
ஒரு சிறந்த நடைமுடற உ்தாரணத் த்தாகுப்பு – 

இது விநிய�ாகச் சஙகிலிகளிலுளள சுரணைடை 

முறி�டிகக  மனி்தக கைத்்தல் த்தாைர்ான ்ாலி 

தச�ன்முடறச் தச�ற்குழு உறுப்்ினரகளினால் 

வழஙகப்்டுகிறது

விநிய�ாகச் சஙகிலிகளிலுளள 
சுரணைடை முறி�டிப்்்தற்கான 
சிறந்த நடைமுடற 
உ்தாரணத் த்தாகுப்பு

ஆட்கடத்தல் வியாபாரம், மனி்தக் ்கடத்தல் மற்றும் அது 
த்தாடரபான நாடு்கடந்த குற்்றங்கள் பற்்றறிய 

பாலி தசயன்முடற



ஆட்கைத்்தல் வியாபாரம், மனி்தக் ்கைத்்தல் மற்றும் அது 
த்தாைரபான நாடு்கைந்த குற்றங்கள் (பாலி தசயன்முடற) 
பற்றிய பாலி தசயன்முடற 2002 இல் நிறுவப்படைது. இது 
அவுஸ்திரரலியா மற்றும் இநர்தாரனசியா 
அரசாங்கங்களின் இடணத் ்தடைடமயில் 46 க்கும் 
ரமற்படை உறுப்பு நாடு்கடளயும் நிறுவனங்கடளயும் 
உள்ளைக்்கிய ஒரு ்தன்னாரவ மற்றும் சடைத்்தினால் 
்கடடுப்பைா்த பிராந்திய ஆரைாசடன தசயன்முடறயாகும்.

2021ஆம் ஆண்டு ஜூன் மா்தம் தவளியிைப்படைது

இந்தத் த்தாகுப்பானது அரசாங்கக் 
த்காள்்்கவகுபபாளர்களுக்்கான ஒரு வளமாகும். இது 
விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடலுக்்கான ப்தில் 
நடவடிக்்்க்க்ள வலுபபடுததுவ்தற்்கா்க அரசாங்கத்தின் 
விருபபத த்தரிவு்க்ளக் ்கருத்திற்த்காணடு 
அரசாங்கத்தி்ன ஊக்குவிபப்தற்கும் 
வழி்காடடுவ்தற்குமான சறி்றந்த ந்டமு்்ற உ்தாரணத 
த்தாகுபபு ஒன்்றறி்ன வழஙகு்கி்றது. இத த்தாகுபபானது 
்காலத்திற்குக் ்காலம் இற்்்றபபடுத்தபபடடு விரிவாக்்கம் 
தசயயபபடக் கூடிய “உயிருள்ள” ஆவணம் ஒன்்றாகும். 



நன்றியுடர

இந்த த்தாகுப்டப பின்வரும் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு்களுைன் மனி்தக் 
்கைத்்தல் த்தாைரபான பாலி தசயன்முடற தசயற்குழு உருவாக்்கியுள்ளது: 

இநய்தாயனசறிய குடிமக்்கள் மற்றும் இநய்தாயனசறிய சடட 
நிறுவனங்களின் பாது்காபபு இயக்குநர குழு
தவளிநாடடு அலுவல்்கள் அ்மச்சு
இநய்தாயனசறியா

நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் மற்றும் மனி்த ்கடத்தல் 
பற்்றறிய ்கி்ள
சுங்க குழு
அவுஸ்தியரலிய எல்்லப ப்ட
அவுஸ்தியரலியா

நாடு்கடந்த குற்்றங்களுக்கு எ்திரான பிரிவு
மியான்மார யபாலீஸ ப்ட
மியான்மார

நபர்களில் ஒழுங்கற்்ற இடம்தபயரவு மற்றும் மனி்தக் ்கடத்தல்
வணி்க ்கணடுபிடிபபு மற்றும் யவ்லவாயபபு அ்மச்சு
நியூசறிலாநது

மனி்த ்கடத்தல் மற்றும் ்கடத்தல் விசார்ண பணிய்கம்
குற்்றவியல் புலனாயவுத ்தி்ணக்்களம்
இலங்்க

்கடத்தல் ்தடுபபுத ்தி்ணக்்களம்
சடடமா அ்திபர அலுவல்கம்
்தாயலாநது

த்தாழில் சு்கா்தார மற்றும் பாது்காபபுத ்தி்ணக்்களம்
மனி்தவள மற்றும் எமியரடியசஷன் அ்மச்சு
ஐக்்கிய அரபு நாடு்கள்

மனி்தக் ்கடத்த்லக் ்கண்காணிபப்தற்கும் அ்த்னத 
்தடுபப்தற்குமான அலுவல்கம்
ஐக்்கிய அதமரிக்்காவின் தவளியு்றவுத்தி்ணக்்களம்
ஐக்்கிய அதமரிக்்கா

தூ்தர்கத ்தி்ணக்்களம்
தவளிநாடடு அலுவல்்கள் அ்மச்சு
வியடநாம்

1விநிய�ோகச் சஙகிலிகளிலுளள சுரண்டலை முறி�டிப்பதறகோன  சிறந்த நடைமுடற உ்தாரணத் த்தாகுப்பு



முன்னுடர

நாங்கள் மனி்தக் ்கைத்்தல் பற்றிய பாலி தசயன்முடறச் தசயற்குழுவின் 
(தசயற்குழு) சாரபில், விநிரயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரண்ைடை 
முறியடிப்ப்தற்்கான சிறந்த நடைமுடற உ்தாரணத் த்தாகுப்பா்கிய இ்தடனச் 
(த்தாகுப்பு) சமரப்பிப்ப்தில் ம்கிழச்சியடை்கின்ரறாம். இந்தத் த்தாகுப்பானது, 
விநிரயா்கச் சங்கிலி்களில் சுரண்ைடை முறியடிக்கும் வட்கயில் 
பிராந்தியத்்தில் அரசாங்கத்்தின் நைவடிக்ட்க்களுக்கு வழி்காடடுவ்தற்்கா்க 
தசயற்குழு உறுப்பினர்களிைமிருந்தான சிறந்த நடைமுடற 
முன்தனடுப்புக்்களின் த்தாகுப்பிடன ஒன்று ரசா்த்து வழஙகு்கிறது. இது 
தசயற்குழுவின் வருைாந்த ஒன்றுகூைல்-2019 இல் உைன்படைவாறு ஒரு 
முன்னுரிடமயின் ரபரில் வழஙகுவர்தாடு, இது ஒப்பு்தல், சடைம், முன்ரனற்றம் 
(AAA) பற்றிய பரிநதுடர்களில் த்தளிவா்க எடுத்துக் கூறப்படை அரசாங்க மற்றும் 
வணி்கக் ்கருத்து மன்றத்்தின் முன்னுரிடம்களுக்கு பங்களிக்்கிறது.

1 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014  
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.

விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடலானது ஆட்கடத்தல், அடி்மத்தனம், மற்றும் ஊழியர சுரணடலின் தீவிர வடிவங்களான 
த்காத்தடி்மத்தனம், வலுக்்கடடாய உ்ழபபு, ்கடன் அடி்மத்தனம் மற்றும் த்தாழிலாளர மற்றும் யச்வ்களுக்்கான யமாசடிமிக்்க 
ஆடயசா்பபு மு்்ற்கள் யபான்்ற பல்யவறு வடிவங்களில் இடம்தப்றலாம். வருநதும் வ்்கயில், இந்தச் தசயற்பாடு்கள் முன்்ப விட 
மி்கப பரவலா்கக் ்காணபபடு்கி்றது. ்தனியாரத து்்ற விநியயா்கத த்தாடரில் 16 மில்லியன் ஊழியர்கள் உள்ளடங்கலா்க பூய்காள 
ரீ்தியில் சுமார 24 மில்லியனுக்கும் யமற்படட மக்்கள் வலுக்்கடடாய உ்ழபபில் சறிக்்கியுள்ள்தா்கச் சரவய்தச த்தாழிலாளர 
அ்மபபு ம்திபபிடு தசய்கி்றது1. எந்ததவாரு நாடும் யநாய எ்திரபபு சக்்தி த்காணட்வயல்ல என்பய்தாடு, எந்ததவாரு 
்்கதத்தாழிற்து்்றயயா அல்லது த்தாழிற்து்்றயயா இட்ர எ்திரத்காள்ளாமலுமில்்ல.

யமலும், த்காவிட-19 த்தாற்றுயநாயானது மனி்தக் ்கடத்தல் மற்றும் பிராந்தியத்தில் சுரணடல் யபான்்றன த்தாடரபில் பு்தி்தான 
மற்றும் தபருமளவான இடர்களுக்கு வழிய்மததுள்ளது. த்காவிட-19 ஏற்படுத்திய தபாருளா்தார ரீ்தியான ்தாக்்கங்கள், 
த்தாழில் மற்றும் வருமான இழபபு உள்ளடங்கலா்க மனி்தக் ்கடத்தலில் ஈடுபடுயவா்ரயும் அ்தி்கபபடுத்தி வரு்கி்றது. யமலும் 
த்காவிட-19 ஆனது பா்திக்்கபபடயடா்ர இனங்கணடு அவர்களுக்கு ஆ்தரவு வழஙகும் நடவடிக்்்க்களில் சவால்்க்ளயும் 
ய்தாற்றுவிக்்கின்்றது.  

அரசாங்கமானது சுரணட்ல மு்றறியடிபப்தில் ்தனியாரத து்்றயினர, சரவய்தச அ்மபபு்கள் மற்றும் சறிவில் சமூ்கம் 
ஆ்கியயாருடன் இ்ணநது தசயலாற்று்தல் உள்ளிடட, எ்திரான நடவடிக்்்க்க்ள எடுபப்தற்்கான முக்்கிய தபாறுப்பக் 
த்காணடுள்ளது. இருபபினும், இந்தக் குற்்றங்க்ள எங்களால் ்தன்னந்தனியா்க எ்திரததுப யபாராட முடியாது. இந்த 
சுரணட்லத தீரததுக் ்கடடுவ்தற்கும் மற்றும் இடர நி்லயிலுள்யளா்ரப பாது்காதது அவர்களுக்கு ஆ்தரவளிபப்தற்கும் ஒரு 
வலுவான பிராந்திய மற்றும் சரவய்தச ப்தில் நடவடிக்்்க எமக்கு அவசறியமாகும்.

இந்த த்தாகுபபானது பிராந்திய ஒதது்ழபபு மற்றும் கூடடு்றவின் மூலம் ்தயாரிக்்கபபடடத்தான்்றாகும். இது ஒரு சரவய்தச 
மடடத்தில் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்்்கயி்ன ஊக்குவிக்கும் யநாக்்கில் விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணட்ல 
மு்றறியடிபப்தற்்கான முன்தனடுபபு்கள் பற்்றறிய ்த்கவல் மற்றும் அ்றறிவி்னப ப்கிரநதுத்காள்வ்தற்கு வச்தியளிபப்த்ன 
இலக்்கா்கக் த்காணடு தசயற்குழுவின் உறுபபினர்களா்கிய அறுபது நாடு்கள் மற்றும் மூன்று சரவய்தச அ்மபபு்களின் அ்றறிவு 
மற்றும் நிபுணததுவம் ஆ்கியவற்்்ற ஒன்்றா்கத த்தாகுதது வழஙகு்கி்றது. 

நாங்கள், விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடலுக்்கான அரசாங்கத்தின் ப்திலளிபபுக்்க்ள வலுபபடுததுவ்தற்கும் மற்றும் 
எநதவாரு நபரும் இந்தக் குற்்றங்களுக்குப பலியா்கா்தத்தாரு எ்திர்காலத்்த உருவாக்குவ்தற்குமா்க தசயற்குழுவுடனும் 
தபருமளவான பாலி தசயன்மு்்ற உறுபபினர்களுடனும் த்தாடரநதும் பணியாற்றுவ்தற்கு எ்திரபாரக்்கிய்றாம்.

்திரு ரராலியன்சியா ரசாமிராட தசல்வி வரனசா ர�ால்பன்
இ்ணத ்த்லவர இ்ணத ்த்லவர 
பாலி தசயன்மு்்ற தசயற்குழு  பாலி தசயன்மு்்ற தசயற்குழு 
மனி்தக் ்கடத்தல்  மனி்தக் ்கடத்தல் 
தவளிநாடடு அலுவல்்கள் அ்மச்சு  அவுஸ்தியரலிய எல்்லப ப்ட 
இநய்தாயனசறியா அவுஸ்தியரலியா
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தசாற்ப்தம்
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உ்ழபபு, ்கடன் அடி்மத்தனம் மற்றும் யமாசடிமிக்்க ஆடயசா்பபு ஆ்கியவற்்்ற விபரிபப்தற்்கா்க உபயயா்கிக்்கபபடு்கி்றது.

்தடைப்தபழுத்துச் தசாற்்களும் 
சுருக்்கக் குறியீடு்களும்

Bali Process Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime

GABF Bali Process Government and Business Forum

ILO International Labour Organization

IOM International Organization for Migration

IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour

NGO Non-government organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

RSO Bali Process Regional Support Office

SDGs The United Nations Sustainable Development Goals

Compendium Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in  
Supply Chains

TIP Protocol Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime

UN United Nations

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

Working Group Bali Process Working Group on Trafficking in Persons

3விநிய�ோகச் சஙகிலிகளிலுளள சுரண்டலை முறி�டிப்பதறகோன  சிறந்த நடைமுடற உ்தாரணத் த்தாகுப்பு



தபாருளைக்்கம்

விநிரயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரண்ைடை முறியடித்்தல் 6

‘விநியயா்கச் சங்கிலி’ மற்றும் ‘விநியயா்கச் சங்கிலி தவளிபப்டத்தன்்ம’ என்ப்தன் தபாருள்  என்ன? 7
சறிக்்கலின் அளவும்   யநாக்்கமும் 7
பு்திய மற்றும் ்தற்யபா்்தய சவால்்கள் 8

விநிரயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரண்ைல் எத்்தட்கயது? 10

சுரணடல் என்்றால் என்ன? 11
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விநிரயா்கச் 
சங்கிலி்களிலுள்ள 
சுரண்ைடை முறியடித்்தல்

நாங்கள் நாளாந்தம் விற்படன தசய்கின்ற, த்காள்வனவு 
தசய்கின்ற மற்றும் நு்கர்கின்ற தபாருட்கள் மற்றும் 
ரசடவ்கள் ஆ்கியவற்றின் விநிரயா்கச் சங்கிலி்களில் 
மில்லியன் ்கணக்்கான மக்்கள் பூர்காள ரீ்தியில் 
சுரண்ைப்படு்கின்றனர. விநிரயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள 
சுரண்ைைானது ஆடை மற்றும் உணவு ்தயாரிப்பு, 
அத்்தியவசிய உட்கடைடமப்பான வீ்தி்கள் மற்றும் 
்கடைைங்கள், மற்றும் துப்பரவாக்்கல் உள்ளிடை ரசடவ 
விநிரயா்கம் ரபான்ற துடற்கள் உள்ளிடை ஒவதவாரு 
ட்கத்த்தாழில் மற்றும் த்தாழிற்துடறயில் இைம்தபறக் 
கூடும். சுரண்ைைானது உை்கின் அடனத்துப் 
பிராந்தியங்களிலும் விநிரயா்கச் சங்கிலி்களில் 
பரவைா்கக் ்காணப்படுவர்தாடு, வருைாந்தம் US$150 
பில்லியன் ம்திப்பிைப்படை த்தாட்கயிடன சடைவிரரா்த 
இைாபங்களா்க ஈடடிவரு்கிறது.2 

2 International Labour Organization, “ILO says forced labour generates annual profits of US$150 billion” 20 May 2014  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm.
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‘விநிரயா்கச் சங்கிலி’ மற்றும் ‘விநிரயா்கச் சங்கிலி 
தவளிப்படைத்்தன்டம’ என்ப்தன் தபாருள்  என்ன?
ஒவதவாரு அரசாங்கமும் வணி்கமும் விநியயா்கச் சங்கிலி்க்ளக் த்காணடுள்ளன. இந்த விநியயா்கச் சங்கிலி்கள் அரசாங்கம் 
மற்றும் வணி்கத்தின் இயக்்கத்திற்கு அவசறியமான தபாருட்கள் மற்றும் யச்வ்க்ள அ்தற்கு விநியயா்கம் தசய்கின்்ற மக்்களால் 
ஆன்வயாகும். உ்தாரணமா்க, ஆ்ட்கள் மற்றும் நவநா்கரீ்க நிறுவனம் ஒன்்றறின் விநியயா்கச் சங்கிலி்கள் பருத்தி நூல்்க்ள 
எடுததுச் தசல்லு்கின்்ற ஊழியர்கள், பருத்தி நூல்்க்ள துணி்களா்க ப்தபபடுததும் பணியாளர்கள், துணி்க்ள ஆ்ட்களா்க 
்்தக்கும் பணியாளர்கள், முடிவுநி்லயு்டய ஆ்ட்க்ள கு்றறித்த நவநா்கரி்க நிறுவனத்தின் ்க்ட்களுக்கு 
த்காணடுதசல்லு்கின்்ற வணடியின் சார்தி்கள் மற்றும் அந்தக் ்க்ட்களிலுள்ள பணியாடதடாகு்தியினர யபான்ய்றா்ரக் 
த்காணடிருக்்கின்்றது. அவவாய்ற, அரசாங்கம் ஒன்்றறின் நிரமாணதது்்ற சாரந்த விநியயா்கத த்தாடரானது மூலபதபாருட்க்ளப 
தபறு்கின்்ற ஊழியர்கள், மூலபதபாருட்க்ள நிரமாணப தபாருட்களா்கப ப்தபபடுதது்கின்்ற பணியாளர்கள், 
த்தாழிற்சா்லயிலிருநது தபாருட்க்ள நிரமாணத ்தளத்திற்கு த்காணடுதசல்லு்கின்்ற பணியாளர்கள், மற்றும் நிரமாணத 
்தளத்தில் ்கடடுமானப பணி்களில் ஈடுபடுயவார யபான்ய்றா்ரக் த்காணடிருக்்கலாம்.

தபரும்பாலும், விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள பணியாளர்கள் மனி்தக் ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடலுக்கு உள்ளாக்்கபபடக்  கூடும். 
இருபபினும், அயன்க அரசாங்கங்கள் மற்றும் வணி்கங்கள் ்தமது விநியயா்கச் சங்கிலி்கள் பற்்றறி மி்கவும் கு்்றவா்கயவ 
அ்றறிநதுள்ளனர. இ்தனால் விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் இடம்தப்றக் கூடிய மனி்தக் ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடல்்க்ளக் ்கணட்றறிவது 
்கடினமாகும். அரசாங்கங்களும் வணி்கங்களும், ்தாங்கள் பயன்படுதது்கின்்ற உற்பத்திப தபாருட்களும் யச்வ்களும் எவவாறு 
உற்பத்தி தசயயபபடடு விநியயா்கிக்்கபபடு்கின்்றன என்பது பற்்றறி அ்றறிநது த்காள்வ்தற்்கான நடவடிக்்்க்க்ள எடுபப்தன் மூலம் ்தமது 
விநியயா்கச் சங்கிலி பற்்றறி யமலும் அ்றறிநதுத்காள்ள முடியும். இது விநியயா்கச் சங்கிலி்கள் மி்கவும் தவளிபப்டத ்தன்்மயுடன் 
இடம்தபறுவ்தற்கும் அததுடன் மனி்தக் ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடல் பற்்றறிய சந்தரபபங்க்ள இனங்காணப்தற்கும் உ்தவு்கி்றது. 

சிக்்கலின் அளவும்   ரநாக்்கமும்
விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் ்காணபபடும் சுரணடலானது ஒரு கு்றறிபபிடத்தக்்க உல்களாவிய பிரச்சறி்னயா்க அ்ம்கின்்றது. 
உல்களவில் ்கடடாய உ்ழபபால் 24 மில்லியனுக்கும் அ்தி்கமாயனார பா்திக்்கபபடடுள்ளனர என்று சரவய்தச த்தாழிலாளர 
அ்மபபு (ஐ.எல்.ஓ) ம்திபபிடு்கின்்றது.3 இவற்்றறில், நிரமாணதது்்ற, ஆ்டதத்தாழில், விவசாயம் மற்றும் வீடடு யவ்ல்கள் 
யபான்்ற த்தாழில்்கள் உள்ளிடட உல்களாவிய விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் 16 மில்லியன் த்தாழிலாளர்கள் சுரணடபபடுவ்தா்க 
ம்திபபிடபபடடுள்ளது.

இந்தப பா்திக்்கபபடடவர்களில் 50% ்கடன் அடி்மத்தனம் மூலம் 
சுரணடபபடு்கின்்றார்கள்.4

4.8 மில்லியன் பா்திக்்கபபடடவர்கள் ்கடடாய பாலியல் சுரணடலிற்கு 
ஆளாக்்கபபடடவர்களா்க உள்ளனர, யமலும் 4 மில்லியன் யபர அரசு வி்தித்த 
்கடடாய உ்ழபபு எனும் ்கடபபாடடில் உள்ளனர.4

வணி்கரீ்தியான பாலியல் த்தாழிலில் 99% பா்திக்்கபபடடுள்ளதுடன் 
ஏ்னய து்்ற்களில் 58% பா்திக்்கபபடடுள்ளனர. இவர்களுள் வயது வந்த 
தபண்களும் இளம் தபண்களும் வி்கி்தச் சமமற்்ற மு்்றயில் 
பா்திக்்கபபடு்கின்்றனர.4

உல்கின் ஒவதவாரு நாடடிலும் ்கடடாய உ்ழபபு நி்கழ்கின்்றது. இருபபினும், 
இது ஆசறியா மற்றும் பசறிபிக் நாடு்களில் மி்கப பரவலா்கக் 
்காணபபடு்கின்்றது.5

3 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014  
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm. 

4 International Labour Organization, “Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes” 10 December 2018  
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.

5 International Labour Organization, “Forced Labour in Asia and the Pacific” 2021  
https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm.

7விநிய�ோகச் சஙகிலிகளிலுளள சுரண்டலை முறி�டிப்பதறகோன  சிறந்த நடைமுடற உ்தாரணத் த்தாகுப்பு



பு்திய மற்றும் ்தற்ரபாட்தய சவால்்கள்
சறில உல்களாவிய நி்ல்ம்கள் சுரணடல் ந்டமு்்ற்களினால் பா்திக்்கபபடக்கூடிய ஒரு பணியாளர த்தாகு்தி்ய உருவாக்்க 
முடியும். இ்வ பின்வருமாறு:

 � யமா்தலின் புவியியல் அபாயங்கள், அ்தி்க இடம்தபயரவு்கள், இடபதபயரச்சறி மற்றும் யமாசமான ஆடசறி

 � தபாருட்கள் மற்றும் யச்வ்க்ள முடிந்தவ்ர மலிவா்க உற்பத்தி தசயவ்தற்்கா்க ‘கு்்றந்த ஊ்தியத்்தக்  த்காடுபப்தன் 
மூலம் அல்லது த்தாழிலாளர பாது்காபபு பற்்றறிய ஒழுஙகுமு்்ற்க்ள மீறு்தல்’ மூலம் இயக்்கபபடும் வணி்க நடவடிக்்்க்கள், 
மற்றும்

 � விநியயா்கச் சங்கிலி்களின் பாரிய மு்்றயிலான சறிக்்கலான ்தன்்ம.
விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் சுரணட்ல எ்திரத்காள்வ்தற்்கான உல்களாவிய முயற்சறி்களில் இந்த நி்ல்ம்கள் த்தாடரநது 
சவால்்களா்கயவ இருக்்கின்்றன.  
அய்த யநரத்தில், உல்களாவிய COVID-19 த்தாற்றுயநாய யபான்்ற பு்திய மற்றும் வளரநது வரும் சவால்்களுக்கு அவசர 
ப்தில்்களும் புது்மயான தீரவு்களும் ய்த்வ.

புவியியல் அபாயங்கள்
உல்கில் உள்ள ஒவதவாரு நாடும் சுரணடலுக்கு  மக்்கள் பா்திப்ப அ்தி்கரிக்கும் மூல ்காரணங்கள் அல்லது இயக்்கி்களுக்கு 
ஆளா்கக்கூடும். இ்வ பின்வருவனவற்்்ற உள்ளடக்கு்கின்்றன:

 � யமா்தல் அல்லது இயற்்்க யபரழிவு்கள் ்காரணமா்க ஏற்படு்கின்்ற இடபதபயரவு

 � யவ்லயின்்ம அல்லது ்தகு்திக்குக் கு்்றந்த யவ்ல ்காரணமா்க ஏற்படு்கின்்ற வறு்ம

 � பலவீனமான சடடவாடசறி

 � சமததுவமின்்மயும் ஓரங்கடடலும்

 � கு்்றபாடுள்ள சரவய்தச ஆடயசரபபு ந்டமு்்ற்கள், மற்றும்

 � யமாசமான பணியிட பாது்காபபு.

நிறுவன நடைமுடை – ஒரு ‘வீழ்ச்சிப் பயணம்’
வணி்கங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்கள் தசலவு்க்ளக் கு்்றத்தல், உற்பத்தி மற்றும் விநியயா்கக் ்காலத்்தக் கு்்றத்தல் யபான்்ற 
யநாக்்கில் ‘வீழச்சறிப பயணம்’ ஒன்்்றத த்தரிவு தசயவ்தன் மூலம் பணியாளர்கள் பற்்றறிய சுரணடலுக்கு பங்களிபபுச் தசயயக் 
கூடும். தசலவுக் கு்்றபபுக்்கான நடவடிக்்்க்கள் பற்்றறி ஆராயும் யபாது, வணி்கங்கள் வியசடமா்க ்தமது விநியயா்கச் 
சங்கிலி்களில் ஆழமா்க ம்்றதது ்வக்்கபபடடுள்ள மி்கவும் பா்திக்்கபபடக் கூடிய பணியாளர்கள் த்தாடரபில், ்தமது 
தீரமானங்கள் கு்றறித்தான மனி்த உரி்மத ்தாக்்கத்தி்னக் ்கவனிக்்கத ்தவறு்கின்்றது.

அவவாய்ற, தவளிநாடடு மு்தலீடடாள்ரக் ்கவநதுத்காள்வ்தற்்கானத்தாரு யபாடடியில், அரசாங்கங்கள் ்தமது நாடடின் வணி்க 
நடவடிக்்்க்களுக்்கான த்தாழிலாளர தசலவு்க்ளக் கு்்றக்கும் யநாக்்கில், ஏற்பு்டய த்தாழில் நிபந்த்ன்கள் மற்றும் 
ஒழுஙகுவி்தி்க்ள ்தணிக்்கக் கூடும். இ்தற்குப ப்திலா்க அரசாங்கங்கள் வணி்கத்திற்்கி்டயிலான பணியிட ந்டமு்்ற்க்ள 
யமம்படுததும் வ்்கயில் ‘உச்சறிப பயணம்’ ஒன்்்ற யநாக்்கி முன்யனறுவ்தற்்கா்கத ்தனியாரத து்்றயினருடன் இ்ணநது 
பணியாற்்ற முடியும். அரசாங்கங்கள் இ்த்ன, வ்்கபதபாறுபபு மற்றும் தவளிபப்டத்தன்்மயு்டய விநியயா்கச் 
சங்கிலி்க்ள ஊக்குவிக்்கக் கூடிய வணி்கக் த்காள்மு்தல் ந்டமு்்ற்களுக்கு ஆ்தரவளித்தல் மற்றும் வ்்கபதபாறுபபு்டய 
வணி்க ந்டமு்்ற்க்ள ஊக்குவிக்கும் வ்்கயிலான அரச து்்ற சாரந்த த்காள்மு்தல் தசயன்மு்்ற்க்ள வலுபபடுத்தல் 
யபான்்ற நடவடிக்்்க்கள் மூலமா்க யமற்த்காள்ள முடியும்.

உ்தவிக் குறிப்பு: புரிநதுணரவிடனக் ்கடடிதயழுப்பும் 
ரநாக்்கில் ்தனியாரத் துடறயுைன் இடணநது பணியாற்று்தல்

 � அரசாங்கங்கள், ஒழுஙகுமு்்ற மற்றும் ஒழுஙகுமு்்றயற்்ற முன்தனடுபபுக்்கள் ஊடான 
அம்சங்கள் உள்ளடங்கலா்க, வ்்கபதபாறுபபு மிக்்க வணி்கத த்தாடரபி்ன ஊக்குவித்தல் 
மற்றும் விநியயா்கச் சங்கிலி பற்்றறிய தவளிபப்டத்தன்்ம்ய யமம்படுத்தல் 
ஆ்கியவற்றுக்்கான வாயபபுக்்க்ள ஆராயும் யநாக்்கில் ்தனியாரத து்்றயினருடன் 
இ்ணநது பணியாற்றுவது இன்்றறிய்மயா்த்தாகும்.

