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பிரபா ேபாக்ேரல் ஆகிேயாருக்கும் பிப்ரவரி 2020ல் காத்மண்டுவில் இந்தத் 
ெதாகுப்பின் அடிப்பைடயில் நடந்த பயிற்சியில் கலந்துெகாண்ட வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. அவர்களின் கருத்துகள் இந்த 
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Work and Opportunities for Women) என்ற திட்டத்தின் உதவியுடன் உருவாக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. இத்திட்டம் பிரிட்டிஷ் மக்களின் நிதியுதவியுடன் ெசயல்படும் 
முக்கியமான ஒரு மகளிர் ெபாருளாதார முன்ேனற்றத் திட்டமாகும். 

இந்த ஆவணத்ைத உருவாக்க UK அரசாங்கம் நிதியுதவி அளித்துள்ளது; 
ஆனாலும் இதன் உள்ளடக்கம் UK அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வக் 
ெகாள்ைககைளப் பிரதிபலிப்பதாக எடுத்துக் ெகாள்ளக் கூடாது. 
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ெபயர்ச் சுருக்கங்களின் பட்டியல்

BDT - Bangladeshi Taka (வங்கேதச நாணயம்)

C177 - Convention 177 (உடன்படிக்ைக 177)

CBO - Community-Based Organisations (சமூகம்-சார்ந்த அைமப்புகள்)

ESI - Employee State Insurance (ஊழியர் காப்பீடு)

HBW - Home-Based Workers (வீடுசார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்)

HNSA - HomeNet South Asia

HW - Homeworker (வீடு ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்)

ILO - International Labour Organization (சர்வேதசத் ெதாழிலாளர் அைமப்பு)

INR - Indian Rupee (இந்திய நாணயம்)

LSST - Lok Swasthya SEWA Trust (ேலாக் ஸ்வஸ்த்ய SEWA டிரஸ்ட்)

NPR - Nepalese Rupee (ேநபாள நாணயம்)

MHT - Mahila Housing SEWA Trust (மகளிர் வீட்டுவசதி SEWA டிரஸ்ட்)

OSH - Occupational Safety and Health (பணியிடப் பாதுகாப்பும்ஆேராக்கியமும்)

PKR - Pakistani Rupee (பாகிஸ்தான் நாணயம்)

PPE - Personal Protective Equipment (தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம்)

SAVE - Social Awareness and Voluntary Education (சமூக விழிப்புணர்வு தன்னார்வக் 
கல்வி ைமயம்)

SEWA - Self Employed Women’s Association (சுயெதாழில் மகளிர் அைமப்பு)

SHG - Self Help Groups (சுய உதவிக் குழுக்கள்)

TNC - Trans National Companies (பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்)

UHC - Universal Health Coverage  (ஒட்டுெமாத்த மருத்துவக் காப்பீடு)

WIEGO - Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing                               
(முைறசாராப் பணிகளில் மகளிர்: உலகமயமாக்கலும் முைறப்படுத்துதலும்)
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வீட்டு ேவைலயாள்                                    
ஒரு வீட்டிேலா ஒன்று அல்லது 
பல வீடுகளுக்காகேவா ேவைல 
ெசய்ய அமர்த்தப்படும் ஒருவர். 
வீட்டு ேவைலயாட்கள் ஊதியம் 
ெபற்றுக்ெகாண்டு பிறரின் வீடுகளில் 
ேவைல ெசய்வார்கள். 

ேவைல வழங்குநர்          
‘ேவைல வழங்குநர்கள்’ என்பது 
சுயமாகேவா கூட்டாளர்கள் 
ஒருசிலருடன் ேசர்ந்ேதா 
பணிபுரிபவைரக் குறிக்கும். இவர்கள் 
ெசய்வது ‘சுயெதாழில்’ என்று  
ெகாள்ளப்படும். இவர்கள் வழங்கும் 
ெபாருள் அல்லது ேசைவயின் 
விற்பைனயில் கிைடக்கும் லாபத்ைதப் 
ெபாறுத்ேத இவர்களின் வருமானம் 
இருக்கும். இவர்களின் ேவைலக்காக, 
இவர்களும் ெதாடர்ந்து ஒருசிலைரத் 
தங்களுக்காக ேவைல ெசய்ய 
அமர்த்திக் ெகாள்வதுண்டு. 

ஒப்பந்தம்                                                       
சட்டப்படிச் ெசல்லுபடியாகும் ஓர் எழுத்துப்பூர்வ 
உடன்பாடு.

‘ஒப்பந்ததாரர்கள்’ என்பது ஒப்பந்த 
அடிப்பைடயிேலா பீஸ்-ேரட் அடிப்பைடயிேலா 
சப்ைளயர் அல்லது துைண-சப்ைளயர் 
நிறுவனங்கள் பணியமர்த்தும் 
தனிநபர்கைளேயா சிறு நிறுவனங்கைளேயா 
குறிக்கும். இவர்கள் நிறுவன ஊழியர்களாகக் 
கருதப்பட மாட்டார்கள். ஆைட உற்பத்தியில் 
ெதாழிற்சாைலக்கு ெவளிேய நடக்கும் ஒரு 
பகுதி இவர்களின் ெபாறுப்பில் இருக்கும். 
இவர்கள் ஒப்பந்தம் வழங்கியவர்களுடன் 
ேநரடியாகப் பணிபுரியலாம் அல்லது 
அவர்களின் சார்பில் பணிபுரியும் 
துைண-ஒப்பந்ததாரர்கைளக் ெகாண்டு 
ஒப்பந்தப் பணிகைள முடித்துத் தரலாம். 

முக்கியமான வார்த்ைதகளுக்கான 
விளக்கங்கள்

ஒப்பந்ததாரர்கள் / இைடத்தரகர்கள் / 
முகவர்கள்                                                 
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ஆபத்து                                                                                                                                                               
உடல்நலக் ேகாளாறுகள், காயங்கள், ஒரு நபருக்ேகா 
ெபாருளுக்ேகா உண்டாகும் ேசதங்கள் ஆகியைவ நிகழக்கூடிய 
சாத்தியம் உள்ள ஒரு சூழ்நிைல. 



சர்வேதசத் ெதாழிலாளர் அைமப்பு 
சர்வேதசத் ெதாழிலாளர் அைமப்பு (ILO) 1919ஆம் ஆண்டில்  நிறுவப்பட்டது. 
சுவித்சர்லாந்தில் உள்ள ெஜனீவா நகரில் இதன் தைலைமயகம் உள்ளது. இது 
ஐ.நா. அைமப்பின் ஒரு அங்கமாகும். இந்த அைமப்பு 187 நாடுகைளச் ேசர்ந்த 
அரசாங்கங்கைளயும், ெதாழிலாளர் சங்கங்கைளயும், ேவைல வழங்குநர்கைளயும், 
ெதாழிலாளர்கைளயும் ஒன்றிைணத்து ெதாழிலாளர் நல வைரயைறகைள அைமக்கவும், 
ெகாள்ைககைளயும் திட்டங்கைளயும் வகுக்கவும், அைனவருக்கும் மதிப்பான 
உத்திேயாகம் கிைடக்க வழிெசய்யவும் பணியாற்றுகிறது. 

ILO உடன்படிக்ைக 
ILO உடன்படிக்ைககள் சர்வேதசத் ெதாழிலாளர் நல நைடமுைறகளாகும். இைவ 
பணியிடத்தில் அடிப்பைடக் ெகாள்ைககைளயும் உரிைமகைளயும் வைரயறுக்கும் 
சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தங்களாகும். ேமலும் இைவ அரசாங்கங்கள், ேவைல வழங்குநர்கள், 
ெதாழிலாளர்கள் எனப் பல தரப்பினரும் ேசர்ந்து உருவாக்கிய சர்வேதசச் சட்டங்களும் 
ஆகும். ஓர் உடன்படிக்ைக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டதும், ILO உறுப்பினர்கள் அைனவரும் 
அைதப் பின்பற்ற வலியுறுத்தப் படுவார்கள். 

முைறசாராப் ெபாருளாதாரம் 
‘முைறசாராப் ெபாருளாதாரம்’ என்பது முைறசாராத ெதாழில்துைறயாலும் 
ேவைலகளாலும் உருவாகிறது. தனிநபர்களும் குழுக்களும் ேமற்ெகாண்டு ெசய்யும் 
பலவைகப்பட்ட ெபாருளாதாரச் ெசயல்பாடுகள் இதில் அடங்கும். சட்டப்படியும் 
நைடமுைறப்படியும், இச்ெசயல்பாடுகள் முைறயான சட்டதிட்டங்களால் ேபாதிய 
அளவிேலா முழுைமயாகேவா நிர்வகிக்கப்படாமேல இயங்குகின்றன.
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சட்டப்பூர்வப் பாதுகாப்பு
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட 
முைறசாராத ெதாழிலாளர்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசு 
விதிகளால் வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு. 

முைறசாராப் பணி 
முைறசார்ந்த ெதாழில்துைறகளிலும் முைறசாராத் 
ெதாழில்துைறகளிலும் வீடுகளுக்குள்ளும் நடக்கும் 
முைறசாராப் பணிகள் அைனத்தும் இதில் அடங்கும். 

முைறசாராத் ெதாழில்துைற
முைறயாக நிறுவப்படாமலும் பதிவுெசய்யப் படாமலும் 
இயங்கும் சிறு குழுக்கள் ேமற்ெகாள்ளும் 
பணிகைளயும் உற்பத்திையயும் இது குறிக்கும். 



துைண-ஒப்பந்ததாரர்கள் 
‘துைண-ஒப்பந்ததாரர்’ என்பவர் ஒரு சப்ைளயர் அல்லது துைண-சப்ைளயரால் ஓர் 
ஒப்பந்ததாரர் நியமிக்கப்பட்ட பிறேக ேவைலக்கு அமர்த்தப்படுகிறார். இவருக்கு ேவைல 
ெகாடுப்பது ஒப்பந்ததாரேர ஆவார். இவர் சப்ைளயர் நிறுவனத்துக்ேகா சில்லைற 
விற்பைன நிறுவனத்துக்ேகா ேநரடியாக ேவைல ெசய்வதில்ைல. ஒப்பந்ததாரர்களும் 
துைண-ஒப்பந்ததாரர்களும் இைடத்தரகர்கள் என்றும் முகவர்கள் என்றும்கூட 
அைழக்கப்படுவதுண்டு. 

சமூக உடன்பாடு
இது ெதாழிலாளர் நலைனயும் சுற்றுச்சூழைலயும் கருத்தில் ெகாண்டு பின்பற்றப்படும் 
நைடமுைறகளின் ெதாகுப்பு ஆகும். ெதாழிலாளர்கைள நியாயமான முைறயில் 
நடத்துவது, அவர்களின் ஊதியங்கள், பணி ேநரமும் சூழலும், சுற்றுச்சூழல் விதிமுைறகள் 
ஆகிய விஷயங்களில் இந்த நைடமுைறகேள வணிக நிறுவனங்களுக்கு வழி 
காட்டுகின்றன. 

சமூகநல நிறுவனம்
கிைடக்கும் வாய்ப்புகைளயும் சந்ைதச் சூழைலயும் பயன்படுத்தி மகளிருக்கு 
ேவைலவாய்ப்ைபயும் வருமானத்ைதயும் ஏற்படுத்திக் ெகாண்ேட லாப ேநாக்கத்ேதாடு 
இயங்கும் நிறுவனங்கேள சமூகநல நிறுவனங்கள் ஆகும். கூட்டுறவு சங்கங்கள், 
உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் எனப் பல வடிவங்களில் 
இைவ ெபண்களுக்குத் ெதாழில்முைனேவார் ஆகவும் ெதாழில்துைறயில் முக்கிய 
உறுப்பினர்களாக வளரவும் வாய்ப்பளிக்கின்றன. இந்த நிறுவனங்களின் முக்கியக் 
குறிக்ேகாள் ெதாழிலில் லாபம் ெபறுவதாக இல்லாமல் சமூகத்தில் மாற்றத்ைதக் 
ெகாண்டு வருவதாகேவ இருக்கிறது. 

துைண-சப்ைளயர்
விற்பைன ெசய்யப்படவிருக்கும் ெபாருட்கைளேயா ேசைவகைளேயா ஒரு 
விநிேயாகஸ்தருக்ேகா சில்லைற விற்பைனயாளருக்ேகா ெகாடுக்கும் ஒரு 
சப்ைளயருக்ேக அவற்ைற வழங்கும் ஒருவேர துைண-சப்ைளயர் ஆவார். 
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சப்ைளயர்
ஒரு தனிநபருக்ேகா, 
நிறுவனத்துக்ேகா, அைமப்புக்ேகா 
ேதைவயான ெபாருட்கைளேயா, 
தயாரிப்புகைளேயா, ேசைவகைளேயா 
வழங்கும் ஒரு தனிநபேரா, 
நிறுவனேமா, அைமப்ேபா 
ெபாதுவாக ‘சப்ைளயர்’ எனப்படும். 
ஓர் உற்பத்தியாளரிடம் இருந்து 
ெபாருட்கைளப் ெபற்று, அவற்ைற 
மீண்டும் விற்பைன ெசய்வதற்காக 
ஒரு விநிேயாகஸ்தரிடேமா 
சில்லைற விற்பைனயாளரிடேமா 
ெகாண்டு ேசர்ப்பேத சப்ைளயரின் 
பங்கு ஆகும். இவர்கள் உற்பத்தி 
நிறுவனங்களுக்கும் சில்லைற 
விற்பைனயாளர்களுக்கும் இைடேய 
பாலமாகச் ெசயல்படுகின்றனர். 



வணிகத்துக்கும் மனித உரிைமகளுக்குமான ஐ.நா. வழிகாட்டிக் ெகாள்ைககள்
இது வணிக ேநாக்கில் நடக்கும் மனித உரிைம மீறல்கைளத் தடுப்பதற்கான 
அதிகாரப்பூர்வ சர்வேதச நைடமுைற ஆகும்.  இது வணிகங்களுக்கும் அரசுகளுக்குமான 
ெபாறுப்புகைள வைரயறுத்து, வணிகச் ெசயல்பாடுகளுடன் ெதாடர்புைடய மனித 
உரிைம மீறல்கைளக் ைகயாண்டு தடுப்பதில் அவர்களின் கடைமகைளயும் பங்ைகயும் 
குறிக்கிறது. 

வன்முைறயும் உபத்திரவமும்
ஒருவருக்கு உடல், உளவியல், பாலியல், அல்லது ெபாருளாதார ரீதியில் தீங்கு 
உண்டாக்கும்படி, ஒரு தடைவேயா ெதாடர்ச்சியாகேவா நடக்கும் கண்டிக்கத்தக்க 
நடத்ைதகள், ெசயல்கள் அல்லது மிரட்டல்கள் ஆகியவற்ைற ெமாத்தமாகக் குறிக்கும். 
பாலின அடிப்பைடயில் ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு குழுவின் மீது நடக்கும் அைனத்து 
விதமான வன்முைறகளும் உபத்திரவங்களும்கூட இதில் அடங்கும். 

 xi







அறிமுகம்

 

ெதற்கு ஆசியா முழுவதிலும் இருந்து உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு ஆைட உற்பத்தி 
விநிேயாகச் சங்கிலியில் ேவைலெசய்யும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் பலரின் 
குரலுக்கு இவர்கள் இருவரும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் ஆவார்கள். இவர்கள் ஆைட 
உற்பத்தியில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறார்கள். வீட்டிலிருந்து ேவைல ெசய்பவர்கள் 
ெதாழிலாளர்களாக அங்கீகரிக்கப் படுவதில்ைல, மிகக் குைறந்த ஊதியேம 
ெபறுகிறார்கள், ேவைலயும் ெதாடர்ச்சியாக இருப்பதில்ைல, உற்பத்திச் ெசலவில் 
இவர்களின் பங்கும் இருக்கிறது, சமூகநலன் திட்டங்கள் எைதயும் ெபறுவதில்ைல, 
ேவைலயிடத்தில் பாதுகாப்பின்ைமையயும் ஆேராக்கியக் குைறபாடுகைளயும் 
எதிர்ெகாள்கிறார்கள், ேமலும் வன்முைறக்கும் துன்புறுத்தலுக்கும் உள்ளாகிறார்கள். 
இைதெயல்லாம் தாண்டி, ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்வேதாடு பலரும் ஒன்றுகூடிக் 
ெகாஞ்சம் நல்ல ேவைல வாய்ப்புகைளயும் ெபறுகிறார்கள்.

HNSAவின் உறுப்பினர்களின் ேகாரிக்ைகக்கு இணங்கி இந்தக் ைகேயடு 
உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு ஆைட விநிேயாகச் 
சங்கிலிகைளப் புரிந்துெகாள்ளவும், இவற்றில் உள்ள சிக்கல்கைளத் 
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“ெபரிய ெபரிய கைடகளில் விற்பைனயாகும் ஆைடகைள நான் தயாரிக்கிேறன். 
அவற்றில் சில ஆைடகள் ெவளிநாடுகளுக்குக் கூட ேபாவதாகக் 

ேகள்விப்பட்டிருக்கிேறன். ஆனால் எனக்கு நிச்சயமாகத் ெதரியாது. என் 
வீட்டிலிருந்து ஐந்து ெதரு தள்ளி இருக்கும் காண்ட்ராக்டர் ஒருவர் இந்த 

டி-ஷர்ட்கைள எனக்குத் தருவார். நான் இவற்றுக்குக் ைககைளத் ைதத்து 
அவரிடம் திருப்பித் தருேவன். பீஸ் கணக்கில் அவர் எனக்குப் பணம் ெகாடுப்பார். 

ஒரு டி-ஷர்ட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிைடக்கும். என் பிள்ைளகளுக்கு ஸ்கூல் 
ஃபீஸ் கட்டும் அளவுக்காவது எனக்கு வருமானம் வருவதால் அவரிடம் நான் 

இதுவைர ேபரம் ேபசியதில்ைல. அதிகமாகப் பணம் ேகட்டால் இந்த ேவைலேய 
ேபாய்விடலாம். அவருக்ேக இதில் அதிக வருமானம் இல்ைல என்றுதான் 
அவரும் ெசால்கிறார். கண்டிப்பாக அந்தப் ெபரிய ெதாழிற்சாைலகள்தான் 
எல்லாப் பணத்ைதயும் ேசர்த்துக் ெகாண்டிருக்கும். யாருக்குத் ெதரியும்?”

- வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் (ெதற்கு ஆசியா)

“நான் இந்தக் ைகத்தறிகளில்தான் ெநசவு ெசய்கிேறன். எனக்கு இைத 
என் அம்மா கற்றுக்ெகாடுத்தார். அவர் அவருைடய அம்மாவிடம் இருந்து 

கற்றுக்ெகாண்டார். முன்பு புடைவகைள மட்டுேம ெநய்து ெகாண்டிருந்ேதாம். 
இப்ேபாது காலம் மாறி இருக்கிறது. இேதா இப்ேபாது இந்த ஸ்கார்ஃைப 

ெநய்கிேறன். இது அெமரிக்காவுக்குப் ேபாகும் என்று என் கணவர் ெசால்கிறார். 
அவருக்கு காண்ட்ராக்டரிடமிருந்து இந்த ஆர்டர் கிைடக்கும். அவர் 

ெநய்வதில்ைல, நான்தான் ெசய்ேவன். அவர் ேதைவயான ெபாருட்கைள 
வாங்கிக் ெகாடுத்துவிட்டு கணக்குவழக்குகைளப் பார்த்துக் ெகாள்வார். 
என் பிள்ைளகள் யாருக்கும் ெநசவில் ஆர்வமில்ைல. அவர்கள் எல்லாம் 

நகரங்களுக்குப் ேபாய் பிளம்பராகவும் வீட்டு ேவைலயாளாகவும் இருக்கிறார்கள். 
ெநசவில் ெபரிய வருமானம் இல்ைல. ஒரு நாள் முழுக்க நான் இந்தக் 

ைகத்தறியில் கஷ்டப்பட்டால் என் கணவருக்கு எழுபது ரூபாய் கிைடக்கும். இந்த 
ஸ்கார்ஃைபச் ெசய்தது நான்தான் என்று யாருக்கும் ெதரியப் ேபாவதில்ைல. 

ஒருநாள் ெநசவு ெசய்வதற்ேக ஆள் இல்லாமல் ஆகிவிடும்.”
- வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் (ெதற்கு ஆசியா) 



ெதரிந்துெகாள்வேதாடு அவற்றுக்குத் தீர்வாக இருக்கும் சட்டப்பூர்வ வழிகைளயும் 
அறிந்துெகாள்ளவும் இந்தக் ைகேயடு உதவும். நைடமுைறயில் இருக்கும் சில நல்ல 
பழக்கவழக்கங்கைள அைடயாளம் காட்டுவேதாடு இந்தக் ைகேயடு இன்னும் 
தீர்க்கப்படாத பிரச்சைனகைளயும் முன்ைவக்கிறது. ெதற்கு ஆசியாவில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள ஒன்றிைணக்கவும் அவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கவும் 
முன்வருேவார் இைதப் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம். இதில் பத்து பகுதிகள் உள்ளன.  

பகுதி 1: வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளப் பற்றி ஓர் அறிமுகம்
பகுதி 2: வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சந்திக்கும் முக்கியமான பிரச்சைனகள்
பகுதி 3: உலகளாவிய ஆைட விநிேயாகச் சங்கிலியும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும்
பகுதி 4: ஒருங்கிைணத்தல்
பகுதி 5: குைறந்தபட்ச ஊதியம்
பகுதி 6: சமூக நலனும் சமூகத்தில் பாதுகாப்பும்
பகுதி 7: பணியிடப் பாதுகாப்பும் ஆேராக்கியமும்
பகுதி 8: பணியிட வன்முைற
பகுதி 9: குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள்
பகுதி 10: ெவளிப்பைடத்தன்ைமயும் கண்டறிதல் கருவிகளும்

பயிற்சியாளர்களும் ஒழுங்கைமப்பாளர்களும் இந்தக் ைகேயட்டில் உள்ளவற்ைற 
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு பிற பயிற்சிகைளயும் உருவாக்கிக் ெகாள்ளலாம். 
பயிற்சிகளில், ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சைனையப் பற்றிய கலந்துைரயாடலில் இைதத் 
துைணயாகப் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம், அல்லது இைத மட்டுேம ைவத்துப் 
பயிற்சிைய நடத்தலாம். உறுப்பினர் அைமப்புகள் நடத்தும் பயிற்சிகளுக்கும் 
ஒருங்கிைணத்தலுக்கும் இந்தக் ைகேயடு பயன்படும் என்று HNSA நம்புகிறது. வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் பிரச்சைனகைளப் புரிந்துெகாள்ளவும் அவர்களுக்கு 
நியாயமான ேவைல வசதிகள் கிைடக்கச் ெசய்யவும் அரசுகளும், உலகளாவிய மற்றும் 
உள்நாட்டு விற்பைன நிறுவனங்களும், ஆய்வாளர்களும், ெதாழிற்சங்கங்களும், 
பலதரப்பினர் அைமப்புகளும் பிற சமூக அைமப்புகளும் இைதப் பயன்படுத்திக் 
ெகாள்ளலாம். 

HomeNet South Asia பற்றிய அறிமுகம்

HomeNet South Asia (HNSA) என்பது  நல அைமப்புகளின் ஒரு கூட்டணியாகும். 2000வது 
ஆண்டில் Self Employed Women’s Association (SEWA - சுயெதாழில் மகளிர் அைமப்பு), 
WIEGO மற்றும் UNIFEM (தற்ேபாது UNWomen) ஆகிய அைமப்புகள் ஒன்றிைணந்து 
இைதத் துவங்கி ைவத்தன. ஆப்கானிஸ்தான், வங்கேதசம், பூட்டான், இந்தியா, 
மாலத்தீவுகள், ேநபாளம், பாகிஸ்தான், இலங்ைக ஆகிய எட்டு ெதற்காசிய நாடுகளில் 
இந்த அைமப்பு பணியாற்றுகிறது. ெதாழிற்சங்கங்கள், கூட்டுறவு அைமப்புகள், 
உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள், சமூக நல அைமப்புகள் என 60 அைமப்புகள் இதன் 
உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றன. இந்த நாடுகளில் இருக்கும் வீடுசார்ந்த ெபண் 
பணியாளர்கைள ஒன்றிைணத்து அவர்கைள வறுைமயில் இருந்து விடுவிக்கவும் 
அவர்களுக்கு நியாயமான ேவைல வசதிகளும் சமூகநலத் திட்டங்களும் கிைடக்கச் 
ெசய்யவும் HNSA உைழக்கிறது. HNSAவின் பணிகளில் முக்கியமானைவ: 1) வீடுசார்ந்த 
ெதாழிலாளர்கைளயும் அவர்களின் பிரச்சைனகைளயும் ெவளிச்சம்ேபாட்டுக் 
காட்டுவது, 2) அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத நிைலநாட்டுவது, 3) வீடுசார்ந்த 
ெதாழிலாளர்கைள ஒருங்கிைணத்து அவர்களின் குரைல ெவளிக்ெகாணர உதவுவது, 
4) நைடமுைறச் சட்டங்களிலும் ெகாள்ைககளிலும் வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கைளக் 
கணக்கில் எடுத்துக்ெகாள்ளச் ெசய்வதும், வீடுசார்ந்த ேவைலகளுக்காக உள்நாட்டு, 
பிராந்திய மற்றும் சர்வேதச அளவிலான ெகாள்ைககைள நைடமுைறப்படுத்துவதும், 
மற்றும் 5) உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய சந்ைதகளில் வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களின் 
தயாரிப்புகைள நல்ல முைறயில் விளம்பரப்படுத்துவதும் ஆகும். 

ேமலும் தகவல்களுக்கு HNSA இைணயதளத்ைதப் பார்க்கவும்: www.hnsa.org.in
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வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் என்பது யாைரக் குறிக்கும்?

தங்கள் ெசாந்த வீடுகளில் இருந்ேதா அவற்றின் அருகாைமயில் இருந்ேதா 
ெபாருட்கைளத் தயாரித்துக் ெகாடுத்தல் மற்றும்/அல்லது ேசைவகைள வழங்குதல் 
ேபான்றவற்றில் ஈடுபடுபவர்கேள வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் எனப்படுவார்கள். 
உலெகங்கும் கிட்டத்தட்ட 10 ேகாடி வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள், 
இவர்களில் கிட்டத்தட்ட 5 ேகாடி ேபர் ெதற்கு ஆசியாவில் இருக்கிறார்கள்2. வீடுசார்ந்த 
ெதாழிலாளர்கள் கிராமப் புறங்களிலும் நகரங்களிலும் சமமாகேவ இருக்கிறார்கள். 
இவர்களில் ெபரும்பாலாேனார் ெபண்கேள. 

வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் இரண்டு வைகப்படுவார்கள். 

a) சுயெதாழில் ெசய்ேவார்: 
வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களில் சுயெதாழில் ெசய்யும் பலரும் பிறைர ேவைலக்கு 
அமர்த்தாமல் ெசாந்தக் கணக்கில் ேவைல ெசய்பவர்கேள. இருந்தாலும், அவர்களுக்கு 
உதவியாக குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவர்களின் ேவைலையப் பகிர்ந்து ெகாள்ளலாம். 
அவர்களுக்குத் ேதைவயான மூலப் ெபாருட்கைள வாங்குவதில் இருந்து விற்பைனக்குத் 
தயாரான ெபாருைளத் தயாரிப்பது வைர அைனத்ைதயும் அவர்கேள ெசய்வார்கள். 
விற்பைனயாகும் ெபாருட்களுடன் அவர்களுக்கு ேநரடித் ெதாடர்பு இருக்கும் அல்லது 
அவர்கள் வீட்ைட ைமயமாகக் ெகாண்ேட ேசைவ வழங்குவார்கள். 

b) துைண-ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள்:
இந்த வைகத் ெதாழிலாளர்கள் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் என்ேறா பீஸ்-ேரட் 
ெதாழிலாளர்கள் என்ேறா அைழக்கப்படுகிறார்கள். நிறுவனங்கேளா, வியாபாரிகேளா, 
அைமப்புகேளா அவற்றின் இைடத்தரகர்கேளா இவர்களுக்கு துைண-ஒப்பந்த 
அடிப்பைடயில் ேவைல தருவார்கள். இவர்களுக்கு வரும் ஆர்டர்களில் ேவண்டிய 
ேதைவகள் குறிப்பிடப்பட்டு, தயாரிப்பிற்கான மூலப் ெபாருட்கள் வழங்கப்பட்டு, பீஸ்-ேரட் 
கணக்கில் ஊதியம் ெகாடுக்கப்படும். இவர்கள் ேநரடியாகச் சந்ைதயில் ெபாருைள விற்க 
முடியாது. அதாவது எந்த நிறுவனத்துக்காக ெபாருைளத் தயாரித்துக் ெகாடுக்கிேறாம் 
என்பது இவர்களுக்குப் ெபரும்பாலும் ெதரிவேத இல்ைல. அத்துடன் அவர்கள் 
தயாரிக்கும் ெபாருள் எங்ேக என்ன விைலக்கு விற்பைன ஆகிறது என்பைதயும் இவர்கள் 
ெதரிந்துெகாள்ள முடியாது. 

1

6

பகுதி 1: 
வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கைளப் பற்றி ஓர் 

அறிமுகம்



பின்வரும் அட்டவைண வீடுசார்ந்த சுயெதாழில் முைனேவாருக்கு, வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும், ெதாழிற்சாைலப் பணியாளர்களுக்கும் உள்ள 
வித்தியாசங்கைளக் காட்டுகிறது. 

அட்டவைண 1: பணியாளர்களின் வைககள்3

 

 

7

சுயெதாழில் 
முைனேவார் 

அல்லது ெசாந்தக் 
கணக்கில் 

துைண-ஒப்பந்தம் 
அல்லது பீஸ்-ேரட் 

பணியாளர்கள்

பணியிடம்

வருமானம்

தயாரிப்புக்கு 
ேவண்டியைவ

A) மூலப் 
ெபாருட்கள்

B) பணியிடம், 
உபகரணங்கள், 
மின்சாரம்

ஒப்பந்த வைக

ேமற்பார்ைவ

ெசாந்த வீடு அல்லது 
அருகில் (சில 
ேநரங்களில், 
அக்கம்பக்கத்தினர் 
பலரும் ேசர்ந்து ஒரு 
ெபாது இடத்தில் 
ேவைல ெசய்யலாம்)

பணியாளர்கள் 
தயாரிக்கும் ெபாருள் 
மற்றும்/அல்லது 
வழங்கும் ேசைவயின் 
விற்பைனையப் 
ெபாறுத்து

ெசாந்த ஏற்பாடு

ெசாந்த ஏற்பாடு

ெசாந்த ஏற்பாடு

சுயெதாழில் 
என்பதால் ஒப்பந்தம் 
இல்ைல

சுயமுயற்சி என்பதால் 
ேமற்பார்ைவ 
இல்ைல

ெசாந்த வீடு அல்லது 
அருகில் (சில 
ேநரங்களில், 
அக்கம்பக்கத்தினர் 
பலரும் ேசர்ந்து ஒரு 
ெபாது இடத்தில் 
ேவைல ெசய்யலாம்)

முடித்துக் ெகாடுக்கும் 
ேவைலையப் 
ெபாறுத்து - 
ெபரும்பாலும் 
பீஸ்-ேரட் 
அடிப்பைடயில்

ஒப்பந்ததாரர்/ 
ேவைல வழங்குநரின் 
ஏற்பாடு

ஒப்பந்ததாரர்/ 
ேவைல வழங்குநரின் 
ஏற்பாடு

ெசாந்த ஏற்பாடு

ெபாதுவாக 
ஒப்பந்ததாரர்/ 
இைடத்தரகருடன் 
ஆர்டர்களுக்காக 
வாய்ெமாழி ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்ததாரரின் 
மைறமுக 
ேமற்பார்ைவ அல்லது 
ேமற்பார்ைவ இல்ைல

ேவைல வழங்குநர் 
குறிப்பிடும் 
பணியிடம் 
(ெதாழிற்சாைல, 
பட்டைற முதலியன)

முடித்துக் 
ெகாடுக்கும் 
ேவைலையப் 
ெபாறுத்து - பணி 
ேநர அடிப்பைடயில் 
(தினக்கூலி, வாரச் 
சம்பளம், அல்லது 
மாதச் சம்பளம்)

ேவைல 
வழங்குநரின் 
ஏற்பாடு

ேவைல 
வழங்குநரின் 
ஏற்பாடு

ேவைல 
வழங்குநரின் 
ஏற்பாடு

எழுத்துப்பூர்வமான 
அல்லது 
வாய்ெமாழி பணி 
ஒப்பந்தம்

ேவைல 
வழங்குநரின் ேநரடி 
ேமற்பார்ைவ

அம்சங்கள்  

வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள்

ெதாழிற்சாைலப் 
பணியாளர்கள்



பின்வருேவார் வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் என்று கணக்கில் எடுத்துக்ெகாள்ளப் 
படுவதில்ைல….
● வீட்டு ேவைலயாட்கள் - வீட்டு ேவைலயாட்கள் பிறரின் வீடுகளில் ேவைல    
 ெசய்வார்கள், வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் அவர்களின் வீடுகளிேலேய ேவைல   
 ெசய்வார்கள்.
● ஊதியமற்ற ேசைவ வழங்குேவார் - வீடுசார்ந்த பணி என்பது வருமானத்துக்காக   
 வீட்டிேலா அருகாைமயிேலா இருந்து ேமற்ெகாள்ளும் பணியாகும், ஊதியமற்ற   
 ேசைவகள் இதில் அடங்காது. 

இந்தக் ைகேயடு வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்க ளுக்ெகன்ேற பிரத்திேயகமாக 
உருவாக்கப்பட்டது. 

