying with the Fundamental requirements on the issues outlined in this Sustainability Commitment,
and to implement them in our operations as well as aim to realize them throughout our supply chain. H&M represents all affiliated companies and
brands within the H&M Group.
குழுமத்திற்கானவதார் வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனமாக, இந்த நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமக்கான அர்ப்பணிப்பில் வகாடிட்டுக் காட்டியுள்ை
விஷங்கள் குைித்த அடிப்பறட நிறை சார்ந்த வதறவகளுக்கு இணங்கி நடக்கவும், அவற்றை எங்கைது இயக்கங்கைில் அமல்படுத்தவும்,
அவத வபாை எங்கைது வழங்கல் சங்கிைி எங்கிலும் அவற்றை உணரவும் நாங்கள் எங்கறை அர்ப்பணித்துக் சகாண்டுள்வைாம். H&M என்பது,
H&M குழுமத்திற்குள் உள்ை அறனத்துக் கூட்டு நிறுவனங்கறையும், பிராண்டுகறையும் குைிக்கிைது.

Furthermore, we understand that H&M has the ambition to engage and continue to grow with Business Partners that share H&M’s sustainability
ambition beyond mere compliance with the law to advance social and environmental sustainability, stated as Aspirational performance criteria in this
Sustainability Commitment.
வமற்சகாண்டும், H&M குழுமத்திற்கு, இந்த நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமக்கான அர்ப்பணிப்பில் அபிைாறச சார்ந்த சசயல்திைன் என்பதாகச்
சசால்ைியுள்ை, H&M குழுமத்தின் நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமக் குைிக்வகாறை, சமுதாய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நீண்ட நாள்
நிறைக்கும் தன்றமறய முன்சனடுத்துச் சசல்வதற்காக சட்டத்திற்கு சவறுமவன இணங்கிச் சசல்வதற்கு அப்பாலும் சசன்று பகிர்ந்து
சகாள்கிை வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனங்கவைாடு ஈடுபட்டு, சதாடர்ந்து வைர்வதற்கான குைிக்வகாள் இருக்கிைது என்பறத நாங்கள் புரிந்து
சகாள்கிவைாம்.

Therefore, as a Business Partner to H&M, we agree to be monitored and evaluated on our sustainability performance within the areas described in
this Sustainability Commitment.
ஆகவவ, H&M குழுமத்திற்கானவதார் வியாபாரக் கூட்டு நிறுவனமாக, இந்த நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றம அர்ப்பணிப்பில் விவரித்துள்ை
பகுதிகளுக்குள், எங்கைது நீண்டநாள் நிறைக்கும் தன்றமச் சசயல்திைன் குைித்து எங்கறைக் கண்காணிப்பதற்கும், மதிப்பாய்வு
சசய்வதற்கும் நாங்கள் ஒப்புக் சகாள்கிவைாம்.

We recognize that this Sustainability Commitment is drafted and valid in the English language. Where there are different language versions of this
document these shall be considered translations of convenience only and the English version will prevail in any case of discrepancy.
இந்த நீண்டநாள் நிறைப்புத்தன்றம அர்ப்பணிப்றப ஆங்கிைத்தில் வறரவு சசய்து, சசல்லுபடியாகிைது என்பறத நாங்கள் புரிந்துணர்ந்து
சகாள்கிவைாம். இந்த ஆவணத்தின் சவவ்வவறு சமாழிப் பதிப்புகள் இருக்கும் இடத்தில், அவற்றை வசதிக்வகற்ப சமாழிசபயர்த்தறவயாகவவ
கருதுவவாம் அவதாடு முரண்பாடு இருக்கும் எந்த நிறையிலும் ஆங்கிைப் பதிப்வப வமவைாங்கியதாக இருக்கும்.

Place and date / இடம் ைற்றும் தததி

Company name / நிறுவனப் வபயர்

Signature / லகவயாப்பம்

Company stamp / நிறுவன முத்திலர:

Name in printed letters and title /வபயர் வகாட்லட
எழுத்துக்க

ில் ைற்றும் பதவி /
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