 � அரசாங்கங்க விநியயா்கஸ்தருக்்கான த்தளிவான எ்திரபாரபபுக்்க்ள ்தாபிபப்தன் 
ஊடா்கவும், அரச து்்ற விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடல் கு்றறித்தான இடர்க்ளத 
தீரக்கும் யநாக்்கில் அரசாங்கங்கள் ்தமது தசாந்த விநியயா்கஸ்தர்களுடனும் இ்ணநது 
பணியாற்்ற முடியும்.
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விநியயா்க்ச ்ங்கிலி ்சிக்கல்நிடை
விநியயா்கச் சங்கிலி்களின் பூய்காளத ்தன்்ம என்பது, மூலபதபாருளின் தபறு்்க, உற்பத்தி, ்தயாரிபபு அததுடன் தபாருட்கள் 
மற்றும் யச்வ்களின் விநியயா்கம் யபான்்றன உல்கின் பல்யவறு பகு்தி்களில் நி்கழலாம் என்ப்்தக்கு்றறிக்்கின்்றது. யமலும், 
பூய்காள விநியயா்கச் சங்கிலி்கள் முன்தனாரு யபாதும் இல்லா்தவாறு தபருமளவில் சறிக்்கல் ்தன்்மயி்னயும் யவ்கமான 
ந்கரவுப யபாக்்கி்னயும் த்காணட்தாகும். அ்தாவது, விநியயா்கச் சங்கிலி்க்ள இனங்காணபதும் அவற்்்றப பின்த்தாடரவதும் 
மி்கவும் ்கடினமான்தாகும். அயன்கமான தபாருட்கள் வாடிக்்்கயாள்ர அ்டவ்தற்கு முன்னர உற்பத்தியாளர்கள், 
்தயாரிபபாளர்கள், விநியயா்கஸ்தர்கள் மற்றும் சறில்ல்்ற வியாபாரி்கள் யபான்ய்றா்ரக் த்காணட நீணட த்தாடர சங்கிலி 
ஒன்்றறினூடா்க பரிமா்றபபடு்கின்்றன. இ்தனால், சுரணடலானது விநியயா்கத த்தாடரில் ஆழமா்க ம்்றக்்கபபட முடியும் 
என்பய்தாடு, அ்த்ன இனங்காணபதும் ்கணடுபிடிபபதும் ்கடினமா்க விளஙகும். இ்தன் வி்ளவா்க, வணி்கங்களும் 
அரசாங்கங்களும் தபரும்பாலும் ்தங்க்ள அ்றறியா்த வ்்கயில் சுரணடலுக்கு பங்களிக்்க முடியும்.

உை்களாவிய COVID-19 த�ாற்றுயநாய்
உல்களாவிய விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் உள்ள த்தாழிலாளர்கள் உடபட, இந்த ந்டமு்்ற்களால் மி்கவும் 
பா்திக்்கபபடக்கூடியவர்களுக்கு உல்களாவிய COVID-19 த்தாற்றுயநாய த்தாழில் சுரணடல் அபாயங்க்ள அ்தி்கரிததுள்ளது. 
பின் வருவன உடபட  அபாயங்க்ள ஏற்படுததும் பல ்காரணி்கள் உள்ளன:

 � யவ்ல மற்றும் வருமான இழபபு

 � பணியிட உரி்ம்கள் கு்றறித்த கு்்றந்த விழிபபுணரவு

 � ்தி்றன் இ்டதவளி்க்ள ம்்றக்்க அ்தி்க யநர யவ்ல தசயய யவணடிய ய்த்வ்கள்

 � விநியயா்க சங்கிலி பற்்றாக்கு்்ற ்காரணமா்க அ்தி்கரித்த ய்த்வ, மற்றும்

 � த்தாழிலாளர்கள் தசாந்த நாடு்களுக்குப  பாது்காபபா்கத ்திரும்புவ்தற்்கான ஆற்்ற்லக்  ்கடடுபபடுததும் பயணக் 
்கடடுபபாடு்கள்.

இய்தயநரம், பயணம் மற்றும் நபர்களுக்்கி்டயிலான த்தாடரபு்கள் மீ்தான ்கடடுபபாடு்கள், அய்தயபால் த்தாழிலாளர 
நிபந்த்ன்களிலான மாற்்றங்கள் யபான்்றன ்தற்யபாதுள்ள இடர ம்திபபீடடு தசயன்மு்்ற மற்றும் ்கடடுபபாடு்க்ளச் 
சீரகு்லததுள்ளன. இத்த்்கய ்காரணி்கள் பூய்காள விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள பணியாளர்கள் சுரணடலுக்கு ஆளாகும் 
வ்்கயில் அவர்களது இடர்க்ள அ்தி்கரிபப்தற்கு வழிய்மததுள்ளன. த்காவிட-19 த்தாற்று யநாயினால் இடம்தபறும் 
சுரணடல் த்தாடரபில் அ்தி்கரிததுள்ள இடர்க்ளத நிவரத்தி தசயவ்தற்கு அரசாங்கங்களும் வணி்கங்களும் ஒன்்றறி்ணநது 
பணியாற்்றறி அவற்்்ற த்தாடரநதும் ்கண்காணிக்்க சமமா்க ஈடுபடுவது இன்்றறிய்மயா்த்தாகும். 
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விநிரயா்கச் 
சங்கிலி்களிலுள்ள 
சுரண்ைல் எத்்தட்கயது?

பாலி செயன்முறை10



சுரண்ைல் என்றால் என்ன?
விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடலானது ஒரு தீவிர சுரணடல் சாரந்த பரநதுபடட ந்டமு்்ற்க்ளக் த்காணட்தாகுதமன்பய்தாடு, 
இ்தில் பலவந்தம், அச்சுறுத்தல் அல்லது ஏமாற்்றம் யபான்்றன பா்திக்்கபபடுயவா்ர சுரணடுவ்தற்கும் அவர்களின் சு்தந்திரத்தி்ன 
குழிப்றறிபப்தற்கு அல்லது மறுபப்தற்கு உபயயா்கிக்்கபபடு்கின்்றன. இந்தத த்தாகுபபின் யநாக்்கங்களுக்்கா்க சுரணடலானது, 
்தரக்கு்்றவான பணி நிபந்த்ன்கள் அல்லது த்தாழிலாளர்களின் கு்்றவான ஊ்தியம் யபான்்ற ந்டமு்்ற்க்ள, அ்வ தீங்கா்கவும் 
சறில சுரணடல் விடயங்களில் ்காணபபடுவ்தா்கவும் இருபபினும்கூட, த்காணடிருபப்தில்்ல. த்தாழிலின் ஒழுக்்கம் மிக்்க 
நியம்தரங்களுக்கு மாற்்றமா்க த்தாழிலாளர சுரணடல் எவவா்றறிருக்கும் என்ப்்த கீழுள்ள தபடடி்கள் விபரிக்்கின்்றன.

உை்களாவிய விநிரயா்க சங்கிலி்களில் ்காணப்படும் சுரண்ைல்
உல்கின் த்தாழில் சுரணடலினால் பா்திக்்கபபடடவர்கள் உல்களாவிய விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலும் சுரணடபபடு்கின்்றார்கள். 
பின் வருவன உடபட , விநியயா்கச் சங்கிலியின் ஒவதவாரு ்கடடத்திலும் சுரணடல் ஏற்படலாம்:

 � மூலபதபாருட்களின் உற்பத்தி

 � தபாருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் சுத்தி்கரிபபு

 � துபபுரவு மற்றும் பாது்காபபு யச்வ்கள் யபான்்ற யச்வ்க்ள வழங்கல்்கள்

 � உலத்கங்கிலும் உள்ள தபாருட்களின் ்கபபல் யபாக்குவரதது அல்லது விநியயா்கம், மற்றும்

 � பயன்படுத்தபபடா்த தபாருட்க்ள அ்கற்று்தல், ஒதுக்கு்தல் அல்லது நீக்கு்தல்.
ஆள் யசரபபு யநரம், யவ்லதசயயும்  யநரம் மற்றும் தவளியயறும் யநரம் உடபட ,த்தாழிலாளர சுழற்சறியின் எந்த ்கடடத்திலும் 
சுரணடல் ஏற்படலாம். விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் சுரணடல் தவளிபபடும் பல வழி்கள் இருந்தயபா்திலும், சுரணடலின் அ்தி்க 
ஆபத்்தக் கு்றறிக்்கக்கூடிய பல முக்்கிய பணபு்கள் உள்ளன:

 � துடற மற்றும் த்தாழில் அபாயங்கள்: சறில து்்ற்கள் மற்றும் த்தாழில்்கள் அவற்்றறின் பணபு்கள், ்தயாரிபபு்கள் மற்றும் 
தசயன்மு்்ற்கள் ்காரணமா்க அ்தி்க சுரணடல் அபாயங்க்ளக் த்காணடிருக்்கலாம். எடுததுக்்காடடா்க, உல்களவில் அ்தி்க 
ஆபததுள்ள்தா்க அஙகீ்கரிக்்கபபடட த்தாழில்்களில் பிரிதத்தடுத்தல், ஆ்டதத்தாழில் மற்றும் ஃயபஷன், மீன்பிடித்தல், 
மின்னணுவியல், துபபுரவு மற்றும் விவசாயம் ஆ்கிய்வ அடஙகும்.

 � ்தயாரிப்பு மற்றும் ரசடவ்கள் அபாயங்கள்: சறில ்தயாரிபபு்கள் மற்றும் யச்வ்கள் உற்பத்தி தசயயபபடும் மு்்ற, 
வழங்கபபடும் மு்்ற அல்லது பயன்படுத்தபபடும் மு்்ற ்காரணமா்க அ்தி்க சுரணடல் அபாயங்க்ளக் த்காணடிருக்்கலாம்.

 � புவியியல் ரீ்தியான அபாயங்கள்: யமாசமான ஆடசறி, பலவீனமான சடடவாடசறி, யமா்தல், ஊழல், இடபதபயரச்சறி, மனி்த 
உரி்ம்க்ளப பாது்காபப்தில் அரசறின் ய்தால்வி, அ்தி்க இடம்தபயரவு்கள் மற்றும் வறு்ம அல்லது பரவலான பாகுபாடு 
யபான்்ற சமூ்க-தபாருளா்தார ்காரணி்களால் சறில நாடு்களில் சுரணடல் அபாயங்கள் அ்தி்கமா்கக் ்காணபபடும்.

 � வணி்க அபாயங்கள்: ஒரு கு்றறிபபிடட நிறுவனத்தின் விநியயா்க சங்கிலி மா்திரியின் ்தன்்ம சுரணடலுக்்கான அ்தி்க 
ஆபத்்த உருவாக்கும். எடுததுக்்காடடா்க, உப ஒபபந்தத்தில் பரவலான நம்ப்கத்தன்்ம மற்றும் த்தாழிலாளர 
ய்தரவாளர்க்ளப பயன்படுத்தபபடு்கின்்ற்மயானது மனி்தக் ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடல் அபாயங்க்ள அ்தி்கரிக்கும்.

த்தாழிைாளர சுரண்ைலின் 
வட்க்கள்

 � வற்புறுத்தல், அச்சுறுத்தல்்கள் 
அல்லது யமாசடி அல்லது 
்கடன் ்காரணமா்க 
த்தாழிலாளி யவ்ல தசயய 
மறுக்்கயவா அல்லது 
யவ்ல்ய நிறுத்தயவா 
முடியாது

 � த்தாழிலாளி ்தனிபபடட 
சு்தந்திரத்்த இழக்்கின்்றார

ஆபத்்தான அல்ைது ்கணிசமான 
்திருப்்தியற்ற ரவடை 
நிபந்தடன்கள்

 � த்தாழிலாளி யவ்ல்ய மறுக்்கலாம் 
அல்லது நிறுத்தலாம், ஆனால் 
அவவாறு தசயவது தீஙகு 
வி்ளவிக்கும்

 � த்தாழிலாளிக்கு நியாயமான 
ஊ்தியம் வழங்கபபடுவ்தில்்ல 
மற்றும் சறில அல்லது அ்னதது 
உரி்ம்க்ளயும் தப்றவில்்ல

 � த்தாழிலாளி அ்தி்க யநரம் யவ்ல 
தசயய ஏற்படும்

 � பணியிடம் பாது்காபபற்்ற்தா்கக் 
்காணபபடும்

்திருப்்தி்கரமான ரவடை

 � த்தாழிலாளர்களின் உரி்ம்கள் 
ம்திக்்கபபடு்கின்்றன

 � த்தாழிலாளி ்தன் விருபபின் யபரில் 
யவ்ல்ய மறுக்்கயவா அல்லது 
நிறுத்தயவா முடியும்

 � த்தாழிலாளிக்கு நியாயமான ஊ்தியம் 
வழங்கபபடு்கின்்றது (கு்்றந்தபடசம் 
கு்்றந்தபடச ஊ்தியம்)

 � பணியிடம் பாது்காபபான்தா்கக் 
்காணபபடு்கின்்றது
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துடற - சாரந்த விைய ஆயவு்கள் 
பின்வரும் எடுய்காள் ரீ்தியான து்்ற-சாரந்த விடய ஆயவு்கள், பூய்காள விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் நாளாந்தம் இடம்தபறு்கின்்ற 
சுரணடல் ந்டமு்்ற்களுக்்கான உ்தாரணங்க்ள முன்்வபபய்தாடு, அத்த்்கய ந்டமு்்ற்க்ள இனங்கணடு அவற்றுக்கு 
ப்தில் நடவடிக்்்க எடுபப்திலுள்ள சறில சறிக்்கல்்கள் பற்்றறியும் சுடடிக்்காடடு்கி்றது. இந்த விடய ஆயவு்களில் இடம்தபறு்கின்்ற 
து்்ற்கள் தபாதுவா்க வலுக்்கடடாய உ்ழபபு உள்ளிடட சுரணடலுக்்கான உயர இடதரன ்கரு்தபபடு்கி்றது.

்கப்பல் ரபாக்குவரத்துத் துடற – விைய ஆயவு

்கபபல் யபாக்குவரததுத து்்றயானது சுரணட்ல மு்றறியடிபப்தற்்கான ்தனிததுவமான 
சவால்்க்ள முன்்வக்்கின்்றது. ்கடல் மாரக்்கப பயணி்கள் தபௌதீ்க ரீ்தியா்கவும் 
புவியியல் ரீ்தியா்கவும் நீணட்காலமா்க ்தனி்மபபடடிருத்தல் மற்றும் தவளிநாடு்களுக்கு 
அடிக்்கடி பயணித்தல் யபான்்ற ்காரணங்களினால், இவர்கள் சுரணடல் பற்்றறிய 
இடர்களினால் கு்றறிபபா்கப பா்திக்்கபபடக் கூடியவர்களாவர. ்கபபல் யபாக்குவரததுத 
து்்றயில் ஒழுஙகுபடுத்தல் மற்றும் சடட அமுலாக்்க தபா்றறிமு்்ற்கள் பலவீனமான 
யபாக்்கி்னக் த்காணடுள்ளன. இ்வ ்தவிர, அ்றறிக்்்கயிடல் பற்்றறியத்தாரு அச்சம், 
அல்லது ்கி்டக்்கத்தகு அ்றறிக்்்கயிடல் தபா்றறிமு்்ற்கள் பற்்றறிய விழிபபுணரவு இன்்ம 
யபான்்றன, உ்தவி ய்த்வயான ்கடற் பயணி்களின் உண்மயான எணணிக்்்கயானது 
கு்றறித்த ்தரவு ்காடடுவ்்த விடவும் மி்கவும் அ்தி்கமாகும் என்ப்்தயய சுடடிக்்காடடு்கி்றது. ஒரு நாடடின் நீரப 
பிரய்தசத்தில் பயணிக்்கின்்ற தவளிநாடடுக் ்கபபல்்கள் பாரிய இடர்க்ள முன்்வக்்கின்்றன. கு்றறித்த ்கபபல் 
பயணிபப்தற்கு வச்தியளிக்்கின்்ற நாடு்கள் அக் ்கபபலிலுள்ள நிபந்த்ன்கள் பற்்றறி தபரும்பாலும் விசார்ண 
தசயயா்மயய இ்தற்்கான ்காரணமாகும்.

உ்தாரணம்: சறிம்பிள் ஷிபபிங என்பது சரவய்தச ்கபபல் த்காள்்கலன் யச்வ நிறுவனமாகும் என்பய்தாடு, இது அயன்க 
பாரிய நிறுவனங்களுக்்கான ்கபபல் சரக்குச் யச்வ்க்ள வழங்கி வரு்கி்றது. அநாமய்தய ்த்கவல் ஒன்று ்கி்டக்்கப 
தபற்்ற்்தயடுதது, சறிம்பிள் ஷிபபிங நிறுவனத்தின் சரக்குக் ்கபபல் ஒன்று து்்றமு்கம் ஒன்்றறில் ்தடுதது 
்வக்்கபபடு்கி்றது. புலனாயவாளர்கள் ்கபபலில் நு்ழயும் யபாதும், ்கபபலில் குடிநீர இன்்மயினால் ்கடல் நீ்ரக் 
குடிக்்க யவணடியிருந்த்தா்க ்கபபல் பணியாளர ஒருவர த்தரிவித்தார. யமலும் உணண முடியா்த உணவு்க்ள 
வலுக்்கடடாயபபடுத்தி உணண ்வத்த்தா்கவும் த்தரிவித்தனர. ்கபபல் பணியாளர்களுக்கு ்கடந்த 12 மா்தமா்க 
ஊ்தியங்கள் தசலுத்தபபடடிருக்்கவுமில்்ல. ்கபபலானது இ்றஙகு து்்றக்கு வந்தயபாதும் கூட, இவர்கள் எந்ததவாரு 
யவ்ளயிலும் ்கபப்ல விடடு தவளியய்ற முடியா்த நி்லயிலிருந்தய்தாடு, மு்தலில்  பணி்க்ளப  தபறுவ்தற்்கா்கக் 
்கணிசமானளவு ்கடடணம் தசலுத்தியுள்ளனர.

நிரமாணத் துடற – விைய ஆயவு

நிரமாணத து்்றயில் ்காணபபடு்கின்்ற நீணட, பல – அடுக்கு விநியயா்கச் சங்கிலி்களும் 
உப ஒபபந்தம் த்தாடரபான உயர வீ்தங்களும் விநியயா்கஸ்தர்கள் மற்றும் உப 
ஒபபந்தக்்காரர்களின் ஆடயசா்பபு மற்றும் த்தாழில் ந்டமு்்ற்கள் யபான்்றவற்்்ற சற்று 
தவளிபப்டத ்தன்்மயற்்ற்தா்கவும் ்கடடுபபடுததுவ்தற்கும் வழிய்மக்்கக் கூடும். 
நிரமாணத து்்றயில் உபயயா்கிக்்கபபடு்கின்்ற தசங்கற்்கள், ்கல், த்காங்கி்றறிட மற்றும் 
மீள்சுழற்சறியாக்்கம் தசயயபபடட உயலா்கங்கள் யபான்்றன உள்ளிடட பல்யவறு மூலப 
தபாருட்களின் உற்பத்தியின் தபாழுதும் கு்றறிபபிடத்தக்்க சுரணடல் த்தாடரபான 
இடர்களுக்குப பங்களிக்்கக் கூடும்.நிரமாணக் ்கருத்திடடங்களுக்்கான ஒரு தபருமளவான உ்ழபபானது, 
சுரணடலுக்குப பா்திக்்கபபடக் கூடிய ்தி்ற்ம கு்்றந்த புலம்தபயர பணியாளர்க்ளச் யசா்ந்தவர்களா்க இருக்்கலாம். 

உ்தாரணம்: த்கன்ஸரக்ஷன் ய்காரப என்பது வீ்தி்கள் மற்றும் பு்்கயிர்தப பாலங்கள் யபான்்றவற்்்ற 
நிரமாணிபப்தில் வியசடததுவம் தபற்்ற பாரிய நிரமாணத து்்ற சாரந்த நிறுவனதமான்்றாகும். த்கன்ஸரக்ஷன் ய்காரப 
நிறுவனத்தின் பாலம் ்கடட்மக்கும் நி்கழச்சறித்திடடங்கள் உயலா்கங்கள் மற்றும் த்காங்கி்றறிட்கள் மூலமா்கத 
்தயாரிக்்கபபடட முன்-பு்னயபபடட கூறு்க்ளக் த்காணடு யமற்த்காள்வ்்தயய முக்்கியமா்கக் த்காணடுள்ளது. 
த்கன்ஸரக்ஷன் ய்காரப நிறுவனத்தின் இத்த்்கய முன்-பு்னயபபடட கூறு்களுக்்கான விநியயா்கச் சங்கிலி்கள், ்கடற் 
பிராந்தியங்களில் அ்மநதுள்ள தவளிநாடடு ்கபபல் உ்டக்கும் வளா்க முற்்றங்க்ளக் த்காணடுள்ளது. 
த்கன்ஸரக்ஷன் ய்காரப நிறுவனத்திற்குத த்தரியா்த வ்்கயில், உயலா்கங்க்ள உற்பத்தி தசயயும் 
மீள்சுழற்சறியாக்்கத்திற்்கா்க உயலா்கச் சீவல்்க்ள உருவாக்குவ்தற்்கா்க இத்த்்கய ்கபபல் உ்டபபு வளா்க முற்்றங்கள் 
வலுக்்கடடாய உ்ழபபுக்்கா்க உபயயா்கிக்்கபபடு்கின்்றன. இத்த்்கய ந்டமு்்ற்கள் த்கன்ஸரக்ஷன் ய்காரப 
நிறுவனத்தின் ்கவனத்திற்குக் த்காணடுவரபபடட யபாது, வலுக்்கடடாய உ்ழபபின் மூலம் எந்தப பாலத்திற்்கான 
கூறு்கள் ்தயாரிக்்கபபடடன என்பது பற்்றறி த்கன்ஸரக்ஷன் ய்காரப நிறுவனத்தினால் தீரமானிக்்க முடியாதுள்ளத்தன 
விசார்ண மூலம் த்தரியவந்தது.

12 பாலி செயன்முறை



மின்னணுவியல் துடற – விைய ஆயவு

மின்னணுவியல்  து்்றயிலுள்ள விநியயா்கச் சங்கிலி்கள் கு்றறிபபா்க சறிக்்கல் மிக்்க்தா்க 
விளஙகுவய்தாடு, அ்வ தபரும்பாலும் மின்னணுவியல் தபாருட்க்ள உற்பத்தி தசயது 
அவற்்்றத ்தயாரிபப்தற்்கான ்கடல்்கடந்த உப ஒபபந்தம் பற்்றறிய பல மடடங்களில் 
ஈடுபடு்கின்்றன. இது அவர்களது முழு விநியயா்கச் சங்கிலி்களினதும் தவளிபப்டத 
்தன்்ம்ய வணி்கங்களுக்கு ்கடினமாக்்கக் கூடுதமன்பய்தாடு, வலுக்்கடடாய உ்ழபபு 
உள்ளிடட சுரணடல் கு்றறித்தான இட்ரயும் அ்தி்கரிக்்கக் கூடும். யமலும், மூன்்றாந ்தரபபு 
ஊழியர ஆடயசா்பபு மு்கவர்களின் உபயயா்கம் சுரணடலுக்கு பா்திக்்கபபடக் கூடிய 
பணியாளர்க்ள அ்தி்கரிக்்கக் கூடும்.

உ்தாரணம்: ஒரு பல்ய்தசறிய நிறுவனமானது, சரவய்தச அளவிலுள்ள அ்தன் அ்னதது அலுவல்கங்களுக்குமான 
்கணினி்கள், மடிக்்கணினி்கள் மற்றும் தமானிடடர்க்ள விநியயா்கம் தசயவ்தற்்கா்க எவரியடய எலக்யரானிக்ஸ எனும் 
ஒரு பாரிய இலத்திரனியல் நிறுவனததுடனான பு்தியத்தாரு ஒபபந்தத்தில் ்்கச்சாத்திடடுள்ளது. எவரியடய 
எலக்யரானிக்ஸ ஆனது மூன்்றாம் ்தரபபு நாடடி்னத ்தளமா்கக் த்காணடத்தாரு எலக்டயராஸதடக் எனும் 
நிறுவனத்திற்கு உப ஒபபந்தத்தி்ன வழஙகு்கி்றது. எலக்டயராஸதடக் நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள், ்தமக்கு ஒரு 
சறி்றந்த சம்பளம், யநா்த்தியான யவ்ல மற்றும் சறி்றந்த வாயபபுக்்க்ளப தபற்றுத ்தருவ்தா்க உறு்தியளித்த மூன்்றாந 
்தரபபு ஆடயசா்பபு நிறுவனத்தினால் ஏ்னய நாடு்களிலிருநது ்கவரபபடுவ்்த மூன்்றாந்தரபபு நாடடி்னச் யசா்ந்த 
ஒரு உள்நாடடு அரச சாரபற்்ற அ்மபபு ்கணட்றறிநதுள்ளது. த்தாழிலாளர்கள் அ்னவரும் ்தமக்கு த்தாழில் 
வச்தியளிக்கும் நாடடிற்குச் தசல்வ்தற்கும் எலக்டயராஸதடக் நிறுவனத்தில் யவ்ல வாயபபி்னப தபறுவ்தற்கும் 
்கணிசமானளவு பணதத்தா்்கயி்னச் தசலுதது்கின்்றனர. ்தாங்கள் வந்தி்றங்கியதும் ஆடயசா்பபு நிறுவனத்தினர 
்தங்களுக்்கான த்தாழில் வீசாக்்கள் மற்றும் ்தஙகுமிட வச்தி்க்ள தசயது வழஙகுவார்கள் என இவர்களுக்குக் 
கூ்றபபடு்கின்்றது. இருபபினும் அவர்கள் வந்தி்றங்கியதும், அவர்களது ்கடவுச்சீடடுக்்க்ள அவர்களிடமிருநது 
எடுததுக் த்காணடு, மி்கவும் யமாசமான வசறிபபிட நிபந்த்ன்க்ளக் த்காணடத்தாரு சறி்றறிய அ்்றயிலுள்ள டசன் 
்கணக்்கான ஏ்னய த்தாழிலாளர்களுடன் அ்்ற்யப ப்கிரநது த்காள்ளுமாறு வலுக்்கடடாயபபடுத்தபபடு்கின்்றனர. 
இவர்களுக்கு மு்்றயான த்தாழில் வீசாக்்கள் வழங்கபபடுவ்தில்்ல என்பய்தாடு, அவர்கள் இவவிடத்்த விடடு 
்தபபிக்்க முயற்சறித்தால் புலம்தபயர குற்்றத்திற்்கா்க எலக்டயராஸதடக் நிறுவனமானது தபாலிஸாரிடம் 
மு்்றயிடுவ்தா்க அவர்களுக்குக் கூ்றபபடு்கி்றது.

உ்தவிக்குறிப்பு: சுரண்ைடை எளி்தாக்கும் 
நடைமுடற்கடளக் ட்கயாள முயல்்தல் 

பின்வருவன உடபட, சுரணடலுக்கு ்காரணமான அல்லது பங்களிக்கும் தசயற்பாடு்கள் 
மற்றும் விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் ந்டமு்்ற்க்ள நிவரத்தி தசயய அரசாங்கங்கள் 
நடவடிக்்்க எடுக்்கலாம்:

 � த்தாழிலாளர்கள் ஆடயசரபபு ்கடடணம் வசூலித்தல்

 � த்தாழிலாளர்களின் ்தஙகுமிடத்்த அவர்களின் யவ்லவாயபபு நி்லயுடன் 
இ்யபான்தா்க அ்மத்தல்

 � ்கடவுச்சீடடுப யபான்்ற அ்டயாள ஆவணங்க்ள ப்றறிமு்தல் தசய்தல்

 � நிரவ்கிக்்க முடியா்த முன்னணி யநரங்கள் மற்றும் த்காள்வனவு ந்டமு்்ற்க்ள 
வி்தித்தல், மற்றும்

 � சடடவியரா்த ஊ்தியக் கு்்றபபுக்்கள் உடபட கு்்றவான ஊ்தியம்.
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ஆடைத் துடற – விைய ஆயவு

பூய்காள ரீ்தியில், ஆ்டத து்்றயானது, மூலப தபாருள் உற்பத்தி மற்றும் அ்த்னயடுதது 
யமற்த்காள்ளபபடு்கின்்ற மூலப தபாருள் ப்தனிடு்தல் யபான்்றவற்றுடன் த்தாடரபு்டய 
இடர்களின் ்காரணமா்க, இது சுரணடலுக்்கான உயர இட்ரக் த்காணடத்தாரு து்்றயா்க 
இனங்காணபபடு்கி்றது. இது பரநதுபடட த்தாழிற்து்்ற என்ப்தாலும் மற்றும் 
சறிலயவ்ள்களில் குற்்றச் தசயல்்க்ள இனங்காணப்தற்கு ்கடினமா்க இருக்்கக் கூடிய 
அஙகீ்கரிக்்கபபடா்த உப ஒபபந்தக் குழுக்்க்ளக் த்காணடிருபப்தனாலும் ஆ்டத து்்ற 
பற்்றறிய விநியயா்கச் சங்கிலி்களின் தவளிபப்டத ்தன்்மயானது 
மடடுபபடுத்தபபடு்கி்றது. ஜி20 நாடு்கள் $127 பில்லியனுக்கும் அ்தி்கமான தபறும்தியு்டய ஆ்ட்க்ள இ்றக்கும்தி 
தசயவ்தா்கவும் இவற்்றறில் அயன்கமான்வ வலுக்்கடடாய உ்ழபபி்னக் த்காணடு உற்பத்தி தசயயும் இட்ரக் 
த்காணடுள்ள்தா்கவும் யவாக் பிரீ அ்மபபின் பூய்காள அடி்மத்தனச் சுடடி 2018 அ்றறிக்்்க ம்திபபீடு தசய்கி்றது. 

உ்தாரணம்: அம்தரல்லா யுனியபாம்ஸ என்பது ஒரு ஆ்ட நிறுவனமாகும். இது துரி்த உணவுச் யச்வ மற்றும் 
சறில்ல்்ற வியாபாரி்கள் உள்ளிடட அயன்க பாரிய வணி்க நிறுவனங்களுக்கு சீரு்ட்க்ள விநியயா்கம் தசய்கி்றது. 
அம்தரல்லா யுனியபாம்ஸ நிறுவனமானது அ்தன் சீரு்ட்க்ள உற்பத்தி தசயவ்தற்்கா்க தவளிநாடடிலுள்ள அயன்க உப 
ஒபபந்தக்்காரர்களுக்கு யவ்ல த்காடுக்்கி்றது. அம்தரல்லா யுனியபாம்ஸ நிறுவனமானது தசலவு்க்ளக் கு்்றக்கும் 
யநாக்்கில், உப ஒபபந்தக்்காரர்க்ள அவவபயபாது மாற்றுவதுடன் தபருமளவான தபாருள் ்கடட்ள்க்ள 
நி்்றயவற்்றறி முடிபப்தற்்கா்க குறுங்கால ஒபபந்தக்்காரர்க்ளயய தபரும்பாலும் உபயயா்கிக்்கின்்றனர. அம்தரல்லா 
யுனியபாம்ஸ நிறுவனத்தின் உப ஒபபந்தக்்காரர்களில் ஒருவர வலுக்்கடடாய உ்ழபபி்னக் த்காணடு ்தமது 
த்தாழிற்சா்ல்களில் சீரு்ட்க்ள உற்பத்தி தசயது வருவ்தா்க ஒரு புலன்விசார்ண மூலம் த்தரியவரு்கி்றது. 
பின்னர கு்றறித்த சீரு்ட்கள் யவத்றாரு நாடடில் உற்பத்தி தசயயபபடட்வயா்க விநியயா்கஸ்தரால் பி்ழயா்க 
தபயரச்சறிட்ட்்க்கள் ஒடடபபடு்கின்்றன.