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள ஈடுபடுத்தும் 
ெதாழில்களில் முக்கியமானைவ

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ஆைட உற்பத்தித் துைறயில் பணிபுரிந்தாலும், 
ெதற்கு ஆசியாவில் அவர்கள் ேமலும் பல ெதாழில்களில் பங்கு வகிக்கிறார்கள். வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள ஈடுபடுத்தும் முக்கியமான ெதாழில்கள் சிலவற்ைறக் 
கீேழ காணலாம். ஆங்கில அகரவரிைசப்படி உருவாக்கப்பட்ட இந்தப் பட்டியல் தமிழில் 
ெமாழிெபயர்க்கப் பட்டிருக்கிறது. 
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ஊ து ப த் தி / அ க ர் ப த் தி 
உருட்டுவது
அல்ேலா ெநசவு (ெநட்டில் 
துணி ெநசவு)
அலங்கார எம்பிராய்ெடரி

பீடி/சிகெரட் சுற்றுவது
வைளயல் ெசய்வது
பிளாக் பிரிண்டிங்
ெபட்டி ெசய்வது
மணி ேவைலப்பாடு
கூைட ெசய்வது
ைப ெசய்வது

 
சிகங்காரி எம்பிராய்ெடரி
முந்திரி வறுப்பது
ெமழுகுவர்த்தி ெசய்வது
கம்பள ெநசவு
சிந்தி ேபார்ைவ மற்றும் ைப 
ெசய்வது
ேகாஸ்டர் ெசய்வது

சாயத் தயாரிப்பு
சாயப் பட்டைற
வறட்டி ெசய்வது
டாக்கா ெநசவு

எெலக்ட்ரானிக்ஸ் அெசம்பிளி
எம்பிராய்ெடரி
காகித உைற ெசய்வது

உணவு  பதப்படுத்தலும் 
ேபக்ேகஜிங்கும்
கால்பந்து ைதப்பது

ஆைடத் ெதாழிலாளர்கள்
பைச ெசய்வது
கிளாஸ் புேளாயிங்

ைகத்தறி ெநசவு
ைகவிைன ெசய்வது

சிைல ெசய்வது
ெகால்லர் ேவைல
இக்கத் ெநசவு

சாக்குப் ைப ெசய்வது
நைக தயாரிப்பு

காற்றாடி ெசய்வது
பின்னல் ேவைல
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ேதால் பட்டைற 
ேலஸ் ெசய்வது
ெபரிய ஏலக்காய்கைளத் 
தரம்பிரிப்பதும் வறுப்பதும்
சலைவத் ெதாழில்

மார்பிள் ேவைல
ெமத்ைத ெசய்வது
மசாலா ேபக்கிங்

வைல பின்னுவது

எண்ெணய்ச் ெசக்கு

அப்பளம் தயாரிப்பு
காகிதத் தயாரிப்பு
பாைன ெசய்வது

ேபார்ைவ தயாரிப்பு

 
ஆைட தரம்பிரிப்பது
கயிறு திரிப்பது
ரீட் ெநசவு
காகித மறுசுழற்சிப் ெபாருள் 
தயாரிப்பு

மசாலா தயாரிப்பு
பட்டு நூல் சுற்றுவது

ெபாம்ைம ெசய்வது 
ைட தயாரிப்பு
டங்கா ெபயின்டிங்
ைதயல் ேவைல

குைட தயாரிப்பு

காய்கறி தரம்பிரித்தல் 

கழிவு தரம்பிரிப்பு

கிறிஸ்துமஸ் அலங்காரங்கள் 
ெசய்வது

யார்க் எம்பிராய்ெடரி

ஜரிைக எம்பிராய்ெடரி



ஆைடத் ெதாழில்துைறயில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்

ஆசிய ஆைட உற்பத்தியில் 60%- கும் ேமல் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களால் 
ெசய்யப்படுகிறது4. ஆைட நாகரீகங்கள் அடிக்கடி மாறிவரும் ேவகத்துக்கு 
ஈடுெகாடுத்து ஆைட உற்பத்தி ெசய்ய ெபரிய சப்ைளயர் நிறுவனங்களால் மட்டுேம 
முடியாது. ஆகேவ, துைண-சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகளுக்கும், பட்டைறகளுக்கும், 
ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும், வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் இந்த உற்பத்தி 
ஆர்டர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. உற்பத்திச் ெசலைவக் குைறப்பதற்காக, ெபரும்பாலும் 
குைறந்த ஊதியத்தில் ெதாழிலாளர்கள் கிைடக்கும் ஏைழ நாடுகளுக்ேக - ெபாதுவாக 
ெதற்கு ஆசியா - இந்த ஆர்டர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த நாடுகளில் எந்தவிதமான 
சமூகநலத் திட்டங்களின் பாதுகாப்பும் இல்லாமல் அடிமட்ட ஊதியத்துக்கு 
ேவைல ெசய்யும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்ேக இந்த ேவைலகள் 
ெபரும்பாலும் ெசன்று ேசரும். உலகளாவிய ஆைட உற்பத்திச் சங்கிலியில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் யார் கண்ணிலும் படாமல் அடித்தளத்திேலேய இயங்கி 
வருகிறார்கள். 

ஆைடத் ெதாழில்துைறயில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்  பலதரப்பட்ட 
ேவைலகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். எம்பிராய்ெடரி, அலங்கார ேவைலப்பாடுகள், ஆைடயின் 
சில குறிப்பிட்ட பகுதிகைளத் ைதத்துக் ெகாடுப்பது, பட்டன்/ஜிப் ைவப்பது, நூல் 
ெவட்டுவது, இஸ்திரி, துணி மடிப்பது, ேபக்கிங் ெசய்வது ேபான்றைவ சில உதாரணங்கள் 
ஆகும். கிைடக்கும் ஆர்டர்கைளயும், இருக்கும் ேநரத்ைதயும் திறைனயும் ெபாறுத்து 
இவற்றில் ஏதாவது ஒரு ேவைலையேயா பல ேவைலகைளேயா இவர்கள் ெசய்கிறார்கள். 
இவர்களுக்கு ஒப்பந்ததாரர்கள் ெபரும்பாலும் பீஸ்-ேரட் அடிப்பைடயில் ஊதியம் 
தருகிறார்கள். 

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு வரும் ஆர்டர்கள் பல ஒப்பந்ததாரர்கைளயும் 
துைண-ஒப்பந்ததாரர்கைளயும் தாண்டிேய வருகின்றன. அதனால் எந்த 
நிறுவனத்துக்காக ஆைட தயாரிக்கிேறாம் என்பைத அறியாமேலேயதான் அவர்கள் 
ெபரும்பாலும் ஆைட தயாரித்துக்  ெகாடுக்கிறார்கள். இவர்கள் ேவைலக்கு 
ஒப்பந்ததாரர்கைளேய நம்பி இருக்க ேவண்டியுள்ளது. ேமலும் ேவைலயும் 
நிைலயானதல்ல, பீஸ்-ேரட் ஊதியமும் மிகக் குைறவு. ேபாதாக்குைறக்கு, முைறயான 
காரணம் ெதரிவிக்கப் படாமேலேய பல சமயங்களில் இவர்கள் தயாரித்துக் ெகாடுக்கும் 
ஆைடகள் நிராகரிக்கப் படுவேதாடு ேபெமண்ட்டும் தாமதமாகும். 

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சைனகைள அடுத்து வரும் 
பகுதிகள் இன்னும் விரிவாக விளக்கிச் ெசால்லும். 
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இந்தப் பகுதி வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சந்திக்கும் முக்கியமான 
பிரச்சைனகைள விளக்குகிறது. அைவ பின்வருமாறு:

1. ஊழியர் அங்கீகாரம் கிைடக்காதது

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் வீட்ைடச் சார்ந்ேத ேவைல 
ெசய்வதால் அவர்கள் ஆைட நிறுவனங்களுக்கும், அரசுகளுக்கும், ெபரும்பான்ைமப் 
ெபாதுமக்களுக்கும் ெதரிய வருவேத இல்ைல. இந்த ஒளிவுமைறவின் காரணமாக, 
அவர்கள் அடிப்பைட ஊழியர் அங்கீகாரம் கூட இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். இதுேவ 
உற்பத்திச் சங்கிலியில் இருக்கும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் மிக முக்கியப் 
பிரச்சைன ஆகும். இந்த அங்கீகாரம் கிைடக்காததால் பின்வரும் சிக்கல்களும் ெபரிதாக 
எழுகின்றன. 

● ெதாழிலாளர்களுக்கான சட்டப்பூர்வப் பாதுகாப்பு கிைடக்காதது
● அந்த நாட்டின் குைறந்தபட்ச ஊதியச் சட்டதிட்டங்களின் பயன் கிைடக்காதது
● ைவப்பு நிதி, மருத்துவ/ஆயுள் காப்பீடு, ஓய்வூதியம், ேபறுகால உதவிகள்     
 ஆகியவற்ைறப் ேபால ேவைல வழங்குநர்கள் அளிக்கும் சமூகநலத் திட்டங்கள்   
 எதுவும் கிைடக்காதது
● ஒற்றுைமயான குரல் இல்லாமல் இருப்பது
● விநிேயாகச் சங்கிலிகளுக்குள் வன்முைறையயும் பல உபத்திரவங்கைளயும்    
 சந்திப்பது
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பகுதி 2: 
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
சந்திக்கும் முக்கியமான பிரச்சைனகள்

ஊழியர் அங்கீகாரம் கிைடக்காதது
குைறவான ஊதியம்

ேபெமண்ட்டுகள் ஒழுங்காக வராமல் இருப்பது
உற்பத்திச் ெசலவின் சுைம

நிைலயில்லாத பணி ஆர்டர்கள்
பணியிடப் பாதுகாப்பிலும் ஆேராக்கியத்திலும் சவால்கள்
சமூகநலத் திட்டங்களும் சமூக உதவியும் கிைடக்காதது

வன்முைறயும் உபத்திரவமும்
சட்டப்பூர்வப் பாதுகாப்பு கிைடக்காதது

முைறயாக ஒழுங்கைமக்கப் படாதது
சுயமதிப்பும் விழிப்புணர்வும் இல்லாமல் இருப்பது



2. குைறவான ஊதியம்

உலகளாவிய, உள்நாட்டு விநிேயாகச் சங்கிலிகள் இரண்டுேம வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு துைண-ஒப்பந்த அடிப்பைடயில் ேவைல 
ெகாடுக்கின்றன. இது உற்பத்திச் ெசலைவக் குைறப்பதற்கும் உற்பத்திச் ெசலவின் ஒரு 
பகுதிைய வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் தைலயில் கட்டுவதற்குமான 
உத்தியாக இருக்கிறது. ஆைடத் ெதாழில்துைறயின் அதிேவக உற்பத்தித் ேதைவைய 
நிைறேவற்றவும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் கூடுதல் ெதாழிலாளர்களாக 
உதவுகின்றனர். 

உற்பத்திச் ெசலைவக் குைறப்பதற்காக, வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு 
பீஸ்-ேரட் அடிப்பைடயில் ஊதியம் ெகாடுக்கப்படுகிறது. அதாவது, அவர்கள் 
திருப்திகரமாகத் தயாரித்துக் ெகாடுக்கும் ஒவ்ெவாரு உருப்படிக்கும் ஒரு ெதாைக என்ேற 
அவர்களுக்கு ஊதியம் கிைடக்கும். இந்தத் ெதாைகைய ஒப்பந்ததாரர்களும் 
இைடத்தரகர்களுேம நிர்ணயம் ெசய்கிறார்கள். இது ெபரும்பாலும் சட்டப்பூர்வமான 
குைறந்தபட்ச ஊதிய வரம்புக்கும் கீழாகேவ இருக்கிறது. ேமலும் பீஸ்-ேரட் என்பது ஆைட 
உற்பத்தியில் இருக்கும் உடல் உைழப்ைபயும் பிற ெசலவுகைளயும் கணக்கில் எடுத்துக் 
ெகாள்வதில்ைல. பீஸ்-ேரட் நிர்ணயிக்கும்ேபாது ஒப்பந்ததாரர்களும் இைடத்தரகர்களும் 
பின்வருவனவற்ைறக் கணக்கில் ெகாள்வதில்ைல. 

● ஆைடத் தயாரிப்புக்கு முன்னும் பின்னும் ெசலவாகும் ேநரம், எ.கா. தறிையத் தயார்   
 ெசய்வது, நூல் ெவட்டுவது முதலியன. 
● உற்பத்திக்கு முக்கியத் ேதைவகளான மின்சாரம், உபகரணம், மூலப் ெபாருட்கள்   
 ஆகியவற்றுக்காக வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்ெசலவழிக்கும் ெதாைக
● பணியின் இயல்பு: ைகப்பட எம்பிராய்ெடரி ெசய்வது ேபான்ற சில ேவைலகளுக்கு   
 நல்ல ெவளிச்சமும் அதிக ேநரமும் ேதைவப்படும்
● ஆைடத் தயாரிப்பில் அதிகத் திறன் உள்ளவர்களுக்கும் ஓரளவு திறன்     
 உள்ளவர்களுக்கும் புதியவர்களுக்கும் உள்ள ேநர வித்தியாசம்

3. ேபெமண்ட்டுகள் ஒழுங்காக வராமல் இருப்பது

ஊதியம் குைறவாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், ெபரும்பாலான வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு அந்தப் ேபெமண்ட்டும் ஒழுங்காகக் கிைடப்பதில்ைல. 
ெபாதுவாக, ஆைடகள் தயாரித்துக் ெகாடுக்கப்பட்ட பிறேக அவற்றுக்கான ேபெமண்ட் 
தரப்படுகிறது. ஆனாலும் 15 நாட்கள் முதல் 6 மாதங்கள் வைர ேபெமண்ட்டுகள் 
தாமதமாவது சாதாரணமாக நடக்கிறது. ெதற்கு ஆசியாவில் பல ஒப்பந்ததாரர்கள் 
வருடம் முழுவதற்குமான ேபெமண்ட்டுகைள பண்டிைகக் காலங்களில் மட்டுேம 
ெமாத்தமாகப் பட்டுவாடா ெசய்கிறார்கள். சரியாகக் கணக்கு ைவத்துக் ெகாள்ளாமல் 
இருப்பது, ேபாதிய காரணமின்றி ஆைடகள் நிராகரிக்கப்படுவது (ெபரும்பாலும் தரம் 
குைறந்த மூலப் ெபாருட்கேள இதற்குக் காரணம்) ஆகிய காரணங்களால் வழக்கமாக 
ேபெமண்ட் தாமதமாகிறது . 
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4. உற்பத்திச் ெசலவின் சுைம

உடல் உைழப்ேபாடு கூடுதலாக வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்  உற்பத்திச் 
ெசலவின் ஒரு பங்ைகயும் ஏற்க ேவண்டி வருகிறது. இவ்வாறான ெசலவுகளில் குறிப்பிடத் 
தக்கைவ: 

          
  

5. நிைலயில்லாத பணி ஆர்டர்கள்

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குக் கிைடக்கும் ேவைலக்கு உத்திரவாதம் 
இருப்பேத இல்ைல. ெதற்கு ஆசிய நாடுகளில், ஆைட உற்பத்தித் துைறயில் வருடத்துக்கு 
6-8 மாதங்களுக்கு ேவைல இருக்கும் (திருப்பூர், தாக்கா ேபான்ற ஆைட உற்பத்தி 
ைமயங்கள் இதற்கு விதிவிலக்கு). இந்த மாதங்களிலும் சிலசமயம் அதிக ேவைல 
இருக்கும், சிலசமயம் ேவைலேய இருக்காது. அதிக ேவைல இருக்கும் நாட்களில் 
மாதத்தில் 30 நாட்களும் தினமும் 10-14 மணிேநரம் ஓய்வின்றி உைழக்க ேவண்டி 
இருக்கும். ேவைல குைறவான நாட்களில் மாதத்தில் 10-15 நாட்களுக்கு தினமும் 5-8 
மணிேநரம் ேவைல இருக்கும். 

இப்படி உத்திரவாதம் இல்லாத ேவைல ஒருவித மன உைளச்சைலயும் அச்சத்ைதயும் 
கூடேவ தருகிறது. வீட்டுப்பணியாளர்கள் ேவைலக்காக ஒப்பந்ததாரர்கைளயும் 
இைடத்தரகர்கைளயுேம முழுவதும் எதிர்பார்த்து இருக்க ேவண்டும். அதனால் 
ஒருசிலர் கூடுதல் ஊதியம் ேகட்டாேலா தாங்கள் தயாரிக்கும் ஆைடகள் எங்ேக 
விற்பைனயாகின்றன என்று ெதரிந்து ெகாள்ள முயன்றாேலா கிைடக்கிற ேவைலையயும் 
இழக்க ேநரிடுகிறது. 

ஆைடத் ெதாழில்துைறயில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தங்களுக்குத் 
ெதரிந்த ேவைல கிைடக்காவிட்டால் கிைடக்கிற ேவைல எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக் 
ெகாள்கிறார்கள். உதாரணமாக, எம்பிராய்ெடரியில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள் அந்த ேவைல 
இல்லாதேபாது பீஸ்-ேரட் குைறவாக இருந்தாலும் நூல் ெவட்டுவது, குஞ்சம் ைவப்பது 
ேபான்ற ேவைலகைளச் ெசய்கிறார்கள். ேமலும் ஆைட உற்பத்தியில் ேவைல கிைடக்காத 
நாட்களில் பிற முைறசாராப் பணிகைளயும் ெசய்கிறார்கள். ெபரும்பாலும் இதுேபான்ற 
ேநரங்களில் மற்ற வீடுகளுக்கு வீட்டு ேவைல பார்க்கப் ேபாகிறார்கள். 

● ேபாக்குவரத்து - அைனத்து டு சார்ந்த        
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் ஆர்டர்கள் வீட்டுக்ேக   
 வருவதில்ைல. ெபரும்பாலாேனார் மூலப் ெபாருட்கைள    
 வாங்குவதற்கும் தயாரித்த ஆைடகைள ஒப்பந்ததாரர்களிடம்  
 ெகாடுப்பதற்கும் பல இடங்களுக்குப் ேபாய்வர ேவண்டி  
 இருக்கிறது. 
● பணியிடம் - இவர்கள் தங்கள் வீட்டிேலேய ேவைல ெசய்வதால்   
 பணியிடத்துக்கும் ேசமிப்பிடத்துக்குமான ெசலவுகளும்   
 இவர்கைளேய ேசருகின்றன. 
● மின்சாரம் - ைதயல் மிஷின்களுக்கும், ைலட், ஃேபன் ேபான்ற   
 வசதிகளுக்கும் ெசலவாகும் கூடுதல் மின்சாரத்துக்கான    
 ெசலவும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளேய    
 ேசருகிறது.
● உபகரணம் - வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு    
 ஆர்டர்  பீஸ்கள் வந்தாலும், ைதயல் மிஷின், கத்திரிக்ேகால்,   
 ைதயல் ஊசி ேபான்ற உபகரணங்கைள அவர்கேள     
 ெசாந்தமாக ைவத்திருக்க ேவண்டி இருக்கிறது.  
● மூலப் ெபாருட்கள் - ஆர்டர் பீஸ்கைள ஒப்பந்ததாரர்கள் ெகாடுத்து விட்டாலும்   
 ரிப்பன், நூல் ேபான்ற கூடுதல் ெபாருட்கள் ேதைவயானால் அவற்ைற வீடு சார்ந்த   
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெசாந்தமாகேவ வாங்கிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.    
 சில ேநரங்களில், ெகாடுக்கப்பட்ட ெபாருட்கள் ேபாதாமல் இவர்கள் கூடுதலாகத்   
 துணிையயும் பிற அத்தியாவசியப் ெபாருட்கைளயும்கூட ெசாந்தமாக வாங்க    
 ேநரிடும். 
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6. பணியிடப் பாதுகாப்பிலும் ஆேராக்கியத்திலும் சவால்கள்

விநிேயாகச் சங்கிலியில் ேவைல ெசய்யும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
ெபரும்பாலும் ஓட்டு வீடுகளிலும் குடிைசகளிலுேம வசிக்கிறார்கள். இதுேபான்ற 
வீடுகள், குறிப்பாகத் ெதற்கு ஆசிய நகரங்களில், இட ெநருக்கடி மிகுந்ததாகவும் ஆைடத் 
தயாரிப்புக்குப் ேபாதிய ெவளிச்சமும் காற்ேறாட்டமும் இல்லாமலும்தான் இருக்கின்றன. 
அதிலும் பல ேநரங்களில், தனித்தனிக் கழிப்பைறகள், மூடப்பட்ட சாக்கைடகள், 
திடக்கழிவு ேமலாண்ைம வசதி ேபான்ற அடிப்பைட வசதிகள்கூட இவர்களுக்குக் 
கிைடப்பதில்ைல. இதனால் பலவிதமான பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆேராக்கியச் 
சிக்கல்கள் (Occupational Safety and Health - OSH) வருகின்றன. 

ஆைட உற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருக்கும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சந்திக்கும் 
பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆேராக்கியச் சிக்கல்களில் குறிப்பிடத் தக்கைவ இேதா: 

  

       

7. சமூகநலத் திட்டங்களும் சமூக உதவியும் கிைடக்காதது

ெதற்கு ஆசியா முழுவதும் முைறசார்ந்த ெதாழில்துைறகளில் ேவைல ெசய்யும் 
ெதாழிலாளர்களுக்கு மருத்துவ/ஆயுள் காப்பீடு, ேபறுகால உதவித் திட்டங்கள், குழந்ைத 
வளர்ப்பில் உதவி, ைவப்பு நிதி, ஓய்வூதியம் ேபான்ற சமூகநலத் திட்டங்களின் பயன்கள் 
கிைடக்க வழி இருக்கிறது. ஆனாலும், ஆைடத் ெதாழில்துைறயின் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் உட்பட முைறசாராத் ெதாழிலாளர்களுக்கு இந்தப் பயன்கள் 
கிைடப்பதில்ைல. பன்னாட்டு, உள்நாட்டு சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்கள் மற்றும் 
பிராண்டுகள் தங்கள் ெதாழிற்சாைலகளிலும் விநிேயாகச் சங்கிலியிலும் ேவைல ெசய்யும் 
ெதாழிலாளர்களுக்கு இதுேபான்ற வசதிகைள வழங்கினாலும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளத் தங்கள் விநிேயாயகச் சங்கிலியின் அங்கத்தினராகக் 
கருதாததால் அவர்கைள ஒதுக்கிேய ைவத்திருக்கின்றன. 

● கண்டபடி உட்கார்ந்து ேவைல ெசய்வதால் வரும்   
 முதுகுவலி, கழுத்துவலி, மூட்டுவலி ேபான்றைவ
● நூல் தூசியால் வரும் சுவாசக் ேகாளாறுகளும்    
 நுைரயீரல் ேகாளாறுகளும்
● குைறந்த ெவளிச்சத்தில் எம்பிராய்ெடரி ெசய்வது   
 ேபான்ற ேவைலகளால் வரும் கண் பார்ைவக்    
 ேகாளாறுகள்
●     சுகாதாரமற்ற பகுதிகளில் வசிப்பதால் ஏற்படும் வயிற்றுப்  
  ேபாக்கு, வாந்தி ேபான்ற உபாைதகள்

சில ேவைல வழங்குநர்கள் இந்தப் பிரச்சைனகைளச் 
சமாளிப்பதில் ெகாஞ்சம் உதவினாலும், அந்த வசதிகள் 
ெதாழிற்சாைலகளில் ேவைல ெசய்பவர்களுக்குத் தான் 
கிைடக்கின்றனேவ தவிர வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குக் கிைடப்பதில்ைல. 
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உற்பத்திச் ெசலவுகள் மாறிக் ெகாண்ேட இருப்பதால் 
நிைலயான ஆர்டர்கைளக் ெகாடுக்காமல் இருப்பது, 
ேபெமண்ட்டுகைள ஒழுங்காகத் தராமல் இழுத்தடிப்பது, 
ேபாதிய காரணமின்றி தயாரித்த ஆைடகைள நிராகரிப்பது 
ஆகியவற்ைறப் ேபான்ற நடத்ைதகளால் ெபருநிறுவனங்கள் 
தங்கள் வியாபாரப் ேபாட்டிையச் சமாளிப்பதற்காக இந்தச் 
சுைமகைள வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் ேமல் 
ஏற்றி விடுகின்றன. 



வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குத் ேதைவயான சில முக்கியமான நலத் 
திட்டங்கள் பின்வருமாறு:
● மருத்துவக் காப்பீடு
● ேபறுகால உதவி
● முதிேயார் உதவித்ெதாைக
● குழந்ைத வளர்ப்பு உதவி

பல ெதற்காசிய நாடுகளில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் உட்பட வறுைமக் 
ேகாட்டுக்குக் கீேழ இருப்பவர்களுக்கான நலத் திட்டங்கள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக, 
வங்க ேதசத்தில் அைனவருக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு இருக்கிறது, இந்தியாவில் 
முைறசாராத் ெதாழிலாளர்களுக்கான சமூகநல வாரியங்கள் அைமக்கப் பட்டுள்ளன. 
ஆனாலும், இத்திட்டங்கள் அமலாக்கப் படுவதிலும் நைடமுைறப் படுத்தப் படுவதிலும் பல 
குைறகள் இருக்கின்றன. 

8. வன்முைறயும் உபத்திரவமும்

உற்பத்திச் சங்கிலியில் ேவைல ெசய்யும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு 
ேவைலயிடத்தில் நடக்கும் வன்முைறயும் துன்புறுத்தல்களும் புதிதல்ல. வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் பல ேநரங்களில் தகாத வார்த்ைதகளால் துன்புறுத்தப் 
படுவதும், ஊதியம் தராமல் இழுத்தடிக்கப் படுவதும், உடல்ரீதியில் தாக்கப்படுவதும், 
பாலியல் ெதால்ைலகளுக்கும் வன்முைறக்கும் உள்ளாவதும் நடந்துெகாண்ேடதான் 
இருக்கின்றன. அவர்கள் வீட்டிற்குள் நடக்கும் வன்முைறக்கு ஆளாவேதாடு ேவைல 
ெகாடுக்கும் ஒப்பந்ததாரர்களாலும் வன்முைறக்கு உள்ளாகிறார்கள். வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளப் ெபாறுத்தவைர ேவைலயிடம் என்பது வீட்ைடயும், 
வீட்ைடச் சுற்றியுள்ள இடத்ைதயும், ேவைல விஷயமாகவும் ெபாருட்கள் வாங்கவும் 
பயன்படுத்தும் ெபாதுப் ேபாக்குவரத்து வாகனங்கைளயும் குறிக்கிறது. ெபரும்பாலும் இந்த 
வன்முைறயால் பாதிக்கப்படுவது ெபண்கேள என்பதால் இது பாலின அடிப்பைடயிலான 
வன்முைறயாகவும் இருக்கிறது. 

ெதற்கு ஆசியாவில் வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முைறையத் தடுக்கவும் தண்டிக்கவும் 
சட்டங்கள் இருக்கத்தான் ெசய்கின்றன. சமூகநல அைமப்புகளின் வழிகாட்டேலாடு 
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் இத்தைகய சட்டப்பூர்வமான பாதுகாப்ைபயும் 
ெபறத்தான் ெசய்கிறார்கள். ஆனாலும், ேவைலயிடத்தில் ெபண்களுக்குப் பாதுகாப்பு 
வழங்கும் சட்டங்கள் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள அரிதாகேவ கணக்கில் 
எடுத்துக் ெகாள்கின்றன. தற்ேபாைதய சட்டங்கள் முைறசார்ந்த ெதாழில்துைறயில் 
ேவைல வழங்குநர்கள் அளிக்கும் ேவைலயிடங்களில் ேவைல ெசய்பவர்களுக்கு 
மட்டுேம ெபாருந்துகின்றன. வன்முைறக்கும் துன்புறுத்தலுக்கும் எதிராக 2019ல் 
நைடமுைறக்கு வந்த ILO உடன்படிக்ைக 190 வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
உட்பட முைறசாராத் ெதாழில்களில் இருக்கும் பல ெபண்களுக்கு நம்பிக்ைக அளிக்கிறது. 
இந்த உடன்படிக்ைக ‘வன்முைற’, ‘துன்புறுத்தல்’, ‘ேவைலயிடம்’ ஆகிய ெசாற்களுக்கான 
சட்டப்பூர்வ வைரயைறகைள விரிவுபடுத்தி உள்ளது. இருந்தாலும், ெதற்காசிய நாடுகள் 
இன்னும் இந்த உடன்படிக்ைகைய ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல என்பேதாடு வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் உட்பட அைனத்துத் ெதாழிலாளர்களின் நலைனயும் 
பாதுகாக்குமாறான சட்டங்கைளயும் இயற்றவில்ைல. 

9. சட்டப்பூர்வப் பாதுகாப்பு கிைடக்காதது

1996 ஜூன் 20 அன்று நடந்த முத்தரப்பு சர்வேதசத் ெதாழிலாளர் மாநாட்டில் அமலுக்கு 
வந்த ILO உடன்படிக்ைக 177 என்பது வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் 
நலைனப் பாதுகாக்க வடிவைமக்கப்பட்ட ஒருசர்வேதசத் தீர்வாகும். வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு நல்ல ஊதியம் கிைடப்பதும், அங்கீகாரம் கிைடப்பதும்,
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சர்வேதசப் ெபாருளாதாரத்தில் அவர்களின் இன்றியைமயாத பங்ைக வளர்ப்பதும் இதன் 
ேநாக்கங்களாக இருக்கின்றன. ILO உடன்படிக்ைக 177ன்படி அைனத்து நாடுகளும் வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் நலைனப் பாதுகாத்து அவர்களின் ெதாழிலாளர் 
உரிைமைய அங்கீகரிக்கும் சட்டங்கைள இயற்ற வலியுறுத்தப் படுகின்றன. இந்த 
உடன்படிக்ைகயின் முக்கிய அம்சங்கள் சில,:

இந்த உடன்படிக்ைக 177-ஐ எந்தெவாரு ெதற்காசிய நாடும் இதுவைர 
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல. வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ள 
ஒேர ெதற்காசிய நாடு பாகிஸ்தான் ஆகும். அந்நாட்டின் நான்கு மாகாணங்களில் இரண்டு 
(பஞ்சாபும் சிந்து மாகாணமும்) வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களுக்கான சட்டம் ஒன்ைறப் 
பின்பற்றுகின்றன. சம அங்கீகாரம் (ெதாழிலாளர்களுக்குச் சமமானது), சமூகநலத் 
திட்டங்கள், வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கான குைறந்தபட்ச ஊதியம் 
ஆகியவற்ைறப் ேபால உடன்படிக்ைக 177ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய அம்சங்களில் 
சிலவற்ைற இந்தச் சட்டங்களும் ெகாண்டுள்ளன. 
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1. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு ஊழியர்   
 அங்கீகாரம் வழங்கி நாட்டின் ெபாருளாதாரத்தில்   
 அவர்களின் பங்ைக அதிகாரப்பூர்வமாக     
 ஏற்றுக்ெகாள்வது
2.  தங்கள் விருப்பப்படி ெதாழிலாளர் அைமப்புகைள   
 உருவாக்கவும், இருக்கும் அைமப்புகளில் ேசர்ந்து   
 ெகாள்ளவும், ெதாழிலாளர்கைள ஒருங்கிைணக்கும்   
 முயற்சிகளில் ஈடுபடவும் உரிைம வழங்குவது
3. ேவைலவாய்ப்பிலும் பணியிடத்திலும் நிகழும் 
 பாரபட்சங்களில் இருந்து பாதுகாப்பது
4. பணியிடப் பாதுகாப்புக்கும் ஆேராக்கியத்துக்கும்   
 வசதி வழங்குவது
5. ஊதியப் பாதுகாப்பு
6. கட்டாய சமூகநலத் திட்டங்கள்
7. திறன் பயிற்சி வாய்ப்புகள்
8. ேவைலவாய்ப்பிலும் பணியிடத்திலும் குைறந்தபட்ச 8. 
 வயது வரம்ைப நைடமுைறப்படுத்துவது

10. முைறயாக ஒழுங்கைமக்கப் படாதது

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் மிகவும் 
ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 
ெதாழிலாளர்களாக அங்கீகரிக்கப் படுவதற்கும் தங்கள் 
உரிைமகைளப் ெபறுவதற்கும் ஒேர வழி முைறயாக 
ஒருங்கிைணந்து ேபாராடுவேத ஆகும். இருந்தாலும் இவர்கள் 
தத்தமது வீடுகளில் இருந்து ேவைல ெசய்வதால் இவர்கைள 
ஒருங்கிைணப்பது கடினமாக இருக்கிறது. இந்தச் சவாைலயும் 
மீறி வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
ெதாழிற்சங்கங்களாகவும், ெதாழிலாளர் அைமப்புகளாகவும், 
கூட்டுறவு சங்கங்களாகவும், உற்பத்தியாளர் 
நிறுவனங்களாகவும், சுய உதவிக் குழுக்களாகவும், வட்டார 
அைமப்புகளாகவும் ஒன்றிைணந்து வருகின்றனர். இவ்வாறு 
ஒன்றுகூடி தங்களுக்ேகற்ற ெகாள்ைககளுக்காகவும், 
சமூகநலத் திட்டங்களுக்காகவும், நியாயமான ஊதியமும் 
ேபானஸும் ேகட்டும் ேபாராடி வருகின்றனர். அேதேபால இந்த 
அைமப்புகள் ஒன்றிைணந்து ேநரடியாகப் ெபாருட்கைளச் 
சந்ைதயில் விற்பைன ெசய்யவும், ேசமிப்பு/கடன்வசதி ேபான்ற 
நிதி உதவிகளுக்காகவும், அடிப்பைட வசதிகளுக்காகவும், 
வீட்டு வசதிக்காகவும்கூட குரல் ெகாடுக்கின்றனர். 



11. சுயமதிப்பும் விழிப்புணர்வும் இல்லாமல் இருப்பது

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெபரும்பாலும் துண்டுதுண்டாகச் சிதறி எந்த 
அங்கீகாரமும் இல்லாமல் வீட்டுக்குள் இருந்து ேவைல ெசய்கிறார்கள். இது அவர்களின் 
சுயமதிப்ைபயும் சுயமரியாைதையயும் குைறத்து, வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் 
ெபாருளாதாரத்துக்கும் தங்கள் பங்களிப்ைபப் பற்றிய விழிப்புணர்ேவ இல்லாமல் ஆக்கி 
விடுகிறது. இவர்கள் யாருக்காக ேவைல ெசய்கிேறாம் என்று ெதரியாமல், அவர்கள் 
தயாரித்துத் தரும் ெபாருட்களின் சந்ைத வடிவத்ைதயும் இடத்ைதயும் மதிப்ைப 
உணராமல் இருக்கிறார்கள். இதனால் இவர்களால் நியாயமான ஊதியம் ேகட்ேடா நல்ல 
பணி வசதிகைளக் ேகட்ேடா குரல் ெகாடுக்க முடிவதில்ைல. 
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உலகளாவிய ஆைட விநிேயாகச் சங்கிலிகைளயும் அவற்றில்  
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் பங்ைகயும் பற்றிய 
அறிமுகம்

ILO வைரயைறயின்படி உலகளாவிய விநிேயாகச் சங்கிலிகள் என்பைவ 
“ெபாருட்கைளயும் ேசைவகைளயும் தயாரிப்பதுடன் வடிவைமப்பு, உற்பத்தி, விநிேயாகம் 
ேபான்ற பல்ேவறு நிைலகளில் மதிப்புக் கூட்டி வாடிக்ைகயாளர்களுக்குக் கிைடக்கச் 
ெசய்யுமாறான பன்னாட்டுச் ெசயல்பாடுகளின் ஒருங்கிைணப்ைபக்  குறிக்கின்றன1”.

உலகளாவிய ஆைட விநிேயாகச் சங்கிலிகள் பல நாடுகளில் பரவியுள்ளது. பல 
நிறுவனங்கள் தங்கள் ஆைட உற்பத்திைய ெவவ்ேவறு நாடுகளில் உள்ள சப்ைளயர்கள், 
ெதாழிற்சாைலகள் மற்றும் பணியாளர்களுக்குப் பிரித்துக் ெகாடுத்து உற்பத்திச் 
ெசலைவக் குைறத்து உற்பத்தி விகிதத்ைதப் ெபருக்கிக் ெகாள்கின்றன. 

ஓர் உலகளாவிய விநிேயாகச் சங்கிலியில் உற்பத்தியின் பல்ேவறு நிைலகளிலும் 
ெசயல்களிலும் பலர் ஈடுபடுகிறார்கள். பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் பிராண்டுகளும் 
ெபரும்பாலும் தங்கள் ெசாந்த நாட்டில் ெதாழிற்சாைலகைள நடத்துவதில்ைல. 
அவர்களின் சார்பாக உற்பத்தி ெசய்ய ேவறு நாடுகளில் தனி ஒப்பந்த நிறுவனங்கைள 
ஈடுபடுத்துகின்றன. இந்த ஒப்பந்த உற்பத்தியாளர்களின் பணி ேமற்ெகாண்டு 
கீழிறங்கும்ேபாது பல நிைலகளில் துைண-ஒப்பந்ததாரர்களுக்குப் ேபாகிறது. கீழ்வரும் 
அட்டவைணயில் ஓர் உலகளாவிய விநிேயாகச் சங்கிலியின் உள்ள பல 
பங்குதாரர்கைளயும் அவர்களின் பங்ைகயும் பற்றிய விளக்கம் இருக்கிறது.

அட்டவைண 2: உலகளாவிய விநிேயாகச் சங்கிலியில் உள்ள பல நிைலகள்
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விற்பைன/பிராண்டு தைலைமயகம்

விற்பைன நிறுவனம் அல்லது பிராண்டின் முக்கியச் ெசயல்பாடுகள்: 

I. பின்னணிச் ெசயல்பாடுகள்
1. தயாரிப்பு வடிவைமப்பு
2.  விநிேயாகச் சங்கிலி வடிவைமப்பு

II. முன்னணிச் ெசயல்பாடுகள்
1.  பிராண்டிங்
2. மார்க்ெகட்டிங்

பகுதி 3: 
உலகளாவிய ஆைட வீடு சார்ந்த 

ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும்

உலகளாவிய ஆைட விநிேயாகச் சங்கிலிகைளயும் அவற்றில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் பங்ைகயும் பற்றிய அறிமுகம்

உள்நாட்டு விநிேயாகச் சங்கிலிகளும் உலகளாவிய விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் 
இருந்து இைவ ேவறுபடும் விதமும்

ெதாழிலாளர்கேள நடத்தும் நிறுவனங்களுக்கும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்குமான 
விநிேயாகச் சங்கிலிகள்
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பிராண்டுக்கான வட்டாரக் ெகாள்முதல் அலுவலகம்

இது விற்பைனயாகும் பிராண்டின் அதிகாரப்பூர்வ அங்கமாகும். ெபாதுவாக இது 
உற்பத்தி நடக்கும் நாட்டிேலா வட்டாரத்திேலா இயங்கும். இந்த அலுவலகத்தின் 
முக்கியச் ெசயல்பாடுகள்: 

1. விற்பைன நிறுவனத்தின் வடிவைமப்பு ைமயத்துடனும்  ஏற்றுமதி   
 நிறுவனத்தின் (சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைல) வடிவைமப்புக் குழுவுடனும்  
 ேசர்ந்து டிைசன்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது

2. ஏற்றுமதி நிறுவனத்துடன் ேசர்ந்து சாம்பிள் மற்றும் மாதிரி உற்பத்தி   
 ஆய்வுகளின் அடிப்பைடயில் ஒவ்ெவாரு தயாரிப்புக்கும்     
 ஆகக்கூடிய உற்பத்திச் ெசலைவ நிர்ணயிப்பது

3. ஆைடகள் உற்பத்தியாகும் ஏற்றுமதி நிறுவனத் ெதாழிற்சாைலகைள   
 அடிக்கடி ேமற்பார்ைவயிட்டுச்  ேசாதைன ெசய்வது (கீழ்நிைலகளில்   
 இயங்கும் துைண-ஒப்பந்ததாரர்களின் இடங்கைளச் ேசாதைன ெசய்வதும்)

4. ஆைடகள் உற்பத்தியாகும் ஏற்றுமதி நிறுவனத் ெதாழிற்சாைலகள்   
 அைனத்ைதயும் பற்றிய விவரங்கைளப் பதிவுெசய்து பராமரிப்பது. இந்தத்  
 தகவல்கள் ைமய அலுவலகத்துடன் பகிரப்பட்டிருக்கும். 

சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகளும் (ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள்) 
துைண-சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகளும்

சப்ைளயர் அல்லது துைண-சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகள் சில்லைற விற்பைன 
பிராண்டின் சார்பில் ஆைடகைள உற்பத்தி ெசய்து தருவதால் உற்பத்தியாளர்கள் 
என்றும் வழங்கப்படுவதுண்டு. உற்பத்திச் ெசயல்முைறயில் மூலப் ெபாருள் 
ெகாள்முதல், துணி கத்தரித்தல், ைதயல், அலங்கார ேவைலப்பாடுகள் 
(ேதைவப்பட்டால்), ஃபினிஷிங், தர ேசாதைனகள், இஸ்திரி, மடிப்பு, ேபக்ேகஜிங் 
ஆகிய அைனத்தும் அடங்கும். இைவ அைனத்தும் எப்ேபாதும் ெதாழிற்சாைல 
ஊழியர்களாேலேய ெசய்யப்படுவதில்ைல. இவற்றில் சில ெசயல்பாடுகள் வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு ஆர்டர் அடிப்பைடயில் ெசல்கின்றன. 

சில்லைற விற்பைன பிராண்டுகள் தங்களுக்கு நல்ல விைலயிலும், தரத்திலும், 
ெசான்ன ேநரத்திலும் உற்பத்தி ெசய்து  தரும் சப்ைளயர்களுக்ேக ெதாடர்ந்து 
ேவைல தருவார்கள். ஒருசில பிராண்டு நிறுவனங்கள் இவற்ேறாடு கூடுதலாக 
உற்பத்தியாளைரத் ேதர்ந்ெதடுக்கும்ேபாதும் சமூக உடன்பாடுகைளயும் 
கணக்கில் எடுத்துக் ெகாள்கின்றன.

ஒரு சில்லைற விற்பைன நிறுவனம் அல்லது பிராண்டு தனது நிறுவனத்தின் 
வணிக உத்திகளுக்கு ஏற்றவாேற உற்பத்திைய வடிவைமக்கிறது. அவர்களின் 
உற்பத்திைய ஒரு நாட்டிேலா பல நாடுகளிேலா இருக்கும் ஒரு சப்ைளயருக்ேகா 
பல சப்ைளயர்களுக்ேகா பிரித்துக் ெகாடுக்கலாம். சப்ைளயர் நிறுவனங்கள் 
பிறகு தங்கள் நாட்டிலுள்ள பிற துைண-சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகளுக்கு இந்தப்
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பணிகைள வழங்கலாம். உதாரணமாக, சுவீடன் நாட்ைடச் ேசர்ந்த H&M 
பிராண்டுக்கு வங்கேதசத்தில் நூற்றுக்கணக்கான சப்ைளயர்கள் இருக்கிறார்கள். 
இவர்களிடம் ெசாந்தத் ெதாழிற்சாைலகள் இருந்தாலும் இவர்கள் அடுத்த படியாக 
1,500-கும் ேமற்பட்ட ெதாழிற்சாைலகளுக்குத் துைண-ஒப்பந்த அடிப்பைடயில் 
நாடு முழுவதும் இந்தப் பணிகைளப் பிரித்துக் ெகாடுக்கின்றன2. இதுேபான்ற 
ெதாழிற்சாைலகள் பிரிண்டிங், எம்பிராய்ெடரி, சலைவ, பின்னல் ேபான்ற 
பல ேவைலகைளத் தனித்தனியாகச் ெசய்கின்றன. இந்த பிராண்டு தனது 
உற்பத்திைய 25க்கும் ேமலான நாடுகளில் ஒப்பந்த அடிப்பைடயில் பிரித்துள்ளது3. 
ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்பைடயில் பல ெதாழிற்சாைலகள் ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட 
பிராண்டுகளுக்காக உற்பத்தியில் ஈடுபடுவதும் ெதரிய வந்துள்ளது. உதாரணமாக, 
H&M ஆைடகைளத் தயாரிக்கும் ஒரு ெதாழிற்சாைலேய Tesco, M&S, Primark, 
Zara ேபான்ற பிராண்டுகளுக்கும் ஆைட உற்பத்தி ெசய்து ெகாடுக்கலாம்4.   

சப்ைளயர் மற்றும் துைண-சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகள் உள்நாட்டு 
சட்டதிட்டங்களுக்கு இணங்கி பிராண்டு நிறுவனத்தின் ேகாட்பாடுகளுக்கும் 
உட்பட்டு இயங்க ேவண்டும் . உள்நாட்டு அரசு அதிகாரிகளும், ரீெடயில் 
நிறுவனத்தின் சார்பில் வரும் தனிச் ேசாதைனயாளர்களும், (சட்டங்களுடன் 
இணங்குவதற்காக) சப்ைளயர் நிறுவனத்தின் சார்பிேலேய வரும் தனிச் 
ேசாதைனயாளர்களும், வட்டாரக் ெகாள்முதல் அலுவலகங்களின் ேசாதைனக் 
குழுக்களும் இங்ேக அடிக்கடி ேசாதைனகைளயும் தணிக்ைககைளயும் 
நடத்துவதுண்டு. ெதாழிலாளர் நலச் சட்டங்களும் உற்பத்தி விதிமுைறகளும் 
ஒழுங்காகப் பின்பற்றப் படுவைதச் ேசாதித்து உறுதிெசய்வேத இதன் ேநாக்கம் 
ஆகும். இத்ெதாழிற்சாைலகளின் ஊழியர்கள் நிரந்தர அடிப்பைடயிலும் ஒப்பந்த 
அடிப்பைடயிலும்  பணியில் இருப்பார்கள். நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு அைடயாள 
அட்ைட, எழுத்துப்பூர்வப் பணி ஒப்பந்தம், ேவைலவாய்ப்புச் சலுைககள் 
ஆகியைவ கிைடக்கும். ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு இைவ எல்லாம் கிைடக்கலாம், 
கிைடக்காமலும் இருக்கலாம். 

ஒரு பிராண்டால் முைறயாக அங்கீகரிக்கப்படும் ெதாழிற்சாைலகள் அதனுடன் 
ஒப்பந்த உறவுமுைறயில் இயங்கும். அந்தத் ெதாழிற்சாைலயின் பணியாளர்கள் 
ெதாழிலாளர் சட்டங்களின்படி ஊழியர்களாக அங்கீகரிக்கப் படுவார்கள். 
இருந்தாலும் முைறயான ஒப்பந்த உறவுமுைறகள் முதல்நிைல உற்பத்திையத் 
தாண்டியதும் காணாமல் ேபாகின்றன. அதற்குக் கீேழ எல்லாேம வாய்ெமாழி 
ஒப்பந்தம்தான். 

ஒப்பந்ததாரர்களும் துைண-ஒப்பந்ததாரர்களும்

ெதாழிற்சாைலக்கு ெவளிேய நடக்கும் உற்பத்தியின் ஒரு பங்ைக 
ஒருங்கிைணத்துக் ெகாடுக்கும் தனிநபர்கள் அல்லது சிறு நிறுவனங்கேள 
ஒப்பந்ததாரர்கள் எனப்படுவார்கள். இவர்களுக்கு இைடத்தரகர்கள், 
சப்-காண்ட்ராக்டர்கள் என்று பல ெபயர்கள் உண்டு. ஒரு விநிேயாகச் 
சங்கிலியில் பல நிைலகளில் ஒப்பந்ததாரர்கள் இருக்கலாம். அைனவைரயும் 
ஒட்டுெமாத்தமாக இந்தச் ெசாற்களால் குறிக்கலாம். 

சப்ைளயர் அல்லது துைண-சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகளுக்கும் 
பட்டைறகள் அல்லது வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் 
இைடேய பாலமாக இருப்பது இவர்கேள. ெபாதுவாக சப்ைளயர் 
அல்லது துைண-சப்ைளயர் நிறுவனங்கேள இவர்கைள ஒப்பந்த 
அடிப்பைடயிேலா பீஸ்-ேரட் அடிப்பைடயிேலா பணியமர்த்தும். இவர்கள் 
தங்கள் அருகாைமயில் உள்ள சிறுசிறு பட்டைறகேளாடும் ேசர்ந்து 
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ேவைல ெசய்து தருவார்கள். இவர்கள் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
வசிக்கும் அேத பகுதியில் வசிக்கலாம் அல்லது அருகில் ேவறு ஒரு இடத்திலும் 
வசிக்கலாம். விநிேயாகச் சங்கிலியின் இந்த நிைலயில் அருகருேக வசிப்பது 
அவசியமாகிறது. ஒப்பந்ததாரர்கள் சப்ைளயர் அல்லது துைண-சப்ைளயர் 
நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் அல்ல. இவர்களின் சில  முக்கியச் ெசயல்பாடுகள்:

- பட்டைறகளுக்ேகா வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்ேகா ேவைல  
 ெகாடுத்து அவர்களிடமிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ெபாருட்கைளப் ெபறுவது
- பிற துைண-ஒப்பந்ததாரர்களுக்ேகா இைடத்தரகர்களுக்ேகா    
 சப்-காண்ட்ராக்ட் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்ேகா   இது  
 ெதாழிலில்  வளர்ந்த ஒரு வீட்டுப் பணியாளராகேவ இருப்பார்). இந்த   
 இைடத்தரகர்கள் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்ேகா ேநரடித்  
 ெதாடர்பில் இருப்பார்கள்.  மிகப் ெபரிய ஆர்டர்கைள மிகக் குறுகிய   
 கால அவகாசத்தில் முடித்துக் ெகாடுக்க ேவண்டி வரும்ேபாது இப்படி   
 நடப்பதுண்டு.

வீட்டுப்  பணியாளர்கள் 

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கேள இந்த விநிேயாகச் சங்கிலியின் 
கைடசி நிைலயில் இருக்கிறார்கள். இதுவைர விளக்கியபடி இவர்கள் பீஸ்-ேரட் 
அடிப்பைடயில் ஒரு ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்ேதா இைடத்தரகரிடமிருந்ேதா ஆர்டர் 
ெபறுகிறார்கள். வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ஓர் ஆைடயின் குறிப்பிட்ட 
பகுதிகைளேயா ெமாத்த ஆைடையேயாகூட ைதத்துத் தருவார்கள்; எம்பிராய்ெடரி 
ேபான்ற அலங்கார ேவைலப்பாடுகைளச் ெசய்வார்கள்; மற்றும்/அல்லது 
ஆைடகைள ஃபினிஷிங் பார்த்து மடித்து ேபக்கிங் ெசய்வார்கள். வழக்கமாக, 
ஒப்பந்ததாரர்கேள இவர்களுக்குத் ேதைவயான மூலப் ெபாருட்கைளயும் பணி 
ஆர்டர்கைளயும் அவற்றுக்கான வழிமுைறகைளயும் ெகாடுத்து விடுவார்கள். 
பிறகு குறித்த ேததியில் வந்து முடித்துக் ெகாடுக்கப்பட்ட ஆர்டர்கைளப் ெபற்றுக் 
ெகாள்வார்கள். இதற்கு ஈடாக, முடித்துக் ெகாடுத்த பீஸ் எண்ணிக்ைகயின்படி 
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் கிைடக்கும். முன்னணி 
ஆைட பிராண்டு நிறுவனங்களுக்கு இவர்கள் தங்கள் விநிேயாகச் சங்கிலியில் 
இருப்பது ெதரியேவ ெதரியாது அல்லது அப்படித் ெதரிந்தாலும் கண்டும் காணாத 
நிைலதான். 

பின்வரும் விளக்கப்படத்தில் சப்ைளயர், துைண-சப்ைளயர், ஒப்பந்ததாரர், 
வீட்டு ேவைலத்ெதாழிலாளர் ஆகிேயாருக்கு இைடேயயான இைணப்புகள் 
காட்டப்பட்டுள்ளன. இந்தப் படத்தில் காட்டப்படும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்து ேவைல ெபறுகிறார்கள். 
அந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு சப்ைளயர் அல்லது துைண-சப்ைளயர் 
ெதாழிற்சாைலகள் ேவைல  ெகாடுக்கிறார்கள். மாறாக வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் துைணத் ெதாழிற்சாைலகளுக்கு உற்பத்தி ெசய்து 
தரும் சிறு பட்டைறகளிடம் இருந்தும் ேவைல ெபறலாம். 



4. உற்பத்திச் ெசலவின் சுைம

உடல் உைழப்ேபாடு கூடுதலாக வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்  உற்பத்திச் 
ெசலவின் ஒரு பங்ைகயும் ஏற்க ேவண்டி வருகிறது. இவ்வாறான ெசலவுகளில் குறிப்பிடத் 
தக்கைவ: 

          
  

5. நிைலயில்லாத பணி ஆர்டர்கள்

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குக் கிைடக்கும் ேவைலக்கு உத்திரவாதம் 
இருப்பேத இல்ைல. ெதற்கு ஆசிய நாடுகளில், ஆைட உற்பத்தித் துைறயில் வருடத்துக்கு 
6-8 மாதங்களுக்கு ேவைல இருக்கும் (திருப்பூர், தாக்கா ேபான்ற ஆைட உற்பத்தி 
ைமயங்கள் இதற்கு விதிவிலக்கு). இந்த மாதங்களிலும் சிலசமயம் அதிக ேவைல 
இருக்கும், சிலசமயம் ேவைலேய இருக்காது. அதிக ேவைல இருக்கும் நாட்களில் 
மாதத்தில் 30 நாட்களும் தினமும் 10-14 மணிேநரம் ஓய்வின்றி உைழக்க ேவண்டி 
இருக்கும். ேவைல குைறவான நாட்களில் மாதத்தில் 10-15 நாட்களுக்கு தினமும் 5-8 
மணிேநரம் ேவைல இருக்கும். 

இப்படி உத்திரவாதம் இல்லாத ேவைல ஒருவித மன உைளச்சைலயும் அச்சத்ைதயும் 
கூடேவ தருகிறது. வீட்டுப்பணியாளர்கள் ேவைலக்காக ஒப்பந்ததாரர்கைளயும் 
இைடத்தரகர்கைளயுேம முழுவதும் எதிர்பார்த்து இருக்க ேவண்டும். அதனால் 
ஒருசிலர் கூடுதல் ஊதியம் ேகட்டாேலா தாங்கள் தயாரிக்கும் ஆைடகள் எங்ேக 
விற்பைனயாகின்றன என்று ெதரிந்து ெகாள்ள முயன்றாேலா கிைடக்கிற ேவைலையயும் 
இழக்க ேநரிடுகிறது. 

ஆைடத் ெதாழில்துைறயில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தங்களுக்குத் 
ெதரிந்த ேவைல கிைடக்காவிட்டால் கிைடக்கிற ேவைல எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக் 
ெகாள்கிறார்கள். உதாரணமாக, எம்பிராய்ெடரியில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள் அந்த ேவைல 
இல்லாதேபாது பீஸ்-ேரட் குைறவாக இருந்தாலும் நூல் ெவட்டுவது, குஞ்சம் ைவப்பது 
ேபான்ற ேவைலகைளச் ெசய்கிறார்கள். ேமலும் ஆைட உற்பத்தியில் ேவைல கிைடக்காத 
நாட்களில் பிற முைறசாராப் பணிகைளயும் ெசய்கிறார்கள். ெபரும்பாலும் இதுேபான்ற 
ேநரங்களில் மற்ற வீடுகளுக்கு வீட்டு ேவைல பார்க்கப் ேபாகிறார்கள். 

பின்வரும் விளக்கப்படத்தில் ெதற்கு ஆசியாவில் உள்ள H&M உற்பத்தி ைமயங்கள் 
காட்டப்பட்டுள்ளன. ேமலும் உற்பத்தி நடக்கும் நாடுகளில் உள்ள சப்ைளயர்களின் 
எண்ணிக்ைகயும் ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைகயும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

படம் 1: உலகளாவிய விநிேயாகச் சங்கிலியில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு ஒப்பந்தப் பணி வழங்குவது
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பன்னாட்டு பிராண்டு 

சப்ைளயர்-1/
ஏற்றுமதி நிறுவனம்-1

சப்ைளயர்-2/
ஏற்றுமதி நிறுவனம்-2

ஒப்பந்ததாரர்-1 ஒப்பந்ததாரர்-2 ஒப்பந்ததாரர்-3

சிறு பட்டைற துைண-ஒப்பந்ததாரர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலா

ளர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலா

ளர்

துைண-சப்ைளயர்-1

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலா

ளர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலா

ளர்



 

H&M நிறுவனம் சில நாடுகளில் தனது உற்பத்திச் ெசயல்முைறயின் சில 
பகுதிகளில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள ஈடுபடுத்திக் ெகாள்ள  
சப்ைளயர்கைள அனுமதிக்கிறது6. தங்கள் விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் இருந்தால் அதுகுறித்து சப்ைளயர்கள் பிராண்டுக்குத் 
ெதரிவிக்க ேவண்டும். ேமலும், ைகவிைன சார்ந்த ேவைலகள் இருந்தால் மட்டுேம 
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள ஈடுபடுத்தலாம் என்பது இந்த பிராண்டின் 
ெகாள்ைகயாக இருக்கிறது7. எ.கா.: எம்பிராய்ெடரி அல்லது மணி ேவைலப்பாடுகள். 
ெபாதுவாகக் கிைடக்கும் தகவல்களின் அடிப்பைடயில், H&M நிறுவனத்தின் ெதற்கு 
ஆசிய விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் இருக்கிறார்களா 
என்று கண்டறிவது கடினமாக இருக்கிறது.  

H&M ேபான்ற ஒருசில சில்லைற விற்பைன பிராண்டுகேள தங்கள் விநிேயாகச் 
சங்கிலிகளில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் இடம்ெபற்றிருப்பைத 
ஏற்றுக் ெகாள்கின்றன. ெபரும்பாலான ெபருநிறுவனங்களுக்கு வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் பங்களிப்பு ெதரிவேத இல்ைல அல்லது ெதரிந்தாலும் 
அைதக் கண்டும் காணாதது ேபால் இருக்கிறார்கள். 

உள்நாட்டு விநிேயாகச் சங்கிலிகளும் உலகளாவிய 
விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் இருந்து இைவ ேவறுபடும் விதமும்

உள்நாட்டு விநிேயாகச் சங்கிலிகள் ஒரு நாட்டின் எல்ைலகளுக்கு உள்ேளேய ெதாடங்கி 
முடிந்து விடுகின்றன. இவற்ைற ஒரு உள்நாட்டு பிராண்ேடா விற்பைன நிறுவனேமா 
ஏற்படுத்துகின்றன. இவற்றின் தயாரிப்புகள் உள்நாட்டு வாடிக்ைகயாளர்களுக்கானைவ. 

உள்நாட்டு விநிேயாகச் சங்கிலிகளுக்கும் உலகளாவிய சங்கிலிகளுக்கும் உள்ள சில 
முக்கியமான வித்தியாசங்கள்:
1.  உள்நாட்டு விநிேயாகச் சங்கிலிகள் உலகளாவிய சங்கிலிகைள விடப் ெபாதுவாக  
 மிகச் சிறியைவ
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படம் 2: ெதற்கு ஆசியாவில் H&M நிறுவனத்தின் விநிேயாகச் சங்கிலி5

துைண-சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகள் கத்தரித்தல், ைதயல், சலைவ, பின்னல், 
எம்பிராய்ெடரி, பிரிண்டிங், ெநசவு, ஸ்பின்னிங் ேபான்ற பல ேவைலகளில் 
ஈடுபட்டுள்ளன

50+ துைண- 
ெதாழிற்சாைலகள்

7+ துைண- 
ெதாழிற்சாைலகள்

வங்கேதசம்

இந்தியா

200+ 
சப்ைளயர்கள்

பாகிஸ்தான்

இலங்ைக

100+ 
சப்ைளயர்கள்

20+ 
சப்ைளயர்கள்

4+ 
சப்ைளயர்கள்

1500+ துைண- 
ெதாழிற்சாைலகள்

300+ துைண- 
ெதாழிற்சாைலகள்

 H&M
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2.  ெபரும்பாலும், உள்நாட்டு சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்கள் அல்லது பிராண்
 டுகள் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களிடம் ேநரடியாகேவ ஆர்டர்   
 ெகாடுக்கின்றன

3.  ெதற்காசிய நாடுகளின் உள்நாட்டு பிராண்டுகள் பன்னாட்டு பிராண்டுகேளாடு  
 ஒப்பிடுைகயில் சட்டதிட்ட உடன்பாடுகைள அவ்வளவு உறுதியாகக்    
 கைடபிடிப்பதில்ைல. சர்வேதச இணக்கத் தரநிைலகள் (பன்னாட்டு    
 பிராண்டுகளுக்குப் ெபாருந்துபைவ) உள்நாட்டு இணக்கத் தரநிைலகைள விட -  
 குறிப்பாக ெதற்கு ஆசியாவில் - மிகக் கண்டிப்பானைவயாக இருக்கின்றன. 

ஓர் உள்நாட்டு பிராண்டின் விநிேயாகச் சங்கிலியின் பல நிைலகைள இந்த விளக்கப்படம் 
காட்டுகிறது. 

 

ெதாழிலாளர்கேள நடத்தும் நிறுவனங்களுக்கும் கூட்டுறவு 
சங்கங்களுக்குமான விநிேயாகச் சங்கிலிகள் 

சப்ைளயர் 
ெதாழிற்சாைல

உள்நாட்டு பிராண்டு-1

துைண-சப்ைளய
ர் ெதாழிற்சாைல

ஒப்பந்ததாரர்

ஒப்பந்ததாரர்கள்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்

உள்நாட்டு பிராண்டு-2 உள்நாட்டு பிராண்டு-3

சப்ைளயர் 
ெதாழிற்சாைல

சிறு பட்டைறகள் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழி

லாளர்கள்

படம் 3: உள்நாட்டு விநிேயாகச் சங்கிலியில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு ஒப்பந்த ேவைல வழங்குவது

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
ஒன்றுகூடி ஓர் உற்பத்தியாளர் 
நிறுவனத்ைதேயா (பல வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ேசர்ந்து நிறுவியது) 
கூட்டுறவு சங்கத்ைதேயா அைமத்தால் 
அவர்கள் ேநரடியாக சில்லற விற்பைன 
பிராண்டிடம் இருந்ேத ஆர்டர்கைளப் 
ெபற முடியும். இது இவர்களுக்கு இைடேய 
இருக்கும் ஒப்பந்ததாரர்கைளயும் 
இைடத்தரகர்கைளயும்  நீக்கிவிடுகிறது. 
பின்வரும் விளக்கப்படத்தில் உள்ளபடி 
ேநபாளத்தில் இருக்கும் SABAH விநிேயாகச் 
சங்கிலி இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம். 



வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாள

ர்கள்
- CFC ைமயத்தில் 

இருந்து மூலப் 
ெபாருட்கைளப் 

ெபறுதல்
- வீட்டில் இருந்து 

ேவைல
- முடித்துக் ெகாடுத்த 

பீஸ்கைள CFC 
ைமயத்தில் திருப்பிக் 

ெகாடுத்தல்

 

 

படம் 4: வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் நடத்தும் சமூகநல நிறுவன 
விநிேயாகச் சங்கிலிக்கு ஓர் உதாரணம் - SABAH ேநபாளம்

பன்னாட்டு பிராண்டு

SABAH ேநபாளம்
- வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் நிர்வாகத்தில் இடம்பிடித்திருக்கிறார்கள்

- பன்னாட்டு பிராண்டுகளிடம் ேநரடியாக ஆர்டர் ெபறுகிறார்கள்

Homeworker

வணிக ஏற்பாட்டு ைமயம் (Trade Facilitation Centre - TFC)
- வடிவைமப்பு

- சாம்பிள்  தயாரித்தல் (வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்  ஈடுபடுவதுண்டு)

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாள

ர்கள்
- CFC ைமயத்தில் 

இருந்து மூலப் 
ெபாருட்கைளப் 

ெபறுதல்
- வீட்டில் இருந்து 

ேவைல
- முடித்துக் ெகாடுத்த 

பீஸ்கைள CFC 
ைமயத்தில் திருப்பிக் 

ெகாடுத்தல்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாள

ர்கள்
- CFC ைமயத்தில் 

இருந்து மூலப் 
ெபாருட்கைளப் 

ெபறுதல்
- வீட்டில் இருந்து 

ேவைல
- முடித்துக் ெகாடுத்த 

பீஸ்கைள CFC 
ைமயத்தில் திருப்பிக் 

ெகாடுத்தல்
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ெபாது ஏற்பாட்டு ைமயம்                      
(Common Facilitation 

Centre - CFC)
- ேமலாளராக 

ஒரு வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

- வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்க

ள் CFC ைமயத்தில் 
ேவைல ெசய்வார்கள் 
(தங்கள் வீடுகளுக்கு 

அருகில்)
- பீஸ்கள் 

விநிேயாகிக்கப்பட்டுத் 
திரும்பப் ெபறப்படும்

- தரச் சரிபார்ப்பு

ெபாது ஏற்பாட்டு ைமயம்                      
(Common Facilitation 

Centre - CFC)
- ேமலாளராக 

ஒரு வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

- வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்க

ள் CFC ைமயத்தில் 
ேவைல ெசய்வார்கள் 
(தங்கள் வீடுகளுக்கு 

அருகில்)
- பீஸ்கள் 

விநிேயாகிக்கப்பட்டுத் 
திரும்பப் ெபறப்படும்

- தரச் சரிபார்ப்பு

ெபாது ஏற்பாட்டு ைமயம்                      
(Common Facilitation 

Centre - CFC)
- ேமலாளராக 

ஒரு வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

- வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்க

ள் CFC ைமயத்தில் 
ேவைல ெசய்வார்கள் 
(தங்கள் வீடுகளுக்கு 

அருகில்)
- பீஸ்கள் 

விநிேயாகிக்கப்பட்டுத் 
திரும்பப் ெபறப்படும்

- தரச் சரிபார்ப்பு







ஒருங்கிைணத்தல்

வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் ெபரும்பாலும் தனித்தனியாகப் பிரிந்ேத பணி 
ெசய்கிறார்கள். இதனால் அவர்கைள மற்றவர்கள் ஒன்றிைணத்து முைறப்படுத்த 
முயல்வேதா, அவர்கேள இதற்காக முயற்சி எடுப்பேதா சவாலாக இருக்கிறது. 
இருந்தாலும், கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் அவர்களின் ெசாந்த முயற்சிகளாலும் பிறரின் 
முயற்சிகளாலும் அவர்கள் பலதரப்பட்ட அைமப்புகளில் முைறப்படுத்தப்  பட்டுள்ளனர். 
இவ்வாறு ஒன்றிைணவதால், அவர்கள் பிறரின் நம்பிக்ைகையப் ெபறுவேதாடு, ஒரு 
வலிைமையயும் கூட்டு ேபர அந்தஸ்ைதயும்  ெபறுகிறார்கள். வீடுசார்ந்த 
ெதாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்ேதாடு ெதாடர்புைடய முடிவுகைள எடுப்பதில் இந்த 
அைமப்புகைள சமீபத்தில் பரவலாக அரசுகளும், ேவைல வழங்குநர்களும், சர்வேதச 
நிறுவனங்களும்கூடக் கலந்தாேலாசிக்கிறார்கள். 
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பகுதி 4: 
ஒருங்கிைணத்தல்

உற்பத்தியாளர் நிறுவனமாக ஒருங்கிைணத்தல்
கூட்டுறவு சங்கமாக ஒருங்கிைணத்தல்

ெதாழிற்சங்கமாக ஒருங்கிைணத்தல்
கூட்டு ேபரமும் அதன் ேநாக்கமும்



அட்டவைண 3: பயிற்சியாளருக்கான குறிப்பு
வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களின் அைமப்புகள், நன்ைமகள் & சவால்கள்
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ெதாழிற்சங்க
ங்கள்

கூட்டுறவுகள் 
அல்லது 
உற்பத்தியாளர் 
நிறுவனங்கள்

சுய உதவிக் 
குழுக்கள் 
(Self-Help 
Groups - SHG)

சமூகம் சார்ந்த 
அைமப்புகள் 
(Community 
Based 
Organizations 
- CBO)

● “ேவைல வழங்குநர்” அல்லது    
 அரசுடன் கூட்டு ேபர அந்தஸ்து
● ெகாள்ைகப் பரப்புைர
● தகவல்கைளயும் அனுபவங்கைளயும்     
 பகிர்தல்
● அங்கீகாரம்
● அரசு நலத் திட்ட அணுகல்
● தைலவர்கைள உருவாக்குவதும்    
 முடிெவடுப்பதில் பங்ேகற்பதும்

● சந்ைத அணுகல்
● சந்ைதயுடன் முன்வரிைச மற்று         
 ம் பின்வரிைச இைணப்புகள்
● ெதாடர்ந்த பணி
● நல்ல ஊதியங்கள்
● சமூக நலத் திட்ட அணுகல்
● ெபரிய ஆர்டர்கள் கிைடக்கும்
● உதவித் ெதாைக, கடன், நிறுவனப்   
 பங்கு விற்பைன என முதலீட்டு    
 வாய்ப்புகள்
● விநிேயாகச் சங்கிலியில்      
 ெவளிப்பைடத்தன்ைம
● திறன் பயிற்சி
● விநிேயாகச் சங்கிலியில்      
 ேமலாளர்களாகவும்,      
 வடிவைமப்பாளர்களாகவும் 
 முன்ேனறும் வாய்ப்பு

● ேசமிப்பும் குழுவுக்குள் கிைடக்கும்   
 கடன் வசதியும்
● முைறயான வங்கி அைமப்புக்கு    
 அணுகல்
● மூலப் ெபாருள் வாங்குவதிலும்    
 விற்பைனச் சந்ைதயிலும் கூட்டு    
 எண்ணிக்ைகயின் நன்ைமகள்
● திறன் பயிற்சி
● தைலவர்கள் உருவாகும் சூழல்

● ேசமிப்பும் அைமப்புக்குள் கிைடக்கும்   
 கடன் வசதியும்
● முைறயான வங்கிகளிடமிருந்து கடன்   
 வசதி
● அடிப்பைடச் ேசைவ அணுகல்
● தைலவர்கள் உருவாகும் சூழல்

ஒருங்கிைண
ப்பின் வைக

● ஒழுங்கற்ற   
 வருமானம்
● நிைலயற்ற   
 ேவைல
● சமூகநலம்
● விற்பைனச்   
 சந்ைத அணுகல்
● இைடத்தரகர்க    
 ளின் சுரண்டல்
● குைறந்தபட்ச   
 ஊதியம்/ 
 விைலவாசி
● நிதி திரட்டும் வசதி
● OSH அணுகல்
● சட்டதிட்டங்கள்
● அங்கீகாரம்   
 இன்ைம
● சமூகநல    
 உதவிகளில் பயன்  
 கிைடக்காதது
● புலம்ெபயர்வு
● அடிப்பைடச்   
 ேசைவகளும்   
 வீட்டு வசதியும்

இந்த வைகயின் நன்ைமகள் ஒருங்கிைணப்பின் 
உள்ள சவால்கள்



ேமலுள்ள அட்டவைணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நன்ைமகள் அந்தந்த வைகக்ேக 
பிரத்திேயகமான ‘சிறப்பு நன்ைமகள்’ ஆகும். இவற்ைறப் ெபாறுத்தவைர 
ெதாழிற்சங்கங்களின் பங்கும் தாக்கமும் குறிப்பிடத்தக்க வைகயில் ெபரியது. 
பிற ஒருங்கிைணப்பு முைறகளிலும் அவற்றின் ேநாக்கத்ைதயும் உறுப்பினர் 
எண்ணிக்ைகையயும் ெபாறுத்து இந்தப் பலன்கள் அதிகமாகேவா குைறவாகேவா 
கிைடக்கும். 