உ்தவிக் குறிப்பு: உங்களால் மூன்றாந ்தரப்பு 
நிபுணத்துவக் குழுவிைமிருநது எவவாறு பயனடைய 
முடியும் என்பது பற்றிப் பரிசீலித்்தல்

 � ்்கதத்தாழில் அ்மபபு்கள், பல்-பஙகு்தாரர்களின் முன்தனடுபபுக்்கள், சரவய்தச 
அ்மபபு்கள், நிபுணததுவம் மிக்்க அரச சாரபற்்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் வரத்த்கச் 
சங்கங்கள் யபான்்றவற்்றறின் ஒதது்ழபபுடனான நடவடிக்்்க்கள் உள்ளிடட, 
சுரணடலுக்்கான ்தனது ஒடடுதமாத்த ப்தில் நடவடிக்்்க்க்ளயும் யமம்படுததும் யநாக்்கில் 
கு்றறித்த விடயம் சாரந்த நிபுணததுவத்தி்ன எஙகு தபற்றுக் த்காள்ளலாம் என்பது பற்்றறி 
அரசாங்கங்கள் சறிந்திக்்க  முடியும்.
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அரசாங்கங்கள், விநிரயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள 
சுரண்ைடை முறியடிக்கும் ரநாக்்கில் ்காத்்திரமான சடை 
ரவடைச்சடை்கங்கடள அபிவிருத்்தி தசயது அவற்டற 
அமுல்படுத்துவ்தற்்கான ்தனித்துவம் வாயந்தத்தாரு 
நிடைப்பாடடிலுள்ளன. இத்்தட்கய 
ரவடைச்சடை்கங்கடள அபிவிருத்்தி தசயது 
விநிரயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரண்ைடை 
முறியடிப்ப்தற்்கான அரசாங்கங்களின் 
முயற்சி்களுக்கு வழி்காடைக்கூடிய அரன்க சரவர்தச 
சடைங்களும்  நியமங்களும் ்காணப்படு்கின்றன. 

ஒரு சரவர்தச சூழடமவில் 
சுரண்ைடை வடரயடற 
தசய்தல்



குறிப்பா்க தபண்்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் த்தாைரபான மனி்தக் 
்கைத்்தடைத் ்தடுத்்தல், அைக்கு்தல் மற்றும் ்தண்டிப்ப்தற்்கான தநறிமுடற
கு்றறிபபா்க தபண்கள் மற்றும் சறிறுவர்கள் த்தாடரபான மனி்தக் ்கடத்த்லத ்தடுபப்தற்கும், அடக்குவ்தற்கும்  ்தணடிபப்தற்குமான 
தந்றறிமு்்றயானது (TIP தந்றறிமு்்ற) நாடு்கடநது ஒழுங்க்மக்்கபபடட குற்்றங்களுக்கு எ்திரான ஐக்்கிய நாடு்களின் 
சமவாயத்திற்்கான கு்்றநிரபபியா்க விளஙகு்கின்்றது.6 இது மனி்தக் ்கடத்தலுக்்கான அரசாங்கத்தின் ப்திலளிபபுக்கு 
வழி்காடடு்கின்்ற மு்தன்்ம மிக்்க சரவய்தச ்கருவியா்க விளஙகு்கி்றது. TIP தந்றறிமு்்றயானது, பூய்காள விநியயா்கச் 
சங்கிலி்களில் ்காணபபடு்கின்்ற்வ உள்ளிடட மனி்தக் ்கடத்தல் குற்்றங்க்ள மு்றறியடிபப்தற்்கான ்காத்திரமான 
ப்திலளிபபுக்்க்ளத ்தாபிதது அவற்்்ற அமுல்படுதது்தல் பற்்றறிய முக்்கிய வழி்காடட்ல அரசு்களுக்கு வழஙகு்கி்றது.

முக்கிய ்கைப்பாடு்கள்
TIP தந்றறிமு்்றயில் இருபது ்கடடு்ர்கள் உள்ளன. அரசு்களுக்்கான முக்்கிய ்கடபபாடு்கள் பின்வருவ்்த உள்ளடக்கு்கின்்றது:

மனி்தக் ்கைத்்தடை குற்றவியல் 
குற்றமாக்குவ்தற்்கான சடைவாக்்க 
மற்றும் ஏடனய நைவடிக்ட்க்கடள 
ரமற்த்காள்வது மற்றும் குற்றவியல் 
தபாறுப்பானது பின்வரும் 
விையங்கள் த்தாைரபில் 
நீடிக்்கப்படுவட்த உறு்தி தசய்தல்: 

 � ்கடத்தல் குற்்றத்்தச் தசயவ்தற்்கான 
முயற்சறி்கள்

 � ்கடத்தல் குற்்றத்திற்கு உடந்்தயா்க 
இருநது  பஙய்கற்்றல், மற்றும்

 � ஒரு ்கடத்தல் குற்்றத்்தச் தசயய 
மற்்றவர்க்ள ஒழுங்க்மத்தல் அல்லது 
வழிநடதது்தல்.

கீழ்கண்ைடவ உடபை, மனி்தக் 
்கைத்்தலுைன் த்தாைரபுடைய 
சுரண்ைலின் வட்க்கடள 
குற்றவியல் குற்றமாக்கு்தல்:

 � ்கடன் த்காத்தடி்மத்தனம்

 � ்கடடாய உ்ழபபு

 � பாலியல் சுரணடல், மற்றும்

 � உறுபபு்க்ள சுயவிருபபின்்றறி 
அ்கற்று்தல்.

மனி்தக் ்கடத்தல் குற்்றங்க்ளத தூணடும் 
சுரணடலுக்்கான அழுத்தம் மற்றும் மனி்தக் 
்கடத்தல் குற்்றங்களால் பா்திப்ப 
அ்தி்கரிக்கும் ஊக்்கி்கள் த்தாடரபிலும் தீரவு 
்காணல்.

மனி்தக் ்கடத்த்ல எ்திரததுப யபாராடு்தல் 
மற்றும் அ்்தத ்தடுபப்தற்்கான 
த்காள்்்க்கள், ்திடடங்கள் மற்றும் ஏ்னய 
தபாருத்தமான நடவடிக்்்க்க்ள 
நிறுவுவ்தற்கு சிவில் சமூக 
அமைப்புகள் மற்றும் ஏ்னய அரச 
சாரபற்்ற பஙகு்தாரர்களுடன் 
ஒத்துமைப்புடன் சசயற்படுதல். 

கீழ்கண்ைவற்டற உள்ளைக்்கிப் பா்திக்்கப்படைவர்களுக்கு ஆ்தரடவயும் பாது்காப்டபயும் 
வழஙகு்தல்,

 � பா்திக்்கபபடடவர்களின் அ்டயாளம், ்தனியுரி்ம மற்றும் சரவய்தச அளவில் அஙகீ்கரிக்்கபபடட மனி்த 
உரி்ம்க்ளப பாது்காத்தல்

 � உடல்ரீ்தியான பாது்காபபு, மீணடும் பா்திபபிற்கு உடபடுவ்தலிருந்தான பாது்காபபு மற்றும் மீடபுக்கு 
ய்த்வயான உடல், உளவியல் மற்றும் சமூ்க ரீ்தியான வழிமு்்ற்க்ள வழஙகு்தல்

 � பா்திக்்கபபடடவர்களுக்கு ஏற்படும் யச்தங்களுக்கு இழபபீடு தபறுவ்தற்்கான வாயப்ப 
பா்திக்்கபபடடவர்களுக்கு வழஙகும் நடவடிக்்்க்க்ள தசயற்படுதது்தல், மற்றும்

 � பா்திக்்கபபடடவர்களின் பாது்காப்பக் ்கருத்தில் த்காணடு ்திருபபி அனுபபபபடுவ்்த எளி்தாக்கு்தல்.

6 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women 
and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime” 15 November 2000.
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ILO வலுக்்கடைாய உடழப்புச் சமவாயம், 1930 (இை. 29)
வலுக்்கடடாய அல்லது ்கடடாய உ்ழபபு பற்்றறிய சமவாயம், 1930 (இல.29) (வலுக்்கடடாய உ்ழபபுச் சமவாயம்) ஆனது, ILO இன் 
எடடு அடிபப்டச் சமவாயங்களில் ஒன்்றா்க விளஙகு்கின்்றது.7 இந்த வலுக்்கடடாய உ்ழபபுச் சமவாயமானது, வலுக்்கடடாய 
உ்ழபபின் அ்னதது வடிவங்க்ளயும் மு்றறியடிபப்தற்்கான ்தமது முயற்சறி்க்ள வலுபபடுத்தல் த்தாடரபிலான முக்்கிய 
வழி்காடடல்்க்ள அரசு்களுக்கு வழஙகு்கி்றது.

பிர�ான ்கைப்பாடு்கள்

சாத்்தியமானத்தாரு 
குறுங்காைப் பகு்தியினுள் 

அடனத்து வடிவங்களிலுமான 
வலுக்்கடைாயமான அல்ைது 
்கடைாயமான உடழப்பிடன 

உபரயா்கிப்பட்த அைக்குங்கள்.

சடைத்்தின் மூைம் 
வி்திக்்கப்படு்கின்ற 

அபரா்தங்கள் ்காத்்திரமானடவ 
என்பட்தயும் அடவ ்கண்டிப்பா்க 

அமுல்படுத்்தப்படுவட்தயும் 
உறு்திப்படுத்்தவும். 

ஒரு ்தண்ைடனக்குரிய 
குற்றமா்க வலுக்்கடைாய 

அல்ைது ்கடைாய உடழப்பிடனத் 
்தண்டிக்்கவும்.

P029 - வலுக்்கடைாய உடழப்புச் சமவாயத்்திற்்கான 2014 ஆம் 
ஆண்டின் தநறிமுடற, 1930
இந்த தந்றறிமு்்றயானது, வலுக்்கடடாய உ்ழபபு த்தாடரபில் பா்திக்்கபபடுபவர்களுக்கு நடடஈடு்கள் உள்ளிடட, பாது்காபபு 
மற்றும் ்காத்திரமான தீரவு்க்ள வழஙகுமாறு உறுபபு நாடு்க்ள யவணடு்கி்றது. யமலும் இது, வலுக்்கடடாய அல்லது ்கடடாய 
உ்ழபபு த்தாடரபில் ்காத்திரமான மற்றும் நி்லயான மு்றறியடிபபுக்்கான ஒரு ய்தசறிய த்காள்்்கயி்னயும்  
தசயற்்திடடத்தி்னயும் விருத்தி தசயயுமாறும் நாடு்க்ளக் ்கட்மப தபாறுபபில் ்வக்்கின்்றது. இ்தனுடன் இ்ணநதுள்ள 
பரிநது்ர 203 ஆனது, ்தனியாரத து்்றயினரின் வ்கிபா்கம் மற்றும் அவர்களது இயக்்கங்களிலுள்ள வலுக்்கடடாய உ்ழபபு 
பற்்றறிய கு்்றநிரபபு நடவடிக்்்க்க்ளக் த்காணடுள்ளது.

ILO C189, உள்நாடடுப் பணியாளர்கள் பற்றிய சமவாயம், 2011
உள்நாடடுப பணியாளர்கள் பற்்றறிய சமவாயமானது, உள்நாடடுப பணியாளர்களுக்்கான த்தாழிலாளர நியமங்க்ள 
்தாபிபபய்தாடு, இது 2013 தசபடம்பரில் அமுலுக்கு வந்தது. இந்தச் சமவாயமானது, பணியாளர்களுக்கு நாளாந்த மற்றும் 
வாராந்த ஓயவு யநரங்கள் வழங்கபபட யவணடும், அவர்கள் கு்்றந்தபடச ஊ்தியத்திற்கு உரி்மயு்டய்தா்கவிருத்தல் 
யவணடும், மற்றும் அவர்கள் வசறிக்்க யவணடிய இடத்தி்னத த்தரிவுதசயது மற்றும் அவர்களது விடுபபுக்்க்ள எடுக்்க 
யவணடுதமன வற்புறுதது்கின்்றது. யமலும், உறு்திதமாழியளிக்கும் நாடு்கள் வன்மு்்றக்கு எ்திரான பாது்காபபு 
நடவடிக்்்க்க்ள எடுக்்க யவணடுதமன்பய்தாடு, ஏ்னய வ்்க த்தாழில்வாயபபுக்்களிலுள்ள கு்்றந்தபடச வய்திற்கு இணங்க 
ஒரு கு்்றந்தபடச வய்தி்னயும் அமுல்படுத்த யவணடுதமனவும் அது கூறு்கி்றது.

வணி்க மற்றும் மனி்த உரிடம்கள் மீ்தான ஐக்்கிய நாடு்களின் 
வழி்காடைல் ர்காடபாடு்கள் 

வணி்க மற்றும் மனி்த உரி்ம்கள் மீ்தான ஐக்்கிய நாடு்களின் வழி்காடடல் ய்காடபாடு்கள் (UNGPs) 8 ஐக்்கிய நாடு்கள் மனி்த 
உரி்மப யபர்வயினால் 2011 இல் அஙகீ்கரிக்்கபபடடத்தாரு சரவய்தச நியம்தரத்தி்னக் த்காணட்தாகும். 31 
ய்காடபாடு்க்ளக் த்காணட இந்த UNGPs ஆனது, ஐக்்கிய நாடு்களின் “பாது்காக்்கவும், ம்திபபளிக்்கவும் தீரவளிக்்கவும்” எனும் 
யவ்லச்சடட்கத்தின் அமுலாக்்கத்திற்கு ஆ்தரவளிபப்த்ன இலக்்கா்கக் த்காணட்தாகும். இந்த UNGPs ஆனது, வணி்கம் 
பற்்றறிய சறி்றந்த ந்டமு்்றயி்ன எவவாறு ்காத்திரமா்க வடிவ்மபபது மற்றும் நிறுவனத்தின் வ்்கபதபாறுபபி்ன எவவாறு 
்கடடிதயழுபபுவது பற்்றறிய முக்்கிய வழி்காடட்ல அரசு்களுக்கும்  வணி்க நிறுவனங்களுக்கும் வழஙகு்கி்றது. UNGPs ஐ வணி்க 
ந்டமு்்றயுடன் ்காத்திரமான மு்்றயில் ஒருங்கி்ணபப்தானது, மனி்த உரி்ம்க்ள ம்திததுப பாது்காபப்தற்்கான உ்கந்த 
சூழதலான்்்ற உருவாக்குவ்தற்கு பங்களிக்்க முடியும்.

7 International Labour Organization, “Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)” 28 June 1930.
8	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights”	2011	 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
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முக்கிய �ரநிடை்கள்
UNGPs பின்வருவனவற்்்ற உள்ளடக்்கிய அரசு்களுக்்கான த்தளிவான ்தரங்க்ள வகுக்்கின்்றன:

பின்வருவன உடபட, மனி்த உரி்ம்கள் மற்றும் அடிபப்ட சு்தந்திரங்க்ள யபணவும் 
பாது்காக்்கவும் சரவய்தச சடடத்தின் கீழ அரசு்களின் ்தற்யபா்்தய ்கட்ம்ய அஙகீ்கரித்தல்:

 � வணி்கங்களால் மனி்த உரி்ம மீ்றலுக்கு எ்திரா்கப  பாது்காத்தல்

 � பயனுள்ள த்காள்்்க்கள், சடடம், ஒழுஙகுமு்்ற்கள் மற்றும் தீரபபு மூலம் மனி்த உரி்ம 
மீ்றல்்க்ளத ்தடுக்்கவும், விசாரிக்்கவும், ்தணடிக்்கவும்  தீரக்்கவும் தபாருத்தமான 
நடவடிக்்்க்க்ள எடுத்தல்

 � வணி்கங்கள் மனி்த உரி்ம்க்ள ம்திக்்கின்்றன என்்ற த்தளிவான எ்திரபாரபபு்க்ள 
அ்மத்தல்

 � மனி்த உரி்ம்க்ள ம்திக்கும் வணி்கங்ளத ய்த்வபபடுததும் சடடங்க்ள 
அமுல்படுதது்தல்

 � மனி்த உரி்ம்க்ள எவவாறு ம்திக்்க யவணடும் என்ப்தற்்கான வழி்காடடு்தல்்க்ள 
வழஙகு்தல் மற்றும் மனி்த உரி்ம பா்திபபு்க்ள அவர்கள் எவவாறு 
எ்திரத்காள்்கின்்றார்கள் என்ப்்த அவ்தானிபப்தற்கு அவர்க்ள ஊக்குவித்தல், மற்றும்

 � மனி்த உரி்ம்கள் ம்திக்்கபபடுவ்்த உறு்தி தசயவ்தற்்கா்க வணி்க நடவடிக்்்க்கள் 
கு்றறிதது ய்த்வயான மற்றும் தபாருத்தமான யமற்பார்வ நடவடிக்்்க்க்ள 
யமற்த்காள்ளு்தல்.

பின்வருவன உடபை, வணி்கத் த்தாைரபான முடறர்கடு்களால் 
பா்திக்்கப்படைவர்களுக்கு தீரவு ்காண்ப்தற்்கான அணு்க்ல வழஙகு்தல்:

 � மனி்த உரி்ம மீ்றல்்கள் நி்கழும்யபாது, பா்திக்்கபபடடவர்களுக்கு பயனுள்ள தீரவு 
்கி்டக்கும் என்ப்்த உறு்திபபடுத்த தபாருத்தமான நடவடிக்்்க்க்ள எடுத்தல்

 � மனி்த உரி்ம மீ்றல்்கள் த்தாடரபான உள்நாடடு நீ்திதது்்ற்கள் மற்றும் நீ்திது்்ற 
அல்லா்த கு்்ற தீரக்கும் வழிமு்்ற்களின் தசயற்்தி்ற்ன உறு்தி தசய்தல்

 � தீரவு ்காண விரும்புயவாருக்கு கு்்றந்தபடச சடட, ந்டமு்்ற மற்றும் ஏ்னய வணி்க 
த்தாடரபான ்த்ட்கள் இருபப்்த உறு்தி தசய்தல், மற்றும்

 � நீ்திதது்்ற்கள் அல்லா்த கு்்ற தீரக்கும் வழிமு்்ற்கள் மு்்றயான்வ, 
அணு்கக்கூடிய்வ, ்கணிக்்கக்கூடிய்வ, சமமான்வ, தவளிபப்டயான்வ, 
உரி்ம்கள்-இணக்்கமான்வ மற்றும் த்தாடரச்சறியான ்கற்்றலின் ஆ்தாரம் என்ப்்த 
உறு்தி தசய்தல்.

பின்வருவன உடபட, யு.என்.ஜி.பி-்களின் கீழ வணி்கங்கள் ்கைப்பாடு்கடளக் 
த்காண்டுள்ளன:

 � மனி்த உரி்ம்க்ள ம்திக்்க மற்றும் தபாருந்தக்கூடிய சடடங்களுக்கு இணங்க 
தபருநிறுவன தபாறுபபு நடவடிக்்்க்க்ள யமற்த்காள்்தல்

 � ஒரு விரிவான, தபாது மற்றும் அணு்கக்கூடிய த்காள்்்க அ்றறிக்்்க மூலம் மனி்த 
உரி்ம்க்ள ம்திக்்க அவர்களின் உறு்திபபாட்ட தவளிபபடுதது்தல்

 � அவர்கள் சம்பந்தபபடட எந்ததவாரு பா்த்கமான மனி்த உரி்ம ்தாக்்கங்க்ளயும் 
நிவரத்தி தசய்தல் மற்றும் ம்திபபீடு தசய்தல், அததுடன் உள் தசயற்பாடு்கள் மற்றும் 
தசயன்மு்்ற்கள் முழுவதும் இந்தத ்தாக்்க ம்திபபீடு்களிலிருநது எந்ததவாரு 
்கணடுபிடிப்பயும் சரியான மு்்றயில் ஒருங்கி்ணத்தல் மற்றும்

 � அவர்களு்டய பா்த்கமான மனி்த உரி்ம பா்திபபு்க்ள அவர்கள் எவவாறு 
எ்திரத்காள்்கின்்றார்கள் என்ப்்த அ்டயாளம் ்காணவும், ்தடுக்்கவும், ்தணிக்்கவும்  
்கணக்்கிடவும் ்தற்யபா்்தய மனி்த உரி்ம்களின்  சடடபபூரவ ய்த்வ்ய பூரத்தி 
தசயவ்தற்்கான நியாயமான நடவடிக்்்க்கள்.
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விநிய�ோகச் சஙகிலிகளிலுளள சுரண்டலை முறி�டிப்பதறகோன சிறந்த நடைமுடற உ்தாரணத் த்தாகுப்பு

முக்்கிய தசாற்்கள்: 
வடரவிைக்்கணங்களும் 
எண்ணக்்கருக்்களும்



குற்றவியல் சுரண்ைல்

மனி�க ்கைத�ல்
மனி்தக் ்கடத்தல் என்பது ஒரு நப்ரச் சுரணடுவ்தற்்கான யநாக்்கத்திற்்கா்க அந்த நப்ர ஏமாற்று்தல், ்கடடயபபடுத்தல்  அல்லது 
ஏ்னய மு்்றயற்்ற வழிமு்்ற்களால் ஆடயசரபபு தசய்தல்,த்காணடுதசல்லு்தல், இடமாற்்றம் தசய்தல், அ்டதது ்வத்தல் 
அல்லது ஏற்றுக்த்காள்ளல் ஆகும். ்கடத்தல் ஒரு நாடடிற்குள் அல்லது நாடு்களுக்கு இ்டயய நி்கழலாம். TIP தந்றறிமு்்றயின் 
பிரிவு 3 (a) மனி்தக் ்கடத்தலுக்கு மூன்று முக்்கிய கூறு்க்ளக் கு்றறிபபிடு்கின்்றது:

                மனி்தக் ்கைத்்தல்

வழிமுடற்கள்

அ்தி்காரத்்தப பயன்படுததுவ்தற்்கான அச்சுறுத்தல்

்கடடாயபபடுதது்தல்

ஏமாற்று்தல்

்கடத்தல்

யமாசடி

அ்தி்காரத்்தத ்தவ்றான மு்்றயில்  பயன்படுதது்தல்

பாது்காபபற்்ற நி்ல்களில் ்தவ்றான பயன்பாடு

த்காடுபபனவு்கள் அல்லது சலு்்க்க்ள வழஙகு்தல் அல்லது தபறு்தல்

ரநாக்்கம்

சுரணடல் பின்வருவனவற்்்ற உள்ளடக்கும்:

 ‐ மற்்றவர்களின் விபச்சாரத்்த சுரணடு்தல்

 ‐ பாலியல் சுரணடலின் ஏ்னய வ்்க்கள்

 ‐ ்கடடாய உ்ழபபு அல்லது யச்வ்கள்

 ‐ அடி்மத்தனம் அல்லது அடி்மத்தனத்்த ஒத்த ந்டமு்்ற்கள்

 ‐ த்காத்தடி்மத்தனம்

 ‐ உறுபபு்க்ள அ்கற்று்தல்

தசயல்

ஆடயசரபபு

த்காணடு தசல்லு்தல்

இடமாற்்றம்

அ்டதது ்வத்தல்

நபர்க்ள ்தன்ன்கபபடுத்தல்

+

+

=
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அடிடமத�னம்
1962 ஆம் ஆணடின் ஐக்்கிய நாடு்களின் அடி்மத்தனம் மாநாடு, அடி்மத்தனம் என்பது உ்ட்ம உரி்மயுடன் இ்ணந்த 
எந்ததவாரு அல்லது அ்னதது அ்தி்காரங்க்ளயும் ஒரு நபரின் மீது பயன்படுத்தபபடட  ்தகுநி்ல அல்லது நி்ல்ம  என்று 
வ்ரயறுக்்கின்்றது. பா்திக்்கபபடடவர தசய்த ்கடன் அல்லது ஒபபந்தத்தின் ்காரணமா்க உ்ட்மஎழும்யபாது இது அடஙகும். 

அடி்மத்தனத்தில் யாயரா ஒருவர இருக்கும் பின்வரும் சூழநி்ல்கள் இருக்்கலாம்: 

 � மற்த்றாரு நப்ர வாஙகு்கின்்றார அல்லது விற்்கின்்றார

 � ஒரு நபர அல்லது அவர்களின் உ்ழப்ப ்கணிசமா்க ்கடடுபபாடற்்ற மு்்றயில் பயன்படுதது்கின்்றது

 � ஒரு நபரின் ந்கரவு்க்ளக் ்கடடுபபடுதது்கின்்றது, அல்லது

 � ஒரு நப்ர கு்்றந்த அல்லது ஊ்தியமில்லாமல் யவ்ல தசயய ்வக்்கின்்றது.

த்காத�டிடமத�னம்
ஒரு நபர யவ்ல தசயவ்்த நிறுத்தயவா அல்லது அவர்களின் பணியிடத்்த விடடு தவளியய்றயவா சு்தந்திரமில்லா்தவிடதது, 
அவர்களின் ்தனிபபடட சு்தந்திரமும் ்கணிசமா்க ்த்டதசயயபபடடுள்ளது.

த�ாழில் அல்ைது ய்டவ்களுக்கா்க ஏமாற்ைசி யமற்த்காள்ளப்படும் ஆடய்ர்ப்பு
ஒரு நபர அவர தசயயும் யவ்ல வ்்க, அவர ்தங்கியிருக்கும் ்காலம், அவர்களின் வாழக்்்க அல்லது யவ்ல நி்ல்ம்கள் 
அல்லது அவர எவவளவு சம்பா்திபபார என்பது கு்றறிதது ஏமாற்்றபபடட சந்தரபபத்தில்.

்கைன் த்காத�டிடமத�னம்
ஒருயபாதும் தசலுத்த முடியா்த, மிகு்தியான  ஒரு உண்மயான அல்லது உணரபபடட ்கட்ன ்திருபபிச் தசலுத்த ஒரு நபர 
பணிபுரி்தல். தபரும்பாலும், ்தனிநபருக்கு அவர எவவளவு ்காலம் யவ்ல தசயய யவணடும் அல்லது ்கட்னத ்திருபபிச் 
தசலுத்த எந்த வ்்கயான யவ்ல தசயய யவணடும் என்ப்்தத தீரமானிபப்தில் அந்த நபருக்கு தீரமானம் எடுக்்கமுடியா்த 
நி்ல.

்கடைாய உடழப்பு
ஒரு நபர ்தானா்க முன்வநது வழங்கா்த ஆனால் அபரா்தம் தசலுத்தயவணடும் எனும் அச்சுறுத்தலின் கீழ எந்ததவாரு 
நபரிடமிருநதும் தப்றபபடும் அ்னதது யவ்ல அல்லது யச்வயானது ்கடடாய உ்ழபபு என ILOவின் ்கடடாய த்தாழிலாளர 
மாநாடு, 1930 இன் (இலக்்கம் 29) நிரணயிக்்கின்்றது. 

இந்த வ்ரய்்ற மூன்று கூறு்க்ளக் த்காணடுள்ளது:

1. ரவடை அல்ைது ரசடவ என்பது மு்்றசாரா தபாருளா்தாரம் உடபட எந்ததவாரு தசயற்பாடு, த்தாழில்து்்ற அல்லது 
து்்ற்கள் என்பனவற்்றறில் நி்கழும் அ்னதது வ்்கயான யவ்ல்க்ளயும் கு்றறிக்்கின்்றது.

2. எந்த அபரா்தத்்திற்குமான அச்சுறுத்்தல் என்பது ஒருவ்ர யவ்ல தசயயக் ்கடடாயபபடுத்தப பயன்படும் பரந்த 
அளவிலான அபரா்தங்க்ளக் கு்றறிக்்கின்்றது.

3. விருப்பமின்டம என்பது ஒரு த்தாழிலாளி ஒரு யவ்ல்ய ய்தரநத்தடுக்்க அவரின் சு்தந்திரம் மற்றும் ்த்கவல்றறிந்த 
ஒபபு்தல் இல்லா்த்்தயும், எந்த யநரத்திலும் தவளியயறும் சு்தந்திரம் இல்லா்த்்தயும் கு்றறிக்்கின்்றது.
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த்தாழிைாளர பாது்காப்பு

நியாயமான மற்றும் தநைசிமுடையான ஆடய்ர்ப்பு
தந்றறிமு்்றயான ஆடயசரபபு என்பது ஒரு த்தாழிலாளி்ய நியாயமா்கவும், தவளிபப்டயா்கவும், ்தகு்தியுடனும் ஈடுபடுததும் 
தசயன்மு்்றயாகும். ILOவின் தபாதுக் த்காள்்்க்கள் மற்றும் நியாயமான ஆடயசரபபுக்்கான தசயற்பாடடு வழி்காடடு்தல்்கள் 
சரவய்தச அளவில் அஙகீ்கரிக்்கபபடட மனி்த உரி்ம்க்ள ம்திக்கும், பாது்காக்கும் மற்றும் பூரத்தி தசயயும் வ்்கயில் ஆடயசரபபு 
ந்டதப்ற யவணடும் என்று ஊக்குவிக்்கின்்றது. 