ஏன் ஒருங்கிைணக்க ேவண்டும்?

வீட்டுப்பணியாளர்கள் அைனவரும் முைறசாராப் பணியாளர்கள் ஆவார்கள். இந்தியா, 
வங்கேதசம், ேநபாளம், பாகிஸ்தான் ேபான்ற பல ெதற்காசிய நாடுகளில் ஆைட 
உற்பத்திச் சங்கிலியில் இவர்கள் ெபரும்பங்கு வகிக்கிறார்கள். 2ஆம் பிரிவில் ெசான்னபடி, 
அவர்கள் ெபரும்பாலும் நல்ல ேவைலச் சூழைலப் ெபறுவதில்ைல. பின்வரும் சவால்கள் 
அவர்களுக்குப் ெபாதுவாகேவ இருக்கின்றன: 

1.  குைறந்த ஊதியங்கள்
2.  ஒழுங்கற்ற பணியும் பணி ேநரங்களும்
3.  சவாலான பணிச் சூழல்கள்
4.  சட்டப்பூர்வப் பாதுகாப்பின்ைம
5.  சமூகநலத் திட்டங்கள் கிைடக்காதது
6.  கைடசியில் யாருக்காக ேவைல ெசய்கிேறாம் என்று ெதரியாதது
7.  வன்முைறயும் உபத்திரவமும்
8.  ஒன்றுபட்ட குரலும் அங்கீகாரமும் இல்லாதது
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கூட்டணி 
அைமப்புகள்

● வட்டார அைமப்புகளுக்கும் ேதசிய   
 அைமப்புகளுக்கும் ஆதரவு
● வட்டார, ேதசிய மற்றும் சர்வேதச    
 அங்கீகாரம்
● விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரங்கைள    
 நடத்துவது
● ெதாழில்நுட்பச் சிக்கல்கைள அணுக   
 கூட்டாளர்களுடன் இைணவது
● நிதி திரட்டுவதற்காக உருவாகும்    
 கூட்டைமப்புகள்
● தகவல்களுக்கும் ெதாழில்நுட்பத்    
 திறனுக்கும் அணுகல்

முைறப்படுத்
தும் வைக

● ஒழுங்கற்ற   
 வருமானம்
● நிைலயற்ற   
 ேவைல
● சமூகநலம்
● விற்பைனச்   
 சந்ைத அணுகல்
● இைடத்தரகர்க    
 ளின் சுரண்டல்
● குைறந்தபட்ச   
 ஊதியம்/ 
 விைலவாசி
● நிதி திரட்டும் வசதி
● OSH அணுகல்
● சட்டதிட்டங்கள்
● அங்கீகாரம்   
 இன்ைம
● சமூகநல    
 உதவிகளில் பயன்  
 கிைடக்காதது
● புலம்ெபயர்வு
● அடிப்பைடச்   
 ேசைவகளும்   
 வீட்டு வசதியும்

இந்த வைகயின் நன்ைமகள் முைறப்படுத்துவதில் 
உள்ள சவால்கள்



வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சமூகத்தின் கண்களில் படுவேத 
இல்ைல. ஆைட உற்பத்தியில், விநிேயாகச் சங்கிலியில் இவர்கள் இருப்பேத 
பல பிராண்டுகளுக்கும் ெபருநிறுவனங்களுக்கும் ெதரிவதில்ைல. தாங்கள் 
யாருக்காக ேவைல ெசய்கிேறாம், தங்கள் உைழப்பில் உருவாகும் ஆைடகள் 
எங்ேக என்ன விைலக்கு விற்பைன ஆகின்றன என்பைதப் ேபான்ற தகவல்களும் 
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குத் ெதரிவதில்ைல. இதனால் அவர்கள் 
தாழ்வு மனப்பான்ைமக்கு உள்ளாவேதாடு குடும்பத்துக்கும், சமூகத்துக்கும், 
ெபாருளாதாரத்துக்கும் தாங்கள் ஆற்றும் பங்ைகப் பற்றிய புரிதேல இல்லாமல்  
இருக்கிறார்கள். இவர்களின் பிரச்சைனகைளத் தீர்க்க சட்டதிட்டங்கைள வகுப்பதில் 
அரசுகளும் அவற்றின் அைமப்புகளும் ெபரும்பாலும் கள அனுபவம் இல்லாமேல 
இருக்கின்றன. இவர்களின் பிரச்சைனகைள இவர்கேள எதிர்ெகாள்ள ஒருங்கிைணப்பு 
உதவுகிறது. ெதற்காசிய நாடுகளில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
விநிேயாகச் சங்கிலிகளுக்கு உள்ேளேய ெதாழிற்சங்கங்களாகவும், உற்பத்தியாளர் 
நிறுவனங்களாகவும், கூட்டுறவு சங்கங்களாகவும் ஒருங்கிைணகின்றனர். அந்தந்த 
நாடுகள் வழங்கும் அல்லது ேகாரும் சட்டப்பூர்வ, ெகாள்ைக மற்றும் இணக்கத்தன்ைம 
வைரயைறகளுக்கு ஏற்றபடி வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ஒருங்கிைணப்பு 
வைககைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாள்கின்றனர். வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர் 
அைமப்புகளில் உறுப்பினராக இருப்பது ஒருவருக்கு பின்வரும் நன்ைமகைளத் 
தருகிறது:

1.  ஒன்றுபட்டுக் குரல் ெகாடுத்து நல்ல ஊதியங்கைளயும் பணிச் சூழைலயும் ேகட்க   
 முடிகிறது
2.  பிராண்டுகளும், அரசுகளும், பிற பங்குதாரர்களும் அங்கீகரிக்கும் ஒரு     
 பிரதிநிதித்துவக் குரைல உருவாக்க முடிகிறது
3.  விற்பைனச் சந்ைதகைள அணுகி உற்பத்திையப் ெபருக்க முடிகிறது
4.  ெதாழிலாளர் உரிைமகள் மீறப்படாத நியாயமான விநிேயாகச் சங்கிலிகைள    
 உருவாக்க முடிகிறது
5.  சமூகநலத் திட்டங்கைளயும் அரசு வழங்கும் நலத் திட்டங்கைளயும் பயன்படுத்திக்   
 ெகாள்ள முடிகிறது
6.  ஒரு கூட்டுறுதிைய வளர்த்து சமூக அளவிலும் தனிமனித அளவிலும் முன்ேனற   
 முடிகிறது

படம் 5ல் விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் முைறப்படுத்தப் படாத பணியாளர்கள் 
காட்டப்படுகிறார்கள். இவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் பிரிந்து இருக்கிறார்கள். தங்கள் 
ேவைல அனுபவங்கைளயும் ஆேலாசைனகைளயும் பகிர்ந்து ெகாள்ள இவர்களுக்கு 
வாய்ப்பு கிைடப்பது ெவகு அரிது. 
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உற்பத்தியாளர் நிறுவனமாக ஒருங்கிைணத்தல்

உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் என்பது தனியார் நிறுவனமும் கூட்டுறவு சங்கமும் ேசர்ந்த 
ஒரு கலைவ ஆகும்1. அதாவது ஒரு தனியார் நிறுவனத்ைதப் ேபால முதலீடுகைளத் 
திரட்டவும் ெபரிய அளவில் உற்பத்தி ெசய்யவும் முடியும். ஆனால், இந்த வைகயில் 
ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்ைதப் ேபால உற்பத்தி ெசய்யும் பணியாளர்கேள (வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்) முதலாளிகளாவும் இருக்கிறார்கள். நிறுவனத்தின் 
முக்கியமான உற்பத்தியாளர்களும் பங்குதாரர்களும் ெதாழிலாளர்கேள 
ஆவார்கள். உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழுவில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குள் ேதர்ந்ெதடுக்கப் பட்டவர்கேள இயக்குநர்கைளப் 
ேபாலப் ெபாறுப்ேபற்பார்கள். நிறுவனத்தில் முதலீடு ெசய்யும் உறுப்பினர்களுக்கு 
லாபத்திலும் பங்கு உண்டு. பணியாளர்களும் சமூக உறுப்பினர்களுேம நிர்வாகத்ைதச் 
சுயமாக எடுத்து நடத்துவது உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தின் முக்கியக் குறிக்ேகாள்களில் 
ஒன்றாகும். ெதற்காசியாவின் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் ைகவிைனப் ெபாருட்கள் 
முதல்  மூலிைகச் ெசடிகளாலும் விவசாயத்தாலும் தயாரிக்கப்படும் ெபாருட்கள் வைர 
பலவற்ைறயும் விற்கின்றன. 

படம் 5: உலகளாவிய விநிேயாகச் சங்கிலிகளுக்காகத் திருப்பூரில் 
முைறப்படுத்தப் படாமல் பணியாற்றும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்
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ஒப்பந்ததாரர்-1 ஒப்பந்ததாரர்-2 ஒப்பந்ததாரர்-3

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்

பன்னாட்டு பிராண்டு 

சப்ைளயர்-1/
ஏற்றுமதி நிறுவனம்-1

சப்ைளயர்-2/
ஏற்றுமதி நிறுவனம்-2

சிறு பட்டைற துைண-ஒப்பந்ததாரர்
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உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களில் ெபண்பால் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களில் ெபண்களுக்கு உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தில் 
இருப்பது மிகவும் லாபகரமான ேதர்வாகும். இதன் நன்ைமகள் சில:

1. பணியாளர்கள் தங்கள் திறன்கைளயும், முதலீட்ைடயும், உபகரணங்கைளயும்    
 பகிர்ந்துெகாண்டு ெபரிய ஆர்டர்கைளயும் வழக்கமான ஆர்டர்கைளயும் ெபறலாம். 
2. இைடத்தரகர்களின் தயைவ எதிர்பார்க்காமல் பணியாளர்கள் ஒன்றிைணந்து   
 ேநரடியாக பிராண்டிடேம ஆர்டர் ெபறலாம். 
3. கூட்டு ேபர அந்தஸ்ைதப் ெபற்று அதிகமான பீஸ் ேரட் ேகட்கலாம். 
4. வங்கிகளில் தனிநபர் ேசமிப்புக் கணக்குகள், நன்ெகாைடயாளர்கள் வழங்கும்   
 உதவித்ெதாைககள், கடன், நிறுவனப் பங்குகள் எனப் பல வைககளில் வீடு சார்ந்த  
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் நிறுவனத்துக்கு முதலீட்ைடப் ெபறலாம். 
5. கூட்டு முயற்சியின் பலனாக ஓய்வூதியம், பணியாளர் காப்பீடு ேபான்ற சமூகநலத்   
 திட்டங்கைளப் ெபறலாம். 
6. பீஸ் ேரட் ேபெமண்ட்டுகள் வங்கிகளின் மூலம் வருவதாலும், வீடு சார்ந்த     
 ேவைலத்ெதாழிலாளர் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெசலவழிக்கும் ேநரத்துக்கும் 
 ெபறும் ஆர்டர் எண்ணிக்ைகக்கும் முைறயான பதிவுகள் இருப்பதாலும் விநிேயாகச்  
 சங்கிலியில் சிறப்பான ெவளிப்பைடத்தன்ைம இருக்கும். 
7. கூட்டு முயற்சியாக ெபண்கள் பலர் ேசர்ந்து திறன் பயிற்சிகளிலும் ைதயல் மிஷின்,   
 ைகத்தறி, இஸ்திரி மிஷின், ெமட்டல் டிெடக்டர் ேபான்ற உபகரணங்கைள    
 வாங்குவதிலும் முதலீடு ெசய்யலாம். 
8. வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கவும் விற்பைனச் சந்ைதகைள முைறயாக அணுகவும்   
 வடிவைமப்பாளர்கள், கணக்குதாரர்கள், மார்க்ெகட்டிங் நிபுணர்கள் ேபான்ற    
 ெபாறுப்புகளில் திறன்மிக்க ஊழியர்கைளப் பணியமர்த்திக் ெகாள்ளலாம். 
9. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு அருகில்     
 நடந்து ெசல்லும் தூரத்திேலேய நல்ல ெவளிச்சம், காற்ேறாட்டம், தீ அபாய    

 முன்ெனச்சரிக்ைககள்,  குடிநீர், கழிப்பைறகள் ேபான்ற வசதிகைளக் ெகாண்ட பணி 
 ைமயங்களில் பணி ெசய்யலாம். 
10. தங்கள் இருப்பிடத்துக்கு அருகிேலேய வருமானம் தரும் ெதாழில் வாய்ப்புகள்    
 குைறவாக இருக்கும் ெபண் பணியாளர்கள் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களின்    
 மூலம் எம்பிராய்ெடரி, உணவுத் தயாரிப்பு ேபான்றவற்ைறக் கற்றுக்ெகாண்டு    
 வருமானம் ஈட்டலாம். 

ெதற்காசிய உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு உதாரணங்கள்: 
Rangsutra Crafts India Limited, SADHNA, SABAH ேநபாளம், 
SABAH பூட்டான்

 

 

விளக்க உதாரணம்: Rangsutra Crafts India Limited

ரங்கசூத்ரா கிராஃப்ட்ஸ் இந்தியா லிமிெடட் (Rangsutra Crafts India Limited) 2004ல் 
ெதாடங்கப்பட்டது. 2006ல் ஓர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனமாகப் பதிவுெசய்யப்பட்டது. 
இந்நிறுவனம் இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள பீக்காேனர், பார்மர் 
பகுதிகளிலும், ஜம்மு காஷ்மீர், உத்திரப் பிரேதசம், மகாராஷ்டிரா, மணிப்பூர் 
ஆகிய மாநிலங்களிலும் உள்ள கிராமப் பகுதிகளில் ெசயல்படுகிறது. Rangsutra 
பிராண்டுக்காக ஏறத்தாழ 3,000 ைகவிைனத் ெதாழிலாளர்கள் ேவைல 
ெசய்கிறார்கள். இவர்களில் 2,200 ேபர் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களாகவும் 
இருக்கிறார்கள். இந்நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் குழுவில் ேதர்ந்த ெதாழில் 
நிபுணர்களும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும் ேசர்ந்ேத இருக்கிறார்கள். 
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இந்நிறுவனம் ைகவிைனத் ெதாழிலாளர்கள், ைதயல் ெதாழிலாளர்கள் 
மற்றும் கிராஃப்ட் ெதாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ஊக்குவிக்கிறது. 
அவர்களின் தயாரிப்புகைள ேநரடியாகச் சந்ைதயில் விற்பைன ெசய்வதாலும், 
ைகேவைலப்பாடுகள் அைமந்த துணிகைளயும் ேபார்ைவ கம்பளிகைளயும் 
தயாரிக்க அவர்கைள ஊக்கப்படுத்துவதாலும் அவர்களின் வருமானத்துக்கு 
நிைலயான வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன. Rangsutra வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள ஒன்றிைணத்து முைறப்படுத்தி, திறன் பயிற்சி 
அளித்து, டிைசன் உதவிகைள வழங்கி, ஆர்டர்கைளயும் ெபற்றுத் தருகிறது. புது 
தில்லியில் உள்ள பிராண்டு ஸ்ேடாரிலும் ஆன்ைலன் மூலமாகவும் இவர்களின் 
ெபாருட்கள் விற்பைன ஆகின்றன. இருந்தாலும் இவர்களின் வருமானத்தில் 
ெபரும் பங்கு உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டு பிராண்டுகள் வழங்கும் ெபரிய 
ஆர்டர்களில் இருந்ேத வருகிறது. 

இந்த பிராண்டின் சமூக முன்ேனற்றக் ெகாள்ைகயில் இருந்து தவறாமல் 
உற்பத்தி நடத்துவதற்காக, Rangsutra பல கிராமங்களில் உற்பத்தி ைமயங்கைள 
நிறுவியுள்ளது. இைவ அங்குள்ள வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் 
வீடுகளில் இருந்து கூப்பிடு தூரத்திேலேய இருக்கின்றன. அத்துடன் ெபண் 
பணியாளர்கள் தங்கள் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின்  விருப்பமான 
ேநரத்தில் வந்து ேவைல ெசய்யும்படியான வசதிகளும் உள்ளன. இந்த 
ைமயங்கைளத் ெதாழிலாளர்கேள நிர்வகித்துக் ெகாள்கிறார்கள். 

Rangsutra கைடபிடிக்கும் சில நல்ல ெநறிமுைறகள் இேதா:
1. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் காலப்ேபாக்கில் 
 பங்குதாரர்களாகவும், கிராஃப்ட் ேமலாளர்களாகவும், பிராண்டு     
 வடிவைமப்புக் குழுவின்  உறுப்பினர்களாகவும் முன்ேனறும் வாய்ப்புகள். 
2. பணியாளர்களுக்கு ேநரடி வங்கிப் பரிமாற்றங்களில் பீஸ் ேரட்     
 ேபெமண்ட்வழங்குவது. இதனால் ெவளிப்பைடத்தன்ைம அதிகரிக்கிறது. 
3. விநிேயாகச் சங்கிலியில் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய வளர்க்கும் ேநாக்கில்  
 பணியாளர்கள் ேவைல ெசய்த ேநரத்துக்கும் ெபற்ற பீஸ் ேரட்டுக்கும்   
 முைறயான பதிவுகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருவது. 
4. இந்த பிராண்டின் நியாயமான ெதாழில் ெகாள்ைககளுக்கு இணங்கி வீடு   
 சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களானெபண்களுக்கு ெதாடர்ச்சியாக   
 ேவைலயும் வருமானமும் தருவது. 
5. பிற பிராண்டுகள் நியாயமான முைறயில் வீடு சார்ந்த       
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் ைகவண்ணத்தில் உருவான ெபாருட்கைளக்  
 ெகாள்முதல் ெசய்ய வழிவகுப்பது. 
6. குறிப்பிட்ட நாட்டின் சட்டங்களுக்கும் ெதாழிலாளர் ெகாள்ைககளுக்கும்   
 ஏற்றவாறு வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்படும்   
 குைறந்தபட்ச  ஊதியங்கள். 



37

சப்ைளயர் - Rangsutra Crafts India Limited
*வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் பிரதிநிதிகள் Rangsutra Crafts 

India Ltd., நிர்வாகக் குழுவிலும் பீக்காேனரில் இயங்கும் சாம்பிள் தயாரிப்புக் 
குழுவிலும் டிைசன் உருவாக்கப் பயிற்சிகளிலும் இடம்ெபறுகின்றனர்

ெபாறுப்பு: அடிப்பைடச் ெசயல்பாடு
- தயாரிப்பு உற்பத்தி -- தயாரிப்பு வடிவைமப்பு, சாம்பிள் தயாரிப்பு, விைல 

நிர்ணயம், பிற விற்பைனயாளர்களிடம் இருந்து மூலப் ெபாருள் ெகாள்முதல்
- உற்பத்திச் ெசயல்முைற வடிவைமப்பு -- மூலப் ெபாருள் ெகாள்முதல் ெதாடங்கி 
தயாரிப்புகைள உற்பத்தி ெசய்து உள்நாட்டு, உலகளாவிய சில்லைற விற்பைன 

நிறுவனங்களுக்குக் ெகாண்டு ேசர்ப்பது வைர
- நிறுவன நிர்வாகம் -- கணக்குவழக்கு பராமரிப்பு, பீஸ் ேரட் மற்றும் சம்பள 

விநிேயாகம், சப்ைளயர்கைளயும் துைண-சப்ைளயர்கைளயும் ைகயாள்வது, 
அலுவலக நிர்வாகம்
- இணக்கத்தன்ைம

பீக்காேனர் ெபாறுப்பு:
- உற்பத்தியில் பங்கு -- கத்தரித்தல், ைதயல், கிராமங்களில் எம்பிராய்ெடரி 

ெசய்ய பீஸ்கைளப் பிரித்துக் ெகாடுப்பது, துைண-சப்ைளயர்களுக்கு ஆர்டர் 
விநிேயாகம், ஃபினிஷிங், ேலபிளிங்க், ேபக்ேகஜிங், பல நிைலகளில் தரச்                       

ேசாதைனகள்
- ேமற்பார்ைவயாளர்களுடன் இைணந்து பணி ெசய்வது

- இணக்கத்தன்ைம
- வாடிக்ைகயார்களுக்கு (அல்லது சில்லைற விற்பைன  நிறுவனங்களுக்கு) 

ெபாருட்கைள அனுப்புவது

உலகளாவிய சில்லைற விற்பைன 
நிறுவனம் 

ெபாறுப்பு: தயாரிப்பு வடிவைமப்பு, 
உற்பத்திச் ெசயல்முைற வடிவைமப்பு, 

உள்நாட்டு சில்லைற விற்பைன  
நிறுவனம் 

ெபாறுப்பு: தயாரிப்பு வடிவைமப்பு, 
உற்பத்திச் ெசயல்முைற வடிவைமப்பு, 

பிராண்டிங் & மார்க்ெகட்டிங்

படம் 6: ஓர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தின் உலகளாவிய விநிேயாகச் 
சங்கிலியில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் (Homeworkers - HWs) - 
Rangsutra Crafts India Ltd

ேமற்பார்ைவயாளர்கள் (பீக்காேனர் உற்பத்தி ைமயத்தில் 2 ேபர்)
ெபாறுப்பு:

- தரச் ேசாதைன
- லாஜிஸ்டிக்ஸ் ேமலாண்ைம

- ேபெமண்ட் ேமலாண்ைம
- பதிவு பராமரிப்பு -பிரித்துக் ெகாடுக்கப்பட்ட, திரும்பப் ெபறப்பட்ட பீஸ்கள்

- உற்பத்தித் திட்டமிடலும் கண்காணிப்பும்
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கிராஃப்ட் ேமலாளர்
(பீக்காேனர் கிராமப் பகுதிகளில் ஒவ்ெவாரு சமூக ைமயத்துக்கும் ஒரு 

கிராஃப்ட் ேமலாளர்)
* சில வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கேள கிராஃப்ட் ேமலாளர்களாகவும் 

இருப்பதுண்டு
ெபாறுப்பு:

- பணி பிரித்துக் ெகாடுப்பதும் திரும்பப் ெபறுவதும்
- தரச் ேசாதைன

- சமூக ைமய நிர்வாகம்
- பதிேவடு - வருைக மற்றும் பணிேநரப் பதிேவடு பராமரிப்பு

கிராம ேமற்பார்ைவயாளர்கள் (பீக்காேனர் கிராமப் பகுதிகளில் 2 ேபர்)
ெபாறுப்பு:

- தரச் ேசாதைன
- லாஜிஸ்டிக்ஸ் ேமலாண்ைம

- ேபெமண்ட் ேமலாண்ைம
- பதிவு பராமரிப்பு -பிரித்துக் ெகாடுக்கப்பட்ட, திரும்பப் ெபறப்பட்ட பீஸ்கள்

- உற்பத்தித் திட்டமிடலும் கண்காணிப்பும்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்/ 

வீட்டிலிருந்து ேவைல ெசய்யும் 
ைகவிைனத் ெதாழிலாளர்கள் - 

பீக்காேனர் கிராமப் பகுதி
ெபாறுப்பு: 

- உற்பத்தியில் பங்கு 
- ைகப்பட எம்பிராய்ெடரி ெசய்தல்

வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்/ 

Rangsutra சமூக ைமயங்களிலிருந்து 
ேவைல ெசய்யும் ைகவிைனத் 
ெதாழிலாளர்கள் - பீக்காேனர் 

கிராமப் பகுதி
ெபாறுப்பு: 

- உற்பத்தியில் பங்கு 
- ைகப்பட எம்பிராய்ெடரி ெசய்தல்

*குறிப்பு : ஒட்டுெமாத்த Rangsutra கட்டைமப்பு இைதவிடப் ெபரிெதன்றாலும், 
விநிேயாகச் சங்கிலியில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
ஒருங்கிைணக்கப்பட்டு ேமல்நிைலகளுக்கு முன்ேனறுவைத மட்டும் இந்த 
விளக்கப்படம் காட்டுகிறது.

கூட்டுறவு சங்கமாக ஒருங்கிைணத்தல்

கூட்டுறவு சங்கங்கள் பல வைககளில் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கைளப் ேபான்றைவேய. 
பணியாளர்கள் ஒன்றிைணந்து சந்ைதயில் விற்பைன ெசய்வேதாடு அவர்கேள 
நிறுவனத்தின் முக்கியப் பங்குதாரர்களாகவும் முதலாளிகளாகவும் இருக்கிறார்கள்2.
கூட்டுறவு எடுக்கும் முடிவுகளில் பணியாளர்கள் முக்கியப் பங்கு வகிப்பேதாடு 
ெசாந்தமாக நிறுவனத்ைத நிர்வகித்துக் ெகாள்கிறார்கள். ஒருசில ெபரிய கூட்டுறவு 
சங்கங்கள் நிர்வாகப் பணிகளுக்கும் கணக்குவழக்குக்கும் ெவளியாட்கைள நியமித்துக் 
ெகாள்வதுண்டு. நிறுவனத்தின் வருமானத்திலும் லாபத்திலும் பணியாளர்கள் கணிசமான 
பங்ைகப் ெபறுவார்கள். ஆனாலும், கூட்டுறவு சங்கங்கள் ெபாதுவாகேவ ெபரிய அளவில் 
உற்பத்திையப் ெபருக்குவதில் சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்வேதாடு தனியார் முதலீட்ைடயும் 
ஈர்ப்பதில்ைல. 



வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள கூட்டுறவு சங்கங்களாக ஒருங்கிைணப்பதின் 
நன்ைமகள்: 
1. பணியாளர்கள் தங்கள் திறன்கைளயும், முதலீட்ைடயும், உபகரணங்கைளயும்    
 பகிர்ந்துெகாண்டு நல்ல இடங்களில் ெபாருட்கைள விற்பேதாடு வழக்கமான    
 ஆர்டர்கைளயும் ெபறலாம். 
2. இைடத்தரகர்கைளயும் ஒப்பந்ததாரர்கைளயும் எதிர்பார்க்காமல் பணியாளர்கள்   
 ஒன்றிைணந்து ேநரடியாக பிராண்டிடேம ஆர்டர் ெபறலாம். 
3. கூட்டு ேபர அந்தஸ்ைதப் ெபற்று நல்ல ஊதியம் ேகட்கலாம். 
4. வங்கிக் கணக்குகள், நன்ெகாைடயாளர்கள் வழங்கும் உதவித்ெதாைககள், கடன்,  
 நிறுவனப் பங்குகள் எனப் பல வைககளில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்   
 நிறுவனத்துக்கு முதலீட்ைடப் ெபறலாம். 
5. பணியாளர்கள் திறன் பயிற்சி ெபறுவேதாடு ஒன்றுேசர்ந்து ேமம்பட்ட      
 இயந்திரங்கைளயும் உபகரணங்கைளயும் வாங்கலாம். 
6. எம்பிராய்ெடரி, ைதயல், உணவுத் தயாரிப்பு ேபான்ற வழிகளில் கூட்டுறவுகள்    
 ெபண்களுக்கு வருமான வாய்ப்புகைள உருவாக்கலாம். 

ெதாழிற்சங்கங்களாக ஒருங்கிைணத்தல்

ெதாழிற்சங்கங்கள் உறுப்பினர் அடிப்பைடயில் இயங்கி ெதாழிலாளர்களின் சார்பாக 
அவர்களின் உரிைமகைளப் ெபறப் ேபாராடும் அைமப்புகளாகும்3. பணியிடத்தில், 
ெதாழிற்சங்கங்கள் தமது உறுப்பினர்களுக்கு அவர்களின் உரிைமகைளப் பற்றி 
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும், ஊதியத்ைதயும் பணிச் சூழைலயும் ேமம்படுத்த அவர்களின் 
சார்பில் முதலாளிகளுடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தியும் உதவுகின்றன. ெபரிய நிைலயில், 
ெதாழிற்சங்கங்கள் அரசுகளுடனும் இைணந்து ெசயல்பட்டு ெதாழிலாளர்களுக்கு 
ஆதரவான சட்டங்கைளயும் ெகாள்ைககைளயும் ெகாண்டுவரப் ேபாராடுகின்றன. 

ஒரு ெதாழிற்சங்கம் ெசயல்படும் முைற

ேவைலயிடத்தில் இருக்கும் பிரச்சைனகைள ஒன்றுபட்டுக் குரல் ெகாடுப்பதன் 
மூலம் தீர்க்கலாம் என்பேத ெதாழிற்சங்கங்களின் அடிப்பைடக் ெகாள்ைக 
ஆகும். இைவ ெதாழிலாளர்கைள ஒரு ெபாதுவான ேவைலயிடத்திேலா, வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள ஒரு ெபாதுவான இருப்பிடத்திேலா ஒரு
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ெபாதுவான பிரச்சைனயின் அடிப்பைடயிேலா ஒருங்கிைணக்கின்றன. இைவ வட்டாரச் 
சங்கங்களாகவும் பல வட்டாரச் சங்கங்கள் ஒன்றிைணந்து ேதசிய சங்கங்களாகவும் 
இருக்கும். சங்க உறுப்பினர்கள் தங்கைள மிகவும் பாதிக்கும் பிரச்சைனகைளத் தாங்கேள 
தீர்மானிக்கின்றனர். அதன்பின் முதலாளிகளுடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி அவற்ைறத் 
தீர்க்க முயல்கின்றனர். சங்க உறுப்பினர்கள் தங்கள் சார்பில் முதலாளிகளுடனும் பிற 
முக்கியமான இடங்களிலும் ேபசுவதற்கு தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்பார்கள். 

ஆைட விநிேயாகச் சங்கிலியில் ெதாழிற்சங்கங்களின் பங்கு

ஆைட விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ெபரும்பங்கு வகிக்கின்றன. 
அதிேவகமாக மாறும் ஃேபஷன் நிலவரங்கள் குைறந்த ெசலவில் ெபரிய அளவில் 
உற்பத்திையக் ேகாருகின்றன. இதனால் பன்னாட்டு பிராண்டுகள் ெதற்காசியா, 
ெதன்கிழக்கு ஆசியா ேபான்ற வளர்ந்துவரும் பகுதிகளில் தங்கள் உற்பத்தி 
ைமயங்கைளயும் ெகாள்முதல் ைமயங்கைளயும் நிறுவுகின்றன. குறிப்பாக குைறந்த 
விைலயில்  உற்பத்தி ெசய்துதரும் வாய்ப்புகைள அரசுகேள முன்வந்து ேதடும் 
நாடுகளிலும் ெதாழிலாளர் உரிைமகள் முழுைமயாகப் பின்பற்றப்படாத நாடுகளிலுேம 
இவர்கள் நுைழகிறார்கள். இந்தச் சூழல்களில் குைறந்த ஊதியங்கைளயும், 
பாதுகாப்பற்ற பணிச் சூழைலயும், முைறயற்ற பணி ஆர்டர்கைளயும் நிறுவனங்கள் 
கண்டுெகாள்வதில்ைல. இதுேபான்ற விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் ெபாதுவாகப் 
ெபண்களும் புலம்ெபயர் ெதாழிலாளர்களுேம அடிமட்டத்தில் கஷ்டப்படுகிறார்கள். 

ெதாழிற்சங்கங்கள் முைறசார்ந்த துைறகளிலும் முைறசாராத் துைறகளிலும் உள்ள 
ெதாழிலாளர்களின் உரிைமக்கும் ேசர்த்ேத ேபாராடுகின்றன. தங்கள் உறுப்பினர்கள் 
சமூக, ெபாருளாதார அடிப்பைடகளில் முன்ேனற இவர்களின் பங்கு மிகவும் 
முக்கியமானது.

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெதாழிற்சங்கங்களாக ஒருங்கிைணப்பதின் 
நன்ைமகள்:
1.  மிக அதிகமான ெதாழிலாளர்கைளப் பாதிக்கும் பிரச்சைனகளுக்கு (பாதுகாப்பற்ற   
 பணியிடச் சூழைலப் ேபான்றைவ) தீர்வு காண்பது
2.  முதலாளிகள் திடீெரன ஏதாவது நியாயமற்ற முடிவுகைள எடுத்தால் அவற்றிலிருந்து  
 ெதாழிலாளர்கைளப் பாதுகாக்க முயல்வது
3.  நியாயமான ஊதியம் ேகட்டும் ெதாடர்ச்சியான ேவைல ேகட்டும் ேபாராடுவது
4. பயிற்சிகளின் மூலமும் தகவல் பகிர்தல் மூலமும் ெதாழிலாளர் உரிைமகைளப் பற்றி  
 விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது
5. குைறந்தபட்ச ஊதியச் சட்டங்கைளயும் நல்ல பணிச் சூழல் விதிமுைறகைளயும் 
 ெகாண்டு வர அரசிடம் வலியுறுத்துவது
6.  ெதாழிலாளர் சட்டங்களுக்கு நிறுவனங்கள் இணங்குவைதக் கண்காணிப்பது

வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர் ெதாழிற்சங்கங்கள் இதுவைர எடுத்துள்ள சில முக்கியமான 
பிரச்சைனகள் பின்வருமாறு:
1.  ILO உடன்படிக்ைக 177ன்படி வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களுக்ெகன ஒரு ெகாள்ைக  
 வகுப்பது
2.  ேதசிய அளவில் குைறந்தபட்ச ஊதியங்களுக்குச் சமமாக பீஸ் ேரட்ைட அதிகரிப்பது
3.  காப்பீடு, ஓய்வூதியம், மகப்ேபறு உதவிகள், குழந்ைத வளர்ப்பு உதவிகள் ேபான்ற   
 சமூகநலத் திட்டங்கைளக் ேகட்டுப் ேபாராடுவது
4.  ெபண் பணியாளர்களின் பங்ேகற்புடன் பல்ேவறு பணியாளர்களுக்கும் உதவும்   
 முத்தரப்பு வாரியங்கள்
5.  பண்டிைக ேபானஸ்
6.  முதன்ைம வாடிக்ைகயாளர் நிறுவனத்ைத அைடயாளம் காட்டி நியாயமான    
 விநிேயாகச் சங்கிலிகைள அைமக்க ேவைல வழங்குநர்களுடன் இைணந்து    
 உைழத்து ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய வளர்ப்பது
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கூட்டு ேபரமும் அதன் ேநாக்கமும்

முைறயான சங்கங்களுக்கு கூட்டு ேபரம் என்பது குறிப்பிட்ட அர்த்தத்ைதக் ெகாண்டது. 
ெதாழிற்சங்கங்களுடன் ேபச்சு வார்த்ைத நடத்த ஒரு நிறுவனம் ஒத்துக்ெகாண்டால் 
குைறகைளத் தீர்க்க ஒரு முைறயான ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்படும். இைவ ஊதியத் 
திருத்தங்களுக்காகேவா ேவைலச் சூழல் ேமம்பாட்டுக்காகேவா ெதாழிற்சங்கங்களால் 
முன்ெனடுக்கப்படும். இதுேவ கூட்டு ேபரம் என்பதாகும். 

கூட்டு ேபரமும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும்

முைறசாராப் ெபாருளாதாரத்தில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெவளிேய 
ெதரிவேத  இல்ைல. அவர்களின் குரைல ெவளிேய ெகாண்டு வரவும், அவர்களின் 
ேவைலப் பிரச்சைனகைளத் தீர்க்கவும் கூட்டு ேபரம் ெபரிதும் உதவும். குறிப்பாக 
ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களில் இருக்கும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் 
குைறகைளத் தீர்க்க கூட்டு ேபரம் மிக முக்கியமானதாகும். 

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளப் ெபாறுத்தவைர, ெதாழிற்சங்கங்களின் கூட்டு 
ேபரம் இரண்டு நிைலகளில் பலனளிக்கும். முதலில், அவர்களின் உடனடிப் பணிச் 
சூழலில், அைனவரும் ஒன்றுபட்டுப் ேபாராடினால் இைடத்தரகரிடேமா, ேவைல வழங்கும் 
நிறுவனத்துடேனா, உள்ளூர் அதிகாரிகளிடேமா ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி ஊதியத் 
திருத்தங்கைளயும் நல்ல பணிச் சூழைலயும் ெகாண்டு வரலாம். இரண்டாவதாக, மாநில 
அளவில், அவர்களின் உரிைமகைளச் சட்டங்களாக்கவும் சமூகப் பாதுகாப்பு ெபறவும் 
ெதாழிலாளர்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் சம அளவில் நியாயமான சட்டதிட்டங்கைள 
வகுக்க அரசிடம் வலியுறுத்தவும் கூட்டு ேபரம் உதவும். 

பீடித் ெதாழிலாளர்கைள முைறயான ெதாழிலாளர்களாக அங்கீகரிக்கக் ேகாரி கூட்டு 
ேபரப் ேபாராட்டம் நடப்பைத பின்வரும் இந்தப் பிரிவு விளக்குகிறது. 
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விளக்க உதாரணம்: ஜீவராஜ் பீடி நிறுவனம் (Jivraj Bidi Works)
ெதாழிலாளர் அங்கீகாரம் ேகாரி நடக்கும் 23-ஆண்டுகாலப் ேபாராட்டம்4

  
இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்தில் அகமதாபாத் நகருக்கு அருகில்  இயங்கும் 
ஜீவராஜ் பீடி நிறுவனம் ெபருமளவில் பீடி உற்பத்தி ெசய்து வருகிறது. 1983ல் 
இந்த நிறுவனத்துக்காக வீட்டில் பீடி சுற்றிக்ெகாடுக்கும் ெபண்களில் 174 ேபர் 
ஒன்றுகூடி அரசிடம் தங்களுக்குச் ேசர ேவண்டிய வருங்கால ைவப்பு நிதித் 
ெதாைகையக் ேகட்டு வழக்கு ெதாடுத்தனர். எனினும், ஜீவராஜ் பீடி நிறுவனம் 
இவர்கைளத் ெதாழிலாளர்களாகேவ அங்கீகரிக்க மறுத்துவிட்டது. நிறுவன 
முதலாளிகள் இந்தப் பணியாளர்களின் பணிக் கணக்குப் புத்தகங்கைளயும் 
ெகாடுக்காமல் மைறத்து ைவத்ததால் முைறப்படி இவர்களின் ெதாழிலாளர் 
நிைலைய நிரூபிப்பது மிகவும் சவாலாக இருந்தது. 

இந்த வழக்ைக அந்த ஊரின் புராவிடண்ட் கமிஷனர் ைகயில் எடுத்தார். 
ஆனாலும் பணியாளர்கள் தங்கள் தரப்ைப நிரூபிக்க முடியாததால் 
அவர்களுக்கு எதிராகேவ தீர்ப்பு வந்தது. அப்ேபாதுதான் முைறசாராப் ெபண் 
பணியாளர்களுக்கான உலகின் மிகப்ெபரிய ெதாழிற்சங்கமான SEWA களத்தில் 
இறங்கியது. அதன் துைணயுடன் பணியாளர்கள் குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் 
ேமல்முைறயீடு ெசய்தனர். 1989ல் வந்த ஒரு சட்டத் திருத்தம் காரணமாக, இந்த 
வழக்கு தில்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. பணியாளர்கள் வழக்கில் 
ெவன்றனர். 
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இருந்தாலும் 1998ல் ஜீவராஜ் பீடி நிறுவனத்தின் முதலாளிகள் குஜராத் 
உயர்நீதிமன்றத்தில் ேமல்முைறயீடு ஒன்ைறத் ெதாடுத்தனர். நீதிமன்றம் அந்த 
ேமல்முைறயீட்ைட ஒத்திைவத்ததுடன் தில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டபடி 
வருங்கால ைவப்பு நிதிையக் கணக்கிட ஆைணயிட்டது. அதன்படி ₹4,79,960 
வருங்கால ைவப்பு நிதி மதிப்பிடப்பட்டது (இன்ைறய அெமரிக்க டாலர் மதிப்பில் 
ஏறக்குைறய $6744). ஆனாலும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு 
அந்தத் ெதாைக திருப்திகரமாக இல்ைல. 

SEWA நிறுவனத்தின் பீடி வணிகக் கமிட்டி நியாயமான ைவப்பு நிதி நிலுைவத் 
ெதாைகக் கணக்கீட்டில் ஈடுபட்டது. ஜீவராஜ் நிறுவன முதலாளிகைளக் 
கூட இந்தக் கணக்கீட்டில் பங்ேகற்க ைவத்துவிட்டனர். இறுதியில் அந்த 174 
ேபருக்கும் ₹15 லட்சம் (இன்ைறய அெமரிக்க டாலர் மதிப்பில் ஏறக்குைறய 
$21,076) நிலுைவத் ெதாைக மதிப்பிடப்பட்டது. ஜீவராஜ் பீடி நிறுவனம் இைத 
ஏற்றுக்ெகாண்டு ெதாைகையச் ெசலுத்தியது. 

இந்தப் பணியாளர்கள் முைறயான ெதாழிலாளர் அங்கீகாரம் ெபற 23 
ஆண்டுகள் ேபாராட ேவண்டி இருந்தது. இவர்களின் ெவற்றிைய SEWA ெவகு 
விமரிைசயாகக் ெகாண்டாடியது. ஜீவராஜ் நிறுவன முதலாளி அந்த விழாவில் 
பங்ேகற்றதுடன் ெகாண்டாட்டத்தினூேட ஊதிய உயர்ைவயும் அறிவித்தார். 





குைறந்தபட்ச ஊதியத்துக்கான ேதைவ

சர்வேதசத் ெதாழிலாளர் அைமப்பு (ILO) குைறந்தபட்ச ஊதியத்ைத, “ஒரு குறிப்பிட்ட 
காலத்தில் ஊதியம் ெபறுேவார் ெசய்துெகாடுக்கும் பணிக்கு ேவைல வழங்குநர்கள் 
ெகாடுக்க ேவண்டிய குைறந்தபட்சக் கூலி ஆகும். இதைன பரஸ்பர ஒப்பந்தங்களாேலா 
தனி ஒப்பந்தத்தாேலா ேமற்ெகாண்டு குைறக்க முடியாது”1 என்று வைரயறுக்கிறது. ஒரு 
ெதாழிலாளர் தனக்கும் தன் குடும்பத்துக்கும் ேதைவயான உணவு, உைட, இருப்பிட 
வசதிகைளப் ெபற இந்தத் ெதாைகேய குைறந்தபட்ச அடிப்பைடத் ேதைவயாகும். 
ஒவ்ெவாரு நாட்டு அரசாங்கமும் வணிக நிறுவனங்கேளாடும் ெதாழிற்சங்கங்கேளாடும் 
இைணந்து ஊதியச் சுரண்டலில் இருந்து ெதாழிலாளர்கைளப் பாதுகாப்பதற்காக இந்தத் 
ெதாைகைய நிர்ணயிக்கும். 

குைறந்தபட்ச ஊதியத் திட்டங்கள் வறுைமையயும் சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகைளயும் 
குைறக்க மிகவும் உதவுகின்றன. தாங்கள் ெசய்யும் ேவைலக்கு நியாயமான ஊதியம் 
கிைடக்காமல் ஏய்க்கப்படும் ெதாழிலாளர்கள் இதனால் பாதுகாக்கப் படுகிறார்கள். 
எல்லாப் ெபாருளாதாரங்களிலும், முைறசாராத துைறகளில் இருக்கும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் பிற துைறகளின் ெதாழிலாளர்கைளவிட மிகக் குைறந்த 
ஊதியத்ைதேய ெபறுகிறார்கள். பல ேநரங்களில், குைறந்தபட்ச ஊதியம்கூட 
அவர்களுக்குக் கிைடப்பதில்ைல. தன் ேவைலயில் நல்ல திறைம இருந்தாலும் இதற்கு 
விதிவிலக்கு இருப்பதில்ைல. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு முைறயான 
ெதாழிலாளர் அங்கீகாரம் இல்லாமல் இருப்பேத இதற்குக் காரணமாகும். ெதற்காசிய 
நாடுகளில் தற்ேபாது திறன்-நிபுணத்துவம் ேதைவயற்ற ெதாழிலாளர்களுக்கான 
குைறந்தபட்ச ஊதியங்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:
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பகுதி 5: 
குைறந்தபட்ச ஊதியம்

குைறந்தபட்ச ஊதியத்துக்கான ேதைவ
பீஸ் ேரட் கணக்கீடு

 வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கான உற்பத்திச் ெசலவு
வாழ்வாதார ஊதியம்



அட்டவைண 4: ெதற்கு ஆசியா முழுவதும் உள்ள குைறந்தபட்ச ஊதியங்கள்

ெபரும்பாலான நாடுகளில் குைறந்தபட்ச ஊதியம் என்பது திறன் நிபுணத்துவம் 
ேதைவப்படாேதார், ஓரளவு ேதைவப்படுேவார், ேதைவப்படுேவார் என்ற 
ெதாழிலாளர் வைகப்பாட்டின் அடிப்பைடயில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. திறன் 
ேதைவப்படும் வைகக்குள்ளும் ஒவ்ெவாரு திறனுக்ேகற்ப இது ேவறுபடும். வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் முக்கியத் ேதைவ வீட்டு ேவைலப் ெபாறுப்புகைளயும் 
பார்த்துக் ெகாண்டு வீட்டில் இருந்ேத ஒரு வருமானத்ைத ஈட்டுவதாகும். ஆனாலும், 
அதிகத் திறைம உள்ள வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் உட்பட பலருக்கும் 
அந்தந்த நாட்டின் குைறந்தபட்ச ஊதியத்துக்குச் சமமாகக் கூட பீஸ் ேரட் 
கிைடப்பதில்ைல. உலகளாவிய சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களும், பிராண்டுகளும், 
சப்ைளயர்களும், இைடத்தரகர்களும் மிக வலிைமயான நிைலயில் இருப்பேத இதற்குக் 
காரணம் ஆகும். இவர்கேள ேவைலக்கு நிர்ணயிக்கும் ேநரத்ைதயும் பீஸ் ேரட்ைடயும் 
முடிவு ெசய்கிறார்கள். ேமலும் உற்பத்திச் ெசலைவக் குைறக்கும் ேநாக்கிேலேய 
விநிேயாகச் சங்கிலிகள் வடிவைமக்கப் படுகின்றன. இதனால் குைறந்த பீஸ் ேரட்டுக்கு 
ேவைல ெசய்வதுடன் உற்பத்திச் ெசலவின் ஒரு பங்ைகயும் சுமக்கும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் சிறு ெதாழிற்சாைலகளுக்கும் ேவைல பிரித்துக் 
ெகாடுக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், பல ேநரங்களில் தயாரித்துக் ெகாடுக்கும் 
ெபாருட்கள் ேபாதிய தரத்தில் இல்ைல என்ேறா குறித்த ேநரத்தில் ெகாடுக்கவில்ைல 
என்ேறா வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் குைறத்ேத 
ெகாடுக்கப்படுகிறது. 

இந்தப் பிரிவு பீஸ் ேரட் ஊதியம், குைறந்தபட்ச ஊதியம், உற்பத்திச் ெசலவு, வாழ்வாதார 
ஊதியம் ேபான்றவற்ைறப் பற்றி வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு விளக்கும். 
இதனால் அவர்கள் தற்ேபாது ெபறும் ஊதியத்துக்கும் நியாயமாகப் ெபற ேவண்டிய 
ஊதியத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்ைதக் கண்டறிய முடியும். முதல் பகுதியில் வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் பீஸ் ேரட் விைலையயும் தாங்கள் கூடுதலாகச் 
ெசலவழிக்கும் ெதாைகையயும் கணக்கிடக் கற்றுக் ெகாடுக்கும். வாழ்வாதார 
ஊதியம் பற்றிய விளக்கத்தின் துைணயுடன் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
தங்கள் வருமானத்ைத நியாயமான ஊதியங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். 
இந்தத் தகவல்கைள ைவத்து வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் 
தயாரிப்புகளுக்கு நியாயமான விைல நிர்ணயிக்கலாம். அத்துடன் ஒப்பந்ததாரர்களிடமும் 
இைடத்தரகர்களிடமும் கூட்டு ேபரத்ைதயும் ேபச்சுவார்த்ைதகைளயும் நடத்தலாம். 
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நாடு

இந்தியா

ஆப்கானிஸ்தான்

வங்கேதசம்

பூட்டான்

மாலத்தீவுகள்

ேநபாளம்

பாகிஸ்தான்

இலங்ைக

குைறந்தபட்ச ஊதியம் 
(மாதத்துக்கு)

INR * 14,842 (தில்லி)3

AFN 5,000

BDT 8,000

Nu 3,750

MVR 3,100

NPR 13,450

PKR 17,500

LKR 10,000

USD

USD 204.54

USD 64

USD 97

USD 53

USD 205

USD 120

USD 112

USD 55

நாணய மாற்று 
விகிதம் 2

70.7312

78.1372

82.8899

70.9876

15.0999

112.169

156.340

181.100
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பீஸ் ேரட் கணக்கீடு

ஒரு வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் முடித்துக் ெகாடுக்கும் ஒவ்ெவாரு உருப்படிக்கும் 
நிர்ணயிக்கும் நிைலயான விைலேய பீஸ் ேரட் ஆகும். உதாரணமாக, இது ஒருவர் 
தயாரித்துத் தரும் ஒவ்ெவாரு டி-ஷர்ட்டுக்ேகா, ேபண்ட்டுக்ேகா, ேஜாடி ஷூக்களுக்ேகா, 
மண் பாைனக்ேகா, ைகவிைனப் ெபாருளுக்ேகா ெபறும் ஊதியம் ஆகும். ஆைட 
உற்பத்தி, உணவுத் தயாரிப்பு, ேதால் & காலணிகள் ேபான்ற துைறகளில் ெதாழிற்சாைலப் 
பணியாளர்களும், வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் களும், ெதாழிற்சாைல ெவளிப் 
பணியாளர்களும் அதிகம் இருப்பதால் பீஸ் ேரட் முைற ெபாதுவாகப் பின்பற்றப் 
படுகிறது4. இவர்களுக்கான ேவைல உள்நாட்டு நிறுவனங்களிடம் இருந்தும் பன்னாட்டு 
நிறுவனங்களிடம் இருந்துேம வருகிறது. பீஸ் ேரட் என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு  நாட்டின் 
குைறந்தபட்ச ஊதியத்துக்குச் சமமாகவாவது  இருக்க ேவண்டும். 

பீஸ் ேரட் கணக்கீட்டுக்கு ஓர் உதாரணம் கீேழ ெகாடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

பீஸ் ேரட் கணக்கீடு:

 

 

 குைறந்தபட்ச தினசரி ஊதியம்   
பீஸ் ேரட் =                                                                   
                       8 மணிேநரத்தில் சராசரியாக பணியாளர் தயாரிக்கும் உருப்படி எண்ணிக்ைக

உதாரணம் 1: குைறந்தபட்ச ஊதிய அடிப்பைடயில் ஒரு பீஸ் ேரட் கணக்கீடு 

ேநபாளத்தில் குைறந்தபட்ச மாதாந்திர ஊதியம் = NPR 13,450

ஒரு வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் 26 நாட்கள் ேவைல ெசய்வதால், 
குைறந்தபட்ச தினசரி ஊதியம் = NPR 517 (USD 4.55)5

ஒரு வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் ஒரு நாளில் 16 ைகயுைறகைளத் 
தயாரிக்கிறார்

ஆக, ஒரு ைகயுைறக்கான பீஸ் ேரட் = 517/16 = 32.31

ஆக, அந்த வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் ஒரு ைகயுைறக்கு நிர்ணயிக்க 
ேவண்டிய பீஸ் ேரட் NPR 32 (USD 0.28)

அதாவது, குைறந்தபட்ச ஊதியத்ைதச் சம்பாதிக்க அவருக்கு ஒரு ைகயுைறக்கு 32 
ேநபாள ரூபாயாவது வருமானம் கிைடக்க ேவண்டும்
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ஆனாலும், ேமேல கணக்கிட்டபடி ஒரு ைகயுைறக்கான பீஸ் ேரட்டில் உற்பத்திச் 
ெசலவுகள் அைனத்தும் ேசர்த்துக் ெகாள்ளப்படவில்ைல. 8-மணிேநர ேவைல நாளில் 
பணி சம்பந்தமான பிற ெசயல்களுக்ெகன்று கூடுதல் 20% ேசர்க்க ேவண்டும்6. இந்தச் 
ெசயல்களில் சில,
● ஓய்வு ேநரமும் இைடேவைளகளும்
● பணியிடத்ைத அைமக்கத் ேதைவயான ேநரம்
● ெபாருட்கைள ேபக் ெசய்யவும் ேபக்கில் இருந்து பிரிக்கவும் ஆகும் ேநரம்
● வழக்கமான கணக்குவழக்குச் ெசயல்கள்
● கருவிகைளயும் உபகரணங்கைளயும்  சுத்தம்ெசய்து பராமரித்தல் ேபால     
 ேவைலக்குச் சம்பந்தமான பிற ெசயல்கள்

இதன்படி, பீஸ் ேரட் கணக்கீடு பின்வருமாறு  இருக்க ேவண்டும்7.

பீஸ் ேரட் = குைறந்தபட்ச ஊதியம் (ஒரு நாள் அல்லது ஒரு மணிேநரத்துக்கு)    120

     சராசரி உற்பத்தி (ஒரு நாள் அல்லது ஒரு மணிேநரத்துக்கு)               100

அதாவது, 

 

 

x 

+

( குைறந்தபட்ச ஊதியம் (ஒரு நாள் அல்லது ஒரு மணிேநரத்துக்கு)                                         

சராசரி உற்பத்தி (ஒரு நாள் அல்லது ஒரு மணிேநரத்துக்கு)      (

( குைறந்தபட்ச ஊதியம் (ஒரு நாள் அல்லது ஒரு மணிேநரத்துக்கு)                                         

சராசரி உற்பத்தி (ஒரு நாள் அல்லது ஒரு மணிேநரத்துக்கு)      (x 20% 

உதாரணம் 2. ஓய்வு, ேவைலக்கு ஆயத்தமாவது, சுத்தம் ெசய்தல் மற்றும் 
பராமரிப்புச் ெசயல்பாடுகளுக்கு ேநரத்ைதச் ேசர்த்தல்

ேநபாளத்தில் குைறந்தபட்ச மாதாந்திர ஊதியம் = NPR 13,450

ஒரு வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் 26 நாட்கள் ேவைல ெசய்வதால், 
குைறந்தபட்ச தினசரி ஊதியம் = NPR 517 

ஒரு வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் ஒரு நாளில் 16 ைகயுைறகைளத் 
தயாரிக்கிறார்

ஆக, உற்பத்திச் ெசலவுகைள உள்ளடக்கி ஒரு ைகயுைறக்கான பீஸ் ேரட்,

ஆக, அந்த வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் ஒரு ைகயுைறக்கு நிர்ணயிக்க 
ேவண்டிய பீஸ் ேரட் குைறந்தது NPR 39 (USD 0.34) ஆக இருக்க ேவண்டும்

+( 517                                         

16 ( ( 517                                         

16 (x 20% = 32.31 + 6.46 = 38.77 
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ஓவர்ைடம் ேபெமண்ட்

பீஸ் ேரட் முைறயில், ஓவர்ைடம் ேவைல ெசய்வதும் கருத்தில் ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். 
ெகாடுக்கப்பட்ட தினசரி ஆர்டர்கைள முடித்துக் ெகாடுக்க வீட்டுப் பணியாளர் 
ெசலவழிக்கும் கூடுதல் ேநரேம ஓவர்ைடம் ஆகும். 

ஓவர்ைடம் ேபெமண்ட் கணக்கீடு: வழக்கமான பீஸ் ேரட் x 1.5 x ஓவர்ைடம் ெசய்த கூடுதல் 
மணிேநர எண்ணிக்ைக8.
கம்பளிக் ைகயுைறகைளத் தயாரிக்க பீஸ் ேரட் கணக்கிடும் முைறக்கு ஒரு உதாரணம் 
பின்வருமாறு ெகாடுக்கப் பட்டுள்ளது. இதில் குைறவான ஊதியத்துக்கும் குைறந்தபட்ச 
ஊதியத்துக்குமான வித்தியாசம் ெதளிவாகும். 

நியாயமான பீஸ் ேரட் கணக்கீடுகள் கருத்தில் ெகாள்ள ேவண்டியைவ:

- 8 மணிேநரத்தில் (ஒரு வழக்கமான பணி நாள்) சராசரியாகத் தயாரிக்க முடிகின்ற
  பீஸ் எண்ணிக்ைக மதிப்பீடு
- ஒரு பீஸ் உற்பத்தி ெசய்வதில் ேவைலக்கு ஆயத்தமாவதற்கு ஆகும் ேநர மதிப்பீடு -   
 மூலப் ெபாருள் வாங்குவது, கணக்குவழக்கு ைவத்துக் ெகாள்வது, ஓய்வு ேநரங்கள்  
 முதலியன
- வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் சுமக்கும் உற்பத்திச் ெசலவு மதிப்பீடு - 
 பணியிடம், உபகரணம், மின்சாரம், குடிநீர், ேபாக்குவரத்து முதலியன

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கான உற்பத்திச் 
ெசலவு

உற்பத்திச் ெசலவு என்பது ஒரு ெபாருைளத் தயாரிப்பதற்ேகா ேசைவைய 
வழங்குவதற்ேகா ஆகக்கூடிய ெசலவாகும். வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
பலதரப்பட்ட உற்பத்திச் ெசலவுகைளயும் சுமக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் வீட்ைடேய 
ேவைலயிடமாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள், வீட்டு பில்கைளக் கட்டுகிறார்கள், 
ேதைவயான உபகரணங்கைள வாங்கிப் பராமரிக்கிறார்கள். ஒப்பந்ததாரர் அல்லது 
இைடத்தரகர் ெகாடுக்கும்  மூலப் ெபாருட்கைள வாங்கி வருவதற்கான ேபாக்குவரத்துச் 
ெசலைவ ஏற்கிறார்கள். அவர்களிடம் தயாரித்த ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்கச் 
ெசல்லும் ேபாக்குவரத்துச் ெசலைவயும் ஏற்கிறார்கள். இந்தச் ெசலவுகள் உற்பத்தி 
எண்ணிக்ைகையயும் அந்த இடத்தின் வசதிவாய்ப்புகைளயும் ெபாறுத்து மாறுபடும். 

உதாரணம் 3: ஓவர்ைடம் கணக்கீடு

ைகயுைறகளில் கூடுதல் ேவைலப்பாடுகைளச் ெசய்ய  வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர் கூடுதலாக 2 மணிேநரம் ேவைல பார்க்கிறார்.

ஓவர்ைடம் கணக்கீடு: NPR 39 (பீஸ் ேரட்) x 1.5 x 2 மணிேநரம் (8 
மணிேநரத்துக்குக் கூடுதலாக உைழத்த ேநரம்)

ஓவர்ைடம் ேரட்: ஒரு மணிேநரத்துக்கு NPR 39 x 1.5 = 58.5 (USD 0.51) பீஸ் ேரட்

ஒரு நாளில் கூடுதலாக 2 மணிேநரம் உைழப்பதற்கு 58.5 x 2 மணிேநரம் = NPR 
117 (USD 1.03) பீஸ் ேரட்
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வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சுமக்கும் இதுேபான்ற உற்பத்திச் ெசலவுகைள 
ஒப்பந்ததாரர்கேளா இைடத்தரகர்கேளா கண்டுெகாள்வதில்ைல. அவர்கள் 
உைழப்புக்கு மட்டுேம ஊதியம் ெகாடுத்துவிட்டு பிற ெசலவுகைள வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தைலயிேலேய சுமத்தி விடுகிறார்கள். உற்பத்திச் 
ெசலவுகைளப் புரிந்துெகாள்வதால் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
ஒப்பந்ததாரர்களிடமும் இைடத்தரகர்களிடமும் ஒப்பந்தம் ேபசும்ேபாது விஷயம் புரிந்து 
ேபச முடிகிறது. உற்பத்திச் ெசலவுக் கணக்கீட்ைட விளக்கும் ஓர் உதாரணம் கீேழ 
வருகிறது. 

விளக்க உதாரணம்: உற்பத்திச் ெசலவு

சபிதா மகாராஜன் என்பவர் ஒரு வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் ஆவார். 
கடந்த 22 மாதங்களாக, அவர் பின்னல் ேவைல ெசய்துவருகிறார். ஒரு 
மாதத்தில் 26 நாட்கள் ேவைல ெசய்து அவர் சுமார் 208 ேஜாடி ைகயுைறகைளத் 
தயாரிக்கிறார் (அதாவது, ஒரு மாதத்தில் 416 பீஸ்கள்). கணக்கு ேபாட்டுப் 
பார்த்தால் ஒரு நாளுக்கு 16 ைகயுைறகள். அவருக்கு ஒரு பீஸுக்கு NPR 32.31 
வருமானம் கிைடக்கும்.

416 ைகயுைறகைள உற்பத்தி ெசய்வதற்கு ஆகும் ெசலவுகைளயும் ேசர்த்துதான் 
பீஸ் ேரட் கணக்கிடுகிறீர்களா என்று ேகட்டால் அவர் இல்ைல என்கிறார். 
ஆனால், பின்வரும் இந்தச் ெசலவுகைள அவேர சுமக்கிறார்:

1.  ேபாக்குவரத்துச் ெசலவு: ஒரு மாதத்தில் நான்கு முைற ஆர்டர்கைளயும்   
 ெபாருட்கைளயும் ெபற்றுக்ெகாள்ள அவர் அலுவலகத்திற்குப் ேபாகிறார்.   
 ஒரு முைற ெசன்றுவர NPR 70 ெசலவாகிறது. அதாவது மாதச் 
 ெசலவு NPR 280.  
2.  ஊசி ெசலவு: ஒவ்ெவாரு ஆர்டருக்கும் அவர் ஒரு புது ஊசி வாங்குகிறார்   
 (NPR 60). 
3.  கிராேஷ ெகாக்கி ெசலவு (Crochet Hook Cost): ேதைவக்ேகற்ப    
 வருடத்துக்கு ஒன்றிரண்டு முைற கிராேஷ ெகாக்கி வாங்குகிறார் (NPR 150).
4.  மின்சாரம்: ஒரு ஆர்டருக்கு ேவைல பார்க்கும்ேபாது அவருக்கு கூடுதல்   
 மின்சாரம் ெசலவாகிறது. இந்தக் கூடுதல் ெசலவு மாதத்துக்கு NPR 250. 
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ஒரு மாதம் வைர ேபாகும் ஒரு ஆர்டருக்கு சபிதா ேதாராயமாக NPR 740 
(280+60+150+250) உற்பத்திச் ெசலைவ ஏற்கிறார். அவர் தயாரிக்கும் ஒரு 
ைகயுைறக்கு உற்பத்திச் ெசலவு NPR 1.77 (740/416) ஆகிறது. அவருைடய பீஸ் 
ேரட்டில் இந்த உற்பத்திச் ெசலைவயும் ேசர்த்தால் NPR 34.08 (32.31 + 1.77) 
ஆகிறது. 

ஒரு நாைளக்கு அவர் NPR 517 (32.31 x 16) சம்பாதிக்கிறார். ஆனால், அவருைடய 
உற்பத்திச் ெசலைவயும் ேசர்த்துப் பார்த்தால் அவருைடய தினசரி  வருமானம் 
NPR 545 (34.08 x 16) இருக்க ேவண்டும். 

ேவைலக்கு ஆயத்தமாவது, ஓய்வு ேநரம், பராமரிப்பு ேபான்றவற்றுக்கான 20% 
கூடுதல் ெதாைகையயும் உற்பத்திச் ெசலவுகைளயும் ேசர்த்துக் கணக்கிட்டால், 
அவர் நிர்ணயிக்க ேவண்டிய விைலகள்: 
எளிய பீஸ் ேரட்: NPR 32.31
எளிய பீஸ் ேரட் (கூடுதல் 20% ேசர்த்து): NPR 32.31 + 6.46 = NPR 39
எளிய பீஸ் ேரட் (உற்பத்திச் ெசலைவயும் ேசர்த்து): NPR 32.31 + 1.77 = NPR 34.08 
- NPR 34 என்று ைவத்துக் ெகாள்ளலாம்
எளிய பீஸ் ேரட் (அைனத்துச் ெசலவுகைளயும் ேசர்த்து): NPR 32.31 + 6.46 + 1.77 
= NPR 40.54 (USD 0.37)

உற்பத்திச் ெசலைவக் கணக்கிடுவது சிரமமாக இருந்தால் கூடுதலாக 10% என்று 
ெபாதுவாக நிர்ணயித்துக் ெகாள்ளலாம்9.