்கணணியததுடன் இடம்தபயரவ்தற்்கான மனி்த உரி்ம்கள் மற்றும் வணி்க நிறுவனம்’ டாக்்கா ய்காடபாடு்கள் என்பது ஆடயசரபபு 
நி்லயிலிருநது மற்றும் த்தாழில் ்காலம் முழுவதும் புலம் தபயரந்த த்தாழிலாளர்களின் உரி்ம்களுக்்கான மரியா்்த்ய 
யமம்படுததுவ்தற்்கான  மனி்த உரி்ம அடிபப்டயிலான த்காள்்்க்களின் த்தாகுபபாகும். 

கீயழ உள்ளன 10 டாக்்கா ய்காடபாடு்க்ள சுடடிக்்காடடு்கின்்றது:

தீரவுக்்கான அணு்கல் வழங்கபபடு்கின்்றது

யவ்லவாயப்ப மாற்றுவ்தற்்கான சு்தந்திரம் ம்திக்்கபபடு்கின்்றது, பாது்காபபா்கத 
்திரும்பிச் தசல்வ்தற்கு   உறு்தி வழங்கபபடு்கின்்றது

9

10

அ்னதது புலம்தபயரந்த த்தாழிலாளர ஒபபந்தங்களும் த்தளிவான மற்றும் தவளிபப்டயான்வ2

த்காள்்்க்கள் மற்றும் ந்டமு்்ற்கள் அ்னததும் அடஙகும்3

புலம்தபயரந்த த்தாழிலாளர்களின் ்கடவுச்சீடடுக்்கள் அல்லது அ்டயாள ஆவணங்கள் எதுவும் 
்தக்்க்வக்்கபபடவில்்ல

4

ஊ்தியங்கள் ்தவ்றாமல், யநரடியா்கவும், சரியான யநரத்திலும் வழங்கபபடு்கின்்றன5

த்தாழிலாளர பிர்திநி்திததுவத்திற்்கான உரி்ம ம்திக்்கபபடு்கின்்றது6

யவ்ல நி்ல்ம்கள் பாது்காபபான்வ, ஒழுக்்கமான்வ7

வாழக்்்க நி்ல்ம்கள் பாது்காபபான்வ, ஒழுக்்கமான்வ8

புலம்தபயரந்த த்தாழிலாளர்களிடமிருநது ்கடடணம் வசூலிக்்கபபடுவ்தில்்ல1

மி்க முக்்கியமான த்காள்ட்க A சமமான நடததுமு்்ற பாரபடசம் ்காடடு்தல் இல்்ல

மி்க முக்்கியமான த்காள்ட்க B அ்னதது த்தாழிலாளர்களும் யவ்லவாயபபு சடடத்தின் 
பாது்காப்ப அனுபவித்தல் LAW
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வணி்கமும் மனி்த உரிடம்களும்

்டைப்பூர்வ ய�டவடய பூர்த�ி த்ய்வ�ற்்கான நியாயமான நைவடிகட்க்கள்
சடடபபூரவ ய்த்வ்ய பூரத்தி தசயவ்தற்்கான நியாயமான நடவடிக்்்க்கள்’ என்பது மனி்த உரி்ம மீ்றல்்க்ள 
இனங்காணு்கின்்ற, ்தடுக்்கின்்ற, ்தணிக்்கின்்ற மற்றும் அவற்்்றக் ்கருத்திற்த்காள்்கின்்ற தசயன்மு்்ற்க்ள 
முன்தனடுபப்தற்்கான சம்கால வ்்கபதபாறுபபி்னக் கு்றறிபபிடு்கி்றது. இந்த தசயன்மு்்றயானது உண்மயான மற்றும் 
சாத்தியமான மனி்த உரி்மத ்தாக்்கங்க்ள ம்திபபிடு்தல், ்கணட்றறி்தல்்க்ள ஒருங்கி்ணதது அ்வ த்தாடரபில் 
தசயற்படு்தல், ப்திலளிபபுக்்க்ள ்கண்காணித்தல், மற்றும் எவவாறு ்தாக்்கங்கள் தீரக்்கபபடு்கின்்றன என்பது பற்்றறிய 
த்தாடரபாடல் யபான்்றவற்்்றக் த்காணடிருத்தல் யவணடும்.

தபாருத்தமானவிடதது, அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் வணி்க த்தாழில்முயற்சறி்கள் மற்றும் வணி்க நிறுவனங்களினால், 
அவர்களின் ஆ்தர்வப தபற்று மனி்த உரி்ம்கள் சாரந்த சடடபபூரவ ய்த்வ்ய பூரத்தி தசயவ்தற்்கான நியாயமான 
நடவடிக்்்க யமற்த்காள்ளுமாறு யவணடுவ்தற்்கான யமல்தி்க நடவடிக்்்க்க்ளயும் அரசு்கள் எடுக்்க யவணடுதமன UNGPs 
பரிநது்ரக்்கி்றது. இத்த்்கய நடவடிக்்்க்கள், அரசுக்குச் தசாந்தமான அல்லது அரசறின் ்கடடுபபாடடிலுள்ள, அல்லது அரச 
நிறுவனங்களிலிருநது ்கணிசமானளவு ஆ்தரவி்னயும் யச்வ்க்ளயும் தபறு்கின்்ற அரசாங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் வணி்க 
த்தாழில்முயற்சறி்களினால் இடம்தபறும் மனி்த உரி்ம துஷபிரயயா்கத்திற்கு எ்திரான பாது்காபபி்ன வழஙகுவ்தற்கு 
உ்தவு்கின்்றது.

குடைதீர்ககும் தபாைசிமுடை்கள் 
கு்்ற தீரக்கும் தபா்றறிமு்்ற்கள் மற்றும் தீரவு்கள் என்பன UNGPs இலுள்ள பிர்தான எணணக்்கருக்்களா்க விளஙகுவய்தாடு, 
இது விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள குற்்றம் மிக்்க சுரணட்ல மு்றறியடிபப்தற்்கானத்தாரு ்காத்திரமான ப்திலளிபபின் ஒரு 
இன்்றறிய்மயா்த பகு்தி்களா்கவும் ்தி்கழ்கின்்றன. கு்்றதீரக்கும் தபா்றறிமு்்ற்கள், சறில வணி்க நிறுவனங்களின் தசயற்பாடு்கள் 
மற்றும் அவர்களின் த்தாழிற்பாடு்களினால் எ்திரம்்றயா்கப பா்திக்்கபபடடு வரு்கின்்ற நபர்கள், த்தாழிலாளர்கள் அல்லது 
சமு்தாயங்கள் யபான்ய்றாரினால் உபயயா்கிக்்கபபடக் கூடிய மு்்றசாரந்த, சடடபூரவமான அல்லது சடடபூரவமற்்ற பு்கார்கள் 
தசயன்மு்்ற்க்ளக் கு்றறிபபிடு்கின்்றன. 

்தாங்கள் யமாசமான மனி்த உரி்மத ்தாக்்கங்களுக்கு ்காரணமா்கியுள்ள்தா்க அல்லது அவற்றுக்குப பங்களிபபுச் தசயதுள்ள்தா்க 
உணர்கின்்ற ஒரு அ்மபபானது, கு்றறித்த ்தாக்்கத்திற்்கான தீரவி்ன வழங்கயவணடும் அல்லது அ்தற்்கான ஒதது்ழபபி்ன 
வழங்கயவணடும். இந்தத தீரவானது, கு்றறித்த தீஙகு மீணடும் இடம்தப்றா்திருபப்்த உறு்திதசயவ்தற்்கான நடவடிக்்்க்க்ள 
எடுத்தல், மு்்றசாரந்த மன்னிபபு, நடடஈடு, அல்லது அத்த்்கய தசயற்பாடு்க்ள நிறுத்தல் யபான்்றன உள்ளிடட பல 
வடிவங்க்ளக் த்காணடிருக்்க முடியும்.

த�ாழில் வழஙகுனர் பணம் த்லுததும் ய்காடபாடு
த்தாழில் வழஙகுனர பணம் தசலுததும் ய்காடபாடானது, ஒரு த்தாழிலுக்்கா்க எந்ததவாரு த்தாழிலாளியும் பணம் தசலுத்தக் 
கூடாது; ஆடயசா்பபுக்்கான தசலவு்கள் எதுவும் த்தாழிலாளர்களினால் ஏற்்கபபடக் கூடாது மா்றா்க அது த்தாழில் வழஙகுனரினால் 
ஏற்்கபபடு்தல் யவணடும் என யவணடு்கி்றது. புலம்தபயர த்தாழிலாளர்களின் ஆடயசா்பபு, பயணம் மற்றும் தசயன்மு்்ற 
யபான்்றவற்றுடன் சம்பந்தபபடட தசலவு்கள் மற்றும் ்கடடணங்கள் யபான்்றன த்தாழில் வழஙகுனரினால், ்தமது உள்ளூர 
சமு்தாயத்திலிருநது கு்றறித்த பணியிடத்திற்கு வழங்கபபடு்தல் யவணடுதமன்பய்தாடு, இடமாற்்றம் நிரந்தரமற்்ற்தா்க உள்ள 
தபாழுது ஒரு த்தாழிலாளி ்திரும்பிச் தசல்வ்தற்்கான தசலவும் வழங்கபபடு்தல் யவணடும். 

த்தாழில் வழஙகுனர பணம் தசலுததும் ய்காடபாடடி்னப ஏற்றுக்த்காள்வது, UNGPs உடன் இணங்கிச் தசல்வ்தா்க 
விளஙகுவய்தாடு, அ்னவருக்கும் ்கணணியமான த்தாழில்வாயபபு கு்றறித்தான ஐ.நா. வின் நி்லயப்றான அபிவிருத்தி 
இலக்கு 8.7 ஐ அ்டவ்தில் ஒரு முக்்கியமான படிமு்்றயி்னயும் பிர்திபலிக்்கின்்றது. இந்த அணுகுமு்்றயானது புலம்தபயர 
த்தாழிலாளர்க்ளப பாது்காபபய்தாடு, பூய்காள விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள வலுக்்கடடாய உ்ழபபு கு்றறித்தான 
இடர்களிலிருநதும் பாது்காக்்கின்்றது. 
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விநிரயா்கச் சங்கிலி்களில் ஏற்படும் சுரண்ைலுக்்கான 
ப்தில்்கடள அரசாங்கங்கள் வலுப்படுத்்த பை வழி்கள் 
உள்ளன. இடவ பின்வருவனவற்டற உள்ளைக்கு்கிறது: 

• எடுத்துக்்காடைா்க வழிநைத்து்தல் மற்றும் அவர்களின் 
தசாந்த தபாதுத்துடற த்காள்மு்தல் மூைம் சிறந்த 
நடைமுடறடய ஊக்குவித்்தல்

• ரநரமடறயான மாற்றத்ட்த ஏற்படுத்்த ஒரு முக்்கிய 
த்காள்மு்தல் தசயபவரா்க அரசாங்கத்்தின் சநட்த 
்திறடனப் பயன்படுத்து்தல்

• சடை மற்றும் த்காள்ட்க ்கடைடமப்டப வலுப்படுத்து்தல், 
மற்றும்

அரசாங்கங்கள் என்ன தசயய 
முடியும்?
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உ்தாரணத்ட்தக் த்காண்டு வழி்காடடு்தலும் சிறந்த 
நடைமுடற்கடள ஊக்குவித்்தலும்
அரசாங்கங்கள் ்தமது தசாந்த த்காள்மு்தல்்களில் இடம்தப்றக்கூடிய சுரணடல் பற்்றறிய இடர்க்ள மு்றறியடிபப்தில், 
உ்தாரணத்தி்னக் த்காணடு வழி்காடடுவ்தன் மூலம் சறி்றந்த ந்டமு்்றக்்கான த்தளிவான நியமங்க்ளத 
்தாபிபப்தற்குரியத்தாரு ்தனிததுவமான நி்ல்மயில் உள்ளன. பூய்காள ரீ்தியில், அரசாங்கங்கள் இத்த்்கய தசயலூக்்க 
நடவடிக்்்க்களுக்கு ஒரு அ்தி்கரிததுவரும் அரபபணிபபி்னக் ்காடடி வரு்கின்்றன. விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணட்ல 
மு்றறியடிபப்தற்்கானத்தாரு வலுவானதும் மற்றும் பூரணததுவம் மிக்்கதுமான அரசாங்க அணுகுமு்்றயானது, வணி்க 
நிறுவனங்கள் மற்றும் சறிவில் சமூ்கங்களுக்்கான சறி்றந்த ந்டமு்்ற உ்தாரணமா்க விளங்கக் கூடும். ்கணிசமான த்தா்்கயு்டய 
தபாருட்கள் மற்றும் யச்வ்க்ள த்காள்மு்தல் தசயபவர்கள் என்்றவ்்கயில், அரசாங்கங்கள் ்தமது தசாந்த த்காள்மு்தல்்கள் 
மற்றும் மு்தலீடு்கள் கு்றறித்தான விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடல் யபான்்றவற்்்ற ்கண்காணிபப்தற்கு 
ஊக்குவிக்்கபபடு்கின்்றன. அரசாங்கங்கள் ்தமது விநியயா்கத த்தாடரில் ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடல் கு்றறித்தான உயர இடர 
ஒன்்்றக் த்காணடிருக்்கக் கூடிய பிரய்தசங்க்ள இனங்காணப்தற்்கான நடவடிக்்்க்க்ள எடுக்்க முடியும். இத்த்்கய உயர 
இட்ரக் த்காணட பிரய்தசங்க்ள ்காத்திரமான மு்்றயில் இனங்காணப்தானது, இத்த்்கய இடர்க்ள ம்திபபீடு தசயது 
அவற்்்றத தீரபப்தற்்கான இலக்குமிக்்க நடவடிக்்்க்க்ள எடுபப்தற்கு அரசாங்கங்க்ள இயலச் தசய்கின்்றன.

நியூசிைாநது: தநறிமுடற சாரந்த மற்றும் நிடைரபறான பணி 
நடைமுடற்களுக்்கான வழி்காடடி

நியூசறிலாநது அரசாங்கமானது, தந்றறிமு்்ற சாரந்த மற்றும் நி்லயப்றான பணி ந்டமு்்ற்க்ள உபயயா்கிபப்தன் 
ஊடா்க த்தாழிலாளர்க்ள நியாயமா்க நடததும் யநாக்்கில் வணி்க நிறுவனம் மற்றும் அரசாங்கத்தி்ன ஊக்குவிக்கும் 
வ்்கயில் வளத த்தாகுபபு ஒன்்றறி்ன விருத்தி தசயதுள்ளது. யவ்ல வழஙகுபவர்கள், த்காள்மு்தல் தசயபவர்கள், 
மு்க்ம அளிதய்தார்கள், மற்றும்  ஆடயசரபபவர்கள் ஆ்கியயா்ர இலக்்கா்கக் த்காணட  இந்த வளங்கள் த்தாழில் 
்தரநி்ல்கள், மற்றும் த்தாழிலாளர மற்றும் மனி்த உரி்ம்கள் ஆபதது்கள் ஆ்கியவற்்றறில் ்கவனம் தசலுதது்கின்்றன. 
யமலும் இந்த வளங்கள், உயர இடரு்டய த்தாழிற்து்்ற்களில் பணியாற்று்கின்்ற த்தாழிலாளர்களுக்்கான 
நிபந்த்ன்க்ள யமம்படுததும் யநாக்்கிலான வணி்க நிறுவனம் மீ்தான எ்திரபாரபபு்க்ள அ்தி்கரிக்்கின்்ற ‘நியூசறிலாநது 
த்தாழிலாளர்களுக்்கான த்தாழில் நிபந்த்ன்க்ள யமம்படுத்தல்’ எனும் ஒரு பு்திய பரநதுபடட வி்ளவு்டய 
த்காள்மு்தல் வி்தி பற்்றறிய நியூசறிலாந்தின் அமுல்படுத்தலுடனும் சம்பந்தபபடு்கின்்றன.

வளங்கள் பின்வருமாறு:

ரவடைத் ்தரநிடை்கள் 
சரிபாரப்பு படடியல்

இணக்்கத்்த ம்திபபிடுவ்தற்கு 
்திருத்தக்கூடிய சரிபாரபபுப படடிய்ல 
த்தாழில்்தருநர்கள் பின்பற்்றலாம்.

ரவடைத் ்தரநிடை வழி்காடடி

யவ்லத ்தரததுடன் த்தாடரபு்டய 
சடடத்தின் தபாருத்தமான விளக்்கங்கள் 
உடபட சரிபாரபபு படடியலுடன் 
வருவ்தற்்கான வழி்காடடி.

பயனுள்ள நைவடிக்ட்க்கள்

விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் 
த்தாழிலாளர உரி்ம அபாயங்க்ளக் 
்கணட்றறிநது கு்்றக்்க எடுக்்கக்கூடிய 
ஆரம்ப நடவடிக்்்க்க்ள த்காள்மு்தல் 
தசயபவர்கள் எடுக்்க முடியும்.

த்காள்மு்தல் தசயன்முடற

யவ்லத ்தரங்களுடன் வழங்கல் 
சங்கிலி இணக்்கத்்த உறு்திபபடுத்த 
உ்தவுவ்தற்்கா்க த்காள்மு்தல் 
தசயற்பாடடில் 
தசயற்படுத்தபபடக்கூடிய படி்கள். 

அபாயக் ்காரணி்களின் 
அடைவடண

இணங்கா்த பகு்தி்க்ள அ்டயாளம் 
்காண உ்தவும் ்காரணி்கள்.

்தணிப்பு்களின் படடியல்

ஆபதது ம்திபபீட்டப பின்பற்றுவ்்தக் 
்கருத்தில் த்காள்ள யவணடிய 
்தணிபபு்கள். 

மு்கடம அளித்ர்தார 
வழி்காடடு்தல்

மு்க்ம  ஒபபந்தத்தின் வாழநாள்  
முழுவதும் யவ்லவாயபபு இணக்்க 
அபாயங்க்ள ்கண்காணிக்்கவும் 
நிரவ்கிக்்கவும் மு்க்ம 
அளிதய்தார்களுக்கு  உ்தவும் ்கருவி்கள் 

ஆடரசரப்பு பரிசீைடன்கள்

யவத்றாரு நிறுவனத்தில் 
விணணபப்தார்ர நியமிபப்தற்கு 
முன், ஆடயசரபபுச் தசயபவர்களும்  
யவ்லவாயபபுத ்தர்கர்களும் ய்கட்க 
யவணடிய சடடபபூரவ ய்த்வ்யப 
பூரத்தி தசயவ்தற்்கான நியாயமான 
நடவடிக்்்கக்  ய்கள்வி்கள் 
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நியூ்சிைாந்து அரசு இந்� வளங்கடள பின்வருவன மூைம் உருவாக்கியது:

்தற்யபாதுள்ள சரவய்தச மற்றும் உள்ளூர வழி்காடடு்தலின் ஆராயச்சி.

்தற்யபாதுள்ள தசயன்மு்்ற்கள் மற்றும் து்்ற அபாயங்கள் கு்றறிதது அ்தி்க ஆபதது 
நி்்றந்த து்்ற்களுடன் ஈடுபடு்தல்.

த்காள்மு்தல் தசயன்மு்்ற்களில் ந்டமு்்ற்க்ள தசயற்படுததும் அரசு 
நிறுவனங்களிடமிருநது ்கற்றல்.

சறி்றந்த ந்டமு்்ற்ய நிரூபிக்கும் நிறுவனங்களுடன் ஆரைாசடன.

த்காள்மு்தல், மனி்த மற்றும் த்தாழிலாளர உரி்ம்கள் மற்றும் உத்தரவா்தம் 
ஆ்கியவற்்றறில் நிபுணர்களுடன் ்கைநதுடரயாைல்.

26 பாலி செயன்முறை



யநாக்கம்

பின்வருவனவற்்்றச் தசயயும் என்்ற யநாக்்கததுடன் நியூசறிலாநது அரசாங்கம் இந்த வளங்க்ள  உருவாக்்கியது:

 � த்தாழிலாளர்களின் நடததுமு்்ற த்தாடரபா்க தந்றறிமு்்ற மற்றும் நி்லயான பணி ந்டமு்்ற்க்ளப 
புரிநதுத்காள்ளவும் பயன்படுத்தவும் பயனர்களுக்கு உ்தவும்

 � த்தாழிலாளர்க்ள நியாயமான மு்்றயில் நடததுவ்தற்்கா்க பஙகு்தாரர்களிடமிருநது அ்தி்கரிக்கும் ய்காரிக்்்க்கள் 
கு்றறித்த விழிபபுணர்வ ஏற்படுததும், மற்றும்

 � நிறுவனங்கள் ்தங்கள் நிறுவனங்கள் மற்றும் விநியயா்கச் சங்கிலி்கள் த்தாழிலாளர்க்ள நியாயமா்க 
நடதது்கின்்றன என்ப்்த உறு்திபபடுத்திக் த்காள்ளக்கூடிய அணுகுமு்்ற்கள்.

்தி்றம்பட தசயற்படுததுவ்தன் மூலம், இந்த வளங்கள் உலத்கங்கிலும் உள்ள த்தாழிலாளர்களின் ஆயராக்்கியம், 
பாது்காபபு, உற்பத்தித்தி்றன் மற்றும் நல்வாழவில் சா்த்கமான வி்ள்வ ஏற்படுததும்.

யமற்த்காண்டு நைவடிகட்க யமற்த்காள்ளு�ல்
நியூசறிலாந்தின் அரசாங்க நிறுவனங்கள், துபபரவாக்்கல் யச்வக்்கான த்காள்மு்தல்்க்ள யமற்த்காள்்்கயில் 
அண்மயில் தவளியிடபபடட வளங்க்ள உபயயா்கிததுள்ளன. அரசாங்கமானது வளங்க்ள 
ஏற்றுக்த்காள்ளவ்தனூடா்கவும் ்்கதத்தாழில் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களுடனான ஈடுபாடடினூடா்கவும் கு்றறித்த 
வழி்காடடி பற்்றறிய ந்டமு்்றப பிரயயா்கம் பற்்றறி ஆராயநது வரு்கி்றது. இந்த வளங்கள், நிறுவனங்களின் விநியயா்கச் 
சங்கிலி்கள் மற்றும் தசாந்த நிறுவனங்கள் ஆ்கியவற்்றறிலுள்ள த்தாழிலாளர சுரணடலுக்குத தீரவு ்காணப்தற்்கான 
நடவடிக்்்க்க்ளயும்  தபாறுபபு்க்ளயும்  யமற்த்காள்வ்தற்கு நிறுவனங்களுக்்கான ஒரு பயன்மிக்்க ஆரம்பத ்தளமா்க 
தசயற்படு்கின்்றன. வளங்க்ள அணு்கத ்தயவுதசயது பின்வரும் வ்லத்தளத்்தப பாரக்்கவும்: https://www.
employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/.

வணி்கம், புத்தாக்்கம் மற்றும் த்தாழில்வாயபபு அ்மச்சானது, வளங்க்ள அமுல்படுததும் யநாக்்கில் து்்றசாரந்த 
்த்லவர்கள் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களுக்குத த்தாடரநதும் ஆ்தரவளிதது வருவய்தாடு, இயக்குநர்கள் மற்றும் 
மு்தலீடடாளர்கள்  யபான்ய்றாருக்்கான யமல்தி்க வழி்காடட்லயும் விருத்தி தசயது வரு்கின்்றது.

உ்தவிக் குறிப்பு: அணுகுமுடறயில் ஒத்துடழப்பு 
வழஙகு்தல்

 � அரசாங்கங்கள், சுரணடலிலிருநது த்தாழிலாளர்க்ளப பாது்காதது சுரணடல் பற்்றறிய 
விடயங்களுக்கு ப்திலளிக்கும் யநாக்்கில் ஏ்னய அ்மபபுக்்களின் நிபுணததுவ 
விடயத்்தயும் ்கருவியா்கப பயன்படுத்த முடியும்.

 � அரசாங்கங்கள், விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடலுக்கு ஒரு விரிவானதும் 
வலுவானதுமான ப்திலளிபபி்ன அபிவிருத்தி தசயயும் யநாக்்கில் நிபுணததுவம் மிக்்க 
சரவய்தச அ்மபபு்கள், பிரபல்யம் தபற்்ற அரச சாரபற்்ற அ்மபபு்கள், ்கல்விதது்்ற சாரந்த 
மற்றும் முன்னி்ல வ்கிக்கும் அ்தி்காரி்கள் யபான்ய்றாரின் ஆயலாச்ன்க்ளப 
தபற்றுக்த்காள்ள முடியும்.
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அரசாங்கத்்தின் ஆற்றல்
பூய்காள விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் உள்ள த்தாழிலாளர்கள் ஒழுக்்கமான த்தாழி்லப தபறுவ்தற்்கான வச்தி்யக் 
த்காணடிருபப்்தயும் மற்றும் அவர்கள் சுரணடலில் இருநது விடுபடுவ்்தயும் உறு்தி தசயயும் யநாக்்கில், விநியயா்கஸ்தர்கள் 
மூலம் யநா்ம்்றயான மாற்்றத்தி்ன ஏற்படுததுவ்தற்கு அரசாங்கங்கள் ்தமது த்காள்மு்தல் தசயற்பாடு்க்ள 
உபயயா்கிபப்தற்குரிய ்கணிசமானளவு ஆற்்ற்லக் த்காணடுள்ளன. 

ஐக்்கிய அதமரிக்்க இராச்சியம்: தபாறுப்புமிக்்க ஆ்தரக் ்கருவி

ஐக்்கிய அதமரிக்்காவின் தபாறுபபுமிக்்க ஆ்தரக் ்கருவியானது (RST) ஒரு நி்கழநி்லத ்தளமாகும். இது கூடடரசு 
ஒபபந்தக்்காரர்கள், சுவீ்கரிபபு அ்தி்காரி்கள் மற்றும் வணி்க நிறுவனங்களுக்கு விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள மனி்தக் 
்கடத்தல் பற்்றறிய இடர்க்ள ்தடுதது அவற்றுக்குத தீரவு வழஙகுவ்தற்கு உ்தவும் வ்்கயிலான வளங்க்ளக் 
த்காணடுள்ளது. ்தனியாரத து்்ற நிறுவனங்களும் ஏ்னய பஙகீடுபாடடாளர்களும் ்தமது பூய்காள விநியயா்கச் 
சங்கிலி்களிலுள்ள மனி்தக் ்கடத்த்ல இனங்கணடு, அவற்்்றத ்தடுதது, மற்றும் அவற்றுக்குத தீரவு வழஙகுவ்தில் 
உ்தவி்ய நாடிக்த்காணடிருந்த்்த ஐக்்கிய அதமரிக்்க மனி்தக் ்கடத்தல் அலுவல்கம் அஙகீ்கரிக்்கின்்றது. வளங்கள் 
அனுகூலமா்க அ்மவ்்தயும் அரச மற்றும் ்தனியார ஆ்கிய இரு து்்ற்கள் பற்்றறிய த்காள்மு்த்ல அ்றறிவிபப்்தயும் 
உறு்திபபடுததுவய்த RST ஐ விருத்தி தசயவ்தற்்கான யநாக்்கமா்க விளங்கியது. 

தபாறுப்புவாய்ந்� ஆ�ரக ்கருவியின் பிர�ான அம்்ங்கள்
RST ஆனது மனி்தக் ்கடத்தல் பற்்றறிய இட்ரக் த்காணட 11 பிர்தான து்்ற்கள் மற்றும் 43 பணடங்கள் த்தாடரபிலான 
ஒரு ஆழமான பரியசா்த்ன்யயும், அததுடன் ்கடல் உணவு,  உணவு மற்றும் குடிபானத து்்றக்்கான 10 விரிவான இடர 
மு்கா்மததுவக் ்கருவி்க்ளயும் வடிவ்மக்்கபபடட ்கருவி்க்ளயும் த்காணடுள்ளது. 2016 ஆம் ஆணடில் 
ஆரம்பிக்்கபபடட்திலிருநது இந்தத ்தளமானது வருடாந்தம் பு்திய து்்ற சாரந்த ்கருவி்க்ளச் யசா்ததுக்த்காள்ளல் 
உள்ளடங்கலா்க இற்்்றபபடுத்தபபடடு வரு்கி்றது.

RST ஆனது ஒரு இலவசமான, இலகுவா்க அணு்கக் கூடிய மற்றும் ஒருமு்கபபடுத்தபபடட ்த்கவல் வளத்தி்ன 
பயனருக்கு வழஙகு்கி்றது. இந்தத ்தளத்தி்ன உபயயா்கிபப்த்ன ஊக்குவிபப்தன் மூலம், ஐக்்கிய அதமரிக்்க 
இரச்சறியமானது, வலுவான த்காள்்்க்க்ள வகுத்தல், யசா்த்ன மற்றும் ம்திபபாயவி்ன யமம்படுத்தல் மற்றும் 
பூய்காள விநியயா்கச் சங்கிலி்களினுள் ்காணபபடு்கின்்ற இணக்்கபபாடடு மு்கா்மததுவத்தி்ன யமம்படுத்தல் 
யபான்்றவற்றுக்கு ஆ்தரவளிபப்்த இலக்்கா்கக் த்காணடுள்ளது.

பின்வரும் ்கருவி்கள் RST மூலம் நி்கழநி்லயில் ்கி்டக்்கின்்றன:

மா்திரி நடத்்தக் ய்கா்வ 
வி்தி.

மா்திரி விற்ப்னயாளர 
ஒபபந்தம்.

புலம்தபயரந்த த்தாழிலாளர 
யநர்காணல்்க்ள 
நடததுவ்தற்்கான ்கருவி.

மா்திரி சப்ளயர மற்றும் 
து்ண ஒபபந்தக்்காரர சுய 
ம்திபபீடு.

த்தாழிலாளர 
ய்தரவாளர்க்ளத 
பரீடசறிபப்தற்கும் ம்திபபீடு 
தசயவ்தற்கும் ்கருவி.