வாழ்வாதார ஊதியம் 

ஒரு மதிக்கத்தக்க வாழ்க்ைகத் தரத்துடன் வாழ்வதற்கு பணியாளர்களுக்கும் அவர்களின் 
குடும்பங்களுக்கும் ேதைவப்படும் ஊதியேம வாழ்வாதார ஊதியம் எனப்படும். இது 
ெபாதுவாக குைறந்தபட்ச ஊதியத்ைதவிட அதிகமாக இருக்கும்.  வாழ்வாதார ஊதியம் 
என்பது ஒரு தனி நபர் ஒரு வாரத்துக்கான சட்டப்பூர்வக் குைறந்தபட்சப் பணிேநரத்துக்கு 
ேவைல ெசய்தபடி (ஓவர்ைடம் மற்றும் ேபானஸ் ேபான்றவற்ைறக் கழித்து 48 மணிேநரம்) 
தன்ைனயும் 4 ேபர் ெகாண்ட தன் குடும்பத்ைதயும் (ெபரியவர்கள் 2, சிறுவர்கள் 2) 
நன்றாக ைவத்துக்ெகாள்ளத் ேதைவப்படும் ஊதியம் ஆகும். 10 இதில் திருப்தியாக உணவு 
உண்பதற்கு ஆகும் தினசரிச் ெசலவும் மருத்துவம், வீட்டுவசதி, துணிமணிகள், குழந்ைத 
வளர்ப்பு, ேபாக்குவரத்து, ெபட்ேரால், கல்வி ேபான்ற பிற அத்தியாவசியச் ெசலவுகளும் 
அடங்கும். 

வாழ்வாதார ஊதியம் ெபறும் பணியாளர்களும் அவர்களின் குடும்பங்களும் தங்கள் 
நாட்டின்/மாநிலத்தின் ெபாருளாதார வளர்ச்சி அடிப்பைடயில் ஒப்பிடும்ேபாது 
மதிக்கத்தக்க ஒரு வாழ்க்ைகத் தரத்தில் இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் வறுைமக் 
ேகாட்டுக்கு ேமேல இருப்பேதாடு சமூக, கலாச்சார வாழ்விலும் தைடயின்றி ஈடுபட 
ேவண்டும். 

வாழ்வாதார ஊதியத்ைதக் கணக்கிட குறிப்பிட்ட வைரயைற எதுவும் இல்ைல. எந்ெதந்த 
அடிப்பைடகளில் இைதக் கணக்கிடலாம் என்று ILO ஆேலாசைன வழங்குகிறது. 
வாழ்வாதார ஊதியம் கணக்கிடுவைத இங்கு ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கப் படம் புரிய 
ைவக்கிறது. 



ெதாழிலாளர்கள் வறுைமயின் பிடியில் சிக்கிக் ெகாள்ளாமல் இருப்பதற்காக வாழ்வாதார 
ஊதியம் என்பது ஒரு அடிப்பைட வாழ்க்ைகத் தரத்துக்கான ெசலைவயும், வருமானம் 
இல்லாத குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ைகையயும், எதிர்பாராத நிகழ்வுகளுக்கான 
ேசமிப்புகைளயும் கருத்தில் ெகாள்ளும்.  இப்படி ஒரு வீட்டுக்கு ஆகும் ெமாத்தச் 
ெசலைவயும் அந்தக் குடும்பத்தில் முழு ேநரப் பணியில் இருந்து சம்பாதிக்கும் உறுப்பினர் 
எண்ணிக்ைகயின்படி வகுத்துக் கணக்கிட ேவண்டும். 

குைறந்தபட்ச சட்டப்பூர்வ ஊதியத்ைதக் கூடப் ெபறாத வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு வாழ்வாதார ஊதியம் என்பது ெபரிய கனவாகேவ 
ேதான்றும். இருந்தாலும், வாழ்வாதார ஊதியத்ைத நன்கு  புரிந்துெகாள்வது ஊதியத் 
திருத்தப் ேபச்சுவார்த்ைதகளில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு மிக 
உதவியாக இருக்கும்.  
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விளக்க உதாரணம்: ஜீவராஜ் பீடி நிறுவனம் (Jivraj Bidi Works)
ெதாழிலாளர் அங்கீகாரம் ேகாரி நடக்கும் 23-ஆண்டுகாலப் ேபாராட்டம்4

  
இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்தில் அகமதாபாத் நகருக்கு அருகில்  இயங்கும் 
ஜீவராஜ் பீடி நிறுவனம் ெபருமளவில் பீடி உற்பத்தி ெசய்து வருகிறது. 1983ல் 
இந்த நிறுவனத்துக்காக வீட்டில் பீடி சுற்றிக்ெகாடுக்கும் ெபண்களில் 174 ேபர் 
ஒன்றுகூடி அரசிடம் தங்களுக்குச் ேசர ேவண்டிய வருங்கால ைவப்பு நிதித் 
ெதாைகையக் ேகட்டு வழக்கு ெதாடுத்தனர். எனினும், ஜீவராஜ் பீடி நிறுவனம் 
இவர்கைளத் ெதாழிலாளர்களாகேவ அங்கீகரிக்க மறுத்துவிட்டது. நிறுவன 
முதலாளிகள் இந்தப் பணியாளர்களின் பணிக் கணக்குப் புத்தகங்கைளயும் 
ெகாடுக்காமல் மைறத்து ைவத்ததால் முைறப்படி இவர்களின் ெதாழிலாளர் 
நிைலைய நிரூபிப்பது மிகவும் சவாலாக இருந்தது. 

இந்த வழக்ைக அந்த ஊரின் புராவிடண்ட் கமிஷனர் ைகயில் எடுத்தார். 
ஆனாலும் பணியாளர்கள் தங்கள் தரப்ைப நிரூபிக்க முடியாததால் 
அவர்களுக்கு எதிராகேவ தீர்ப்பு வந்தது. அப்ேபாதுதான் முைறசாராப் ெபண் 
பணியாளர்களுக்கான உலகின் மிகப்ெபரிய ெதாழிற்சங்கமான SEWA களத்தில் 
இறங்கியது. அதன் துைணயுடன் பணியாளர்கள் குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் 
ேமல்முைறயீடு ெசய்தனர். 1989ல் வந்த ஒரு சட்டத் திருத்தம் காரணமாக, இந்த 
வழக்கு தில்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. பணியாளர்கள் வழக்கில் 
ெவன்றனர். 

ஊட்டச்சத்து 
மிக்க சிக்கனமான 

உணவுக்கான ெசலவு கழிப்பைற, மின்சாரம் ேபான்ற 
வசதிகளுடன் கூடிய அடிப்பைட 
தங்குமிடச் ெசலவு

ேபாதிய துணிமணிகளுக்கும் 
காலணிகளுக்கும் ஆகும் ெசலவு

அடிப்பைட 
வாழ்க்ைகத் தரத்துக்கு 

ஒரு தனிநபருக்கான 
ெசலவு

பணியாளர்களுக்கான 
வாழ்வாதார ஊதியம்

குடும்ப உறுப்பினர்கள் (4 ேபர்)

பிற அடிப்பைடத் ேதைவகளுக்கான 
ெசலவு - ேபாக்குவரத்து, 
பிள்ைளகளின் கல்வி, மருத்துவம், 
குழந்ைத வளர்ப்பு, வீட்டுக்குத் 
ேதைவயான ெபாருட்களும் 
உபகரணங்களும், ெபாழுதுேபாக்கு, 
தகவல்ெதாடர்பு மற்றும் பிற 
தனிப்பட்ட ேதைவகள்

குடும்பச் ெசலைவப் பகிரும்படி முழுேநரப் பணியில் 
இருப்பவர்களின் எண்ணிக்ைக

அடிப்பைட வாழ்க்ைகத் தரத்துக்கு மதிப்பிடப்படும் ெசலவில் 
ஒரு சிறு பகுதி எதிர்பாராத நிகழ்வுகைளச் சமாளிப்பதற்காக 
கூடுதலாகச் ேசர்த்துக் ெகாள்ளப்படலாம்

படம் 7: வாழ்வாதார ஊதியத்ைதக் கணக்கிடத் ேதைவயான விஷயங்கள்11
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 சமூக நலனும் சமூகத்தில் பாதுகாப்பும்

சமூக நலன் பற்றிய ILO உடன்படிக்ைக 102-ன்படி சமூக நலன் என்பது “குைறந்த 
ஊதியத்தினால் வரக்கூடிய சமூக மற்றும் ெபாருளாதார ெநருக்கடிகைள 
எதிர்ெகாள்வதற்காக ெவவ்ேவறு அரசு நலத் திட்டங்களின் மூலம் ஒரு சமூகம்1.
தனது உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கும் பாதுகாப்பு” என்று வைரயறுக்கப்படுகிறத 
ேநாய்வாய்ப்படுதல், மகப்ேபறு ெசலவுகள், பணியிடத்தில் காயம்படுதல், ேவைலயில்லாத் 
திண்டாட்டம், பணி ெசய்ய முடியாமல் இருப்பது, முதுைம, வருமானம் ஈட்டுபவர்களின் 
மரணம் ேபான்றைவ இந்த ெநருக்கடிகளில் அடங்கும். சமூக நலன் திட்டங்கள் 
ெபரும்பாலும் முைறசார்ந்த ெதாழில்துைறகளின் ஊழியர்களுக்ேக பலன் தருகின்றன. 
பல நாடுகளில், சமூக நலன் காப்பீட்டில் ஒரு பகுதி ேவைல வழங்குநர்களின் 
பங்களிப்பாகவும் மறு பகுதி ஊழியர்களின் பங்களிப்பாகவும் இருக்கிறது. 

சமூகத்தில் பாதுகாப்பு என்பது சமூக நலைனவிடவும் பரந்த ெபாருள்ெகாண்ட 
விஷயமாகும் என்றாலும் ILO இந்த இரண்டு ெசாற்கைளயும் அடிக்கடி ஒேர அர்த்தத்தில் 
பயன்படுத்துகிறது. அந்தந்த நாடுகளின் சட்டங்களில்தான் வித்தியாசங்கள் 
இருக்கின்றன. சமூக நலன் என்பது அடிப்பைட ெநருக்கடிகளுக்குப் பாதுகாப்பாக 
ெபாதுவாக முைறசார்ந்த பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சமூகக்  காப்பீடு ஆகும். 
சமூகப் பாதுகாப்பு என்பது அடித்தட்டு மக்களுக்கு வழங்கப்படும் சமூக உதவித் 
திட்டங்கள் அல்லது ‘சமூகப் பாதுகாப்பு வைலத் திட்டங்கைளக்’ குறிக்கிறது. இது 
வறுைமையத் தடுக்கவும் ஒழிக்கவும் முயலும் திட்டங்கைளயும் ெகாள்ைககைளயும் 
ெகாண்டுவந்து மக்களின் நல்வாழ்வுக்குத் தீங்கு விைளவிக்கும் ெநருக்கடிகைளக் 
கைளய முயல்கிறது. சமூகத்தின் அடித்தட்டுகளில் இருப்பவர்கைளயும் 
ஒடுக்கப்பட்டவர்கைளயும் பாதுகாத்து மனித உரிைமகைள நிைலநாட்ட முயல்கிறது. 
சமூகப் பாதுகாப்ைப உறுதிெசய்வதில் அரசின் பங்கு மிக முக்கியமானது. ஒரு நாட்டின் 
அரசு தன் மக்களின் ேதைவகைளக் கருத்தில் ெகாண்ேட பிரத்திேயக சமூகப் 
பாதுகாப்புத் திட்டங்கைள உருவாக்குகிறது. ஒரு மனிதருக்கு வாழ்வில் ேதைவப்படும் 
அடிப்பைடப் பாதுகாப்புகள் பின்வரும் படத்தில் விளக்கப்படுகின்றன. 

பகுதி 6
சமூக நலனும் சமூகத்தில் பாதுகாப்பும்

சமூக நலனும் சமூகத்தில் பாதுகாப்பும்
சமூக நலனும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும்

சமூகத்தில் பாதுகாப்பு/உதவியும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும்:
அரசு-நடத்தும்/அரசு-உதவி ெபறும் திட்டங்களின் பங்கு
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படம் 8:  அடிப்பைட சமூகப் பாதுகாப்பு2

 

 

குழந்ைதகள்
• ஆேராக்கியம்
• ஊட்டச்சத்து

சிறுவர்கள்
• ஆேராக்கியம்
• ஊட்டச்சத்து
• பள்ளிச் ேசர்க்ைக

பணி ெசய்யும் வயதினர்
• ேபாதிய வருமானம்
• ேபாதிய வீட்டுவசதி
• ஆேராக்கியம்
• மகப்ேபறு விடுமுைற / மாற்றுத்திறனாளி உதவித்ெதாைக / 
ேவைலயில்லாேதார் நலத் திட்டங்கள் / பணி விபத்துக் காப்பீடு

முதிேயார்
• ேபாதிய வருமானம்
• ஆேராக்கியம்
• ஓய்வூதியம்

சமூக நலனும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும்

சமூக நலத் திட்டங்களின் பலன்கைளப் ெபற முடியாமல் தவிப்பவர்களில் 
ெபரும்பாலாேனார் முைறசாராப் பணியாளர்கேள. ெதற்கு ஆசியாவில், 35 முதல் 54 வயது 
வைரயான பணியாளர்களில் 70.8% ேபர் முைறசாராப் பணியாளர்கேள3. ெதற்காசிய 
நாடுகளில் ஊழியர்களுக்கு மருத்துவக் காப்பீடு, வருங்கால ைவப்பு நிதி, ஓய்வூதியம், 
ேபானஸ், மகப்ேபறு உதவிகள் ேபான்ற பலன்கைளயும் சமூக நலக் காப்பீட்ைடயும் 
உறுதிெசய்யும் சட்டங்கள் உள்ளன. ஆனால் இவற்றில் ெபரும்பாலானைவ முைறசார்ந்த 
பணியாளர்களுக்கு மட்டுேம பலன் தருகின்றன. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
உட்பட முைறசாராத் ெதாழிலாளர்கள் பலரும் இவற்றால் பயனைடவதில்ைல. 

ெதற்காசியாவில் குறிப்பாகப் ெபண்களுக்கு வீட்டு ேவைலக்குச் ெசல்வது ஒரு 
முக்கிய வாழ்வாதாரமாக இருக்கிறது. பல நாடுகளின் ெதாழிலாளர் சட்டங்கள் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்தில் இருந்து சமூக நலக் காப்பீடுகைளக் கழித்துக் ெகாள்ள 
ேவைல வழங்குநர்கைளக் கட்டாயப்படுத்துகின்றன. தங்கள் ெசாந்தப் பங்களிப்ேபாடு 
ேசர்த்து இந்தத் ெதாைகைய அவர்கள் அரசுக்கு வழங்க ேவண்டும். ஆனால், சில்லைற 
விற்பைன நிறுவனங்கேளா அவர்களின் சப்ைளயர்கேளா இைடத்தரகர்கேளா வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள ெதாழிலாளர்களாக மதிப்பதில்ைல. அதனால் 
அவர்களுக்கு ேவைலயிடத்தில் கிைடக்கும் இந்த சமூகநலக் காப்பீடு கிைடப்பதில்ைல. 
விபத்து, ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம், வீட்டுவசதி ேபான்ற ேதைவகளுக்கும் 
மருத்துவத் ேதைவகளுக்கும் தனியார் காப்பீட்ைட வாங்கிக் ெகாள்ள வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு வசதி இருப்பதில்ைல. 

பிற ெதாழிலாளர்கைளப் ேபாலேவ வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் சமூக 
நலன் அத்தியாவசியம்தான். ஒழுங்காக முைறப்படுத்தப்பட்டு  ஒன்றுேசராத வீடு சார்ந்த 
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ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளவிட முைறப்படுத்தப்பட்டு உற்பத்தியாளர் 
நிறுவனங்களிேலா கூட்டுறவு அைமப்புகளிேலா ேவைல ெசய்யும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சமூகநலத் திட்டங்கைளப் ெபறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக 
இருக்கிறது. 

உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களாலும் ெதாழிற்சங்கங்களாலும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சமூக நலத் திட்டங்கைளப் ெபறுவைத பின்வரும் விளக்க 
உதாரணங்கள் காட்டுகின்றன. 

 

 

விளக்க உதாரணம்: Sadhna (சாதனா)

சாதனா (Sadhna) எனப்படும் மகளிர் ைகவிைன நிறுவனம் இந்தியாவின் 
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ளது. இது உதய்பூர், ராஜசமந்த் மாவட்டங்களில் 
முக்கியமாக இயங்குகிறது. ேசவா மந்திர் என்ற மக்கள் சமூக அைமப்பால் 1998-ல் 
இந்நிறுவனம் ஒரு வாழ்வாதாரத் திட்டமாகத் துவங்கப்பட்டது. முதலில் 15 ெபண்கள் 
இதன் உறுப்பினர்களாக இருந்தார்கள். இந்நிறுவனம் அவர்களுக்கு இயந்திரத் 
ைதயல், அலங்காரத் ைதயல் ேபான்ற புதிய திறன்களில் பயிற்சியளித்தது. இன்று 
சாதனாவில் 707 ெபண்கள் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். 

இன்று, சாதனா நிறுவனம் மகளிருக்கு வருமானம் ஈட்டும் வாய்ப்புகைள வழங்கும் 
ஒரு சமூக நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது. ெதாடர்ந்து பயிற்சி வழங்குவதன் மூலம், 
உறுப்பினர்களின் திறன்கைள வளர்த்து அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் உதவிக் 
ெகாள்ளவும் இந்நிறுவனம் வழிவகுக்கிறது. சாதனா உறுப்பினர்கள் வீடுகளில் 
இருந்தும் உற்பத்தி ைமயங்களில் இருந்தும் ேவைல ெசய்கிறார்கள். வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெபரும்பாலும் எம்பிராய்ெடரி, அலங்காரத் ைதயல், 
ஒட்டு ேவைல, மணி ேவைலப்பாடு ேபான்ற பணிகைளச் ெசய்கிறார்கள். சாம்பிள் 
வடிவைமத்தல், மூலப் ெபாருள் ெகாள்முதல், கத்தரித்தல், ைதயல், சாம்பிள் 
உருவாக்குதல், தரச் சரிபார்ப்பு, இஸ்திரி, ேபக்ேகஜிங் ேபான்ற பணிகள் உற்பத்தி 
ைமயங்களில் நடக்கின்றன. 

சாதனா நிறுவனம் உள்நாட்டு பிராண்டுகளுக்கும் உலகளாவிய பிராண்டுகளுக்கும் 
ேசர்த்ேத உற்பத்தி ெசய்கிறது. உதய்பூரில் உள்ள தங்கள் ெசாந்த அங்காடியிலும் 
இந்தியா முழுவதும் நடக்கும் ைகவிைனக் கண்காட்சிகளிலும் தங்கள் 
ெபாருட்கைளத் தாங்கேள விற்பைன ெசய்வதும் நடக்கிறது. 

சாதனா நிறுவனம் தன் உறுப்பினர்களுக்கு சமூக நலத் திட்டங்கைளத் தருகிறது. 
தங்கள் வாடிக்ைகயாளர் நிறுவனங்கள் வழங்கும் பீஸ் ேரட் ெதாைகயில் 
இத்திட்டங்களுக்கான பங்களிப்ைபயும் ேசர்த்ேத விைல நிர்ணயிக்கிறார்கள். இந்த 
உறுப்பினர்களுக்குக் கிைடக்கும் சில பலன்கள் பின்வருமாறு: 

● மாநில அரசின் ஊழியர் காப்பீட்டுத் திட்டத்திலும் (Employee State Insurance 
 - ESI) வருங்கால ைவப்பு நிதித் திட்டத்திலும் இவர்கள்      
 பதிவுெசய்யப்பட்டுள்ளனர். வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்    
 பலன்ெபறும் விதத்தில் இத்திட்டங்களுக்கு ெதாழிலாளர்களும் (வீடு சார்ந்த  
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்) ேவைல வழங்குநர்களும் (B2B ஆர்டர்கைள   
 வழங்கும் சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களும் ெசாந்த பிராண்டு    
 ெபாருட்கைளத் தயாரிக்கும்ேபாது சாதனா நிறுவனமும்) ஒன்றுேசர்ந்து   
 பங்களிக்கின்றனர். 
● ESI திட்டத்தின் மூலம் உறுப்பினர்கள் அரசு மருத்துவமைனகளிலும்    
 இத்திட்டத்தின்கீழ் சிகிச்ைச வழங்கும் தனியார் மருத்துவமைனகளிலும்   
 மருத்துவ உதவி ெபறலாம். 
● உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர ேபானஸ் வழங்கப்படுகிறது. 
● உறுப்பினர்கள் சாதனா நிறுவனத்திடம் கடன் வாங்கிக் ெகாள்ளலாம்.   
 ₹10,000 அல்லது USD 143 வைரயான கடன் ெதாைகக்கு வட்டி இல்ைல. 
● உறுப்பினர்களின் பிள்ைளகளுக்கு கல்வி உதவித்ெதாைக வழங்கப்படுகிறது. 
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விளக்க உதாரணம்: VimoSEWA

தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்கூட சமூக நலத் திட்டங்கைள வழங்குவதுண்டு. 
ஆனால் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெபரும்பாலும் இவற்ைற 
வாங்க வசதி இல்லாமேல இருக்கிறார்கள். இந்தியாவின் முைறசாராத ெபண் 
ஊழியர்களுக்கான ெதாழிற்சங்கமான SEWA அைமப்பு 1992-ல் VimoSEWA 
நிறுவனத்ைதத் ெதாடங்கியது. VimoSEWA என்பது முைறசாராத ெபண் 
பணியாளர்கேள உரிைமேயற்று நடத்தும் ஒரு ேதசிய காப்பீட்டுக் கூட்டுறவு 
நிறுவனமாகும். இது அவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் பல 
பாதுகாப்புகைள வழங்குகிறது. 

2009-ல் VimoSEWA சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் ெபற்று ஒரு பன்மாநிலக் கூட்டுறவு 
சங்கமாகப் பதிவுெசய்யப்பட்டது4. இந்நிறுவனம் தன் ெபண் பணியாளர்கைளயும் 
அவர்களின் குடும்பங்கைளயும் வறுைமயின் பிடியிலிருந்து பாதுகாக்க பல்ேவறு 
ைமக்ேரா காப்பீட்டுத் திட்டங்கைள வழங்குகிறது. ஆரம்பத்தில் இந்தக் கூட்டுறவு 
ஆண்டுக்கு ₹30 பிரீமியம் ெதாைகயில் ₹2,000 (USD 28) வைரயான காப்பீடுகைள 
ஒருசிலருக்கு மட்டும் வழங்கியது5. காலப்ேபாக்கில் உறுப்பினர் எண்ணிக்ைக 
வளர வளர பலதரப்பட்ட திட்டங்களுக்கான ேதைவயும் வளர்ந்தது. 2017 வாக்கில் 
VimoSEWA ₹10,000 (USD 139) முதல் ₹1,00,000 (USD 1394) வைர பாதுகாப்பு 
வழங்கும் பல காப்பீடுகைள ஆண்டுக்கு ₹150 (USD 2.1) முதல் ₹3,000 (USD 42) 
வைரயான பிரீமியமில் வழங்கி வருகிறது. உைடைம இழப்பு, இயற்ைக மரணம், 
விபத்தினால் ேநரும் மரணம், கணவரின் மரணம், தனிப்பட்ட விபத்துகள், 
உடல்நலக் ேகாளாறு, மகப்ேபறு, மருத்துவமைன அனுமதி, மருத்துவக் 
காப்பீடு ேபான்ற பல ெநருக்கடிகளுக்கும் இதில் தீர்வுகள் இருக்கின்றன. 
இந்தக் காப்பீடுகள் பணியாளர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் 
கிைடக்கின்றன. SEWA நிறுவனத்தின்கீழ் இயங்கும் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலமும் 
வீடுவீடாகச் ெசன்றும் பிரீமியம் வசூலிக்கப் படுகிறது.  2018 வைர, இந்தியாவின் ஆறு 
மாநிலங்களில் 1,20,000 ேபர் VimoSEWA காப்பீடுகைளப் ெபற்றுள்ளனர் (62,000 
SEWA மகளிர் உறுப்பினர்கள், 36,000 கணவன்மார்கள், 21,000 பிள்ைளகள்)6.
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சமூகப் பாதுகாப்பும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும்: 
அரசு-நடத்தும் உதவித் திட்டங்கள்

ெதற்காசியாவில் அடித்தட்டு மக்களுக்காக அரசுகேள வழங்கும் பல்ேவறு சமூக உதவித் 
திட்டங்கைள இந்தப் பிரிவு அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

வங்கேதசம் 

வங்கேதச அரசு 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் அைனவருக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு 
(Universal Health Coverage - UHC) கிைடக்க ேவண்டும் என்று முயன்று வருகிறது. 
இதற்காக, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துைற அைமச்சகம் சமூக நலப் பாதுகாப்புச் 
சட்டத்ைத இயற்றியுள்ளது. இந்த அைமச்சகத்தின் சுகாதாரப் ெபாருளாதாரப் பிரிவு 
ஷஷ்திேயா ஷுேராக்ஷா கர்மசூச்சி (Shasthyo Shuroksha Karmasuchi - SSK)7 என்ற 
திட்டத்ைத உருவாக்கியுள்ளது. அைனவருக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு கிைடக்குமாறான 
திட்டங்கைளயும் அணுகுமுைறகைளயும் உருவாக்க இத்திட்டம் உைழக்கிறது. 
2030-குள் அைனவருக்கும் மருத்துவக் காப்பீட்ைட வழங்குெமன்று திட்டமிடப்படும் 
அணுகுமுைறகைள இப்ேபாது இந்த அைமச்சகம் ேசாதைன ரீதியில் நைடமுைறப்படுத்தி 
வருகிறது.8

வங்கேதச அரசு 2015-ல் ேதசிய சமூகநல உத்தி (National Social Secuirity Strategy 
- NSSS) ஒன்ைறயும் இயற்றியது. இதன்படி வறுைமையயும் ஏற்றத்தாழ்ைவயும் நீக்கி, 
வளர்ச்சிக்கும் ேவைலவாய்ப்புக்கும் வழிவகுத்து, சமூகத்தில் பலவீனமான, ஒடுக்கப்பட்ட 
மக்கைளப் பாதுகாக்கும் ஒரு அைமப்பு உருவாக்கப் படுவதற்கான முயற்சிகள் 
நடக்கின்றன. NSSS முயற்சிகளின்படி வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் 
அவர்களின் பிள்ைளகளுக்கும் அதிகப் பலன் தரக்கூடிய திட்டங்கள் பின்வருமாறு: 

 

 

திட்டங்கள்9

 

உதவி

ெராக்க உதவி (மாதத்துக்கு BDT 50010 

($6) பணம்)

இயற்ைகப் ேபரழிவுகளின்ேபாதும் 
பண்டிைகக் காலங்களிலும் ஏைழகளுக்கு 
உணவு தானியம் வழங்குதல் (ேகாதுைம 
வழங்கும் திட்டங்கள்)

ெராக்க உதவி (BDT 350)

இலவசக் கல்வியும் புத்தகங்களும்

ஊக்கத்ெதாைக, இலவசக் கல்வி, புத்தக 
உதவித்ெதாைக, ேதர்வுக் கட்டண உதவி

இலவச மருத்துவமும் மருந்துகளும்

கணவரால் ைகவிடப்பட்ட, கணவைர 
இழந்த அல்லது ஆதரவற்ற

வறியவர்களுக்கு உணவளித்தல்

தாய்ப்பால் சுரக்கும் ஏைழத் 
தாய்களுக்கு மகப்ேபறு 
உதவித்ெதாைக

ெதாடக்கக் கல்வி ஊக்கத்ெதாைக 
(Primary Education Stipend Program 
- PESP) 

ெபண் உயர்கல்வி உதவித்ெதாைகத் 
திட்டம் (Female Secondary School 
Assistance Program - FSSAP)

கிராமப்புறத் தாய்மார் ைமயம்
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பூட்டான்

பூட்டான் நாட்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் எதுவும் நைடமுைறயில் 
இல்ைல. இருந்தாலும், தன் குடிமக்கள் அைனவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்குமாறான 
குறிப்பிட்ட திட்டங்கள் உள்ளன. பூட்டானில் அைனவருக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு 
உள்ளது11. மருத்துவ வசதிகள் இலவசமாகேவ அரசு  சார்பில் கிைடக்கின்றன.  
குடிமக்கள் அைனவருக்கும் இலவச அடிப்பைடக் கல்வியும் உண்டு. இைவ தவிர, வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் அவர்களின் பிள்ைளகளுக்கும் பலன்தரும் பிற 
திட்டங்கள் பின்வருமாறு: 

இந்தியா

இந்தியாவில் முைறசாராப் பணியாளர்களுக்கு உதவும் வைகயில் பல்ேவறு மாநில, மத்திய 
அரசுத் திட்டங்கள் உள்ளன. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் அவர்களின் 
பிள்ைளகளுக்கும் உதவும் சில பின்வருமாறு: 

திட்டங்கள்

 

உதவி

பிள்ைளகைளப் பள்ளிக்கு அனுப்புவைத 
ஊக்கப்படுத்துமாறு இலவச ெராக்க 
உதவியும் உணவும் வழங்கும் திட்டங்கள்

விடுதி மாணவர்களுக்கான 
ஊட்டச்சத்துத் திட்டங்கள்

இைளஞர்களுக்கான திட்டம் - 10வது, 12
வது, சான்றிதழ் படிப்பு/ ெதாழிற்கல்வி 
பயின்ேறாருக்கான திட்டம்

ேவைலயிேலேய பயிற்சி

மருத்துவம் மற்றும் கல்வித் திட்டங்கள்

ேவைலவாய்ப்புக்கு முன்பான பயிற்சித் 
திட்டம் (Pre-Employment 
Engagement Program - PEEP)

பயிற்சிப் பணியாளர் திட்டம் 
(Apprentice Training Progam - ATP)

 

 

 

ஆயுஷ்மான் பாரத், பிரதான் 
மந்திரி ஜன் ஆேராக்ய ேயாஜனா 
என்றைழக்கப்படும் ேதசிய சுகாதாரப் 
பாதுகாப்புத் திட்டம்12

ராஷ்டிரீய சுவஸ்திய பீமா ேயாஜனா 
(Rashtriya Swasthya Bhima Yojana - 
RSBY)

முழுவதும் அரசு நிதியுதவியுடன் கிைடக்கும் 
காப்பீடு. நாடு முழுவதும் குறிப்பிட்ட அரசு 
மற்றும் தனியார் மருத்துவமைனகளில் 
இரண்டாம் நிைல, மூன்றாம் நிைல 
சிகிச்ைசகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு 
குடும்பத்துக்கு ₹5 லட்சம் காப்பீடு

வறுைமக் ேகாட்டுக்குக் கீழிருக்கும் 
குடும்பங்களுக்கான மருத்துவக் 
காப்பீடு. ஸ்மார்ட் கார்டு மூலம் 
அைடயாளப்படுத்தப்படும் முைறசாராத் 
துைற சார்ந்த குடும்பங்கள் தகுதிெபறும். 
மருத்துவமைன அனுமதி உட்பட எதிர்பாரா 
மருத்துவச் ெசலவுகளுக்கு உதவி 
வழங்கப்படும்

திட்டங்கள் உதவி
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திட்டங்கள்

 

உதவி

இந்தச் சட்டம்  வீடுசார்ந்த 
ெதாழிலாளர்கைள  முைறசாராப் 
பணியாளர்களின் ஒரு வைகயாக 
அங்கீகரிக்கிறது. இதன்படி மத்திய, மாநில 
அரசுகள் பின்வரும் விஷயங்களில் 
முைறசாராப் பணியாளர்களுக்கு உதவும் 
நலத் திட்டங்கைளச் ெசயல்படுத்த 
ேவண்டும் - i) ஆயுள் காப்பீடும் 
மாற்றுத்திறனாளி காப்பீடும், ii) மருத்துவம் 
மற்றும் மகப்ேபறு உதவி, iii) முதிேயார் 
உதவி, மற்றும் iv) ேதசிய சமூகநல 
வாரியத்தின் மூலம் மத்திய அரசு 
தீர்மானிக்கும் பிற உதவிகள். 14 வயதிற்கு 
ேமற்பட்ட முைறசாராப் பணியாளர்கள் 
மாவட்ட நிர்வாகத்தின்மூலம் 
பதிவுெசய்யப்பட்டு அரசு அைடயாள 
அட்ைட ைவத்திருந்தால் 
தகுதிெபறுவார்கள்

மரணத்துக்கும் ேசர்த்து ஒரு வருடத்துக்குப் 
பாதுகாப்ைப வழங்கும் ஆயுள் காப்பீடு

விபத்துக் காப்பீடு - விபத்தினால் ேநரும் 
மரணம் அல்லது ஊனத்தில் இருந்து 
பாதுகாப்பளிக்க ஒவ்ேவார் ஆண்டும் 
புதுப்பித்துக் ெகாள்ளத்தக்க வருடாந்திரக் 
காப்பீடு

பங்களிக்கத்தக்க ஓய்வூதியத் திட்டம் - 
ஊழியர்கள் முதுைமக் காலத்துக்காகச் 
ேசமிப்பைத ஊக்கப்படுத்தும் திட்டம். பணி 
ஓய்வுக்குப் பின் உறுதியான லாபமும் 
உண்டு. ஐந்து ஆண்டுகள் கவேரஜ். 