ஐக்்கிய அதமரிக்்காவின் 
ஃதபடரல் ்்கய்கபபடுத்தல் 
ஒழுஙகுமு்்றக்்கான மா்திரி 
இணக்்க ்திடடம்: மனி்தக் 
்கடத்த்ல எ்திரததுப 
யபாரிடு்தல்.
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ஒததுடழப்பு
RST ஆனது ஐக்்கிய அதமரிக்்க அரசாங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் அரச சாரபற்்ற அ்மபபு்களின் பங்காளர்கள் 
ஆ்கியயாரின் தநருங்கிய ஒதது்ழபபுடன் ்தாபிக்்கபபடட்தாகும். ஐக்்கிய அதமரிக்்க அரசாங்கமானது, யமட இன் எ பரீ 
யவல்ட மற்றும் ஏஸதபன் நிறுவனம் ஆ்கியவற்றுடன் பணியாற்்றறிய்ம ்தவிர, பிர்தானமா்க விநியயா்கச் சங்கிலி 
மு்கா்மததுவம் பற்்றறிய அரச சாரபற்்ற நிறுவனததுடன் ஒதது்ழததுப பணியாற்்றறியது. RST ஐ விருத்தி தசயவ்தில், 
ஐக்்கிய அதமரிக்்க அரசும்  Verite உம்  மனி்தக் ்கடத்தலிலிருநது ்தபபியவர்கள், ஏ்னய ்தனியாரத து்்ற மற்றும் சறிவில் 
சமூ்கத்்தச் யசா்ந்த பஙகு்தாரர்கள் யபான்ய்றார்களிடமிருநது உள்ளீடடி்னக் ய்காரியது. 

ஐக்்கிய அதமரிக்்காவானது அரச சாரபற்்ற நிறுவனங்களின் முயற்சறி்களுக்கு நி்தியளித்தய்தாடு, நிறுவனங்கள், கூடடரசு 
ஒபபந்தக்்காரர்கள், கூடடரசு த்காள்மு்தல் மற்றும் ஒபபந்த த்தாழில்வாண்மயாளர்கள், வழக்்க்றறிஞர்கள், 
மு்தலீடடாளர்கள், நு்கரயவார மற்றும் ்தமது விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள மனி்தக் ்கடத்தலுக்்கான தீரவி்ன நாடு்கின்்ற 
ஏ்னயயார்களுக்்கான RST ஐ ஒன்்றறி்ணக்கும் யநாக்்கில் Verite உடனும் தநருக்்கமா்கப பணியாற்்றறியது.

யமற்த்காண்டு நைவடிகட்க யமற்த்காள்ளு�ல்
RST ஆனது, அரசாங்கம் மற்றும் ்தனியார ஆ்கிய இரு து்்ற சாரந்த விநியயா்கச் சங்கிலி்களுடன் சம்பந்தபபடட பு்திய 
்்கதத்தாழில்்க்ள உள்ளடக்கும் யநாக்்கில் த்தாடரநதும் விருத்தி தசயது அ்த்ன விரிவாக்்கம் தசயது வரு்கி்றது. 
பல்யவறு ்தனியார பாது்காபபுத து்்றயின் ய்த்வ்க்ள எ்திரத்காள்ளும் வ்்கயில் வடிவ்மக்்கபபடட பு்திய 
்கருவி்களின் த்தாகு்தி ஒன்று ்தற்யபாது விருத்தி தசயயபபடடு வரு்கின்்றது. ஐக்்கிய அதமரிக்்க அரசாங்கமானது இந்த 
பு்திய ்கருவி்க்ளச் சந்்தபபடுத்தி அ்த்ன விநியயா்கிபபது த்தாடரபில் உ்தவும் யநாக்்கில் இ்ணயம் ஊடானத்தாரு 
பயிற்சறிக் ்கருத்தரங்கி்ன (தவபினார) விருத்தி தசயவ்தற்கு எ்திரபாரக்்கின்்றது. 

RST ஆனது தபறும்திமிக்்கத்தாரு வளமா்க ்காடடபபடடுள்ளது. உல்களாவிய நாடு்க்ளச் யசா்ந்த பு்திய மற்றும் மீளவரும் 
பயனர்கள் உள்ளடங்கலா்க ்தளத்தின் பயன்பாடு சீரான வளரச்சறி்யக் த்காணடுள்ள்தா்க ்தரவுப பகுபபாயவு 
சுடடிக்்காடடு்கி்றது. நி்கழநி்லத ்தளமானது துல்லியமான ்தரவி்னக் த்காணடு பிர்திபலிபப்தற்கும் 
இற்்்றபபடுத்தபபடட நி்லயில் யபணபபடுவ்தற்குமா்க, ஐக்்கிய அதமரிக்்க தவளியு்றவுத ்தி்ணக்்களமானது 
த்தாடரச்சறியான நி்தி வளங்க்ளயும் மற்றும் கு்றறித்த விடயம் சாரந்த வல்லுனர்களின் பங்களிபபி்னயும் யவணடு்கி்றது 
https://www.responsiblesourcingtool.org/ 

உ்தவிக் குறிப்பு: ்திறடனக் ்கடடிதயழுப்புவ்தற்கு நீங்கள் 
எஙகு உ்தவைாம் என்பது பற்றி பரிசீலிக்்கவும்

 � சுரணடல் பற்்றறிய இடர்கள் கு்றறிதது விநியயா்கஸ்தர்கள் தவளிபப்டயா்க இருபப்்த 
ஊக்குவித்தல் உள்ளடங்கலா்க, அரசாங்கத்தின் தபாருட்கள் மற்றும் யச்வ்களின் 
விநியயா்கஸ்தர்களுடன் ஆ்தரவும், தவளிபப்டத்தன்்மயும் மற்றும் ஒதது்ழபபும் மிக்்க 
உ்றவு்க்ளக் ்கடடிதயழுபபுவ்தற்்கான நடவடிக்்்க்க்ள அரசாங்கங்கள் எடுக்்க முடியும்.

 � சுரணடலானது, கு்றறிபபா்க ஒபபந்தங்கள் மற்றும் ஏ்னய சம்பந்தபபடட முன்நிபந்த்னப 
தபா்றறிமு்்ற்கள் ஆ்கியவற்்றறில் தீரக்்கபபடுவ்்த உறு்திபபடுததுவ்தன் மூலமான 
விடயங்கள் உள்ளடங்கலா்க விநியயா்கஸ்தருக்்கான எ்திரபாரபபு்கள் த்தளிவா்க த்தாடரபு 
த்காள்ளபபடு்தல் யவணடும்.

 � உயர இட்ரக் த்காணட விநியயா்கஸ்தர்க்ள ்மயமா்கக் த்காணடு அரசாங்கத்தின் 
ப்திலளிபபி்ன இலக்குபபடுத்த உ்தவும் யநாக்்கில் விநியயா்கஸ்தர ஈடுபாடடு 
மூயலாபாயம் ஒன்்றறி்ன விருத்தி தசய்தல்.
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சடைம் மற்றும் த்காள்ட்க ரவடைச்சடை்கங்கடள வலுப்படுத்்தல்
அரசாங்கங்கள் சடடவாக்்க முன்தனடுபபுக்்கள் ஊடா்கவும் அரத்தமுள்ள மாற்்றத்தி்ன யமற்த்காள்ள முடியும். பலமான சடட 
யவ்லச்சடட்கங்கள், விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடலுக்குரிய ஒரு உறு்தியானதும் ்காத்திரமானதுமான 
ப்திலளிபபுக்்கான அடித்தளத்தி்ன வழஙகு்கின்்றன. சடடவாக்்க யவ்லச்சடட்கங்க்ள வலுபபடுததுவ்தற்்கா்க அரசாங்கம் 
எடுக்்கக் கூடிய பிர்தான நடவடிக்்்க்களில் பின்வருவனவும் உள்ளடஙகு்கின்்றன: 

 � மனி்தக் ்கடத்தல் மற்றும் சுரணட்ல மு்றறியடிக்்கக் கூடிய ஒரு உறு்தியான குற்்றவியல் நீ்தி யவ்லச்சடட்கத்தி்னயும்  
்தணட்னப தபா்றறிமு்்றயி்னயும் ரபணு்தல். 

 � சடட மற்றும் த்காள்்்க யவ்லச்சடட்கங்கள் பா்திக்்கபபடடவர்க்ள அல்லது மனி்தக் ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடலுக்கு 
பா்திக்்கபபடக் கூடியவர்க்ள பாது்காதது அவர்களுக்கு ஆ்தரவளிக்்கக் கூடியது என்ப்்த உறு்திப்படுத்்தல்.

 � விநியயா்கச் சங்கிலி பற்்றறிய தவளிபப்டத்தன்்ம அல்லது வணி்க நிறுவனங்களின் தபாறுபபுக்கூ்றல் மற்றும் 
தவளிபப்டத்தன்்ம்ய அ்தி்கரிக்்கக் கூடிய மனி்த உரி்ம்கள் பற்்றறிய சடடபபூரவ ய்த்வ்ய பூரத்தி தசயவ்தற்்கான 
நியாயமான தசயன்மு்்ற்கள் சடடங்கள் யபான்்ற பு்திய சடடவாக்்கம் த்தாடரபில் பரிசீலித்்தல்.

அவுஸ்திரரலியா: நவீன முடறயிைான அடிடமத்்தனச் சடைம் 2018

அவுஸ்தியரலிய அரசாங்கமானது நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனச் சடடம் 2018 (Cth) (சடடம்) இன் மூலம் பூய்காள 
விநியயா்கத த்தாடர்களிலுள்ள நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனத்்த எ்திரக்்கின்்றது. இந்தச் சடடமானது, ்தமது நவீன 
மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் கு்றறித்தான இடர்க்ள ம்திபபாயவு தசயது அவற்்்றத தீரபப்தற்்கா்க யமற்த்காணட 
நடவடிக்்்க்க்ள விபரமா்கக் த்காணட நவீன அடி்மத்தனம் பற்்றறிய வருடாந்த அ்றறிக்்்க்க்ள பிரசுரிக்குமாறு 
அவுஸ்தியரலியச் சந்்தயிலுள்ள 3,000 இற்கும் யமற்படட பாரிய வணி்க நிறுவனங்க்ள யவணடு்கி்றது. இந்தச் சடடமானது, 
நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் பற்்றறிய வணி்க நடவடிக்்்கக்்கான த்தளிவான நியமம் ஒன்்்றத ்தாபிபபய்தாடு, வணி்க 
நிறுவனங்கள் ்தமது தசயற்பாடு்கள் மற்றும் விநியயா்கச் சங்கிலி்க்ள எவவாறு மு்கா்ம தசய்கின்்றார்கள் என்ப்்தக் 
்கருத்திற்த்காணடு மாற்்றத்்த ஏற்படுததுவ்்த இலக்்கா்கக் த்காள்்கி்றது. யமலும் உல்கின் மு்தன்மு்தலில், இச்சடடமானது 
அவுஸ்தியரலிய தபாதுநலவாயத்திற்கும் ஏற்பு்டய்தாகுவய்தாடு, இது வணி்க நிறுவனங்களின் நவீன மு்்றயிலான 
அடி்மத்தனம் பற்்றறிய அ்றறிக்்்க்கள் த்தாடரபில் கு்றறிபபிடபபடட அய்த மூலபபிரமாணத்திற்கு தீரவி்ன வழஙகு்கின்்ற ஒரு 
தபாதுநலவாய நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தன அ்றறிக்்்கயி்ன வருடாந்தம் பிரசுரிக்குமாறும் யவணடு்கி்றது.  

்டைதட� அபிவிருத�ி த்ய்�ல்
அவுஸ்தியரலிய அரசாங்கமானது சமு்தாயததுடன் 10 மா்த்காலம் யமற்த்காணட கூடடான மற்றும் விரிவான ஆயலாச்னச் 
தசயன்மு்்ற ஒன்்றறின் மூலம் இந்தச் சடடத்தி்ன அபிவிருத்தி தசய்தது. இந்த ஆயலாச்ன்களில் ஒரு விரிவான 
்கலநது்ரயாடல் பத்திரம், பஙகு்தாரர்களின் எழுததுமூலமான 99 சமரபபணங்கள், மற்றும் 170 இற்கும் யமற்படட வணி்க மற்றும் 
சறிவில் சமூ்க வல்லுனர்களுடனான 16 வடடயம்ச மாநாடு்கள் யபான்்றன உள்ளடஙகு்கின்்றன. அவுஸ்தியரலியாவானது, 
அ்தனு்டய  எல்்லபபு்ற பாது்காபபுப ப்டப பிரிவிலுள்ள அ்தன் நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தன வியாபார ஈடுபாடடு அல்கின் 
(அலகு) ஊடா்க இந்தச் சடடத்்த அமுல்படுததும் யநாக்்கில் வணி்க மற்றும் சறிவில் சமூ்கத்தினருடன் கூடடா்க பணியாற்்றறி 
வரு்கி்றது. யமலும் இந்த அல்கானது, சடடவாக்்கததுடன் எவவாறு இ்சவுறுவத்தன்பது பற்்றறி அ்றறிக்்்கயிடும் அ்மபபு்களுக்்கான 
வழி்காடடி்ய அபிவிருத்தி தசயயும் யநாக்்கில் வணி்க மற்றும் சறிவில் சமூ்க வல்லுனர்களுடன் பணியாற்்றறியது.

்டைத�ின் முக்கிய அம்்ங்கள்

அறிக்ட்க அளிக்்கக்கூடிய 
த்தளிவான த்தாைக்்கம்

AU$100 மில்லியனுக்கும் 
அ்தி்கமான வருடாந்த ்திரணட 
வருமானத்்தக் த்காணட 
அவுஸ்தியரலியாவில் இயஙகும் 
அ்னதது நிறுவனங்களும் இ்தற்கு 
இணங்க யவணடும்.

டமயப்படுத்்தப்படை 
தவளியீடு

நி்கழநி்ல ப்தியவடடில் 
தவளியிடுவ்தற்்கா்க அ்றறிக்்்க்கள் 
அரசுக்கு சமரபபிக்்கபபடு்கின்்றன.

்கடைாய அறிக்ட்கயிைல் 
அளவுர்கால்்கள்

அ்னதது அ்றறிக்்்க்களும் ஒயர 
்கடடாய அ்றறிக்்்கயிடல் 
அளவுய்கால்்க்ளக் கு்றறிக்்க 
யவணடும்.

அரசுக்்கான விண்ணப்பம்

அவுஸ்தியரலிய அரசாங்கமும் 
ஆணடுக்்கான நவீன மு்்றயிலான 
அடி்மத்தனம் பற்்றறிய 
அ்றறிக்்்க்க்ள ்தயாரிக்்க 
யவணடும்.

30 பாலி செயன்முறை



பரந்த அறிக்ட்க வழங்கல்

இந்தச் சடடம் 3,000 க்கும் யமற்படட 
வணி்க மற்றும் த்தாணடு 
நிறுவனங்களுக்குப தபாருநதும். 
இ்தில் தவளிநாடடு மற்றும் 
அவுஸ்தியரலிய நிறுவனங்கள் 
அடஙகும்.

சிரரடை மு்காடமத்துவத்்தின் 
அஙகீ்காரம்

அ்றறிக்்்க்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் 
மு்தன்்ம நிரவா்கக் குழுவால் 
அஙகீ்கரிக்்கபபட யவணடும், 
அததுடன் அஙகீ்கரிக்்கபபடட 
பிர்திநி்தியால் ்்கதயாபபமிடபபட 
யவணடும்.

வழி்காடடு்தலும்ஆ்தரவும்

அவுஸ்தியரலிய எல்்லப ப்டயில் 
நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தன 
வணி்க ஈடுபாடடு பிரிவு, 
அ்றறிக்்்கயிடும் நிறுவனங்களுக்கு 
ஆ்தர்வயும் ஆயலாச்ன்யயும் 
வழங்க நிறுவபபடடது.

தபாது தபாறுப்புைடம

சடடத்்த பின்பற்்றத ்தவறும் 
நிறுவனங்க்ள சம்பந்தபபடட 
அ்மச்சரால் ப்கிரங்கமா்க 
அ்டயாளம் ்காண முடியும்.

விழிப்புணர்வூடைல்
2019 ஆம் ஆணடிலிருநது, இந்த அல்கானது அவுஸ்தியரலியா மற்றும் ஏ்னய நாடு்களில் இடம்தபற்்ற 150 இற்கும் 
அ்தி்கமான விழிபபுணர்வ ஏற்படுததும் நி்கழச்சறி்களில் பஙய்கற்றுள்ளது. 2019 ஜூன் மா்தத்தில் அவுஸ்தியரலிய 
அரசாங்கமானது 18 நாடு்க்ளச் யசா்ந்த 400 பிரமு்கர்களுக்்கான ஒரு ய்தசறிய நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் 
பற்்றறிய மாநாடடி்ன நடத்தியது. இந்த மாநாடடில் அ்னதது வல்லுனர்களும் ஒன்று யசா்தது இந்தச் சடடத்தின் 
அ்றறிக்்்கயிடும் ய்த்வபபாடு பற்்றறி ்கலந்தாரயபபடடய்தாடு, நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனத்்தத தீரபப்தற்கு 
அரசாங்கமும் வணி்க நிறுவனமும் எவவாறு ஒன்்றா்க பணியாற்்ற முடியும் என்பது பற்்றறியும் ஆராயபபடடது. 

யமலும் இந்த அல்கானது, நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் பற்்றறி விழிபபுணரவூடடுவ்தற்கும்  நவீன மு்்றயிலான 
அடி்மத்தனம் பற்்றறிய இடர்க்ளத தீரக்கும் வ்்கயில் அரசாங்க அலுவலர்கள் மத்தியில் ்தி்றன் 
்கடடிதயழுபபுவ்தற்குமா்க முழு அவுஸ்தியரலிய அரசாங்கததுடனும் தநருக்்கமா்க பணியாற்்றறி வரு்கி்றது. 2020 டிசம்பரில், 
அவுஸ்தியரலிய அரசாங்கமானது அ்தன் மு்தலாவது தபாதுநலவாய நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் பற்்றறிய 
அ்றறிக்்்கயி்ன பிரசுரித்தய்தாடு, இது அரசாங்க த்காள்மு்தல் தசயன்மு்்றயில் உள்ள நவீன மு்்றயிலான 
அடி்மத்தனம் பற்்றறிய இடர்க்ள நிவரத்தி தசயவ்தற்்கான அ்தன் பிரயத்தனங்க்ளக் ய்காடிடடுக்்காடடும் வ்்கயில் 
விளங்கியது. 

யமற்த்காண்டு நைவடிகட்க யமற்த்காள்ளு�ல்
இந்தச் சடடமானது அ்தன் வி்ளபய்ன மூன்று ஆணடுக்்காலம் மீளாயவுதசயயவழஙகு்கி்றது. விநியயா்கச் சங்கிலி 
பற்்றறிய தவளிபப்டத ்தன்்மயூடா்க நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனத்தி்ன மு்றறியடிபப்தற்்கான பூய்காள ரீ்தியான 
முயற்சறி்கள் இன்னமும் அ்தன் பூரவாங்க நி்லயியலயய ்காணபபடுவ்்த இது ஏற்றுக்த்காள்வய்தாடு, சடடத்தின் 
வி்ளபய்ன எ்திர்கால அபிவிருத்தி்களின் தவளிச்சத்தில் ம்திபபிட முடியுதமன்ப்்தயும் உறு்தி தசய்கி்றது. 
அவுஸ்தியரலிய அரசாங்கம் இந்த மூன்று ஆணடு ம்திபபீட்ட 2022 இல் ஆரம்பிக்கும்.

உ்தவிக்குறிப்பு: பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரடவ 
வளரப்பட்த ஊக்குவித்்தல்

 � அரசாங்க அ்தி்காரி்கள் ்தங்கள் நிறுவனத்திற்குள் சுரணடல் கு்றறித்த விழிபபுணர்வ 
ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் சடடபபூரவ ய்த்வ்ய பூரத்தி தசயவ்தற்்கான நியாயமான 
நடவடிக்்்க்கள் உள்ளிடட யநரம்்றயான ந்டமு்்ற்க்ள ஊக்குவிக்்க முடியும்.

 � ஊழியர்களின் அ்றறிவுத ்தளத்்த அ்தி்கரிக்்க உள்ள்க மற்றும் தவளிய்க பயிற்சறி்ள 
ஊக்குவிபபது முக்்கியமாகும்.

31விநிய�ோகச் சஙகிலிகளிலுளள சுரண்டலை முறி�டிப்பதறகோன  சிறந்த நடைமுடற உ்தாரணத் த்தாகுப்பு



்தாயைாநது: ்கைத்்தல் ்தடுப்புச் சடைம் த்தாைரபான ்திருத்்தம்

்தாயலாந்தின் சடடமா அ்திபர அலுவல்கமானது வலுக்்கடடாய உ்ழபபி்ன, பிரிவு 6/1 இன் கீழானத்தாரு முழு்மயான 
குற்்றமா்க, குற்்றம்சாடடுவ்தற்கு அ்தன் ்கடத்தல் ்தடுபபுச் சடடத்்த ்திருத்தம் தசயவ்தற்்கா்க தசயற்படடு வரு்கி்றது. 
இந்தத ்திருத்தமானது, வலுக்்கடடாய உ்ழபபினால் பா்திக்்கபபடுயவார ஏ்னய ்கடத்தல் த்தாடரபில் 
பா்திக்்கபபடுயவா்ரப யபான்்ற அய்த ்தன்்மயில் சடட ஆ்தர்வப தபறுவ்தற்கு அவர்க்ள இயலச்தசய்கி்றது. இந்த 
்திருத்தத்தின் மூலம் ்தாயலாநது அரசானது, குற்்றவாளி்கள் மீது ்காத்திரமான மு்்றயில் வழக்குத த்தாடர பங்களிபபுச் 
தசயயும் வ்்கயில், சடட அமுலாக்்க அ்தி்காரச்ப்களுடன் ஒதது்ழபபு வழஙகுமாறு பா்திக்்கபபடயடா்ர 
ஊக்குவிபப்த்ன இலக்்கா்கக் த்காணடுள்ளது. மீ்றல்்க்ள நிவரத்தி தசயவ்தற்குரிய உடனடியான மற்றும் ்காத்திரமான 
நடவடிக்்்க்க்ள எடுபப்தன் மூலம், சுரணடல் நி்ல்ம்கள் வலுக்்கடடாய த்தாழிலாளர ந்டமு்்றக்கு யமலும் 
இறுக்்கமா்கச் சீரத்கடடுச் தசல்வ்திலிருநது ்தடுபபய்த ்தாயலாந்தின் யநாக்்கமாகும்.

�ிருத�த�ிற்்கான யநாக்கங்கள்
்கடத்தல் மற்றும் வலுக்்கடடாய உ்ழபபுக் குற்்றங்கள் த்தாடரபில் வழக்குத த்தாடரவ்தற்கு உ்தவக் கூடியத்தாரு 
ந்டமு்்றக் ்கருவியா்க பயன்பட யவணடுதமன்பய்த இத்திருத்த ஏற்பாடடின் யநாக்்கமாகும். வலுக்்கடடாய உ்ழபபினால் 
பா்திக்்கபபடுபவர்கள் இபபு்திய ஏற்பாடு்களின் கீழ சமமா்க பாது்காக்்கபபடவும் ஆ்தரவளிக்்கபபடவும் யவணடுதமன்ப்்த 
இத்திருத்தங்கள் உறு்திதசய்கின்்றன. இந்தப பு்திய ்திருத்தத்தின் கீழ, வலுக்்கடடாய உ்ழபபினால் பா்திக்்கபபடுபவர 
மனி்தக் ்கடத்தல் மூலம் பா்திக்்கபபடுபவ்ரப யபான்்ற அய்த ்தன்்மயில் சடட ஆ்தரவி்னப தபறுவார. இது ்தமது 
பா்திபபுத ்தன்்மயுடன் யநரடியான த்தாடரபி்னக் த்காணட அல்லது அ்தற்குக் ்காரணமான குற்்றங்களுக்்கா்க வழக்குத 
த்தாடரவ்திலிருநது வில்கிக் த்காள்ள்ல அல்லது இழபபீடடி்னக் த்காணடுள்ளது.த்தாழிலாளர பற்்றறிய 
சுரணடலினால் பா்திக்்கபபடுபவர, ஒழுஙகுமு்்றயியலா அல்லது ஒழுங்கற்்றமு்்றயியலா புலம்தபயரந்திருபபினும், 
அவர ்திருத்தபபடட ஏற்பாடு்களின் கீழ சமமா்கப பாது்காக்்கபபடடு ஆ்தரவளிக்்கபபட யவணடுதமன்ப்்த உறு்திதசயயும் 
வ்்கயில் ்தாயலாநது அரசு பணியாற்்றறி வரு்கி்றது. 

சடைத்ட்த ஏன் ்திருத்்த ரவண்டும்?

வலுக்்கடடாய உ்ழபபானது ஒரு ்கடு்மயான குற்்றமாகும். இ்தற்கு ஒரு உறு்தியான குற்்றவியல் நீ்தி சாரந்த 
ப்திலளிபபுத ய்த்வபபடு்கி்றது. மனி்தக் ்கடத்தலின் வி்ளவா்க அன்்றறி கு்றறிபபா்க வலுக்்கடடாய உ்ழபபி்னத 
்தணடிக்கும் எந்ததவாரு சடடமும் ்தற்யபாது ்தாயலாந்தில் இல்்ல. த்தாழிலாளர பற்்றறிய சுரணடலுக்்கான 
்கடத்தலும் கூட, பாலியல் சுரணடலுக்்கான ்கடத்தலுடன் ஒபபிடு்்கயில் கு்்றவான ்கணட்றறி்த்லயும் கு்்றவான 
வழக்குதத்தாடரும் வீ்தங்க்ளயுயம த்காணடுள்ளது. இ்்தத  ்தாயலாநது அரசு ்கடத்தலுக்கு எ்திரான ்தனது 
சடடத்தின் சடடவாக்்கத ்திருத்தத்தின் மூலம் தீரவு்காண எ்திரபாரக்்கி்றது

உ்தவிக்குறிப்பு: பா்திக்்கப்படரைாருக்்கான ஆ்தரடவச் 
சடைத்்தில் ரசரத்துக்த்காள்ளல்

 � அரசாங்கங்கள் பா்திக்்கபபடடவருக்்கான பாது்காபபு மற்றும் ஆ்தரவு ஆ்கியவற்்்ற 
சடடவாக்்கத்தில் எவவாறு ஒருங்கி்ணபபது என்பது பற்்றறி பரிசீலிக்்க முடியும்.
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யமற்த்காண்டு நைவடிகட்க யமற்த்காள்ளு�ல்

்திறன் விருத்்தி

்தனியார ஆடயசா்பபு மற்றும் த்தாழில்வாயபபு நிறுவனங்கள் த்தாழிலாளர 
சந்்த்களில் ஒரு இன்்றறிய்மயா்த வ்கிபா்கத்தி்ன வழஙகுவ்்த அஙகீ்கரிக்கும் 
வ்்கயில், கு்றறித்த அநநிறுவனங்களுக்்கானத்தாரு த்தளிவான த்காள்்்க மற்றும் 
்தி்றன் விருத்தி்ய அபிவிருத்தி தசய்தல்.

வழி்காடைலும் ஆ்தரவும்

கு்றறித்த ்திருத்தத்தி்ன அஙகீ்கரிக்கும் வ்்கயில் த்தளிவான வழி்காடட்லயும் 
மற்றும் பயிற்சறி்யயும் அபிவிருத்தி தசய்தல். வலுக்்கடடாய உ்ழபபுக்்கான 
சுடடி்களின் படடியலானது விருத்தி தசயயபபடவுள்ளய்தாடு, அ்த்ன ம்திபபாயவு 
தசயவ்தற்கும் மற்றும் வலுக்்கடடாய உ்ழபபினால் பா்திக்்கபபடடவர்க்ள கு்றறித்த 
ஆ்தரவி்ன வழஙகும் அ்மபபு்களுக்கு ஆற்றுபபடுததும் வ்்கயில் அவர்க்ள 
இனங்காணப்தற்கும் முன்னணி அ்தி்காரி்களுக்கு அது வழங்கபபடவும் உள்ளது. 

ரமற்பாரடவ

வலுக்்கடடாய உ்ழபபு சாரந்த ந்டமு்்றயுடன் சம்பந்தபபடட த்தாழிலாளர சடட 
மீறு்்க்க்ள இனங்காணப்தற்்கானத்தாரு முயற்சறியில் த்தாழிலாளர்க்ள 
யமற்பார்வ தசயவ்தன் முக்்கிய வ்கிபா்கத்தி்ன ஊக்குவித்தல்.

ரமம்படை கூடடுறவு

சம்பந்தபபடட அரசாங்க அ்தி்காரச்ப்களுக்கு இ்டயில் கூடடு்றவி்ன 
யமம்படுததுவய்தாடு, வலுக்்கடடாய உ்ழபபு பற்்றறிய குற்்றங்க்ள புலன்விசார்ண 
தசயயும் யநாக்்கில் த்தாழிலாளர மற்றும் குற்்றவியல் சடட அமுலாக்்கத்தி்ன 
ஒன்்றறி்ணத்தல்.