முக்கியமாக வருமானம் ஈட்டும் நபர் எந்தக் 
காரணத்தினால் மரணம் அைடந்தாலும் 
குடும்பத்துக்கு ₹10,000 (USD 140) 
உதவித்ெதாைக வழங்கும் திட்டம் 

அரசு உரிமம் ெபற்ற நியாய விைலக் 
கைடகளில் உணவு தானியங்கள், 
மண்ெணண்ெணய், பிற அத்தியாவசியப் 
ெபாருட்கள் (ஒருசில மாநிலங்களில்) 
ஆகியவற்ைற விற்கும் திட்டம். ேரஷன் 
அட்ைடகளும் வழங்கப்படும்

ஏைழப் ெபண்களுக்கு மகப்ேபறு உதவிகள் 
வழங்கி தாய்,ேசய் மரணங்கைளத் தடுக்கும் 
திட்டம்

முைறசாராப் பணியாளர்களுக்கான 
சமூக நலச் சட்டம்(2008)

PM ஜீவன் ேஜாதி ேயாஜனா13

PM சுரக்ஷ பீமா ேயாஜனா14

அடல் ெபன்ஷன் ேயாஜனா15

ேதசிய குடும்ப நலத் திட்டம் (National 
Family Benefit Scheme - NFBS)16

இலக்குைடய ெபாது விநிேயாகத் 
திட்டம் (Targeted Public Distribution 
System - TPDS)17

ஜனனி சுரக்ஷ ேயாஜனா (Janani 
Suaksha Yojana - JSY)18
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பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் ேயாஜனா 
(Pradhan Mantri Awaas Yojana)

பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் ேயாகி 
மான்-தான் ேயாஜனா (Pradhan 
Mantri Shram Yogi Maan-Dhaan 
Yojana - PM-SYM)21

ெபண் குழந்ைதப் பாதுகாப்புத் 
திட்டம்

பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் ேயாஜனா கிராமீன் 
(PMAY - G)19

கிராமப் புற ஏைழகளுக்கான ெபாது 
வீட்டுவசதித் திட்டம். வீடற்றவர்களுக்கும் 
சரியான வீட்டுவசதி இல்லாதவர்களுக்கும் 
நல்ல வீடு கட்டிக்ெகாள்ள வழங்கப்படும் 
நிதியுதவி. சமெவளிகளில் வாழ்பவர்களுக்கு 
₹1.2 லட்சம் முதல் மைலப்பகுதிகளில் 
வாழ்பவர்களுக்கு ₹1.3 லட்சம் வைர 
உதவித்ெதாைக

பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் ேயாஜனா 
நகர்ப்புறம் (PMAY - U)20

நகர்ப்புற ஏைழகளுக்கு சிக்கன வீட்டுவசதி 
வழங்கும் திட்டம். பயனாளிகள் நடுத்தர 
வருமானக் குழுக்கள் (Middle Income 
Groups - MIG), குைறந்த வருமானக் 
குழுக்கள் (Low Income Groups - LIG), 
ெபாருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியவர்கள் 
(Economically Weaker Section - EWS) 
என்று வைகப்படுத்தப் பட்டுள்ளனர். 
இவர்களுக்கு கடன் உதவித்ெதாைக 
கிைடக்கும் (வீட்டுக் கடனுக்கு குைறந்த 
வட்டி விகிதம்). EWS பிரிவினர் வீடு கட்ட 
₹1.5 லட்சம் கடன் கிைடக்கும். குடிைசவாழ் 
மக்கள் வீடு கட்ட ₹1 லட்சம் கடன் 
கிைடக்கும்.

முைறசாராப் பணியாளர்களுக்கு 
முதுைமயில் உதவக்கூடிய ஓய்வூதியத் 
திட்டம்.  முைறசாராப் பணியாளர்கள் 60 
வயைதக் கடந்தபின் மாதாமாதம் ₹3000 
ஓய்வூதியம் ெபறலாம்

ெபண் குழந்ைதகளுக்கு எதிரான 
ெகாடுைமகைளத் தடுக்கும் 
ெராக்க உதவித் திட்டங்கள், கல்வி 
ஊக்கத்ெதாைககள், ேசமிப்புத் திட்டங்கள், 
உயர்கல்விைய ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்

திட்டங்கள் உதவி



Case Study: OSH Intervention for Garment Workers – A Lok Swasthya 
SEWA Trust Initiative in Gujarat, India (2013)15

Lok Swasthya SEWA Trust (LSST) was set up by SEWA in the year 2005 to focus 
on issues of health and safety for women workers. In the last ten years, LSST has 
grown to include livelihood security, insurance, health and child care, 
capacity-building and cooperative development in its portfolio of activities16. In 
partnership with the Indian Institute of Public Health, Gandhinagar, it provided 
OSH tools to home-based workers working in the garment sector, and then 
analysed the results while comparing it to a control group (matched for age, sex 
and socio-economic status).

Target group: Garment-sector, home-based workers in Ahmedabad (tailors using 
sewing machines)
OSH issues: foot swelling, foot pain, hand pain, lower back pain, neck/shoulder 
pain, knee pain
Tools provided: Ergonomic Chairs with wheels and backrest

Positive Impact: Compared to non-users of chairs, the users reported:
1)  Increase in productivity – Workers involved in handkerchief interlocking   
 reported the most increase in productivity. An analysis suggested that these  
 workers possibly benefitted the most since their work consisted of repetitive  
 actions for a long period of time. 
2)  Decrease in occupational illness – Workers reported lesser instances of foot  
 swelling, foot pain, and lower back pain. 
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மாலத்தீவுகள்

மாலத்தீவுகளில் சமூகநலன் என்பது ஒரு அடிப்பைடக் குடியுரிைம ஆகும். வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு உதவும் சில திட்டங்கள் பின்வருமாறு: 

 

 

திட்டங்கள்

 

உதவி

மாலத்தீவு அரசின் முழு நிதியுதவியுடன் 
ஆசந்தா நிறுவனம் வழங்கும் மருத்துவர் 
பரிந்துைரக்கும் சிகிச்ைசகள்

ஹஸ்னூவா ஆசந்தா திட்டத்தில் 
அடங்காத தீவிர வியாதிகளுக்கான 
மருத்துவக் காப்பீடு

வறுைமயுடன் ேபாராடிக் ெகாண்ேட தனி 
ஆளாக பிள்ைளகைள வளர்க்கும் 
ெபற்ேறாருக்கு அவர்களின் அடிப்பைடத் 
ேதைவகளுக்கான உதவி

ஏைழகள் உணவு தானியங்கைள 
வாங்குவதற்கான நிதியுதவி

முதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம்

ஹஸ்னூவா ஆசந்தா22

மருத்துவ நலத் திட்டம்23

துைணயிழந்த ெபற்ேறாருக்கான 
உதவித்ெதாைக

உணவு மானியத் திட்டம்24

அடிப்பைட ஓய்வூதியம்
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ேநபாளம்

ேநபாளத்தில் ஏைழ மக்களின் நலைனப் பாதுகாக்க துைறவாரியான நலத்திட்டங்கள் 
உள்ளன. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் அவர்களின் பிள்ைளகளுக்கும் 
உதவக்கூடிய சில திட்டங்கள் பின்வருமாறு:

திட்டங்கள்

 

உதவி

முதுமக்கள், விதைவகள், விவாகரத்தான 
ெபண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், 
சிறுவர்கள், ஆபத்தான நிைலயிலிருக்கும் 
பழங்குடியினர் ஆகிேயாருக்கான 
உதவித்ெதாைககள்

2015 நிலநடுக்கத்தில் வீடுகைள 
இழந்தவர்கள் மீண்டும் வீடு கட்டிக் 
ெகாள்ள ெராக்க உதவி

தாய்மாருக்கும் பிறந்த குழந்ைதகளுக்கும் 
மருத்துவ உதவி; குழந்ைதகளுக்கு 
இலவசத் தடுப்பூசி, குழந்ைதயுடன் 
மருத்துவைரப் பார்க்க வந்தால் ெராக்க 
ஊக்கத்ெதாைக

பள்ளிகளுக்கு சைமக்கப்பட்ட உணைவ 
விநிேயாகித்தல் அல்லது தாேன உணவு 
சைமத்துக் ெகாள்ள ெராக்க உதவி
10-ஆம் வகுப்பு வைர சிறுவர்களுக்கும் 
சிறுமிகளுக்கும் கல்வி 

ஊக்கத்ெதாைககள், அரசுப் பள்ளிகளில் 
மதிய உணவு, பள்ளிச் சீருைட, 
புத்தகங்கள், எழுதுெபாருட்கள் முதலியன

சமூகநல உதவித்ெதாைக

நிலநடுக்கத்தாலும் இயற்ைகச் 
சீற்றங்களாலும் 
பாதிக்கப்பட்ேடாருக்கான ெராக்க 
நிவாரணம்

பாதுகாப்பான தாய்ைம/ஆமா திட்டம்

ேதசிய பள்ளி உணவுத் திட்டம்

கல்வி உதவித்ெதாைககள்

 

  

 

பாகிஸ்தான்

பாகிஸ்தானில் நான்கு மாகாணங்களில் ஒன்றான சிந்து 
மாகாணம் வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களுக்கான சட்டம் 201825-ஐ 
அமல்படுத்தி உள்ளது. மற்ெறாரு மாகாணமான பஞ்சாப் 
2019-ல் இேதேபான்ற ஒரு சட்டத்ைத26 அமல்படுத்தியது. 
இந்தச் சட்டங்கள் வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கைள முைறயான 
ஊழியர்களாக அங்கீகரித்து பதிவுெசய்ய அனுமதிக்கின்றன. 
இதனால் முதிேயார் ஓய்வூதியம், குைறந்தபட்ச ஊதியம், 
மகப்ேபறு விடுமுைற, கடன் திட்டங்கள், ேநரடியாக விற்பைன 
ெசய்யும் வசதி, மரணம் மற்றும் விபத்துக் காப்பீடு, திறன் 
பயிற்சிகள் மூலம் வாழ்வாதார ஊக்கத் திட்டங்கள் ேபான்ற 
பலன்கைளப் ெபற இந்த அங்கீகாரம் உதவும். இருப்பினும், 
2019 அக்ேடாபர் வாக்கில், இந்தச் சட்டங்களின் குறிப்பிட்ட 
விதிமுைறகளும் நைடமுைறகளும்  இன்னமும் உறுதியாகாமல் 
ெசயல்படுத்தப் படாமேலேய இருக்கின்றன27.
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திட்டங்கள்

 

உதவி

ஏைழகளுக்கு ஒரு குைறந்தபட்ச வருவாய் 
உதவித்ெதாைகைய வழங்கி உணவு, 
எரிெபாருள், நிதி ெநருக்கடிகைள 
எதிர்ெகாள்ள உதவி வழங்கும் திட்டம். மாத 
வருவாய் PKR 6000க்கு ($38.75) குைறவாக 
உள்ளவர்களுக்கு மாதாமாதம் PKR 1000 
($6.46)29 உதவித்ெதாைக கிைடக்கும். 
திட்டத்தில் ேமலும் அடங்குபைவ: 
-  ைமக்ேரா கடன் வசதி
-  திறன் பயிற்சி
-  குடும்பத்தில் வருமானம் ஈட்டும்    
நபருக்கு ஆயுள் காப்பீடு
-  ெதாடக்கக் கல்வி பயின்ேறாருக்கு   
திறன் பயிற்சிகள்

ஆதரவற்ேறார், விதைவகள், அனாைதகள், 
ெசயலிழந்ேதார், வலுவிழந்ேதார், பிற 
வறியவர்களுக்கு மறுவாழ்வளிக்கும் 
நிதியுதவிகள். சமூகநலச் ேசைவகளும் 
குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் மறுவாழ்வும் மகளிர் 
முன்ேனற்ற ைமயங்களும் சிறுவர் நலத் 
திட்டங்களும் இதில் அடங்கும்.

தற்காலிகமாக இருப்பிடம் இழந்ேதார் 
விைரவில் மீண்ெடழ உதவும் திட்டம். 
குறிப்பிட்ட பழங்குடிப் பகுதிகளில் சிறுவர் 
நலத் திட்டங்களும் இதில் அடங்கும். 

பாகிஸ்தான் அரசு சிறு நிதித் திட்டங்கைள 
ஒரு சமூகநலத் திட்டமாக அணுகுகிறது30. 
இதன்படி ைமக்ேரா கிெரடிட், ைமக்ேரா 
காப்பீடு, ைமக்ேரா ேசமிப்புத் திட்டங்கள் 
ஆகியைவ வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் உட்பட 
அைனத்துத் ெதாழிலாளர்களுக்கும் 
கிைடக்கும்

ெபனாசிர் வருவாய் உதவித் திட்டம்28

பாகிஸ்தான் ைபத்-உல்-மால்

பாகிஸ்தான் FATA தற்காலிகமாக 
இருப்பிடம் இழந்ேதார் விைரவில் 
மீண்ெடழுவதற்கான உதவித் திட்டம்

சிறுநிதி நிறுவனங்கள் (Microfinance 
Institutions - MFIs)

 

வறுைமைய எதிர்த்துப் ேபாராடும் 
ேதசிய சமூகப் பாதுகாப்பு  உத்திைய 
(National Social Protection 
Strategy - NSPS) பாகிஸ்தான் ஏற்றுக் 
ெகாண்டுள்ளது. இதன்படி வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும்அவர்களின் 
பிள்ைளகளுக்கும் உதவும் முக்கியமான 
திட்டங்கள் பின்வருமாறு:
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இலங்ைக

இலங்ைகயில் சமூகநலத்ைதக் குறிைவத்து இயங்கும் ேதசியக் ெகாள்ைககள் எதுவும் 
இல்ைல.  இருந்தாலும், பல்ேவறு அரசு ேசைவகளின் மூலமும் திட்டங்களின் மூலமும் 
சமூகப் பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குப் 
ெபாருந்தும் சில திட்டங்கள் பின்வருமாறு:

திட்டங்கள்

 

உதவி

ஏைழகளுக்கு மாதாந்திர ெராக்க 
உதவியும், சமுகக் காப்பீட்டுப் பங்களிப்பும், 
சிறுநிதியும், கட்டாய ேசமிப்புத் 
திட்டங்களும், வாழ்வாதார முன்ேனற்றத் 
திட்டங்களும் வழங்கப்படுகின்றன

சிறுவர்களுக்கும் கர்ப்பிணிப் 
ெபண்களுக்கும் தாய்ப்பால் சுரக்கும் 
தாய்மாருக்கும் ஊட்டச்சத்து மிக்க 
உணவளிக்கும் திட்டம்

முதிேயார், மாற்றுத்திறனாளி விதைவகள், 
கணவைரப் பிரிந்து வாழும் ெபண்கள், 
அனாைதகள் ஆகிேயாருக்கான 
உதவித்ெதாைக

அைனவருக்கும் இலவசமாக ஆரம்பக் 
கல்வியும் உயர்கல்வியும் 
வழங்கப்படுகிறது. 1 முதல் 11 வைரயான 
வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவசப் 
புத்தகங்களும் 1 முதல் 13 வகுப்பு 
வைரயான மாணவர்களுக்கு இலவசச் 
சீருைடயும் வழங்கப்படுகின்றன34.

மாணவர்களுக்கு பள்ளியில் சைமத்த 
உணவும், பாலும், ைவட்டமின் 
மாத்திைரகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

சமுர்தி திட்டம்31

ேதசிய ஊட்டச்சத்து உணவுத் திட்டம் 
(திரிேபாஷா)32

ெபாதுநல உதவித்ெதாைகத் திட்டம் 
(Public Welfare Assistance Allowance - 
PAMA)33

அைனவருக்கும் இலவசக் கல்வித் 
திட்டம் 1945

பள்ளி உணவுத் திட்டங்கள்35

 

 

ேவைல வழங்கும் நிறுவனங்களிடம் இருந்து 
சமூகப் பாதுகாப்ைபப் ெபற முடியாத வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு இப்படியான 
திட்டங்களின் மூலம் அரசு வழங்கும் சமூகப் 
பாதுகாப்பு கிைடக்கிறது. இருப்பினும், 
அதிகப்படியான ஆவணத் ேதைவகளும் 
ெசயல்முைறகளும் இருப்பதால் இத்திட்டங்களின் 
பலைனப் ெபறுவது சுலபமில்ைல. ேநபாளத்தில் 
உள்ள SAATHI, இந்தியாவில் உள்ள LEARN, 
HomeNet Pakistan, வங்கேதசத்தில் இருக்கும் 
நகர்ப்புற ஏைழகளின் கூட்டணி ேபான்ற சமூக 
அைமப்புகள் ெதற்காசிய நாடுகளில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு அரசுகள் 
வழங்கும் சமூகப் பாதுகாப்பும் நலத் திட்டங்களும் 
கிைடக்க உதவி ெசய்கின்றன. 

 

 







1
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பகுதி 7 
பணியிடப் பாதுகாப்பும் ஆேராக்கியமும்

பணியிடப் பாதுகாப்பும் ஆேராக்கியமும் - வீட்டுப் பணியாளர் சூழலில்
ஆைடத் துைறயின் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சந்திக்கும் முக்கிய 

OSH பிரச்சைனகள்
நாடு-சார்ந்த OSH ெகாள்ைககளும் திட்டங்களும்

ேமம்பாட்டு ஆேலாசைனகள்

பணியிடப் பாதுகாப்பும் ஆேராக்கியமும் - வீட்டுப் பணியாளர் 
சூழலில்

ெதற்கு ஆசியாவில் நகர்ப்புறங்கைளச் சார்ந்த வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
ெபரும்பாலும் முைறயான வீடுகளில் வசிப்பதில்ைல. அவர்கள் வசிக்கும் குடிைசப் 
பகுதிகள் ெநரிசல் மிகுந்தும் அடிப்பைட வசதிகள் இல்லாமலும் இருக்கின்றன. 
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் வீடுகள் ேவைலயிடப் பாதுகாப்புக்கும் 
ஆேராக்கியத்துக்கும் (Occupational Safety and Health - OSH) ெதாடர்பான சட்ட 
வைரயைறக்குள் வருவதில்ைல. ஆனாலும், வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும் 
ேவைல ெசய்யும்ேபாது காயம்பட்டுக் ெகாள்ளேவா ேநாய்வாய்ப்படேவா வாய்ப்பு 
இருக்கிறது. அவர்கள் சந்திக்கும் ஆபத்துகள் பிற ெதாழிலாளர்கைள விட மாறுபட்டைவ. 

பல பன்னாட்டு அைமப்புகளும் ஆேராக்கியமான, பாதுகாப்பான பணியிடங்கைளத் 
ெதாழிலாளர்களுக்கு அைமத்துக் ெகாடுக்க உைழக்கின்றன. இவற்றில் சர்வேதச 
மனித உரிைமப் பிரகடனம் (Universal Declaration of Human Rights - UDHR), 
ILO-வின் மதிக்கத்தக்க பணி திட்டம், பணியிடப் பாதுகாப்புக்கும் ஆேராக்கியத்துக்கும் 
ேதைவயான வைரமுைறைய வலியுறுத்தும் ILO உடன்படிக்ைக 2006 (C187), பணியுலகில் 
வன்முைறையயும் உபத்திரத்ைதயும் ஒழிக்கும் ILO உடன்படிக்ைக (C190 மற்றும் 
R206) 2019, ெபாருளாதார, சமூக, கலாச்சார உரிைமகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் 
உடன்படிக்ைக (UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - 
ICESCR) ஆகியைவ அடங்கும். 

OSH1 என்பதற்கு ILO, “பணியிடத்திேலா 
பணியிடத்தின் காரணமாகேவா 
பணியாளர்களின் ஆேராக்கியத்துக்கும் 
நல்வாழ்வுக்கும் தீங்கு விைளவிக்கக்  
கூடிய ஆபத்துகைளயும் அவற்றால் 
பணியாளர்கைளச் சார்ந்தவர்களுக்கும் 
ெபாதுவான சமூகத்துக்கும் ேநரக்கூடிய 
பாதிப்ைபயும் கணித்து, அங்கீகரித்து, 
மதிப்பிட்டு, கட்டுப்படுத்தும் அறிவியல்” 
என்ற வைரயைற ெகாடுக்கிறது. OSH 
குறித்த நாடுதழுவிய சட்டங்கைள 
ஊக்குவிக்கும் சர்வேதச அைமப்புகள் 
இருந்தாலும், ெபரும்பாலான 
OSH சட்டங்கள் பணியிடத்ேதாடு 
முடிந்துவிடுகின்றன. ஆைடத் 
ெதாழிற்துைறயில் ெதாழிற்சாைல 
வளாகங்கேளாடு அவற்றின் எல்ைல 
முடிகிறது. 



 

 

ெதற்காசியத் ெதாழிலாளர்களுக்கு OSH முக்கியமான விஷயமாக இருப்பதில்ைல.  வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ேவைலக்கும் வருமானத்துக்குமான ேபாராட்டத்தில் 
இந்த ஆபத்துகைள மதிப்பதில்ைல. இருந்தாலும் SEWA சமூகப் பாதுகாப்பு, 
வங்கேதசத்தின் ேவைலயிடப் பாதுகாப்பு, ஆேராக்கியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிறுவனம் 
(OSHE), பாகிஸ்தானின் வீடு-சார்ந்த ெபண் ெதாழிலாளர் வாரியம் (HBWWF) ேபான்ற சமூக 
அைமப்புகள் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களிடம் ேவைலயிடப் பாதுகாப்ைபப் 
பற்றிய விழிப்புணர்ைவ வளர்த்து வருகின்றன. அவர்களின் பல ஆய்வுகள் OSH 
ஆபத்துகளுக்கும் உற்பத்தித் திறனுக்கும், வருமானத்துக்கும், மருத்துவச் ெசலவுகளுக்கும், 
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்வதற்கும் உள்ள ேநரடித் 
ெதாடர்புகைள விளக்குகின்றன. 

ஆைடத் துைறயின் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
சந்திக்கும் முக்கிய OSH பிரச்சைனகள்

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் சந்திக்கும் சில OSH ஆபத்துகள் பின்வருமாறு:

1. இயந்திரங்கள் உண்டாக்கும் விபத்துகளும் காயங்களும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்  
 இல்லாைமயும்: ஆைடத் துைறயின் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்    
 பயன்படுத்தும்  இயந்திரங்கள் அடிக்கடி விபத்துகைளயும் காயங்கைளயும்    
 உண்டாக்கும். ெபரும்பாலும் இவர்கள் ைதயல் மிஷின்களில் ெவட்டுப்படுவதும், நூல்  
 கத்தரிக்கும் டிரிம்மரிலும், இயந்திர ஊசிகளிலும், எம்பிராய்ெடரி ஊசிகளிலும்    
 காயம்படுவதும் நடப்பதுண்டு. 
2. உடல் ேசார்வும் கண் பார்ைவக் குைறபாடும்: ேவைல ெசய்யும்ேபாது நீண்ட ேநரம்   
 உட்கார்ந்தபடிேய இருப்பதால் முதுகு, மூட்டு, தைச வலிகள் வரலாம். எம்பிராய்ெடரி,  
 ஆைட கத்தரித்தல், ஃபினிஷிங், பின்னல் ேபான்ற பணிகளில் மிக ெமல்லிய    
 ெபாருட்கைளயும் ஊசிகைளயும் ைவத்து ேவைல ெசய்யும் நகர்ப்புற வீடு சார்ந்த   
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்   அடிக்கடி பார்ைவக் ேகாளாறுகள் வரலாம். கண்கள்   
 உலர்ந்து  ேபாவது, காலப்ேபாக்கில் பார்ைவ மங்கிப் ேபாவது ஆகியைவ     
 இதிலடங்கும். 
3. ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்வதால் உண்டாகும் சுவாசக் ேகாளாறுகள்: சிலவைகயான  
 துணிகள் மிக ெமல்லிய நூல்கைளயும் தூசுகைளயும் காற்றில் பறக்க விடும் (எ.கா.,   
 ெஹம்ப் தூசி, பருத்தித் தூசி). இவற்ைறச் சுவாசிக்கும் வீடு சார்ந்த      
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் அடிக்கடி சுவாசக் ேகாளாறுகளும் அதிகமான    
 சளியும் வருவதாகத் ெதரிவிக்கின்றனர். 
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4. நல்ல வீட்டுவசதியும் அடிப்பைட வசதிகளும் இல்லாததால் வரும் சிக்கல்கள்:   
 ெதற்காசிய நகரங்களில் அதிேவகமாக மக்கள்ெதாைகயும் குடியிருப்புகளும்   
 ெபருகி வந்தாலும் பலருக்கும் நல்ல வீட்டுவசதி கிைடப்பதில்ைல. வீடு சார்ந்த  
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெபரும்பாலும் அடிப்பைட வசதிகள்கூட இல்லாத   
 குடிைசப்  பகுதிகளிேலேய வசிக்க ேவண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது.     
 இந்தப் பகுதிகளில் ஒவ்ெவாரு வீட்டுக்கும் தண்ணீர் வசதி, தனித்தனிக்    
 கழிப்பைறகள், திடக்கழிவு ேமலாண்ைம, நல்ல சாைலகள், ெதரு விளக்குகள்,  
 சாக்கைடகள், மைழநீர்  வடிகால்கள் ஆகிய அடிப்பைட வசதிகள் இருப்பதில்ைல.  
 இதனால் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும் அவர்களின் குடும்பங்களும்  
 சுகாதாரமற்ற  வாழ்ைவேய வாழ்கின்றனர். வயிற்றுப்ேபாக்கு, வாந்தி, மேலரியா  
 ேபான்ற பிரச்சைனகள் திரும்பத் திரும்ப வரலாம். ேபாதிய ெவளிச்சம்        
 இல்லாததால் பார்ைவக் ேகாளாறுகளும் ேபாதிய காற்ேறாட்டம்     
 இல்லாததால் சுவாசக் ேகாளாறுகளும் கூடச் ேசர்ந்து ெகாள்ளும். 
5. தீங்கு விைளவிக்கும் ரசாயனங்கள், புைக மற்றும் நூல்கள்: ஆைடத்     
 ெதாழிற்துைறயில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ஆபத்தான    
 ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்துகிறார்கள். துணிகளில் சாயம் இடுவதற்கும்    
 பிளீச் ெசய்வதற்கும் விைறப்பாக மடிப்பதற்குமான ரசாயனங்கள், தயாரான   
 துணிகைளத் துைவக்கப் பயன்படுத்தும் தீவிர ரசாயனப் ெபாடிகள்,     
 திரவங்கள் ேபான்றைவ பயன்படுத்தப்  படுகின்றன. இவற்றால் பணியாளர்களின்  
 ைககள் அரிக்கப்படலாம், இந்த ரசாயனங்கள் ெவளியிடும் புைக நுைரயீரைலப்  
 பாதிக்கலாம். 

நாடு-சார்ந்த OSH ெகாள்ைககளும் திட்டங்களும்

நாடுதழுவிய OSH ெகாள்ைககளும் திட்டங்களும் பரவலாகப் பல துைறகைளயும் 
ெதாழில்கைளயும் கருத்தில் ெகாண்டு வடிவைமக்கப்படும். பணியிடத்தில் ஏற்படும் 
காயங்கள், ேநாய்கள், மரணம், ேபரழிவு, ெதாற்றில்லாத ேநாய்கள் ேபான்றவற்றில் 
இருந்து இைவ பாதுகாப்பு வழங்கும். இந்தக் ெகாள்ைககள் சட்டப்படி ேவைல 
வழங்குநர்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற ேவண்டியைவ. இதற்ேகற்ற பாதுகாப்பான 
ஆேராக்கியமான பணியிடத்ைத உருவாக்கிக் ெகாடுக்க ேவண்டியது  நிறுவனங்களின் 
கடைம ஆகும். ஆனாலும், முைறயான முதலாளி-ெதாழிலாளி உறவுமுைற 
இல்லாததாலும் இத்தைகய சட்டங்கள் ெபரும்பாலும், சில ேநரங்களில் முழுைமயாகேவ, 
முைறசார்ந்த ஊழியர்கைள மட்டுேம கருத்தில் ெகாள்வதாலும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்இந்த OSH சட்டங்களால் பலனைடவதில்ைல. 

ெதற்காசிய நாடுகளில் இருக்கும் சில குறிப்பிட்ட நாடு தழுவிய OSH சட்டங்கள் இங்ேக 
குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன. 

1
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நாடு

ஆப்கானிஸ்தான்

வங்கேதசம்

பூட்டான்

இந்தியா

ேநபாளம்

மாலத்தீவுகள்

பாகிஸ்தான்

இலங்ைக

OSH சட்டங்களும் ெகாள்ைககளும்

- ெதாழிலாளர் சட்டம் (2007)2  முக்கியமாகக்    
குறிப்பிடும் OSH 

- வங்கேதசத் ெதாழிலாளர் (திருத்தம்) சட்டம்   
2013 பணியிடப் பாதுகாப்ைப ேமம்படுத்த பல   
திட்டங்கைள முன்ைவக்கிறது3

- ேதசிய பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆேராக்கியக்           
ெகாள்ைக 20134

- ெதாழிலாளர் மற்றும் ேவைலவாய்ப்புச் சட்டம் (2007)5  
முக்கியமாகக் குறிப்பிடும் OSH 

- ெதாழிற்சாைலச் சட்டம் (1948)6  முக்கியமாகக் 
குறிப்பிடும் OSH 
- பணியிடத்தில் பாதுகாப்பு, ஆேராக்கியம் மற்றும்  
சுற்றுச்சூழல் குறித்த ேதசியக் ெகாள்ைக (National 
Policy on Safety, Health and Environment at        Work-
place - NPSHEW)7

- பணியிடப் பாதுகாப்பு, ஆேராக்கியம் மற்றும் பணிச் 
சூழல்கள் குறித்த ெதாழிலாளர் ெகாள்ைககள், 2019 
(2019 டிசம்பர் 26 நிைலயில் மதிப்பாய்வில் உள்ளன)

- ெதாழிலாளர் சட்டம் (திருத்தம்) 20178  முக்கியமாகக் 
குறிப்பிடும் OSH 

- ேவைலவாய்ப்புச் சட்டம் (2008)9  முக்கியமாகக் 
குறிப்பிடும் OSH 

- சிந்து மாகாண அரசு இயற்றியுள்ள பணியிடப் 
பாதுகாப்பு மற்றும் ஆேராக்கியம் சார்ந்த ெகாள்ைக10

- பிற மாகாணங்கள் ெவவ்ேவறு சட்டங்களின்கீழ் OSH 
பாதுகாப்பு வழங்குகின்றன, ெதாழிற்சாைலச் சட்டம் 
(1934), ஆபத்தான ேவைலவாய்ப்பு விதிகள், 196311 

ேபான்றைவ

- ேதசிய பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆேராக்கியக் 
ெகாள்ைக, 201412

- ெதாழிற்சாைல சட்ட மேசாதா, 194213 குறிப்பிடும் OSH 



விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் 
OSH ேமம்பாட்டு ஆேலாசைனகள்

I. பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்

PPE (Personal Protective Equipment) என்று ெபாதுவாக அறியப்படும் தனிநபர் பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கள் என்பைவ பணியிடத்தில் காயங்கைளயும் ேநாய்த் ெதாற்ைறயும் தடுக்கப் 
பயன்படும் அணிகலன்கள் ஆகும். 14 தூசி, ரசாயனங்கள், சத்தம், ெவப்பம் ேபான்றைவ 
ெபாதுவான ஆபத்துகளாகும். 

ஆைடத் ெதாழிலாளர்கள் பயன்படுத்தக் கூடியைவ,:
1. ஆைடத் தூசிையயும் ரசாயனங்களும் சாயங்களும் ெவளியிடும் புைகையயும்    
 சுவாசிக்காமல் தடுக்கும் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் அல்லது ெமல்லிய ெமஷ் துணி
2. ரசாயனங்கைளயும் சாயங்கைளயும் பயன்படுத்தும்ேபாது ெபாருத்தமான     
 ைகயுைறகள்
3.  எம்பிராய்ெடரியில் வரக்கூடிய ெவட்டுகைளயும் காயங்கைளயும் தடுக்கும் விரல்   
 காப்புகள்
4.  காயத்ைதத் தடுக்க ஊசிக் காப்புகள் உள்ள ைதயல் மிஷின்கள்
5. கூரான பாகங்களுக்கு மூடி உள்ள இயந்திரங்கள்
6.  இயந்திரங்களில் ேவைல ெசய்யும்ேபாது கூந்தைல விரித்து ைவக்காமல் இருப்பதும்  
 ெதாளெதாளெவன்ற உைடகைளத் தவிர்ப்பதும்
7. மிகச் சிறிய ெபாருட்கைள உபேயாகிக்கும்ேபாது கண்கைளப் பாதுகாக்க    
 கண்ணாடி அணிந்துெகாள்வது - நுணுக்கமான ேவைலப்பாடுகளுக்கு     
 பூதக்கண்ணாடி பயன்படுத்துவதும் அடங்கும்
8.  ஆபத்தான ரசாயனங்கள் குடும்பத்தினைரப் பாதிக்காமல் தடுக்க ேவைலக்ெகன்ேற  
 பிரத்திேயக உைடகள் ைவத்திருப்பது
9.  வழக்கமான இைடேவைளகளில் ஆபத்தான பணிகைளயும் ஆபத்தில்லாத    
 பணிகைளயும் ெசய்வது, எ.கா., சாயமிடும் ேவைலையத் ெதாடர்ந்து துணி மடிக்கும்  
 ேவைல (ஒேர வைகயான ேவைலையச் ெசய்பவர்களுக்கு எப்ேபாதும் ெபாருந்தாது)

பின்வரும் காரணங்களால் இந்தப் பாதுகாப்பு வழிமுைறகள் அரிதாகேவ பின்பற்றப் 
படுகின்றன. 
1.  விழிப்புணவர்வு இல்லாமல் இருப்பது
2.  உபகரணங்கள் கிைடக்காமல் இருப்பது
3.  உபகரணங்களின் அதிக விைல
4.  சரியாக அளவு ெபாருந்தாத உபகரணங்கள்
5.  உபகரணங்கைளப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள சிரமங்கள்
6.  அரசாங்கேமா முதலாளிகேளா இந்த உபகரணங்கைளப் பயன்படுத்தக்     
 கட்டாயப்படுத்தாமல் இருப்பதும் கண்காணிக்காமல் இருப்பதும்
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பாகிஸ்தான்

பாகிஸ்தானில் நான்கு மாகாணங்களில் ஒன்றான சிந்து 
மாகாணம் வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களுக்கான சட்டம் 201825-ஐ 
அமல்படுத்தி உள்ளது. மற்ெறாரு மாகாணமான பஞ்சாப் 
2019-ல் இேதேபான்ற ஒரு சட்டத்ைத26 அமல்படுத்தியது. 
இந்தச் சட்டங்கள் வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கைள முைறயான 
ஊழியர்களாக அங்கீகரித்து பதிவுெசய்ய அனுமதிக்கின்றன. 
இதனால் முதிேயார் ஓய்வூதியம், குைறந்தபட்ச ஊதியம், 
மகப்ேபறு விடுமுைற, கடன் திட்டங்கள், ேநரடியாக விற்பைன 
ெசய்யும் வசதி, மரணம் மற்றும் விபத்துக் காப்பீடு, திறன் 
பயிற்சிகள் மூலம் வாழ்வாதார ஊக்கத் திட்டங்கள் ேபான்ற 
பலன்கைளப் ெபற இந்த அங்கீகாரம் உதவும். இருப்பினும், 
2019 அக்ேடாபர் வாக்கில், இந்தச் சட்டங்களின் குறிப்பிட்ட 
விதிமுைறகளும் நைடமுைறகளும்  இன்னமும் உறுதியாகாமல் 
ெசயல்படுத்தப் படாமேலேய இருக்கின்றன27.