பயிற்சி

வலுக்்கடடாய உ்ழபபி்னத ்தடுத்தல் மற்றும் சடட அமுலாக்்கம் த்தாடரபில் 
முன்னி்ல அ்தி்காரி்களுக்கு பயிற்சறியளிக்கும் வ்்கயில், மூல நாடு்களிலும் 
இலக்கு நாடு்களிலும் அ்தற்்கான வாயபபுக்்க்ளக் ்கணட்றறி்தல். இந்த பயிற்சறியானது 
சடட அமுலாக்்க அ்தி்காரி்கள், த்தாழிலார்கள் பற்்றறிய யமற்பார்வயாளர்கள், வரத்த்க 
சங்கங்கள், மற்றும் சறிவில் சமூ்க அ்மபபு்கள் யபான்ய்றாருக்கு வழங்கபபடவுள்ளது. 
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விழிப்புணரடவ ஏற்படுத்்தலும் ்திறன் விருத்்தியும்
விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடல் பற்்றறிய இடர்களுக்்கான ப்திலளிபபிற்கு தசயல்்தி்றன் மிக்்க அணுகுமு்்ற ஒன்று 
ய்த்வபபடு்கி்றது. அரசாங்கங்கள் ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடல் பற்்றறிய இடர்கள் மற்றும் சுடடி்கள் பற்்றறிய விழிபபுணரவூடட்ல 
அரசாங்க அலுவலர்கள், ்தனியார து்்றயினர மற்றும் பரந்த சமூ்கத்தினர யபான்ய்றா்ரக் த்காணடு யமற்த்காள்ள முடியும். 
அரசாங்கங்கள் சுரணட்ல சறி்றபபா்க இனங்காணப்தற்கும், தீரவுக்்கான சாத்தியமான வழிமு்்ற்கள் பற்்றறிய 
விழிபபுணரவி்ன வழஙகுவ்தன் மூலமான விடயங்கள் உள்ளிடட ப்திலளிபபு நடவடிக்்்க்களுக்்கா்கவும் வணி்க 
நிறுவனங்க்ளயும் ்தயாரபடுத்தலாம். அரசாங்கங்கள் தபாருத்தமானவிடதது, உயர ்்கதத்தாழில் நிறுவனங்களுடனும் 
மற்றும் வியசட சறிவில் சமூ்க அ்மபபுக்்களுடனும் கூடடா்க பணியாற்றுவ்தற்கு ஊக்குவிக்்கபபடு்கின்்றன. 

இநர்தாரனசியா: உள்ளூர அரசாங்கத்்தின் த்தாழில்நுடப வழி்காடைலும் ்திறன் விருத்்தியும்

இநய்தாயனசறிய அரசாங்கமானது, மனி்தக் ்கடத்தல் த்தாடரபான விடயங்க்ள சறி்றபபா்க இனங்கணடு அவற்றுக்கு 
ப்திலளிக்கும் யநாக்்கில் உள்ளூர அ்தி்காரச்ப்களுக்கு த்தாழில்நுடப வழி்காடட்ல வழங்கி அவர்களுக்்கானத்தாரு 
்தி்றன் விருத்தி நி்கழச்சறித்திடத்்தத ்தாபிபப்தன் மூலம் மனி்தக் ்கடத்த்லத ்தடுபப்தில் பிராந்திய அரசாங்கத்தின் 
வ்கிபா்கத்்த வலுபபடுத்தி வரு்கி்றது.

யநாக்கம்
இந்த முன்தனடுபபானது, மனி்தக் ்கடத்தல் த்தாடரபான ஆபததுக்்கள் பற்்றறி அரசாங்க அலுவலர்களின் புரி்த்ல 
யமம்படுத்தல் மற்றும் ்தாய்கத்திலுள்ள அவர்களின் உ்றவினர்க்ளயும் மற்றும் பா்திபபிற்குள்ளாயவா்ரயும் 
பாது்காபப்தற்்கான அவர்களது ்தி்ற்ன ஊக்குவிபப்த்னயும் யநாக்்கமா்கக் த்காணடுள்ளது. இந்த 
நி்கழச்சறித்திடடமானது புலம்தபயர த்தாழிலாளர்களின் மா்காணங்களில் சமூ்க யச்வ்க்ளயும் த்தாழிலாளர 
யச்வ்க்ளயும் வழஙகுவ்தற்குப தபாறுபபா்கவுள்ள கு்றறிபபான அரசாங்க நிறுவனங்க்ள இலக்்கா்கக் த்காள்்கி்றது.

இந்த நி்கழச்சறித்திடடமானது, தவளிநாடடில் மனி்தக் ்கடத்தலினால் பா்திக்்கபபடட இநய்தாயனசறியப பிர்ஜ்களுக்கு 
சறி்றந்த ஆ்தர்வ வழஙகும் யநாக்்கில் பிர்தான பரிசீலிக்்கத்தக்்க விடயங்கள் கு்றறித்தானத்தாரு விரிவான 
புரிநதுணரவி்னப தபறுவ்தற்்கான வாயபபி்ன உள்ளூர அ்தி்காரச்ப்களுக்கு வழஙகு்கின்்றது. யமலும் இது 
தவளிநாடு்களிலுள்ள இநய்தாயனசறிய பணிய்கங்களில் ்கி்டக்்கத்தக்்க பாது்காபபுக்்கள் பற்்றறிய ்த்கவல்்க்ளயும் 
அததுடன் ய்தசறிய மற்றும் பிராந்திய மடடங்களிலுள்ள அரசாங்க நிறுவனங்களுக்்கி்டயிலான ஒருங்கி்ணபபுச் 
தசயன்மு்்ற பற்்றறிய ்த்கவல்்க்ளயும் உள்ளடக்்கியுள்ளது.

மனி்தக் ்கடத்தல் கு்றறித்தான இடர்கள் மற்றும் அவற்்்ற இனங்காடடும் விடயங்கள் பற்்றறிய சறி்றந்த அ்றறிவூடட்ல உள்ளூர 
சடட அமுலாக்குனர்களுக்கு வழஙகுவ்தானது பா்திக்்கபபடுபவர்களின் சறி்றந்த பாது்காபபிற்கு வழிவகுக்கும். இந்த 
இலக்குபபடுத்தபபடட ்தி்றன் விருத்தியூடா்க புனரவாழவளித்தல், ்தாயநாடடிற்கு ்திருபபியனுபபு்தல், சம்பந்தபபடட 
நாடு்களுடனான கூடடு ்தடுபபு நடவடிக்்்க்க்ள யமற்த்காள்ளல் யபான்்ற தசயற்பாடு்கள் மூலம் 
பா்திக்்கபபடடவர்களுக்கு சறி்றபபா்க ஆ்தரவளிக்்க முடியுதமன இநய்தாயனசறிய அரசாங்கம் நம்பு்கின்்றது.

்கற்றுகத்காண்ை பாைங்கள்
நாடடின் சறில பா்கங்களில், மனி்தக் ்கடத்தலுடன் சம்பந்தபபடட விடயங்களுக்கு ப்திலளிபப்தானது, மனி்தக் ்கடத்தல் 
பற்்றறிய விடயங்க்ள மு்கா்ம தசயவ்தற்்கான நி்தி வளங்கள் மற்றும் அரபபணிக்்கபபடட பணியாளர்களின் மடடுபபாடு 
்காரணமா்க, ்கடினமா்கவிருக்கும் என்ப்்த இநய்தாயனசறிய அரசாங்கம் அஙகீ்கரிக்்கின்்றது. 

இத்த்்கய சவால்்க்ள தவற்்றறித்காள்வ்தற்கு, இநய்தாயனசறியாவின் தவளிநாடடலுவல்்கள் அ்மச்சானது, பிராந்திய 
அரசாங்கங்களின் ்தி்றன்்க்ள யமம்படுததுவ்தற்்கான வழிமு்்ற்க்ள, கு்றறிபபா்க மனி்த வளங்கள் மற்றும் 
வரவுதசலவுத ்திடடங்களுடன் த்தாடரபான வழிமு்்ற்க்ள அ்டயாளங்காணப்தற்கு ய்தசறிய இலக்குப ப்டயி்ன 
ஊக்குவிக்்கின்்றது. இய்தயநரம், தவளிநாடடலுவல்்கள் அ்மச்சானது இந்தப பிரச்சறி்ன்யத தீரபப்தில் பிராந்திய 
அரசாங்கங்களுக்கு உ்தவும் யநாக்்கில் சரவய்தச ஒதது்ழபபி்னப தபறுவ்தற்கு ்காத்திரமா்கச் தசயற்படவுள்ளது. 

யமற்த்காண்டு நைவடிகட்க யமற்த்காள்ளு�ல்
பிராந்திய அரசாங்க அலுவலர்களுக்்கான ்தி்றன் விருத்தி நி்கழச்சறித்திடடத்்த வடிவ்மபப்தில், வழி்காடடல் 
தசயற்பாடு்களுக்்கான நியம்தர கூறு்க்ள (modules) இநய்தாயனசறியா விருத்தி தசயது வரு்கி்றது. இந்தக் கூறு்கள் 
்தற்யபாதுள்ள வழி்காடட்ல ஆ்தரிக்குதமன நம்பபபடு்கி்றது. இநய்தாயனசறிய அரசாங்கமும் த்தாழில்நுடப வழி்காடட்ல 
அமுல்படுததுவ்தில் முழு அரசாங்கத்தினதும் சம்பந்தபபடட நிறுவனங்களுடனான கூடடு்றவி்ன யமலும் விருத்தி 
தசயவ்தற்கு எ்திரபாரக்்கி்றது.

34 பாலி செயன்முறை



த்தாழிைாளர ஆ்தரவு மற்றும் பாது்காப்பிடன வழஙகு்தல்
சுரணடலில் இருநது த்தாழிலாளர்க்ளப பாது்காபப்தானது ஒவதவாரு அரசாங்கத்தினதும் ஒரு ்த்லயாய முநதுரி்மயாகும். 
இ்த்ன UNGPs ஆனது, மி்கவும் யமாசமான மனி்த உரி்மத ்தாக்்கங்களுக்கு ்காரணமா்கவுள்ள்தா்க அல்லது 
பங்களிததுள்ள்தா்க இனங்காணபபடு்கின்்ற அ்மபபு்கள் அத்த்்கய ்தாக்்கத்திற்்கான தீரவு்க்ள வழங்க உ்தவுவது அல்லது 
அ்தற்கு ஒதது்ழபபு வழஙகுவது ்கணடிபபான்தாகுதமன த்தளிவா்கத த்தரிவிக்்கின்்றது.

வியடநாம்: ஆடரசரப்பு நிறுவனங்களுக்்கான நைத்ட்தக் ர்காடவ வி்தி

த்தாழிலாளர்க்ள யவ்லக்கு தவளிநாடு்களுக்கு அனுபபும் ஆடயசரபபு மு்கவராண்ம்களுக்்கான நடத்்த வி்தி்க்ள 
வியடநாம் உருவாக்்கியுள்ளது. ஆடயசரபபு ந்டமு்்ற்களில் ்கடடாய உ்ழபபு மற்றும் மனி்த ்கடத்தல் அபாயங்கள் 
இருபப்்த அஙகீ்கரிபப்தற்்கா்க, நடத்்த வி்திமு்்ற மு்தன்மு்தலில் 2010 இல் உருவாக்்கபபடடது. இது வியடநாமிய 
ஆடயசரபபு மு்கவர இணங்க யவணடிய அடிபப்டக் த்காள்்்க்க்ள நிறுவு்கின்்றது. ILO, IOM மற்றும் ஐ.நா. தபண்கள் 
ஆ்கியவர்களின் கூடடுப பங்காண்மயுடன் 2018 ஆம் ஆணடில் நடத்்த வி்தி ்திருத்தபபடடது.

யநாக்கம்
பின்வருவன உடபட, இந்த முன்தனடுபபின்  வளரச்சறிக்கு வழிவகுத்த பல ்காரணி்கள் இருந்தன:

 � ஆடயசரபபு ந்டமு்்ற்களில் இடம்தபற்்ற ்கடடாய உ்ழபபு மற்றும் மனி்த ்கடத்தல் அபாயங்கள்

 � ஆடயசரபபு ந்டமு்்ற்க்ள வழிநடத்தவும், தபாறுபபுணர்வ ஊக்குவிக்்கவும், புலம் தபயரந்த த்தாழிலாளர்க்ள 
சரியான யநரத்தில் பாது்காக்்கவும் விரிவான தசயற்பாடடுக் த்காள்்்க்கள் இல்லா்ம

 � த்தாடரபு்டய சரவய்தச மரபு்களுக்்கான வியடநாமின் தசயற்தபாறுபபு்கள்

 � பாலின சமததுவமின்்ம மற்றும் தபண அ்தி்காரமளித்தல்  இல்லா்ம, மற்றும்

 � ஆடயசரபபு மு்க்ம்களின் தசயற்்தி்ற்ன யமம்படுத்த யவணடிய அவசறியம்.
நடத்்த வி்திமு்்றயானது பு்றத தூணடு்தல் இன்்றறி பயன்படுத்தபபடு்்கயில், யமம்படட சடட இணக்்கம், சறி்றந்த வணி்க 
மு்கா்மததுவம் மற்றும் ்கடடாய உ்ழபபு மற்றும் மனி்தக் ்கடத்தல் ஆ்கியவற்்்றத ்தடுக்கும் நிறுவனங்களுக்கு இது ஒரு 
முக்்கியமான ்கருவியாகும். ்திருத்தபபடட நடத்்த வி்திமு்்ற்களில் ஆடயசரபபு மு்கவர ்தரவரி்சயில் 
தவளிபப்டத்தன்்ம்ய அ்தி்கரிக்்க வடிவ்மக்்கபபடட ்கண்காணிபபு ்கருவி்கள் மற்றும் புலம்தபயரந்த 
த்தாழிலாளர்கள், கு்றறிபபா்க வீடடுத த்தாழிலாளர்கள் எ்திரத்காள்ளும் சவால்்க்ள எ்திரத்காள்்தல் ஆ்கிய்வயும் 
அடஙகும்.

முன்தனடுப்பின் �ாக்கம்
ஆடயசா்பபு மு்கவர்கங்கள் நடத்்தக் ய்கா்வயி்ன உபயயா்கிபப்தன் வி்ளவா்க, புலம்தபயர த்தாழிலாளர்கள் 
எ்திரத்காள்்கின்்ற பிரச்சறி்ன்கள் பற்்றறிய ஒடடுதமாத்த விழிபபுணரவும் அது பற்்றறிய அ்றறிவும், ஆடயசா்பபு மு்கவர மற்றும் 
புலம்தபயர த்தாழிலாளர ஆ்கியயார மத்தியில் யமம்படுத்தபபடடுள்ளது. இந்த முன்தனடுபபின் கீழ, தவளிநாடடுக்குச் 
தசல்லு்கின்்ற த்தாழிலாளர்களுக்கு அவசறியமான முன்-ஆயத்த பயிற்சறி வழங்கபபடுவய்தாடு, கு்றறித்த ஒபபந்தங்கள் 
மற்றும் த்தாழிலாளர்களின் உரி்ம்கள் பற்்றறிய ்த்கவல்்களும் விபரமா்க வழங்கபபடு்கின்்றன. நடத்்தக் ய்கா்வயானது 
2010 ஆம் ஆணடில் அ்றறிமு்கம் தசயயபபடட்திலிருநது அ்த்ன ஏற்றுக்த்காள்வதும் ்கணிசமானளவு அ்தி்கரிததுள்ளது. 
2013 இல் நடத்்தக் ய்கா்வயி்ன பிரயயா்கிபப்தற்்கா்க 20 ஆடயசா்பபு மு்கவர்கங்கள் ்தம்்மப ப்திவுதசயது 
த்காணடய்தாடு, 2018 ஆம் ஆணடில் ப்திவுதசய்த ஆடயசா்பபு மு்கவர்கங்களின் எணணிக்்்க 104 ஆகும்.

யமற்த்காண்டு நைவடிகட்க யமற்த்காள்ளு�ல்
2020 ஆம் ஆணடுக் ்காலத்தினுள் 125 ஆடயசா்பபு மு்கவர்கங்க்ள ம்திபபீடு தசயவ்தன் மூலம் அவர்களுக்்கான 
நடத்்தக் ய்கா்வயின் பிரயயா்கத்தி்ன ்கண்காணிபப்்தயும் அ்த்ன ம்திபபீடு தசயவ்்தயும் வலுவூடடுவ்தற்்கா்க 
வியடநாம் தசயற்படடு வரு்கி்றது. யமலும் பு்திய ய்தசறிய ஒழுஙகுவி்தி்கள் மற்றும் ILO சமவாயங்கள், மற்றும் நடத்்தக் 
ய்கா்வயி்ன யமலும் அஙகீ்கரித்தல் யபான்்ற விடயங்கள் கு்றறித்தான பயிற்சறி்ய அ்னதது ஆடயசா்பபு 
மு்கவர்கங்களுக்கும் வியடநாம் த்தாடரநதும் வழங்கி வரு்கின்்றது.
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இைஙட்க: தவளிநாடடில் மனி்தக் ்கைத்்தல் பற்றிய பா்திப்புக்்களிலிருநது 
இைஙட்கயர்கடள ்தடுத்்தல்

மனி்தக் ்கடத்தலானது உல்கில் இடம்தபறு்கின்்ற மி்கவும் இலாப்கரமான குற்்றச்தசயல்்களின் ஒன்்றாகும் என்ப்்த 
இலங்்க அரசாங்கம் ஏற்றுக்த்காள்்கி்றது. அயன்க இலங்்கயர்கள் தவளிநாடு்களில் உயர ்கல்விக்்கா்கவும் பகு்தி யநர 
த்தாழில்வாயபபுக்்கா்கவும் விணணபபிபப்்த இலங்்க அரசாங்கம் அ்டயாளங்கணடுள்ளது. தவளிநாடடு 
த்தாழிற்சா்ல்கள் அல்லது ்கம்பனி்களில், கு்றறிபபா்க ்கிழக்கு ஐயராபபாவில் வலுக்்கடடாய உ்ழபபுக்குப பலர 
பலியா்கியுள்ளனர. அ்தி்க எணணிக்்்கயான குற்்ற நடவடிக்்்க்களில் ஈடுபடு்கின்்ற அ்மபபு்கள் இலங்்கயர்க்ள 
இலக்்கா்கக் த்காணடு அவர்க்ள த்தாழிலுக்கு ஆடயசா்பப்தற்்கா்க சமூ்க ஊட்கங்க்ளப பயன்படுத்தி விளம்பரம் 
தசய்கின்்றனர. இத்த்்கய குற்்ற அ்மபபு்கள் தபரும்பாலும் நபர ஒருவருக்கு 200,000 – 1,500,000 வ்ரயான 
இலங்்க ரூபாக்்க்ள ஆடயசா்பபுக் ்கடடணமா்க அ்றவிடு்கின்்றனர. பின்னர, இத்த்்கய ஆடயசா்பபு அ்மபபு்களினால் 
பா்திக்்கபபடும் அயன்கர தவளிநாடு்களில் ்கடத்தபபடடு கு்்றந்த ஊ்தியத்திற்கு அல்லது ஊ்தியம் எதுவும் இன்்றறி யவ்ல 
தசயவ்தற்கு நிரபபந்திக்்கபபடு்கின்்றனர.

ஆட ்கைத�ல் மற்றும் த�ாழிைாளர் சுரண்ைடைத �டுத�ல்
இலங்்கயின் குற்்றப புலனாயவுத ்தி்ணக்்களமானது, இலங்்கயர்கள் தவளிநாடு்களில் மனி்தக் ்கடத்தலுக்குப 
பலியாகுவ்திலிருநது அவர்க்ளப பாது்காபப்தற்்கான பு்திய முன்தனடுபபுக்்க்ள விருத்தி தசயதுள்ளது. இப பு்திய 
முயற்சறியின் கீழ, இலங்்கயர்கள் தவளிநாடு்களில் மனி்தக் ்கடத்தலுக்கும் த்தாழிலாளர சுரணடலுக்கும் 
பலியாகுவ்திலிருநது ்தடுதது அவர்க்ளக் ்காபபாற்றுவ்தற்்கா்க இலங்்க தவளிநாடடு யவ்லவாயபபுப பணிய்கமும் 
(SLBFE) மற்றும் பயண மு்கவர்கங்களும் ஒன்்றறி்ணநது பணியாற்்றறி வரு்கின்்றன.

யமலும் இந்த பு்திய முயற்சறியின் கீழ, தவளிநாடு்களிலிருநது தப்றபபடு்கின்்ற த்தாழில்வாயபபுக்்கான ்கடட்ள்க்ள 
ப்திவுதசயவ்தற்கும் அததுடன் விணணபப்தாரி மற்றும் பயண மு்கவர ஆ்கிய இருவரினாலும் கு்றறித்த த்தாழில்வாயபபு 
உடன்படிக்்்க ஒபபமிடபபடுவ்்த உறு்திபபடுததுவ்தற்கும் இலங்்க தவளிநாடடு யவ்லவாயபபுப பணிய்கமும் மற்றும் 
பயண மு்கவர்கங்களும் ஒன்்றறி்ணநது பணியாற்்றறி வரு்கின்்றன. நபர ஒருவர SLBFE ஊடா்க ப்திவுதசயயபபடாமல் 
ஆடயசா்க்்கபபடுமிடதது, சம்பந்தபபடட பயண மு்கவர ்தணட்னச் சடடத்தின் கீழ குற்்றம் சுமத்தபபடடு இலங்்க 
தவளிநாடடு யவ்லவாயபபுச் சடட மீறு்்க த்தாடரபிலும் அபரா்தம் வி்திக்்கபபடுவார. இந்த முன்தனடுபபானது 
த்தாழிலாளர புலம்தபயர்வ ஒழுஙகுபடுத்தல், விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள வலுக்்கடடாய மற்றும் இலாப்கரமான 
உ்ழபபி்னத ்தடுத்தல், மற்றும் தவளிநாடு்களில் த்தாழில் புரி்கின்்ற இலங்்கயர்கள் பா்திக்்கபபடுவ்்தத ்தடுத்தல் 
யபான்்றவற்்்ற யநாக்்கா்கக் த்காணட்தாகும்.
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உ்தவிக்குறிப்பு: உள்ளூர சமூ்கத்ட்த ஈடுபடுத்து்தல்

 � ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடலின் கு்றறி்காடடி்க்ள சறி்றபபா்க அ்டயாளம் ்காண அரசாங்கம் 
விழிபபுணர்வ ஏற்படுத்தவும் சமூ்கத்தில் ்தி்ற்ன வளரக்்கவும் முடியும்.

 � ்த்கவல்்க்ளச் யச்கரிபப்தற்கும், த்தாழிலாளர்க்ள ஆ்தரிபப்தற்கும் அரசாங்கங்க்ள 
சறி்றந்த மு்்றயில் சறித்தபபடுததுவ்தற்கு உள்ளூர சமூ்க உறுபபினர்கள் மற்றும் குழுக்்க்ள 
மு்்றயான அல்லது மு்்றசாரா வ்லய்மபபுக்்கள் மூலம் அரசாங்கம் ஈடுபடுத்த முடியும்.

்வால்்கள்
இலங்்க அரசாங்கமானது அ்தன் ்தடுபபு மற்றும் மு்றறியடிக்கும் பணி்களில் அயன்க சவால்்க்ள இனங்கணடுள்ளது.  
அத்த்்கய சவால்்களில் சறில கீயழ விபரிக்்கபபடு்கின்்றன:

சமூ்க ஊை்கங்கள் மூைம் ரமற்த்காள்ளப்படும் ஆடரசரப்பு

த்தாழிலாளர்க்ள கூலிக்கு அமரததும் ஆடயசரபபு தபரும்பாலும் சமூ்க 
ஊட்கங்கள் மூலம் வச்தி தசயயபபடுவதுடன் ஆடயசரபபு தசயபவர்கள் 
தபரும்பாலும் இலங்்கக்கு தவளியய உள்ளனர. இ்தனால் இவவா்றான 
நடவடிக்்்க்க்ள ்தடுத்தல் மற்றும் இ்டயூறு தசய்தல் என்பன கு்றறிபபா்க 
இலங்்க அ்தி்காரி்களுக்கு சவாலா்க அ்ம்கின்்றது. 

குடிவரவு அ்தி்காரி்களுக்குப் பயம்

தபரும்பாலும், குடியயற்்ற வழிமு்்ற்கள் மற்றும் அந்தஸது பற்்றறிய பயம் 
்காரணமா்க ்கடத்தலினால் பா்திக்்கபபடடவர்கள் ்தங்கள் விடயத்்த 
அ்தி்காரி்களிடம் த்தரிவிக்்க ்தயஙகு்கின்்றார்கள். 

ஆவணங்களின் பற்றாக்குடற

நி்தி பரிவரத்த்ன்கள் அரி்தா்க ஆவணபபடுத்தபபடு்கின்்றன. இ்தனால் 
பரிவரத்த்ன்கள் நி்கழவ்்த நிரூபிக்்க அ்தி்காரி்களுக்கு ்கடினமா்க 
உள்ளது.

யமற்த்காண்டு நைவடிகட்க யமற்த்காள்ளு�ல்
்கடடாய உ்ழபபின் சூழநி்ல்களில் அ்தி்கமான மக்்கள் சறிக்்கிக்த்காள்ளாமல் ்தடுக்கும் முயற்சறியில், தபாதுமக்்களுக்கு 
்கல்வி ்கற்பிபப்தற்கும், மனி்த ்கடத்தலின் கு்றறி்காடடி்கள் கு்றறிதது விழிபபுணர்வ ஏற்படுததுவ்தற்கும் இலங்்க அரசு 
தசயற்படடு வரு்கின்்றது. மனி்த ்கடத்தல் மற்றும் த்தாடரபு்டய த்தாழிலாளர சுரணடல் வழக்கு்களுக்கு ப்திலளிக்்க 
புலனாயவாளர்களின் அ்றறிவு மற்றும் ்தி்ற்ன யமம்படுததுவ்தில் அரசாங்கம் ்கவனம் தசலுதது்கின்்றது.
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அரசாங்கங்கள் யாருைன் 
பங்காளரா்க இருக்்க முடியும்?

பாலி செயன்முறை38



விரிவான பங்காளித்துவம்
சுரணட்ல எ்திரபப்தற்்கான எந்ததவாரு விரிவான அணுகுமு்்றயிலும் ஒதது்ழபபு முக்்கியமானது. விநியயா்கச் 
சங்கிலி்களில் சுரணட்ல எ்திரபப்தில் நாம் அ்னவருக்கும் ஒரு பஙகு உள்ளது:

வணி்கங்கள் மனி்த உரி்ம்க்ள ம்திக்்கலாம், தீஙகு வி்ளவிக்கும் மற்றும் அவற்்றறின் 
மாற்்றத்்த தசல்வாக்கு தசலுததுவ்தற்கும் யநரம்்றயான மாற்்றத்்த உருவாக்குவ்தற்கும் 
பயன்படுத்தலாம். 

த்தாழிைாளர்கள் த்தாழிற்சங்கங்களில் யசருவது அல்லது உருவாக்குவது உடபட 
அவர்களின் உரி்ம்கள் கு்றறித்த விழிபபுணர்வயும் புரி்த்லயும் வளரக்்க முடியும்.

சிவில் சமூ்க அடமப்பு்கள் சறி்றந்த ந்டமு்்ற்ய ஊக்குவிக்்கலாம், விழிபபுணர்வ 
ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் நிபுணததுவத்்தப ப்கிரநது த்காள்ளவும் தபாறுபபுணர்வ 
யமம்படுத்தவும் வணி்க மற்றும் அரசாங்கங்க்ள ஈடுபடுத்தலாம்.

சரவர்தச மற்றும் பிராந்திய நிறுவனங்கள் ்தரங்க்ள நிரணயிக்்கலாம் மற்றும் 
ஒருங்கி்ணந்த நடவடிக்்்கக்கு வழிவகுக்கும்.

அரசாங்கங்களுக்கு இடையிைான ஒத்துடழப்பு
மனி்தக் ்கடத்தல் மற்றும் சுரணடலுக்்கான உறு்தியான பிராந்திய ப்திலளிபபுக்்க்ள ்கடட்மக்கும் யநாக்்கில் அரசாங்கங்கள் 
ஒன்்றறி்ணநது பணியாற்்ற முடியும். அரசாங்கங்களுக்கு இ்டயிலான ஒதது்ழபபானது இத்த்்கய குற்்றச் தசயல்்க்ள 
மு்றறியடிபப்தற்்கான மி்கவும் இணக்்கமானத்தாரு சரவய்தச அணுகுமு்்றக்கு வழிய்மக்்க முடியும்.

பூய்காள விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள ஆட்கடத்த்ல மு்றறியடிபப்தற்்கான அரசாங்கத்தின் நடவடிக்்்கக்கு வழி்காடடுவ்தற்்கான 
ய்காடபாடு்கள் (ய்காடபாடு்கள்)9 அரசாங்கத்தின் ஒதது்ழபபிற்கு ஒரு உ்தாரணமாகும். இக் ய்காடபாடு்கள் அவுஸ்தியரலியா, 
நியூசறிலாநது, ஐக்்கிய அதமரிக்்கா, ்கனடா மற்றும் ஐக்்கிய இராச்சறியம் ஆ்கியவற்்றறின் அரசாங்கங்களினால் 2018 ஆம்ஆணடில் 
விருத்திதசயயபபடடய்தாடு, விநியயா்கத த்தாடரிலுள்ள சுரணட்ல நிவரத்தி தசயவ்தற்்கான ்தமது சா்தனமா்க இ்த்ன 
உபயயா்கித்தல் த்தாடரபில் அரசாங்கங்களுக்கு அ்தற்்கான வழி்காடடலும் வழங்கபபடடன. இந்த ய்காடபாடு்கள் ஒரு 
யவ்லச்சடட்கத்தி்ன வழஙகுவய்தாடு, இ்தன் மூலம் அ்னதது நாடு்களும், அரச மற்றும் ்தனியாரத து்்றயின் விநியயா்கச் 
சங்கிலி்களினுள் ஒரு ்காத்திரமான நடவடிக்்்கயி்ன எடுபப்தற்்கானத்தாரு மூயலாபாயத்்தக் ்கடட்மக்்கவும் முடியும். 

கீழுள்ள அடடவ்ணயானது நான்கு பிர்தான ய்காடபாடு்கள் பற்்றறி விபரிக்்கின்்றது:

உை்களாவிய விநிரயா்கச் சங்கிலி்களில் மனி்த ்கைத்்தடை எ்திரத்துப் ரபாராடுவ்தற்்கான அரசாங்க 
நைவடிக்ட்கக்கு வழி்காடடும் ர்காடபாடு்கள்

த்காள்ட்க 1 அரசாங்க த்காள்மு்தல் ந்டமு்்ற்களில் மனி்த ்கடத்த்லத ்தடுக்்கவும் தீரவு ்காணவும் அரசாங்கங்கள் 
நடவடிக்்்க எடுக்்க யவணடும்.

த்காள்ட்க 2 அரசாங்கங்கள் ்தனியார து்்ற்ய அ்தன் விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் மனி்த ்கடத்த்லத ்தடுக்்கவும் 
நிவரத்தி தசயயவும் ஊக்குவிக்்க யவணடும்.

த்காள்ட்க 3 தபாறுபபான ஆடயசரபபுக் த்காள்்்க்கள் மற்றும் ந்டமு்்ற்க்ள அரசாங்கங்கள் முன்தனடுக்்க 
யவணடும்.

த்காள்ட்க 4 ஒத்தி்சவுக்கு அரசாங்கங்கள் பாடுபடு்தல் யவணடும்.

9 United Nations Department of State, Principles To Guide Government Action to Combat Human Trafficking in Global Supply Chains, 2018.
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அரசாங்கத்்தினதும் வணி்க நிறுவனங்களினதும் 
கூடைாண்டமப்பங்களிப்பு்கள்
விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடலுக்கு ஒரு விரிவான ப்திலளிபபி்ன ய்தசறிய ரீ்தியில் வழஙகுவ்தற்கு 
அரசாங்கத்தினதும் வணி்க நிறுவனத்தினதும் ஒதது்ழபபு இன்்றறிய்மயா்த்தாகும். வணி்க நிறுவனங்களுடன் கூடடா்கச் 
தசயற்படுவ்தன் மூலம் கு்றறிபபான விடயம் சாரந்த நிபுணததுவத்்தப தபறுவ்தற்கும், பரந்த ஈடுபாடடாளர்க்ள அ்டவ்தற்கும் 
மற்றும் வணி்கத து்்றயிடமிருநது ்கற்றுக்த்காள்வ்தற்கும் அரசாங்கத்தினால் முடி்கி்றது.

பாலி தசயன்முடற பற்றிய அரசாங்க மற்றும் வணி்க நிறுவன 
்கருத்துமன்றம் – விைய ஆயவு

பாலி தசயன்மு்்ற பற்்றறிய அரசாங்க மற்றும் வணி்க ்கருததுமன்்றமானது (GABF) மனி்தக் ்கடத்தல், வலுக்்கடடாய 
உ்ழபபு மற்றும் சுரணடலின் ஏ்னய வடிவங்க்ளத ்தடுதது அவற்்்ற மு்றறியடிபப்தற்்கான வழிமு்்ற்கள் பற்்றறி, 
அரசாங்கங்களும் சறியரஷட வணி்கத ்த்லவர்களும் ஒன்்றா்க இ்ணநது பரிசீலிபப்தற்்கான வாயபபி்ன வழஙகு்கி்றது. 

2018 ஆ்கஸட மா்தத்தில், ஒபபு்தல், சடடம், முன்யனற்்றம் (AAA) பற்்றறிய பரிநது்ர்கள் GABF இனால் 
அஙகீ்கரிக்்கபபடடன.

 � ஒப்பு்தைானது இந்த நாடு்கடந்த குற்்றங்களுடன் சம்பந்தபபடட சவால்்க்ளப புரிநதுத்காள்வ்தற்கு வணி்க 
நிறுவனத்்தயும் அரசாங்கத்தி்னயும் ஊக்குவிக்்கின்்றது. 

 � சடைமானது த்காள்்்க மற்றும் சடடவாக்்க யவ்லச்சடட்கம் ஆ்கியவற்்்ற வலுவூடடுவ்தற்கு அரசாங்கத்்த 
ஊக்குவிபபய்தாடு, தந்றறிமு்்ற சாரந்த வணி்க ந்டமு்்றயி்ன அமுல்படுததுமாறு வணி்க நிறுவனங்க்ள 
ஊக்குவிக்்கின்்றது. 

 � முன்ரனற்றமானது GABF இன் நீடுறு்தித ்தன்்மயி்னயும் மற்றும் பயனுறு்தித்தன்்மயி்னயும் 
உறு்திபபடுததும் வ்்கயில் ஒரு ஆளு்்க யவ்லச்சடட்கத்தி்ன அபிவிருத்தி தசயவ்தில் ஈடுபடு்கின்்றது.

இந்தப பரிநது்ர்கள் த்காள்்்க மற்றும் சடடவாக்்க யவ்லச்சடட்கத்்த வலுவூடடி அவற்்்ற அமுல்படுததுவ்தற்்கான 
தசயற்பாடு்கள், மற்றும் விநியயா்கத த்தாடரிலுள்ள தவளிபப்டத ்தன்்மயி்ன யமம்படுததுவ்தற்்கான முயற்சறி்கள், 
தந்றறிமு்்ற சாரந்த ஆடயசா்பபு மு்்றயும் த்தாழிலாளர பாது்காபபும் மற்றும் நிவாரணம் யபான்்றவற்்்றக் கூறு்கின்்றது. இது 
வலுக்்காடடாய உ்ழபபு, ஆட்கடத்தல் மற்றும் சம்பந்தபபடட சுரணடல் யபான்்றவற்்்றக் ்்கயாளும் யநாக்்கில் ்தனியார மற்றும் 
அரச து்்ற்களுக்கு இ்டயில் உடன்படிக்்்க தசயதுத்காள்ளபபடட பாரிய மு்தலாவது த்காள்்்க ஆவணமா்க விளங்கியது.   

ஐக்்கிய அரபு இராச்சியம்: எமது உை்கம், எமது எ்திர்காைச் தசயல் ்திடைம்

ஐக்்கிய அரபு இராச்சறியத்தின் (UAE) எமது உல்கம், எமது எ்திர்காலச் தசயல் ்திடடம் ஆனது மனி்தக் ்கடத்தல் உள்ளிடட 
விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் எ்திரத்காள்ளபபடு்கின்்ற சவால்்களுக்கு ப்திலளிபப்தற்்கானத்தாரு முன்தனடுபபாகும். எமது 
உல்கம், எமது எ்திர்காலச் தசயல்்திடடத்தின்  கீழ, UAE ஆனது நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் மற்றும் மனி்தக் 
்கடத்தல் பற்்றறிய த்காள்்்க ஒன்்்ற விருத்தி தசய்தய்தாடு, அ்தன் அரசுக்குச் தசாந்தமான பல்ய்தசறிய நிறுவனமான டுபால் 
யபாடஸ யவல்ட எனும் நிறுவனத்திற்்கானத்தாரு நடத்்தக் ய்கா்வயி்னயும் ஏற்றுக் த்காணடது. யமலும் UAE ஆனது 
மனி்த உரி்ம்கள் த்தாடரபில் ்தி்ணக்்களங்களுக்கு இ்டயிலானத்தாரு தசயற்குழுவி்னயும் வகுத்தய்தாடு, இது ஒரு 
மனி்த உரி்ம்கள் யவ்லச்சடட்கம் மற்றும் சடடபபூரவ ய்த்வ்ய பூரத்தி தசயவ்தற்்கான நியாயமான நடவடிக்்்க்கள் 
பற்்றறிய தசயன்மு்்ற்கள் மற்றும் ந்டமு்்ற்கள் ஆ்கியவற்்்ற விருத்தி தசயவ்்த இலக்்கா்கக் த்காணடுள்ளது.

த்யல் �ிடைத�ிடன அபிவிருத�ி த்ய்�ல்
UAE அரசாங்கமானது வணி்க ஒரு்மபபாடு பற்்றறியத்தாரு உயர நியமத்திற்கு ஆ்தரவளிபப்தற்கும், உள்நாடடுச் சடடங்கள் மற்றும் 
சரவய்தச யவ்லச்சடட்கங்களுடனான இணக்்கபபாடடி்ன உறு்திபபடுததுவ்தற்கும் உறு்தியளிததுள்ளது. எமது உல்கம், எமது 
எ்திர்கால தசயல் ்திடடமானது, மனி்தக் ்கடத்த்ல மு்றறியடித்தல் பற்்றறிய ஐக்்கிய இராச்சறிய நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனச் சடடம் 
2015 மற்றும் 2006 இன் 51 ஆம் இலக்்க ஐக்்கிய இராச்சறிய கூடடரசுச் சடடம் ஆ்கியவற்றுடன் இ்சவுறும் வ்்கயில் வ்ரவு 
தசயயபபடட்தாகும். எமது உல்கம், எமது எ்திர்கால தசயல் ்திடடத்தி்ன அபிவிருத்தி தசயவ்தில், பஙகீடுபாடடாளருடனான 
ஆயலாச்ன்க்ள யமற்த்காள்ளல், சடடபபூரவ ய்த்வ்ய பூரத்தி தசயவ்தற்்கான நியாயமான நடவடிக்்்க்க்ள ஆரம்பித்தல் 
மற்றும் அ்தன் உள்ள்க நடவடிக்்்க்க்ள மீளாயவு தசய்தல் யபான்்ற விடயங்க்ள UAE யமற்த்காணடது. UAE ஆனது மூன்்றாந ்தரபபு 
ஒபபந்தக்்கார்ர இனங்காணப்தற்்கானத்தாரு தசயற்குழு்வ ்தாபித்தய்தாடு, அது சாத்தியம் மிக்்க மனி்தக் ்கடத்தல்்களுக்்கான உயர 
இடரப பிரய்தசமா்க ஏ்னய ்தரபபினர்களினால் டுபாய யபாடஸ யவல்ட து்்றமு்கங்கள் உபயயா்கிக்்கபபடுவ்்தயும் ்கணட்றறிந்தது.

டுபாய் யபாடஸ் யவல்ட
டுபாய யபாடஸ யவல்டடானது பூய்காள விநியயா்கச் சங்கிலி பற்்றறிய மு்கா்மததுவத்தில் ஒரு சரவய்தச முன்னணியாளரா்க 
இனங்காணபபடட்மயினாயலயய ஐக்்கிய அரபு இராச்சறியத்தினு்டய எமது உல்கம், எமது எ்திர்காலச் தசயல் ்திடடம் 
அபிவிருத்தி தசயயபபடடது. டுபாய யபாடஸ யவல்டடானது நாற்பது நாடு்களில் ஐம்பதுக்கும் யமற்படட வணி்க 
நிறுவனங்க்ளயும் சுமார 56,000 இற்கும் யமற்படட த்தாழிலாளர்க்ளயும் த்காணடு இயங்கி வரு்கி்றது. 
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டுபாய யபாடஸ யவல்ட நிறுவனத்தினால், ்தமது நிறுவனத்தின் இயக்்கம் மற்றும் விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள 
அடி்மத்தனம், வலுக்்கடடாய உ்ழபபு மற்றும் மனி்தக் ்கடத்தல் யபான்்றவற்்்ற இல்லாத்தாழித்தல் உள்ளடங்கலா்க, 
த்தாழிலாளர்களின் வாழவி்ன யமம்படுத்தல், அவர்களது சமூ்கங்க்ள வலுவூடடல் மற்றும் அவர்களது சூழ்ல 
யமம்படுத்தல் யபான்்ற அம்சங்களில் ஒரு ்கணிசமான வ்கிபா்கத்தி்ன வழங்க முடியும் என்ப்்த ஐக்்கிய அரபு அமீர்கம் 
அஙகீ்கரித்தது.

நமது உை்கின் முக்கிய அம்்ங்கள், நமது எ�ிர்்காை்ச த்யல்�ிடைம்

நவீன மு்்றயிலான 
அடி்மத்தனத்தின் 
சநய்த்கத்திற்்கிடமான மற்றும் 
அ்றறியபபடட சம்பவங்க்ளத 
த்தரிவிக்்க  ஊழியர்களின் ்கடபபாட்ட 
நிரணயிக்கும் நிறுவனத்தின் 
்தரநி்ல்கள்.

சறிறுவர த்தாழிலாளர்க்ளப 
பயன்படுததுவ்்தயும், 
த்தாழிலாளியின் அ்டயாள 
ஆவணங்க்ள நிறுத்தி 
்வபப்்தயும் ்த்டதசயயும் 
ஆடயசரபபுக் த்காள்்்க்கள்.

நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் 
கு்றறித்த விநியயா்கத்தர சுய 
ம்திபபீடு்கள் மற்றும் அ்தன் 
விற்ப்னயாளர பரீடசறிபபு 
தசயன்மு்்றயின் ஒரு பகு்தியா்க 
விற்ப்னயாளர நடத்்த வி்திமு்்ற.

த்காள்்்க இணக்்கத்தின் உள்ள்க 
மற்றும் தவளிய்க ்தணிக்்்க. இது 
ஒபபந்தக்்காரர்களுடனான 
மு்கா்மததுவம் மற்றும் அ்றறிவு ப்கிரவு 
மூலம் ்கண்காணிக்்கபபடு்கின்்றது.

மனி்த உரி்ம மீ்றல்்க்ளப பற்்றறிப  
பு்காரளிக்்க இர்கசறியமா்க 
தவளிபபு்றமா்க நிரவ்கிக்்கபபடும் 
்த்கவல் அளிக்கும் யநரடித 
த்தா்லயபசறி இ்ணப்ப 
உருவாக்கு்தல்.

நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தன 
விழிபபுணர்வ அ்தி்கரிபப்தற்கு 
வளரநது வரும் பிரச்சறி்ன்க்ள 
தீரக்்க ஒரு ஒன்்லன் குழு்வ 
உருவாக்கு்தல் மற்றும் ஒன்்லன் 
பயிற்சறி வழஙகு்தல்.

யமற்த்காண்டு நைவடிகட்க யமற்த்காள்ளு�ல்
எமது உல்கம், எமது எ்திர்கால தசயல் ்திடடத்திற்்கான  அடுத்த ்கடட நடவடிக்்்க்களான்வ, ஒடடுதமாத்த டுபாய யபாடஸ 
யவல்ட நிறுவனத்தினதும் பிர்தான தசயலாற்று்்கச் சுடடி்க்ளக் ்கண்காணிக்கும் யநாக்்கில் அபிவிருத்தி தசயயபபடட 
ஒரு ்கண்காணிபபு மற்றும் ம்திபபாயவுப தபா்றறிமு்்றயின் கீழ பகுபபாயவு்க்ள யமற்த்காள்வ்்த த்காணடுள்ளது. இது 
நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் மற்றும் மனி்தக் ்கடத்தல் சாரந்த த்காள்்்க்களும் மற்றும் ந்டமு்்ற்களும் 
அ்தி்கபடச பயனுறு்தித ்தன்்ம்யப தபறும் வ்்கயில் அமுல்படுத்தபபடுவ்்த உறு்திபபடுதது்கி்றது.

உ்தவிக் குறிப்பு: சம்பந்தப்படை பஙகு்தாரர்களுைன் 
கூடைாண்டமடயக் ்கடடிதயழுப்பு்தல்

 � அரசாங்கங்கள், விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள சுரணடல் கு்றறித்தான இடர்கள் பற்்றறிய 
புரிநதுணரவி்ன யமம்படுததும் யநாக்்கில் வணி்க நிறுவனம், நிபுணததுவம் மிக்்க சறிவில் 
சமூ்க குழுக்்கள், உள்நாடடு சமு்தாயக் குழுக்்கள், பல் பஙகு்தாரர  அ்மபபு்கள் மற்றும் 
்்கதத்தாழில் நிறுவனங்கள் யபான்்றவற்றுடனான கூடடாண்ம்யத ்தாபிக்குமாறு 
ஊக்குவிக்்கபபடு்கின்்றன.

 � அரசாங்கங்கள், கு்றறித்த இடர்க்ள நிவரத்தி தசயயும் யநாக்்கில் அவர்களு்டய 
அணுகுமு்்றயி்ன வலுவூடடுவ்தற்்கா்க இத்த்்கய கூடடாண்ம்க்ள வலுபபடுத்த 
முடியும்.
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சரவர்தச மற்றும் பன்மு்க  அடமப்பு்களுைனான அரசாங்கத்்தின் 
ஒத்துடழப்பு
அரசாங்கங்கள் சுரணடலுக்்கான ்தமது அணுகுமு்்றயி்ன வடிவ்மபப்தற்கு உபயயா்கிக்்கக் கூடிய தபறும்தியான வளங்க்ள 
சரவய்தச அ்மபபு்களால் வழங்க முடியும். சரவய்தச அ்மபபு்களுடனான கூடடாண்மயானது, நம்ப்கத்தன்்ம மற்றும் 
அவசறியமான நுணணாயவு யபான்்றவற்்்ற யசா்ததுக்த்காள்வ்தற்கு யமல்தி்கமா்க, மனி்த உரி்ம துஷபிரயயா்கத்திற்்கான 
அரசாங்கத்தின் ஒரு ப்திலளிபபி்ன யமம்படுத்த முடியும். சரவய்தச அ்மபபுக்்களுடனான அரசாங்கத்தின் ஒதது்ழபபின் 
அனுகூலங்க்ளச் சுடடிக்்காடடு்கின்்ற சறில விடய ஆயவு்கள் கீயழ ்தரபபடு்கின்்றன.

IOM CREST ்திடைம் – விைய ஆயவு

அடி்மத்தன்்ம மற்றும் ்கடத்தலில் IOM’s இன் கூடடு்றவுப ப்திலளிபபு (CREST) நி்கழச்சறித்திடடம் என்பது, 
புலம்தபயர த்தாழிலாளர்களின் மனி்த மற்றும் த்தாழிலாளர உரி்ம்க்ள அவர்களது தசயற்பாடு்கள் மற்றும் 
விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் நி்லநிறுததுவ்தற்கு த்தாழிலாளர விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலுள்ள 
தசயற்பாடடாளர்களுக்கு இ்டயிலானத்தாரு பிராந்திய கூடடாண்மயாகும்.

CREST ஆனது, புலம்தபயர த்தாழிலாளர்கள் ்தமக்்கான தந்றறிமு்்ற சாரந்த ஆடயசா்பபு வழிமு்்ற்கள் மற்றும் 
யச்வ்க்ள உயரவா்கப தபறு்தல், புலம்தபயர த்தாழிலாளர்களிடமிருநது அ்றவிடபபடு்கின்்ற ்கடடணங்க்ள 
இல்லாத்தாழித்தல், மற்றும் த்தாழிலாளர்களுக்்கான தவளிபப்டத்தன்்ம மிக்்க வி்திமு்்ற்கள், நிபந்த்ன்கள் 
மற்றும் அவர்களுக்்கான தீரவு்களுக்கு உத்தரவா்தம் வழஙகு்கின்்ற பரந்தளவான யவ்லவாயபபு ந்டமு்்ற்கள் 
யபான்்றவற்்்ற ஊக்குவிக்்கின்்ற கூடடாண்ம்க்ள உருவாக்குவ்தற்ய்க முயல்்கி்றது 

CREST ஊடா்க, IOM ஆனது பின்வருவன உள்ளடங்கலா்க ஒரு த்தாகு்திக் ்கருத்திடடங்கள் பற்்றறிய அரசாங்கம், 
வணி்க நிறுவனம் மற்றும் ்்கதத்தாழிற்து்்ற்களுடன் ஒதது்ழதது வரு்கி்றது.

 � த்காள்ட்க்களும் வழி்காடடு்தல்்களும் 

 — புலம்தபயரந்த த்தாழிலாளர்கள் மற்றும் தந்றறிமு்்ற ஆடயசரபபு த்தாடரபில் ஒரு ஒத்தி்சவான 
அணுகுமு்்ற்ய வளரபப்தற்்கான உ்தவி.

 � த்தாழிைாளர விநிரயா்க சங்கிலி ்திடைமிடுட்க

 — த்தாழிலாளர ஆடயசரபபு தசயன்மு்்ற்களில் த்தரிவுநி்ல மற்றும் யமற்பார்வ ஆ்கியவற்்்ற 
யமம்படுததுவ்தற்்கா்க இடம்தபயரவு வழிபபா்்த்களில் ம்திபபீடு மற்றும் ஆராயச்சறி.

 � ்திறன் விருத்்தி

 — வணி்க மற்றும் மனி்த உரி்ம அபாயங்க்ள நிவரத்தி தசயய வாணி்க உரி்மப தபயர்கள், 
த்தாழில்்தருநர்கள் மற்றும் ஆடயசரபபு தசயபவர்களுக்கு பயிற்சறி அளித்தல்.

 � தநறிமுடற ஆடரசரப்பு மற்றும் சடைப்பூரவ ர்தடவடய பூரத்்தி தசயவ்தற்்கான நியாயமான 
நைவடிக்ட்க்கள் 

 — நிறுவனங்கள், த்தாழில்்தருநர்கள் மற்றும் ஆடயசரபபு தசயபவர்களுக்கு தந்றறிமு்்ற ஆடயசரபபுக்்கான 
சடடபபூரவ ய்த்வ்ய பூரத்தி தசயவ்தற்்கான நியாயமான தசயன்மு்்ற்க்ள யமற்த்காள்வ்தற்்கான 
்கருவிதத்தாகு்தி்கள.

 � புைம்தபயரநர்தார ஆ்தரவு ரசடவ்கள் 

 — இடம்தபயர்தலின் அ்னதது நி்ல்களிலும் தவளிபப்டயான மற்றும் தபாருத்தமான ்த்கவல்்களுக்்கான 
அணு்க்ல அ்தி்கரிக்்க புலம்தபயரந்த த்தாழிலாளர்களுக்்கான யநாக்குநி்ல பற்்றறிய ்்கயயடு்கள்.

 � தீரவு மற்றும் குடற தீரக்கும் வழிமுடற்கள் 

 — த்தாழிலாளர்கள் கு்்ற தீரக்கும் ்தடங்கள் மற்றும் தீரவு்க்ள வழங்க த்தாழில்்தருநர்கள் மற்றும் ஆடயசரபபு 
தசயபவர்களுக்கு வழி்காடடு்தல்்கள் மற்றும் ்கருவி்கள்.
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ஆசியான் நி்கழச்சித்்திடைத்்தில் ILO TRIANGLE – விைய ஆயவு

 அனுகூலங்க்ள அ்தி்கரிதது புலம்தபயர த்தாழிலாளர எ்திரத்காள்ளும் இடர்க்ளக் கு்்றக்கும் யநாக்்கில், 
அரசாங்கங்கள் , பிராந்திய அ்மபபு்கள் மற்றும் சறிவில் சமூ்கங்களுக்்கான த்தாழில்நுடப உ்தவி மற்றும் ஆ்தரவு்க்ள 
ஆசறியான் நி்கழச்சறித்திடடத்திலுள்ள ILO இன் TRIANGLE வழஙகு்கி்றது.

ஆசறியான் நி்கழச்சறித்திடடத்திலுள்ள TRIANGLE ஆனது, த்தாழில் அ்மச்சு்கள், த்தாழிலாளர்கள் மற்றும் த்தாழில் 
வழஙகுனர்களின் அ்மபபு்கள், ஆடயசா்பபு மு்கவர சங்கங்கள், மற்றும் ஆசறியான் அ்மபபிலுள்ள ்கம்யபாடியா, லாஓ 
மக்்கள் ஜனநாய்கக் குடியரசு, மயலசறியா, மியன்மார, ்தாயலாநது மற்றும் வியடநாட யபான்்ற ஆறு நாடு்களிலுள்ள 
சறிவில் சமூ்க அ்மபபு்கள் யபான்்றவற்றுடன் பணியாற்்றறியுள்ளது.

2011 மு்தல் 2019 இ்டபபடட ்காலத்தில், ஆசறியான் நி்கழச்சறித்திடடத்திலுள்ள TRIANGLE ஆனது, பின்வரும் 
வி்ளவு்க்ள அ்டந்தது:

 � ஆசறியான் நி்கழச்சறித்திடடத்திலுள்ள TRIANGLE மூலமான த்தாழில்நுடப உ்தவியுடன் கூடிய 34 த்காள்ட்க 
மற்றும் சடைவாக்்கச் சா்தனங்கடள ஏற்றுக்த்காள்ளல்

 � த்தாழில் ஆளு்்க பற்்றறிய பிரச்சறி்ன த்தாடரபில் ஆசறியான் உறுபபு நாடு்க்ளச் யசா்ந்த 36,476 நபர்களுக்கு  
பயிற்சறி அளித்தல்

 � மியன்மார மற்றும் வியடநாம் நாடு்களிலுள்ள 376 ரவடைவாயப்பு மு்கவர்கள்  
மூல்கமா நீ்தியானதும் தந்றறிமு்்ற சாரந்ததுமான ஆடயசா்பபு பற்்றறிய நன்னடத்்தக் ய்கா்வ த்தாடரபில் 
அரபபணிபபுடன் தசயற்படட்ம, மற்றும் 

 � சடடபூரவமான ய்காரிக்்்க்களுக்்கா்க புலம்தபயர த்தாழிலாளர்களுக்்கான இழபபீடடு த்தா்்கயா்க 
US$4,787,431 உத்தரவிடபபடடது.
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சிவில் சமூ்கத்துைன்அரசாங்கத்்தின் ஒத்துடழப்பு

வளரநது வரும் பிரச்சறி்ன்கள் த்தாடரபில் அரசாங்கங்கள் முக்்கிய அவ்தானம் தசலுததுவ்தற்கும் மற்றும் உயிர வாழு்கின்்ற 
மற்றும் சுரணடல் பற்்றறிய இட்ரக் த்காணடுள்ள நபர்களின் அனுபவங்க்ள சறி்றபபா்க உணரநதுத்காள்வ்தற்கும் 
அரசாங்கங்கள் சறிவில் சமூ்கததுடன் ஈடுபடுவது இன்்றறிய்மயா்த அம்சமா்க விளஙகு்கின்்றது. அரசாங்கங்கள் ்தமது 
ப்திலளிபபி்ன வலுபபடுத்தக்கூடிய வ்்கயில் கு்றறித்த பிரச்சறி்ன்கள் பற்்றறிய ஆழமான பார்வ்க்ளயும் மற்றும் 
பரிநது்ர்க்ளயும் சறிவில் சமூ்க அ்மபபு்களால் வழங்க முடியும்.

மியன்மார: மனி்தக் ்கைத்்தடை முறியடிப்ப்தற்்கான ர்தசிய தசயற்்திடைம் 2017-21

மியன்மார அரசாங்கமானது, மனி்தக் ்கடத்தலுக்கு எ்திரான  ஒரு ்தனியான ய்தசறிய தசயற்்திடடங்க்ள விருத்தி 
தசயதுள்ளது. இந்த வளங்களின் அபிவிருத்தியானது, சம்பிர்தாயக் குற்்றங்க்ளப யபான்்ற வழிமு்்ற்களில் மனி்தக் 
்கடத்தலுக்குப ப்திலளிக்்க முடியாத்தன்ப்்த ஏற்றுக்த்காள்ளும் நி்லபபாடடிலுள்ளது.

மியன்மாரின் மனி்தக் ்கடத்த்லத ்தடுபப்தற்்கான சடடம் 2005 இன் பிர்காரம், மனி்தக் ்கடத்த்ல ஒடுக்குவ்தற்்கான 
மத்திய அ்மபபானது, மனி்தக் ்கடத்த்ல மு்றறியடிபப்தற்்கான அரசாங்கத ்தி்ணக்்களங்களின் முயற்சறி்க்ள 
ஒருங்கி்ணபப்தற்்கான ஐநது ஆணடு்கள் த்தாடரச்சறியான ய்தசறிய ்திடடம் ஒன்்றறி்ன விருத்தி தசய்தது. இது 
த்தாடரச்சறியான ஐந்தாணடு ்கால மனி்தக் ்கடத்த்ல மு்றறியடிபப்தற்்கான ய்தசறிய தசயற்்திடடத்தி்னத ்தாபிபப்தற்கு 
வழிய்மத்தது. இ்தில் விநியயா்கத த்தாடரிலுள்ள சுரணட்லத தீரபப்தற்்கான நடவடிக்்்க்கள் பற்்றறியும் 
கு்றறிபபிடபபடடுள்ளன. மூன்்றாவது ஐந்தாணடு ்கால ய்தசறிய தசயற்்திடடமும் (2017-21) (்திடடம்) ்தற்தபாழுது 
அமுல்படுத்தபபடடு வரு்கின்்றது. இந்தத ்திடடத்தின் பிர்தான ய்காடபாடு்களில் ஒன்்றா்க, பா்திக்்கபபடயடார ்மய 
அணுகுமு்்ற ஒன்்்ற உறு்திபபடுததுவ்தன் மூலம் பா்திக்்கபபடடவர்களின் உரி்ம்களுக்கு முன்னுரி்மயளித்தல் 
விளஙகு்கின்்றது.

ய�்சிய த்யற்�ிடைம் 2017-21 விருத�ி த்ய்�ல்
இத்திடடத்தி்ன அபிவிருத்தி தசயயும் தபாழுது, மூன்று தசயற்குழுக்்கள் ்தத்தமது சம்பந்தபபடட த்தாழிற்து்்ற்களில் 
தசயற்படுததும் வ்்கயிலான வருடாந்த யவ்லத்திடடங்க்ள அபிவிருத்தி தசய்தன. இது சறிவில் சமூ்கததுடனான 
ஒதது்ழபபுடன் யமற்த்காள்ளபபடடது. இந்தத ்திடடமானது மனி்தக் ்கடத்தலிலுள்ள பு்திய வடிவங்க்ளயும் மற்றும் 
யபாக்கு்க்ளயும் இனங்காணப்தற்கும், மற்றும் அரசாங்கத ்தி்ணக்்களங்களுக்கும் சமு்தாயத்தின் ஏ்னய 
அங்கத்தவர்களுக்கும் இ்டயிலான ஒதது்ழபபி்ன அ்தி்கரிபப்தற்கும் மியன்மருக்கு உ்தவியுள்ளன. யமலும் 
இத்திடடமானது, புலன்விசார்ண்கள் மற்றும் வழக்கு்களுடன் ஒரு பாரிய ஒதது்ழபபி்ன யபணுவ்தற்கும் பங்களிபபுச் 
தசயதுள்ளய்தாடு, மனி்தக் ்கடத்தல் விடயம் கு்றறித்தான ஒடடுதமாத்த ப்திலளிபபி்ன வலுபபடுத்தியுமுள்ளது.

மியான்மரின் ய�்சிய த்யல் �ிடைத�ிற்்கான அடுத� நைவடிகட்க்கள்:

மனி்தக் ்கடத்தலுக்கு எ்திரான து்ணச் சடடம்  மற்றும் சடடத ்திருத்தம்.

த்தாடரபு்டய நிறுவனங்களுக்கு சடடங்கள், வி்தி்கள் மற்றும் ஒழுஙகுமு்்ற்கள் 
கு்றறித்த பயிற்சறி வகுபபு்க்ள வழஙகு்தல்.

44 பாலி செயன்முறை



ய்தசறிய அளவிலான வருடாந்த யவ்லத ்திடடங்க்ள உருவாக்கு்தல்.

்கண்காணிபபு மற்றும் ம்திபபீடடு குழு்வ உருவாக்கு்தல்.

பாது்காபபான இடம்தபயரவு கு்றறித்த ்கல்வித ்திடடங்க்ள நடதது்தல்.

்தனியார நிறுவனத்தின் தபாறுபபு வாயந்த நபர்களுக்்கான ்கல்வி படட்்ற்க்ள 
நடதது்தல்.

எ�ிர்்காை்ச ்வால்்கள்
மனி்தக் ்கடத்த்ல மு்றறியடிபப்தற்்கான ்கணிசமானளவு அயன்க சவால்்கள் இன்னமும் உள்ள்்த மியன்மார அரசாங்கம் 
ஏற்றுக்த்காள்்கி்றது. கு்்றந்த சமூ்க – தபாருளா்தார அபிவிருத்தியானது உயரந்தளவான புலம்தபயரவுக்கு த்தாடரநதும் 
வழிய்மக்்கின்்றது. இத்த்்கய புலம்தபயரவின் தபரும்பகு்தியானது, அ்தி்க தவளிபப்டத ்தன்்மயற்்ற மு்்றசாரா 
மற்றும் உயர இடரு்டய வழிமு்்ற்கள் ஊடா்க இடம்தபறு்கின்்றன. நாடு முழுவதுமுள்ள யமா்தல்்கள் மக்்கள் 
மத்தியிலுள்ள சறில குழுக்்களின் பா்திபபி்ன மனி்தக் ்கடத்தல் பற்்றறிய இடர்களுக்கு அ்தி்கரிததுள்ளது. யமலும் இந்த 
யமா்தல்்கள், மியன்மாரின் சமூ்கத்தின் மத்தியில் மனி்தக் ்கடத்தல் த்தாடரபில் பா்திக்்கபபடயடா்ர தவற்்றறி்கரமா்க மீள் 
ஒருங்கி்ணபபுச் தசயவ்தற்்கான சாத்தியபபாடடி்ன மடடுபபடுதது்கி்றது. மியன்மார அரசாங்கமானது இத்த்்கய 
சவால்்க்ள எ்திர்கால ய்தசறிய தசயற்்திடடத்தின் மூலம் தீரபப்த்ன யநாக்்காக் த்காணடுள்ளது.
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பின் இடணப்பு 1: 
உ்தவிக்குறிப்பு்களின் சுருக்்கம்

இந்த த்தாகுபபில் உள்ளடக்்கபபடட விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் சுரணட்ல நிவரத்தி தசயவ்தற்்கான முக்்கிய 
உ்தவிக்கு்றறிபபு்களின் சுருக்்கம் கீயழ வழங்கபபடடுள்ளது:

 புரிநதுணர்வ வளரபப்தற்குத ்தனியார து்்றயுடன் இ்ணநது பணியாற்று்தல்

 சுரணட்ல எளி்தாக்கும் ந்டமு்்ற்கள் பற்்றறி ்கவனம் தசலுத்தல்


மூன்்றாம் ்தரபபு நிபுணததுவத்திலிருநது நீங்கள் எவவாறு பயன்டயலாம் என்ப்்தக் 
்கவனித்தல்

 அணுகுமு்்றயில் ஒதது்ழபபு வழஙகு்தல்

 ்தி்ற்ன உருவாக்்க நீங்கள் எஙகு உ்தவலாம் என்ப்்தக் ்கவனித்தல்

 பயிற்சறி மற்றும் விழிபபுணர்வ வளரபப்்த ஊக்குவித்தல்

 பா்திக்்கபபடடவர்களுக்்கான ஆ்தர்வ சடடத்தில் கூடடி்ணத்தல்

 உள்ளூர சமூ்கத்்த ஈடுபடுதது்தல்

 த்தாடரபு்டய பஙகு்தாரர்களுடன் கூடடாண்ம்க்ள உருவாக்கு்தல்
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பின் இடணப்பு 2: தசாற்்களஞசியம்

்கைன் த்காத்்தடிடமத்்தனம் பா்திக்்கபபடடவரின் யச்வ்கள் தவளிபப்டயா்கத 
ய்தான்று்கின்்ற அ்தி்கபபடியான ்கடனுக்்கா்க  அல்லது 
யச்வக் ்காலம் மற்றும் அ்தன் ்தன்்ம  மடடுபபடுத்தபபடா்த 
அல்லது வ்ரயறுக்்கபபடா்த யச்வ்களுக்்கா்கப  பி்ணயப 
தபாருளா்க ்வக்்கபபடு்கி்றது.

ரவடை அல்ைது ரசடவ த்தாைரபில் ஏமாற்றி 
ஆடரசரப்பு ரமற்த்காள்ளு்தல்

பா்திக்்கபபடட ஒரு நபர அவர பணியமரத்தபபடட யவ்லயின் 
சுரணடல் ்தன்்ம்யக் த்காணடு ஏமாற்்றபபடு்தல், யமலும் 
அவர மனி்தக் ்கடத்தல் அல்லது சுரணடலுக்கு ஆளா்தல்.

சடைப்பூரவ ர்தடவடய பூரத்்தி தசயவ்தற்்கான 
நியாயமான நைவடிக்ட்க்கள்

சுரணடல் அல்லது மனி்தக் ்கடத்தல் அபாயங்க்ள எவவாறு 
எ்திரத்காள்வது என்ப்்தக் ்கணட்றறிநது, அவற்்்றத 
்தடுக்கும், ்தணிக்கும் மற்றும் ்கணக்்கிடும் 
தசயன்மு்்ற்க்ளச் தசயவ்தற்்கான ஒரு நிறுவனத்தின் 
்தற்யபா்்தய தபாறுபபு.

தநறிமுடறயான ஆடரசரப்பு சரவய்தச அளவில் அஙகீ்கரிக்்கபபடட மனி்த உரி்ம்க்ள 
ம்திக்கும், பாது்காக்கும் மற்றும் நி்்றயவற்றும் வ்்கயில், 
ஒரு த்தாழிலாள்ர நியாயமா்கவும், தவளிபப்டயா்கவும், 
்தகு்தியுடனும் ஈடுபடுததும் தசயன்மு்்ற.

்கடைாய உடழப்பு வற்புறுத்தல், அச்சுறுத்தல்்கள் அல்லது ஏமாற்று்தல் ்காரணமா்க 
பா்திக்்கபபடட ஓர நபர ்தனது யவ்ல்ய நிறுததுவ்தற்கு 
சு்தந்திரமில்லா்த அல்லது ்தனது பணியிடத்்த விடடு 
தவளியயறுவ்தற்கு சு்தந்திரமில்லா்த நி்ல.

்கடைாயத் ்திருமணம் வலுக்்கடடாயம், அச்சுறுத்தல்்கள் அல்லது ஏமாற்று்தல் 
மூலமா்க ஒரு பா்திக்்கபபடட நப்ரத ்திருமணம் தசயய 
நிரபந்தித்தல், அல்லது பா்திக்்கபபடடவருக்கு ்திருமண 
விழாவின் ்தன்்ம மற்றும் வி்ளவு புரியவில்்ல எனும் 
்தன்்மயி்னப பயன்படுத்தி அவ்ரத ்திருமணம் தசயய 
நிரபந்தித்தல்.

குடற தீரக்கும் வழிமுடற்கள் சறில வணி்க நடவடிக்்்க்கள் மற்றும் தசயற்பாடு்களால் 
எ்திரம்்றயா்க பா்திபபிற்குள்ளா்கின்்ற ்தனிநபர்கள், 
த்தாழிலாளர்கள் அல்லது சமூ்கங்களால் பயன்படுத்தக்கூடிய 
மு்்றயான, சடட அல்லது சடடபபூரவமற்்ற தசயன்மு்்ற்கள்.

த்தாழில் சுரண்ைல் எவயரனும் ஒரு நபரின் யவ்ல அல்லது உ்ழபபால் 
பயன்டய அவ்ர நியாயமற்்ற மு்்றயில் நடததுவது 
அல்லது நியாயமற்்ற சூழநி்ல்களில் அவ்ர 
்வத்திருத்தல்.

த்தாழிைாளர்கடள வாைட்கக்கு அமரத்து்தல் த்தாழிலாளர ஆடயசரபபு மற்றும் யவ்ல வாயபபு 
யச்வ்க்ள வழஙகும் அரச யவ்லவாயபபு யச்வ்கள் 
மற்றும் ்தனியார யவ்லவாயபபு மு்கவரான்்ம்கள் யபான்்ற 
இரணடு அ்மபபுக்்களும்.

புைம்தபயரந்த த்தாழிைாளி எய்தனும் ஒரு நாடடின் பிர்ஜயல்லா்த ஆனால் அந்த நாடடில் 
யவ்ல தசயய யவணடும் என்்ற யநாக்்கததுடன் அந்த 
நாடடிற்கு பயணம் தசய்த நபர ஒருவர. 

நவீன முடறயிைான அடிடமத்்தனம்/
அடிடமத்்தனம் ரபான்ற நடைமுடற்கள்

்கடடாய உ்ழபபு, ்கடன் த்காத்தடி்ம, ்கடடாயத ்திருமணம், 
த்காத்தடி்மத்தனம், சுரணடல் உள்ளிடட ந்டமு்்ற்கள்.
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ஆட்கைத்்தல் தபாதுவா்க ்கடத்தபபடும் நபரின் ஒபபு்தலுடன் ஒரு நப்ர ஒரு 
நாடடிலிருநது மற்த்றாரு நாடடிற்கு சடடவியரா்தமா்க த்காணடு 
தசல்வ்தற்்கான நடவடிக்்்க அல்லது ந்டமு்்ற.

ஆடரசரப்பு விளம்பரம், ்த்கவல் பரபபு்்க, த்தரிவுதசய்தல், யபாக்குவரதது 
அல்லது மக்்க்ள யவ்லவாயபபில் யசரபபது.

ஆடரசரப்பு ்கடைணம் த்தாழிலாளர்களுக்கு யவ்லவாயபபி்னப 
தபற்றுக்த்காடுக்கும் யபாது அல்லது அவர்க்ளப பணியில் 
அமரததும் யபாது யநரிடக்கூடிய ஏய்தனும் ்கடடணங்கள் 
அல்லது தசலவு்கள். கு்றறித்த ்கடடணங்கள் அல்லது தசலவு்கள் 
அ்றறிவிடபபடும் அல்லது யச்கரிக்்கபடும் மு்்ற, யநரம், இடம் 
எனும் விடயங்கள் ்கருத்திற்த்காள்ளபபடுவ்தில்்ல.

த்காத்்தடிடமத்்தனம் பா்திக்்கபபடடவரின் ்தனிபபடட சு்தந்திரம் ்கணிசமா்க 
்த்டதசயயபபடடிருக்கும் மற்றும் அவர ்தான் யவ்ல 
தசயவ்்த சுயாதீனமா்க நிறுத்தயவா அல்லது அவர ்தனது 
பணியிடத்்த விடடு சுயாதீனமா்க தவளியய்றயவா அவருக்கு 
சு்தந்திரம் இருக்்காது.

அடிடமத்்தனம் பா்திக்்கபபடடவர ஒரு தபாருள் என்்ற ரீ்தியில் 
தசாந்தமாக்்கபபடடிருபபார. அவர வாஙகுவ்தற்்கான ஒரு 
தபாருளா்கவும் இருக்்கலாம், யமலும் அவரின் உ்ழபபு 
்கடடுபபாடற்்ற மு்்றயில் ்கடடாயபபடுத்தபபடு்கின்்றது.

விநிரயா்க சங்கிலி ஒரு தபாருள் அல்லது யச்வ உற்பத்தி மற்றும் 
விநியயா்கத்தில் ஈடுபடடுள்ள தசயன்மு்்ற்களின் 
முழு்மயான மு்்ற்ம.

விநிரயா்க சங்கிலியின் 
தவளிப்படைத்்தன்டம

ஒரு தபாருள் அல்லது யச்வ உற்பத்தி மற்றும் விநியயா்கம் 
த்தாடரபில் சம்பந்தபபடடுள்ள நடவடிக்்்க்கள், 
தசயன்மு்்ற்கள் மற்றும் மு்்ற்ம்கள் பற்்றறிய ்த்கவல்்க்ளப 
தவளிபப்டத்தன்்மயுடனும் ப்கிரங்கமா்கவும் ப்கிரும் 
தசயன்மு்்ற.

சிறுவர த்தாழிைாளியின் ரமாசமான 
வட்க்கள்

அடி்மத்தனம் அல்லது பாலியல் சுரணடல் உள்ளிடட ஒத்த 
ந்டமு்்ற்கள் மூலம் சறிறுவர்கள் சுரணடபபடுவது, 
அவர்களின் உடல்நலம், பாது்காபபு அல்லது ஒழுக்்கத்திற்கு 
தீஙகு வி்ளவிக்கும் அபாய்கரமான யவ்ல்களில் அவர்க்ள 
ஈடுபடுததுவது, அல்லது யபா்்ததபாருள் உற்பத்தி அல்லது 
யபாக்குவரததுக்கு  அவர்க்ளப பயன்படுததுவது. 

ஆட்கைத்்தல்/மனி்தக் ்கைத்்தல் அச்சுறுத்தல் அல்லது அ்தி்காரத்்தப பயன்படுத்தி 
பலவந்தமான வற்புறுத்தல் அல்லது ஏ்னய வ்்கயிலான 
வற்புறுத்தல், ஆட்கடத்தல், யமாசடி, ஏமாற்று்தல், அ்தி்கார 
துஷபிரயயா்கம் அல்லது நபரின் பா்திக்்கபபடக்கூடிய நி்ல 
ஆ்கியவற்்றறின் மூலம் சுரணடலின் யநாக்்கத்திற்்கா்க, 
மற்த்றாரு நபரின் மீது ்கடடுபபாட்டக் த்காணட ஒரு நபரின் 
ஊடா்க கு்றறித்த நபரின் சம்ம்தத்்தப தபற்றுக்த்காணடு 
அவ்ர யவ்லக்்கா்க ஆடயசரபபுச்தசய்தல், 
த்காணடுதசல்லு்தல், இடமாற்்றம் தசய்தல், அ்டதது 
்வத்தல் அல்லது ்தன்ன்கபபடுத்தல். 

நாடு்கைந்த குற்றம் ்திடடமிடல், தசயற்படுத்தல் அல்லது சாத்தியமான அல்லது 
உண்மயான வி்ளவு்களின் ்தாக்்கம் யபான்்ற விடயங்களில் 
ஒன்றுக்கு யமற்படட நாடு்களுடன் த்தாடரபுற்்ற சடட மீ்றல்்கள்.

ஊ்தியத் ்திருடடு ஒரு பணியாளருக்குச் சரியான வ்்கயில் உரிதது்டய 
ஊ்தியம் அல்லது சலு்்க்கள் மறுக்்கபபடுவது.
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பின் இடணப்பு 3: முக்்கிய 
வளங்கள்

வளங்கள் ்கண்ரணாடைம் அடமப்பு

நிறுவனத்தின் தசயற்பாடு 
மற்றும் விநியயா்கச் 
சங்கிலி்களில் நவீன 
மு்்றயிலான அடி்மத்தனம்: 
்கடடாய தவளிபப்டத்தன்்ம, 
சடடபபூரவ ய்த்வ்ய பூரத்தி 
தசயவ்தற்்கான நியாயமான 
நடவடிக்்்க்கள், மற்றும் அரச 
த்காள்மு்தல் ய்த்வ்ய பூரத்தி 
தசயவ்தற்்கான நியாயமான 
நடவடிக்்்க்கள்

நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனத்்த ஒழிக்்க 
உல்களாவிய வணி்கங்க்ள ஊக்குவிக்்க முன்னணி 
அரசாங்கங்கள் ஏற்்கனயவ என்ன தசய்கின்்றன 
என்ப்்த விளக்கும் ஒரு ஆராயச்சறிக் ்கடடு்ர.

வணி்க மற்றும் 
மனி்த உரி்ம்கள் 
வள ்மயம்

நியாயமான த்தாழிலாளர சங்க 
நடத்்த வி்திக்ய்கா்வ

உலத்கங்கிலும் உள்ள நு்கரயவார அனுபவிக்கும் 
ஆ்ட, ்காலணி, விவசாய தபாருட்கள் மற்றும் 
ஏ்னய தபாருட்க்ள உற்பத்தி தசயயும் 
த்தாழிலாளர்க்ளப பாது்காக்்க முயல்்கின்்றது. ILO 
்தரங்களின் அடிபப்டயில்.

நியாயமான 
த்தாழிலாளர சங்கம்

விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் 
்கடடாய உ்ழபபு: அபாயங்க்ள 
நிவரத்தி தசய்தல் மற்றும் 
த்தாழிலாளியின் 
சு்தந்திரங்க்ளப பாது்காத்தல்

விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் ஏற்படும் ்கடடாய 
உ்ழப்பக் ்கணட்றறிநது அ்த்ன ஒழிபப்தற்்கான 
சரவய்தச ்தரநி்ல்கள், ்கடட்மபபு்கள் மற்றும் சறி்றந்த 
ந்டமு்்ற்கள் கு்றறிததுக் ்கவனம் தசலுததும் 
சுருக்்கமான ஆவணம்.

நியாயமான 
த்தாழிலாளர சங்கம்

்கணணியததுடன் 
இடம்தபயரவ்தற்்கான டாக்்கா 
ய்காடபாடு்கள்

புலம்தபயரந்த த்தாழிலாளர்களுக்்கான ஆடயசரபபு 
்கடடணம் வசூலித்தல் மற்றும் ஆவணங்க்ள 
்வத்திருத்தல் உடபட பாது்காபபான இடம்தபயரவு 
பற்்றறி த்தாழில்்தருநர்கள் மற்றும் 
ஆடயசரபபவர்களுக்கு முக்்கிய த்காள்்்க்கள் மற்றும் 
வழி்காடடு்தல்.

மனி்த உரி்ம்கள் 
மற்றும் வணி்க 
நிறுவனம்

தபாறுபபான ஆடயசரபபு வள 
வங்கி

ஆடயசரபபின் யபாது புலம்தபயரந்த த்தாழிலாளர்கள் 
சுரணடபபடுவ்தில்்ல என்ப்்த எவவாறு 
உறு்திபபடுததுவது, கு்றறித்த பரந்த அளவிலான 
்கருவி்கள், வழி்காடடு்தல் மற்றும் ஆராயச்சறி 
ஆ்கியவற்்்றக் த்காணடுள்ளது.

மனி்த உரி்ம்கள் 
மற்றும் வணி்க 
நிறுவனம்

அடி்மத்தனம் மற்றும் ்கடத்த்ல 
ஒழிபப்தில் கூடடு மு்்றயிலான  
தபாறுபபு (CREST)

புலம்தபயரந்த த்தாழிலாளர்களின் தசயற்பாடு்கள் 
மற்றும் விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் ஏற்படும் 
பா்திபபு்க்ள நிவரத்தி தசயவ்தில் வணி்கங்கள் 
எ்திரத்காள்ளும் சவால்்களுக்கு CREST 
ப்திலளிக்்கின்்றது.

இடம்தபயரவுக்்கான 
சரவய்தச அ்மபபு
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சரவய்தச ஆடயசரபபு 
ஒரு்மபபாடடு அ்மபபு

தந்றறிமு்்றயான சரவய்தச த்தாழிலாளர 
ஆடயசரப்ப யமம்படுததுவ்தற்்கா்க 
வடிவ்மக்்கபபடட உல்களாவிய நடவடிக்்்க.

இடம்தபயரவுக்்கான 
சரவய்தச அ்மபபு

ஆடயசரபபு த்தாடரபான 
தமான்ரியல் பரிநது்ர்கள்

சரவய்தச ஆடயசரபபு மற்றும் புலம்தபயரந்த 
த்தாழிலாளர்களின் பாது்காப்ப ஒழுஙகுபடுதது்தல் 
மற்றும் யமற்பார்வ என்பனவற்்்ற 
யமம்படுததுவ்தற்்கான ந்டமு்்ற 
வழி்காடடு்தல்்க்ள த்காள்்்க வகுபபாளர்கள் 
மற்றும் ்கடடுபபாடடாளர்களுக்கு வழஙகு்கின்்றது.

இடம்தபயரவுக்்கான 
சரவய்தச அ்மபபு

சரவய்தச த்தாழிலாளர 
அ்மபபின் Alliance 8.7

Alliance 8.7 என்பது 2030 இன் நி்லயான 
அபிவிருத்தி இலக்கு்களின் இலக்கு 8.7 ஐ அ்டய 
அரபபணிக்்கபபடட உல்களாவிய கூடடாண்ம 
ஆகும். மனி்தக் ்கடத்தல் உள்ளிடட பல்யவறு 
பிரச்சறி்ன்கள் கு்றறித்த ்த்கவல்்க்ள வழங்க 
வடிவ்மக்்கபபடட பல்யவறு த்காள்்்க வழி்காடடி்கள் 
அவர்களிடம் உள்ளது.

சரவய்தச 
த்தாழிலாளர 
அ்மபபு

நியாயமான ஆடயசரபபு மற்றும் 
ஆடயசரபபு ்கடடணம் மற்றும் 
த்தாடரபு்டய தசலவு்களின் 
வ்ரய்்றக்்கான தபாதுவான 
த்காள்்்க்கள் மற்றும் 
தசயற்பாடடு வழி்காடடு்தல்்கள்

நியாயமான ஆடயசரப்ப ஊக்குவித்தல் மற்றும் 
உறு்திபபடுததுவது கு்றறிதது ILO மற்றும் ஏ்னய 
அ்மபபு்களின் ்தற்யபா்்தய மற்றும் எ்திர்கால 
பணி்க்ள அ்றறிவிபப்தற்்கான இலக்்்கக் 
த்காணடுள்ளது.

சரவய்தச 
த்தாழிலாளர 
அ்மபபு

்கடடாய உ்ழப்ப எ்திரததுப 
யபாராடு்தல்: த்தாழில்்தருநர்கள் 
மற்றும் வணி்கத்திற்்கான 
்்கயயடு

்கடடாய உ்ழபபு மற்றும் மனி்த ்கடத்தல் அபாயத்்த 
்தங்கள் தசாந்த நடவடிக்்்க்களிலும் உல்களாவிய 
விநியயா்கச் சங்கிலி்களிலும் நிவரத்தி 
தசயவ்தற்்கான ்தி்ற்ன வலுபபடுத்த 
த்தாழில்்தருநர்கள் மற்றும் வணி்கங்களுக்்கான 
வழி்காடடு்தல் ்்கயயடு்கள் மற்றும் ்கருவி்கள் 
என்பனவற்்்ற வழஙகு்கின்்றது.

சரவய்தச 
த்தாழிலாளர 
அ்மபபு

வணி்கம் மற்றும் மனி்த 
உரி்ம்கள் த்தாடரபான ஐக்்கிய 
நாடு்களின் வழி்காடடு்தல் 
ய்காடபாடு்களுக்்கான விளக்்க 
மற்றும் தபாருள்ய்காடல் 
வழி்காடடி

UNGP ்களுக்கு அவற்்றறின் தபாருள் மற்றும் யநாக்்கம் 
பற்்றறிய முழு்மயான புரி்த்ல ஆ்தரிக்்க யமல்தி்க 
பின்னணி்ய வழஙகு்கின்்றது.

மனி்த உரி்ம்கள் 
உயர ஸ்தானி்கர 
அலுவல்கம்

வணி்கம் மற்றும் மனி்த 
உரி்ம்கள் த்தாடரபான ஐ.நா 
வழி்காடடும் ய்காடபாடு்கள்

வணி்கம் த்தாடரபான மனி்த உரி்ம தீஙகு்க்ளத 
்தடுபப்தற்கும் நிவரத்தி தசயவ்தற்கும் 
அஙகீ்கரிக்்கபபடட உல்களாவிய ்தரநி்ல. ஜூன் 
2011 இல் ஐ.நா மனி்த உரி்ம்கள் ்கவுன்சறில் 
அஙகீ்காரம் வழங்கியது.

மனி்த உரி்ம்கள் 
உயர ஸ்தானி்கர 
அலுவல்கம்

தபாருளா்தார ஒதது்ழபபு 
மற்றும் யமம்பாடடு 
நூல்கத்திற்்கான அ்மபபு

தபாருளா்தார ஒதது்ழபபு மற்றும் யமம்பாடடுக்்கான 
அ்மபபு என்பது ஒரு சரவய்தச அ்மபபு என்பதுடன் 
இது அ்னவருக்கும் தசழிபபு, சமததுவம், வாயபபு 
மற்றும் நல்வாழ்வ விருத்தி தசயயும் 
த்காள்்்க்க்ள வடிவ்மக்்கச் தசயற்படு்கின்்றது.

தபாருளா்தார 
ஒதது்ழபபு மற்றும் 
யமம்பாடடுக்்கான 
அ்மபபு
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விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் 
த்தாழிலாளர சுரணடலுக்்கான 
்கடத்த்லத ்தடுபப்தற்்கான 
அரசாங்க நடவடிக்்்க்கள் 
கு்றறித்த மா்திரி வழி்காடடு்தல்்கள்

விநியயா்கச் சங்கிலி்களில் ஏற்படும் மனி்தக் 
்கடத்த்லத ்தடுக்்க உறு்தியான நடவடிக்்்க்க்ளச் 
தசயற்படுத்த அரசு்களுக்கு உ்தவ ஒரு ந்டமு்்ற 
்கருவி்ய வழஙகுவ்தற்்கான மா்திரி 
வழி்காடடு்தல்்கள்.

ஐயராபபாவின் 
பாது்காபபு மற்றும் 
ஒதது்ழபபுக்்கான 
அ்மபபு

ஐக்்கிய நாடு்களின் நி்லயான 
அபிவிருத்தி இலக்கு்கள்

வறு்ம, சமததுவமின்்ம, ்காலநி்ல மாற்்றம், 
சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு, அ்ம்தி மற்றும் நீ்தி உள்ளிடட 
உல்களாவிய சவால்்க்ள எ்திரத்காள்ளும் 
வழி்காடடு்தல் வ்ரபடம்.

ஐக்்கிய நாடு்கள்

UNHCR – மனி்தக் ்கடத்தல் 
பற்்றறிய வ்லய்மபபு 

UNHCR மற்றும் பங்காளி அ்மபபு்களிடமிருநது 
பயனுள்ள வளங்க்ள உள்ளடக்்கிய 
அ்க்தி்களுக்்கான மனி்த ்கடத்தல் அபாயங்கள் கு்றறித்த 
ஐக்்கிய நாடு்களின் அ்க்தி்களுக்்கான உயர 
ஸ்தானி்கர அ்மபபின் (UNHCR) ்த்கவல்.

அ்க்தி்களுக்்கான 
ஐக்்கிய நாடு்களின் 
உயர ஸ்தானி்கர 
அ்மபபு

யபா்்தபதபாருள் மற்றும் குற்்றம் 
த்தாடரபான ஐக்்கிய நாடு்களின் 
அலுவல்கம்: மனி்த மற்றும் 
புலம்தபயரநய்தார ்கடத்தல்

யபா்்தபதபாருள் மற்றும் குற்்றம் த்தாடரபான 
ஐக்்கிய நாடு்களின் அலுவல்கம் அங்கததுவ நாடு்கள் 
்தமது குற்்றவியல் நீ்தி மு்்ற்க்ள பயனுள்ள, 
நியாயமான மற்றும் மனி்தாபிமானமா்க இருக்கும் 
வ்்கயில் அவற்்்ற சீர்திருத்த உ்தவு்கின்்றது. 
மனி்தக் ்கடத்த்ல எ்திரத்தல் த்தாடரபான பல 
வளங்கள் அவர்களிடம் உள்ளன

யபா்்தபதபாருள் 
மற்றும் குற்்றம் 
த்தாடரபான ஐக்்கிய 
நாடு்களின் 
அலுவல்கம்

Walk Free வளங்கள் Walk Free என்பது ஒரு சரவய்தச மனி்த உரி்மக் 
குழுவாகும். இது நவீன மு்்றயிலான அடி்மத்தனம் 
எந்த வ்்கயில் இருபபினும் அ்த்ன ஒழிபப்தில் 
்கவனம் தசலுதது்கின்்றது. பா்திக்்கபபடக்கூடிய 
மக்்க்ள சுரணடலிலிருநது பாது்காபப்தற்கு 
அவர்களிடம் ஏராளமான வளங்கள் உள்ளன.

Walk Free

ஆடயசரபபு கு்றறித்த தமான்ரியல் 
பரிநது்ர்கள்: சறி்றந்த 
ஒழுஙகுமு்்றக்்கான ஒரு 
வழி்காடடி

சரவய்தச ஆடயசரபபு மற்றும் புலம்தபயரந்த 
த்தாழிலாளர்களின் பாது்காபபு மற்றும் யமற்பார்வ 
ஆ்கியவற்்்ற யமம்படுத்தக் த்காள்்்க 
வகுபபாளர்களுக்்கான ந்டமு்்றசாத்தியமான 
வழி்காடடு்தல்்களும்  யயாச்ன்களும்.

இடம்தபயரவுக்்கான 
சரவய்தச அ்மபபு

51விநிய�ோகச் சஙகிலிகளிலுளள சுரண்டலை முறி�டிப்பதறகோன  சிறந்த நடைமுடற உ்தாரணத் த்தாகுப்பு



52 பாலி செயன்முறை





www.baliprocess.net

ஆட்கைத�ல் வியாபாரம், மனி�க ்கைத�ல் மற்றும் அது த�ாைர்பான நாடு்கைந்� குற்ைங்கள் பற்ைசிய  

பாலி தசயன்முடற