 

 

II. பணிச்சூழலியல்

1.  ெபாருத்தமான பணி உயரம்: ேவைல ெசய்யும் தளம் ெதாழிலாளரின் முழங்ைக   
 உயரத்தில் இருக்க ேவண்டும். கூன் ேபாடாமல் சரியாக உட்காரவும் உடலில்    
 அதிகச் ேசார்வு வராமல் இருக்கவும் இது உதவும். ெசால்லப் ேபானால், 
 வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் விருப்பம்ேபால் நின்றபடியும் 
 அமர்ந்தபடியும்  ேவைல ெசய்யும் வசதி  இருக்க ேவண்டும். ஆனால் இது 
 சாத்தியம் இல்ைலெயனில், ேவைல ெசய்யும்ேபாது அவ்வப்ேபாது 
 இைடேவைள எடுத்துக் ெகாண்டு ேவைல ெசய்துெகாண்டிருந்த நிைலக்கு 
 மாறாக எழுந்து நிற்கேவா உட்கார்ந்து ெகாள்ளேவா ேவண்டும். ெசய்யும் 
 ேவைலையப் ெபாறுத்து ேவைலயிடத் தளத்ைத வடிவைமத்துக் ெகாள்வது 
 முதுகு வலி, தைச இறுக்கம், மூட்டு வலி ேபான்ற சிக்கல்கள் வராமல் 
 பாதுகாக்கும். ேவைல உயரத்ைதச் சரிெசய்து ெகாள்வது நின்றபடி ெசய்யும்    
 ேவைலகளுக்கும் அமர்ந்தபடி ெசய்யும் ேவைலகளுக்கும் சமமாகேவ ெபாருந்தும். 
2.  உட்கார்ந்து ேவைல ெசய்யும்ேபாது சாயக் கூடிய வசதியும் உயரத்ைதச் சரிெசய்து   
 ெகாள்ளும் வசதியும் இருக்கும் நாற்காலிையப் பயன்படுத்தினால் முதுகிலும்    
 முதுகுத்தண்டிலும் வலி இல்லாமல் இருக்கும். இத்தைகய நைடமுைறத் தீர்வுகைள  
 அரசுகளும் ேவைல வழங்குநர்களும் ஒப்பந்ததாரர்களும் ெகாடுத்து உதவலாம். 
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விளக்க உதாரணம்: வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களின் உற்பத்தித் திறைன 
அதிகரித்தல் - திருப்பூர், இந்தியா

தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த திருப்பூர் ஆைட உற்பத்திக்குப் ேபர்ெபற்ற ஊர் ஆகும். 
திருப்பூரில் ஆைட உற்பத்தியில் ெபரும்பங்கு ெதாழிற்சாைலகளில் நடந்தாலும் 
ஃபினிஷிங், ேபக்ேகஜிங், ேலபிளிங் ேபான்ற ேவைலகைள வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெசய்கின்றார்கள். இவர்கள் குைறவான ேநரத்தில் 
அதிகப்படியான ேவைலைய முடித்துக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அதனால், 
சீக்கிரமாக ேவைலைய முடிக்க வீட்டுப்பணியாளர்கள் சில வழிமுைறகைளப் 
பின்பற்றுகிறார்கள். அவற்றில் சில:

1.  வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் 5-10 ேபர் ேசர்ந்து உட்கார்ந்து ேவைல    
 ெசய்யுமாறு ெபாதுப் பணியிடங்கைள அைமப்பது
2.  நீண்ட ேநரம் முதுகு வலிேயா ைக வலிேயா இல்லாமல் ேவைல ெசய்ய   
 முழங்ைக உயரத்தில் ேமைசகைள வடிவைமப்பது



III. விபத்துக் காப்பீடுகள்

ேவைலயிடத்தில் விபத்து ஏற்பட்டு காயங்கேளா மரணங்கேளா ஏற்பட்டால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க ேவண்டுெமன்பது ெதாழிற்சாைலகளில் 
கட்டாயம் என்றாலும், வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு இந்தப் பாதுகாப்பு 
கிைடப்பதில்ைல. ஒரு குழுவாகச் ேசர்ந்து வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
மருத்துவக் காப்பீடு எடுத்துக் ெகாள்ளலாம். நியாயமாக, இவர்கள் ேவைல ெசய்து 
ெகாடுக்கும் சில்லைற விற்பைன நிறுவனேம இதற்கான ெசலைவ ஏற்றுக் ெகாள்ள 
ேவண்டும். ஆனாலும், ேவைல வழங்குநர்கள் காப்பீடு தராமல் இருக்கும்ேபாது, வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு சமூக அைமப்புகளின்  உதவிேயாடு காப்பீடுகள் 
கிைடத்துள்ளன. உதாரணமாக, ரங்கசூத்ரா கிராஃப்ட்ஸ் என்ற உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் 
தன் ெதாழிலாளர்கள் அைனவருக்கும், வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளயும் 
ேசர்த்து, விபத்துக் காப்பீடு வழங்கியுள்ளது. VimoSEWA என்பது SEWA 
உறுப்பினர்களுக்கான (வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளயும் ேசர்த்து) குழுக் 
காப்பீடு ஆகும். ெபரிய வியாதி, கணவைர இழப்பது, விபத்து, தீ, மதக் கலவரங்கள், 
ெவள்ளப் ெபருக்கு ஆகியவற்ைறப் ேபால மனிதச் ெசயலாேலா இயற்ைகயாேலா ஏற்படும் 
சூழ்நிைலகளால் ேவைலையேயா வருமானத்ைதேயா உைடைமகைளேயா இழக்கும் 
ஏைழக் குடும்பங்கள் இந்தக் காப்பீட்டால் பலன் ெபறுகிறார்கள். 17
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ஆைடத் துைறப் பணியாளர்களுக்கான OSH திட்டங்கள் - இந்தியாவில் குஜராத் 
மாநிலத்தில் ேலாக் சுவஸ்தியா SEWA டிரஸ்ட் எடுத்த முயற்சி (2013)15

ேலாக் சுவஸ்தியா SEWA டிரஸ்ட் (Lok Swasthya SEWA Trust - LSST) 
என்பது ெபண் பணியாளர்களின் பாதுகாப்ைபயும் ஆேராக்கியத்ைதயும் 
கருத்தில் ெகாண்டு 2005-ல் SEWA உருவாக்கிய அைமப்பாகும். கடந்த 
பத்து ஆண்டுகளில், LSST ெசயல்பாடுகளில் வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பும், 
காப்பீடும், சுகாதாரமும் பிள்ைள வளர்ப்பும், திறன் அதிகரிப்பும், கூட்டுறவு 
முன்ேனற்றமும் ேசர்ந்துள்ளன.16 காந்திநகைரச் ேசர்ந்த Indian Institute 
of Public Health அைமப்புடன் ேசர்ந்து ஆைடத் துைறயின் வீடுசார்ந்த 
ெதாழிலாளர்களுக்குஇவ்வைமப்பு OSH கருவிகைள வழங்கி, ஓர் ஒப்பீட்டுக் 
குழுைவ ைவத்துக் ெகாண்டு அதன் பலன்கைளயும் ஆய்வு ெசய்தது. 
(ஒப்பீட்டுக்  குழு வயது, பாலினம், சமூக-ெபாருளாதார நிைல அடிப்பைடயில் 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது). 

இலக்குக் குழு: அகமதாபாத் நகரில் ஆைடத்  துைறயில் பணி ெசய்யும் 
வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் (ைதயல் மிஷின் பயன்படுத்தும் ெடய்லர்கள்)
OSH பிரச்சைனகள்: கால் வீக்கம், கால் வலி, ைக வலி, கீழ் முதுகு வலி, 
கழுத்து/ேதாள் வலி, மூட்டு வலி
வழங்கப்பட்ட கருவிகள்: சாய்வும் சக்கரங்களும் ெகாண்ட நாற்காலிகள்

பலன்: நாற்காலி உபேயாகிக்காதவர்கேளாடு ஒப்பிட்டால், இவர்கள் பின்வரும் 
பலன்கைள அதிகமாகப் ெபற்றார்கள்: 
1.  உற்பத்தித் திறன் அதிகரிப்பு: ைகக்குட்ைடகைளப் பிைணத்து ைவக்கும்   
 ேவைல ெசய்தவர்கேள அதிக அளவில் உற்பத்தித்  திறைனப்     
 ெபருக்கினார்கள். ஒேர ேவைலைய நீண்ட ேநரம் திரும்பத் திரும்பச் ெசய்ய  
 ேவண்டி இருந்ததால் இவர்கள் குறிப்பாக இந்தப் பலைனப் ெபற்றது    
 கண்டறியப்பட்டது. 
2.  பணி சார்ந்த ேநாய்கள் குைறந்தது: கால் வீக்கம், கால் வலி, கீழ் முதுகு வலி  
 ேபான்ற ேநாய்கள் குைறந்தது கண்டறியப்பட்டது. 



ேவைல வழங்கும் நிறுவனங்களிடம் இருந்து 
சமூகப் பாதுகாப்ைபப் ெபற முடியாத வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு இப்படியான 
திட்டங்களின் மூலம் அரசு வழங்கும் சமூகப் 
பாதுகாப்பு கிைடக்கிறது. இருப்பினும், 
அதிகப்படியான ஆவணத் ேதைவகளும் 
ெசயல்முைறகளும் இருப்பதால் இத்திட்டங்களின் 
பலைனப் ெபறுவது சுலபமில்ைல. ேநபாளத்தில் 
உள்ள SAATHI, இந்தியாவில் உள்ள LEARN, 
HomeNet Pakistan, வங்கேதசத்தில் இருக்கும் 
நகர்ப்புற ஏைழகளின் கூட்டணி ேபான்ற சமூக 
அைமப்புகள் ெதற்காசிய நாடுகளில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு அரசுகள் 
வழங்கும் சமூகப் பாதுகாப்பும் நலத் திட்டங்களும் 
கிைடக்க உதவி ெசய்கின்றன. 

 

 

IV. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குப் பாதுகாப்பான ெபாதுப் பணியிடங்கைள 
அைமப்பது

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு அருகில் ஒரு ெபாது இடத்தில் 
ேவைல ெசய்யும்ேபாது அந்த இடத்ைதப் பாதுகாப்பானதாகவும் OSH ெதாந்தரவுகள் 
இல்லாததாகவும் அைமத்துக் ெகாள்ள முடியும். ெபண் பணியாளர்களுக்கு OSH வசதிகள் 
இருக்கும்படி பீக்காேனரில் ரங்கசூத்ரா கிராஃப்ட்ஸ் நிறுவனம் இத்தைகய ெபாதுப் 
பணியிடங்கைள அைமத்துக் ெகாடுத்துள்ளது. இவற்றில் இருக்கும் வசதிகள்:

● சுத்தமான காற்ேறாட்டமான பணியிடம்
● தீயைணப்பான்களும் தீ அபாயம் வந்தால் தப்பிக்க இரண்டு அவசர வழிகளும்
     கழிப்பைறகளும் நல்ல குடிநீரும்
● ேபாதிய சூரிய ெவளிச்சமும் காற்றும்
● மூலப் ெபாருட்கைளயும் தயாரித்த ெபாருட்கைளயும் அடுக்கி ைவக்க          
     முைறயான அலமாரிகள்
● முதலுதவிப் ெபட்டிகள். ஒவ்ெவாரு ைமயத்திலும் முதலுதவிக்கு ஒரு ெபாறுப்பாளர். 
● அைனத்து வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் முதலுதவியிலும் தீ 
     அபாயம்  பற்றியும்  
     பயிற்சி அளித்தல்
● குழு விபத்துக் காப்பீட்டில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளயும் ேசர்த்துக்  
     ெகாண்டது 

V. வீட்டுவசதியும் அடிப்பைட வசதிகளும்

1. அடிப்பைட வசதிகைள வழங்குவது - தனித்தனி தண்ணீர் குழாய்கள், தனித்தனிக்  
 கழிப்பைறகள், திடக்கழிவு ேமலாண்ைம, நல்ல சாைலகள், ெதரு விளக்குகள்,   
 சாக்கைடகள், மைழநீர் வடிகால்கள் ேபான்ற அடிப்பைட வசதிகைளப் ெபற்றால்   
 ேநாய்வாய்ப்படுவது குைறந்து வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் உற்பத்தித்  
 திறன் ெபருகும். இந்தியாவில் மஹிலா வீட்டுவசதி SEWA டிரஸ்ட் (MHT) அைமப்பு 
 சாரா ெதாழிலாளர்களுக்கும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும்    
 அடிப்பைட வசதிகைள வழங்க உைழத்து வருகிறது. குடிைசப்பகுதிகளில் வசிக்கும்  
 ெபண்கைள ைவத்து MHT சமூகம் சார்ந்த அைமப்புகைள (CBO) உருவாக்குகிறது.  
 அவர்களுக்கு  ஆளுைமப் பயிற்சியும் விழிப்புணர்வும் ெகாடுக்கிறது. கைடசியாக   
 அவர்கைள அந்தந்தப் பகுதிகளின் அரசு நிர்வாக அைமப்புகளுடன் அறிமுகப்படுத்தி  
 அவர்களுக்குத் ேதைவயான வசதிகைள அவர்கேள ேகட்டுப் ெபற உதவி ெசய்கிறது.  
 வீடுகளிலும் சமூகத்திலும் வசதிகைள ேமம்படுத்திக் ெகாள்ள வழிவகுக்கும் கடன்   
 வழங்குநர்கைளயும் அறிமுகப்படுத்தி ைவக்கிறது. இதுவைர MHT 56,000     

85



ெபண்களுக்கும் ெபண்களுக்கும்  முைறசாராத் ெதாழிலாளர்களுக்கும் அவர்களின் 
குடும்பங்களுக்கும் அடிப்பைட வசதிகைளப் ெபற்றுத் தந்துள்ளது. 

ஒடிஷா மாநிலத்தில் புவேனஸ்வர் நகரில் MHT அைமப்பு அடித்தட்டு வீடுசார்ந்த 
ெதாழிலாளர்களுக்கு  ஆதரவான ROAD என்ற அைமப்புடன் இைணந்து பணியாற்றியது. 
இந்த முயற்சி ெபண் பணியாளர்கைள தனித்தனி தண்ணீர்க் குழாய்கைளயும் திடக்கழிவு 
ேமலாண்ைம முைறகைளயும் ேகட்டுப் ேபாராட ஒன்றுதிரட்டியது. இதன் பலனாக 
அவர்களுக்கு அந்த  வசதிகள் கிைடத்தன. முடிவாக:

● தண்ணீர் பிடித்துக் ெகாண்டு வருவதில் வீணான ேநரத்ைத 90% ெபண்     
 பணியாளர்கள் ேசமித்தனர். வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்கள் இந்த ேநரத்தில்    
 உற்பத்திையப் ெபருக்கி மாதத்துக்கு 200 முதல் 400 ரூபாய் கூடுதலாகச்     
 சம்பாதித்தார்கள். 
● பிள்ைள வளர்ப்பில் ேசமித்த ேநரத்ைத 5% ெபண் பணியாளர்கள் பயன்படுத்திக்   
 ெகாண்டார்கள்.
● ேநாய்கள் குைறந்ததால் மருத்துவச் ெசலவுகள் குைறந்தன. இந்த முயற்சிக்குப் பிறகு  
 மருத்துவச் ெசலவுகள் மாதத்துக்கு 1,000-1,5000 ரூபாயிலிருந்து  மாதத்துக்கு 100-
 150 ரூபாய் என்ற அளவிற்குக் குைறந்ததாக ெபண்கள் ெதரிவித்தனர். 
● அடிக்கடி ேநாய்கள் வருவது குைறந்ததால் ெபண் பணியாளர்கள் பணிவிடுப்பு   
 எடுப்பதும் குைறந்தது. 

2. வீட்டு வடிவைமப்பு - 
● குடிைசப்பகுதிகளில் வசிக்கும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு    
 முக்கியமான  பிரச்சைனகேள ெவளிச்சமும் காற்ேறாட்டமும்   இல்லாததுதான்18.   
 Footprints Earth என்ற அைமப்புடன் இைணந்து MHT டின் ஷீட் கூைர வீடுகளில்   
 ெபாருத்திக் ெகாள்ளக் கூடிய 50 cm x 50 cm ஜன்னல்கைள வடிவைமத்துள்ளது.   
 இது  ேதைவயான ெவளிச்சத்ைதயும் காற்ைறயும் வழங்கும். ெவளிச்சமும் காற்றும்   
 அதிகரிப்பதால் ேவைலயில் பிைழகள் குைறவதுடன்வீடு சார்ந்த      
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் மின்சாரச் ெசலவும் அதன்மூலம் உற்பத்திச் ெசலவும்   
 குைறகிறது.  
● ேகாைடக்காலத்தில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் மிக அதிக ெவப்பத்தில்  
 ேவைல ெசய்கிறார்கள். வீடுகளில் நல்ல ெவப்பநிைலையத் தக்கைவப்பது     
 ஆேராக்கியத்துக்கும் உற்பத்திக்கும் அவசியம் ஆகிறது. வீடுகளில் அதிக    
 ெவப்பத்ைதக் குைறக்க MHT இந்தப் ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்துகிறது : ேதங்காய்  
 நாராலும் காகிதக் குப்ைபயாலும் ெசய்யப்பட்ட கூைர, இது வீட்டில் ெவப்பத்ைத 7-8   
 டிகிரி குைறக்கிறது19.
● ஃைபபர் ஷீட்களால் ெசய்யப்பட்ட AirLite காற்ேறாட்டக் கருவிகள் வீடுகளில்    
 காற்ேறாட்டத்ைத அதிகரிக்கின்றன20.
● ெவளிப்புறச் சுவர்களில் ெவப்பத்ைத  உள்வாங்காத ெபயிண்ட் அடிப்பதால்    
 வீடுகளின் ெவப்பமும் மின்ெசலவும் குைறகின்றன21.

3. வீடுகளில் முதலுதவிப் ெபட்டிகைளயும் தீயைணப்பான்கைளயும் ைவப்பது

VI. ெபாருள் ைகயாள்வதும் ேசமித்து ைவப்பதும் 

1. மூலப் ெபாருட்கைளச் ேசமிக்க முைறயாகக் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்கைளப்    
 பயன்படுத்துவதால் இடத்ைத நன்றாகப் பயன்படுத்திக் ெகாள்ள முடிவேதாடு மூலப்  
 ெபாருட்கைளயும் பாதுகாக்க முடியும். பல அடுக்கு அலமாரிகள் இடத்ைதச் ேசமிக்க  
 உதவும். 
2. எைட அதிகமான மூலப் ெபாருட்களான மரம், கருவிகள், இயந்திரங்கள்     
 ேபான்றவற்ைறத் தூக்க கார்ட், ேராலர் ேபான்ற சக்கரம் ைவத்த சாதனங்கைளப்   
 பயன்படுத்தலாம். இதனால் அதிக உடல் உைழப்பு இல்லாமல் இருப்பேதாடு    
 விபத்துகைளயும் தவிர்க்கலாம். 
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3.  கன்ெடய்னர் உபேயாகம்: ஆைடத் ெதாழிற்துைறயில் பணி ெசய்யும் ஒருவருக்கு ஊசி, 
 நூல், கத்தரிக்ேகால், பட்டன்கள், ைகயுைறகள் ேபான்றைவ ேதைவப்படும்.    
 இவற்ைறப் பிரித்துப் பிரித்து கன்ெடய்னர் டப்பாக்களில் ைவத்துக் ெகாண்டால்   
 பணியாளர்களும் குடும்பத்தினரும் ேதைவப்படும்ேபாது எளிதாகப் பயன்படுத்திக்   
 ெகாள்ளவும் பாதுகாப்பாக  ைவத்திருக்கவும் முடியும். அேதேபால் கம்பளி, நூல்,   
 துணி ேபான்ற ெபாருட்கைளயும் மூடி ேபாட்ட டப்பாக்களில் ைவத்திருந்தால்    
 ெபாருளுக்கும் பாதிப்பு இல்ைல, வீட்டில் ஆபத்தான தூசியும் நூலிைழகளும்    
 பறக்காது. 
4.  ஆபத்தான ெபாருட்கைளக் ைகயாளுதல் - இப்படியான பணிகள்      
 பணியாளர்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் குறிப்பாக சிறுவர்களுக்கும் ஆபத்து    
 என்பதால் இைவ வீடு-சார்ந்து ெசய்யப்படேவ கூடாது. அப்படிச் ெசய்ய ேவண்டி   
 வந்தால் மூலப் ெபாருட்கைள மூடி ேபாட்ட டப்பாக்களில் ைவத்திருக்க ேவண்டும்,   
 ேவைல ெசய்யும்ேபாது நீளக் ைக ைவத்த சட்ைட அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும்,   
 ைகயுைறகேளா  அரிக்கப்படாத ெபாருட்களால் ஆன உைறகேளா      
 அணிந்துெகாள்ள  ேவண்டும், புைகையச் சுவாசிக்காமல் இருக்க மாஸ்க்     
 அணிய ேவண்டும். 
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பகுதி 8 
பணியிட வன்முைற

வீட்டுக்குள் வன்முைற
இைடத்தரகர்களும் ஒப்பந்ததாரர்களும் ெசய்யும் உபத்திரவங்கள்

பணியிட வன்முைற குறித்த சட்டங்கள்
பணியிட வன்முைறைய எதிர்த்துப் ேபாராடுவதற்கான படிகள்

சமீபத்தில் இயற்றப்பட்ட ILO உடன்படிக்ைக 1901 “பாலின அடிப்பைடயிலான 
வன்முைறையயும் உபத்திரவங்கைளயும் ேசர்த்து உடல் ரீதியாகேவா மன ரீதியாகேவா 
பாலியல் ரீதியாகேவா ெபாருளாதார ரீதியாகேவா ஒருவருக்குத் தீங்கு உண்டாக்க 
முயலும், உண்டாக்கும் அல்லது உண்டாக்கக் கூடிய தகாத நடத்ைதகளும் பழக்கங்களும் 
மிரட்டல்களும் ஒரு முைற நடந்தாேலா ெதாடர்ந்து நடந்தாேலா அதுேவ பணியுலகில் 
வன்முைறயும் உபத்திரவமும்” என்று வைரயறுக்கிறது. அடிப்பது, உைதப்பது, வைசச் 
ெசாற்கைளப் பிரேயாகிப்பது, மிரட்டுவது, தகாத ேகலிப் ேபச்சுகள், கும்பல்கூடிப் 
பயமுறுத்துவது, தவறாக நடத்துவது, பாலியல் ெதாந்தரவு, பின்ெதாடர்வது ேபான்றைவ 
இதில் அடங்கும். பாலின அடிப்பைடயிலான வன்முைற என்பது “ஆண்-ெபண் 
ஏற்றத்தாழ்வின் விைளவாகேவா சமூகத்தில் ெபாதுவாக இருக்கும் பாலின 
அைடயாளங்களுக்குள் உடன்படாதவர்களுக்கு எதிராகேவா நடக்கும் உடல், மனம் 
மற்றும் பாலியல் ரீதியான வன்முைற2” என்று விளக்கப்படுகிறது. 

வீட்டுக்குள் வன்முைற 

வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முைற என்பது குடும்பங்களுக்குள் நடக்கும் வன்முைறையக் 
குறிக்கிறது. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு வீேட பணியிடம் என்பதால் 
வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முைற அவர்கைளப் ெபாறுத்தவைர பணியிட வன்முைறயாகவும் 
இருக்கிறது. இவ்வாறு வன்முைறயில் ஈடுபடுேவார் கணவர்களாக மட்டுமல்லாமல் பிற 
குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும் இருக்கலாம். UNICEF நிறுவனம் வீட்டுக்குள் நடக்கும் 
வன்முைறக்கு 2000-ஆம் ஆண்டில்3 வழங்கிய வைரயைற: “ெநருங்கிய உறவில் 
இருப்பவர்களாலும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்களாலும் பின்வரும் முைறகளில் நடத்தப்படும் 
வன்முைற:

● அடிப்பது, அைறவது, ைகைய முறுக்குவது, கத்தியால் குத்துவது, கழுத்ைத    
 ெநரிப்பது, தீயால் சுடுவது, மூச்சுவிட முடியாமல் இறுக்குவது, உைதப்பது,     

 ஆயுதங்கைளேயா ெபாருட்கைளேயா ெகாண்டு தாக்குவதாக மிரட்டுவது, ெகாைல  
 ெசய்வது ேபான்ற வழிகளில் நடக்கும் உடல் ரீதியான வன்முைற. ெபண்ணுறுப்ைபச்  
 சிைதப்பது, கணவன் இறந்தால் மைனவிையயும் அவளின் ெசாத்துகைளயும்    

 கணவனின் தம்பியிடம் ஒப்பைடப்பது ஆகியவற்ைறப் ேபால ெபண்களுக்கு எதிரான  
 மூடப் பழக்கங்களும் இதில் அடங்கும். 
● மிரட்டிேயா பலவந்தப் படுத்திேயா ஒப்புக்ெகாள்ள ைவத்து பாலியல் உறவு    
 ெகாள்வது, தகாத பாலியல் ெசயல்களில் ஈடுபடக் கட்டாயப் படுத்துவது, பிறருடன்   
 உறவு ெகாள்ளக் கட்டாயப் படுத்துவது ேபான்ற பாலியல் ெகாடுைமகள். 
● மிரட்டித் துன்புறுத்தும் ேநாக்கம் ெகாண்ட ெசயல்கள், ைகவிட்டு விடுவதாகேவா   
 துன்புறுத்தப் ேபாவதாகேவா அச்சுறுத்துவது, வீட்டிற்குள் அைடத்து ைவப்பது,    
 ேவவு பார்ப்பது, பிள்ைளகைளப் பறித்துக் ெகாண்டு ேபாவதாக மிரட்டுவது,    
 ெபாருட்கைள உைடப்பது , தனிைமப்படுத்துவது, ெதாடர்ந்து அவமானப்     
 படுத்துவது, தகாத ெசாற்களால் திட்டுவது ஆகிய வழிகளில் மன ரீதியில் நடக்கும்   



 

 

● பணம் ெகாடுக்க மறுப்பது, வீட்டில் ெசலவுகைளப் பகிர்ந்து ெகாள்ள மறுப்பது,    
 உணைவயும் அடிப்பைடத் ேதைவகைளயும் மறுப்பது, மருத்துவத் ேதைவகளுக்கும்  
 ேவைலக்குச் ெசல்வதற்கும் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது ஆகியவற்ைறப் ேபான்ற    
 வழிகளில் நடக்கும்  ெபாருளாதார வன்முைற.”

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெபரும்பாலாேனார் வீட்டுக்குள் வன்முைறையச் 
சந்தித்துக் ெகாண்டிருந்தாலும் யாரும் இைதப் ெபரிதாகப் ெபாருட்படுத்துவதில்ைல. 
தங்கள் துன்பங்கைளப் பகிர்ந்து ெகாள்ள ெபண்கள் ெபரும்பாலும் கூச்சப்படுவதும், 
அைத அவமானமாக நிைனப்பதும், ெசான்னால் தன்ைன ஒதுக்கி ைவத்து 
விடுவார்கெளன்று பயப்படுவதும் சாதாரணமாக நடக்கிறது. இதனால் அவர்கள் 
பணியில் கவனம் ெசலுத்த முடிவதில்ைல என்பேதாடு ெவளிேய ெசான்னால் ேவைல 
ேபாய்விடுேமா என்றும் பயத்தில் வாழ ேவண்டியுள்ளது. 

இைடத்தரகர்களும் ஒப்பந்ததாரர்களும் ெசய்யும் 
உபத்திரவங்கள்

ெவளிேய ெதரியப்படாததாலும், ேவைலக்காக முழுக்க முழுக்க ஒப்பந்ததாரர்கைளேய 
நம்பி இருக்க ேவண்டியதாலும், ஊழியர் அங்கீகாரம் இல்லாததாலும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கேள அடிக்கடி வன்முைறக்கு ஆளாகிறார்கள். ஒப்பந்ததாரர்கள் 
அவர்களுக்கு நடத்தும் வன்முைறக்குச் சில உதாரணங்கள் இேதா, 

● பணச் சுரண்டல்: வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெசய்யும் ேவைல           
 ெதாழிற்சாைலப் பணியாளர்களுக்கு மாறுபட்டதல்ல. ஆனாலும்  ெவளிேய   
 ெவளிேய ெதரியப்படாததாலும், முைறயான எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தங்கள்     
 இல்லாததாலும், ேவைலக்ேகா சம்பளத்துக்ேகா முைறயான பதிவுகள்     
 இல்லாததாலும் அவர்கள் சுரண்டப் படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஊதியம்    
 குைறவாகவும் ஒழுங்கில்லாமலுேம கிைடக்கும், சில சமயம் அதுவும்      
 கிைடப்பதில்ைல. 
● தகாத ெசாற்கள்: ஒப்பந்ததாரர்கள் தகாத ெசாற்களால் வீடு சார்ந்த      
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளத் திட்டுவது சாதாரணமாக நடக்கிறது.  குறிப்பாக,   
 ெசான்ன ேநரத்தில் ேவைலைய  முடிக்காதது, ேவைலயில் பிைழ ஏற்படுவது,   
 பீஸ் ேரட் ஊதியத்ைத உயர்த்தித் தரச்  ெசால்லிக்  ேகட்பது ேபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் 
 இது நடக்கும். 
● ேவைல ேபாய்விடும் என்ற பயம்: ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் வீடு சார்ந்த     
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளால் அவர்களுக்கு ஒரு
 குரேல இல்லாமல் ேபாய்விடுகிறது. ெபரும்பாலும், வீடு சார்ந்த       
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ஒன்றுேசர்ந்து ெதாழிற்சங்கங்கைளப் ேபான்ற    
 அைமப்புகைள ஆரம்பித்தால் ஒப்பந்ததாரர்கள் ேவைலைய ேவறு ஆட்களுக்குக்   
 ெகாடுத்துவிடுவார்கள். வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் எப்ேபாது ேவைல   
 ேபாகுேமா என்ற பயத்திேலேய தான் இருக்க ேவண்டி இருக்கிறது. 
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● பாலியல் ெகாடுைம: வீடு சார்ந்த       
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்களில் குறிப்பாக புலம்ெபயர்ந்து  
 வந்த பலரும்  பாலியல்  ெகாடுைமகளுக்கு     
 ஆளானதாகச் ெசால்கிறார்கள். ேவைல     
 ெகாடுப்பதற்ேகா சம்பளம் ெகாடுப்பதற்ேகா    
 ஈடாக ஒப்பந்ததாரர்கள் அவர்களிடம்      
 பாலியல் இச்ைசகைளத் தீர்த்துக் ெகாள்கிறார்கள். 



பல வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் இவ்வாறான வன்முைறகளால் ெபரிதும் 
பாதிக்கப் பட்டிருப்பதாகச் ெசால்கிறார்கள். ேநபாளத்தில் HomeNet South Asia (HNSA) 
நடத்திய ஓர் ஆய்வின்படி வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கான ஊதியங்கள் 
சரியான ேநரத்துக்கு வழங்கப்படாமேலா முற்றிலும் வழங்கப் படாமேலா சுரண்டப்படுவது 
ெதரிய வந்துள்ளது. இைதப் பற்றிப் புகாரளித்தால் ஒப்பந்ததாரர்கள் தகாத 
ெசாற்களால் திட்டுவதும் ேவைலைய நிறுத்தி விடுவதும் நடக்கிறது. பல ேநரங்களில் 
ெதாழிலாளர்கைள அவமானப்படுத்தி அங்கும் இங்கும் தகாத முைறயில் ெதாடுவதும்கூட 
நடக்கிறது. இதனால் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்,

- ேவைலைய நிறுத்தி விடுகிறார்கள், வருமானத்ைத இழக்கிறார்கள்.
- மனநிைல மாற்றங்கள், பதற்றம், மன உைளச்சல், அதிகப்படியான ேகாபம், மன   
 அழுத்தம் ஆகியவற்றுக்கு ஆளாகிறார்கள். 
- ேவைலயில் கவனம் ெசலுத்த முடியாமல் உற்பத்தித் திறைன இழக்கிறார்கள்.    
 இதனால் ேவைலயின் தரமும் குைறகிறது. 
- ேவைலைய விட்டுவிட நிைனக்கிறார்கள். 
- கூடுதல் மருத்துவச் ெசலவுகைளச் சுமக்கிறார்கள். 

ேவைலயிட வன்முைறக்கு எதிரான ெதற்காசியச் சட்டங்கள்

ெபண்களுக்கு எதிராக வீட்டுக்குள்ளும் பணியிடத்திலும் நடக்கும் வன்முைறகளுக்கு 
எதிராக ெதற்காசிய நாடுகளில் இயற்றப்பட்டுள்ள பல்ேவறு சட்டதிட்டங்கள் இங்ேக 
பட்டியலிடப் பட்டிருக்கின்றன. 

அட்டவைண 6: வன்முைறக்கும் உபத்திரவத்துக்கும் எதிராகத் ெதற்கு ஆசியாவில் 
இருக்கும் சட்டங்கள்
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நாடு 

ஆப்கானிஸ்தான்

வங்கேதசம்

பூட்டான்

சட்டங்கள் 

- தண்டைனச் சட்டம், 2018
- ெபண்களுக்கு எதிரான வன்முைறைய ஒழிக்கும் 
சட்டம், 2009 (EVAW)

- வரதட்சைணத் தைடச் சட்டம் 1980
- ெபண்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் எதிரான 
ஒடுக்குமுைறகைளத் தடுக்கும் சட்டம், 2000
- வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முைற (தடுப்பும் பாதுகாப்பும்) 
சட்டம், 2010

- பாலியல் ெதாந்தரவு குறித்த பூட்டான் தண்டைனச் 
சட்டம் (பிரிவுகள் 205 மற்றும் 206)
- பூட்டான் அரசாட்சியின் அரசியல் சாசனம் 2008 
(சட்டக்கூறு 9 (17) மற்றும் (18))
- வீட்டுக்குள் வன்முைறையத் தடுக்கும் சட்டம், 2013-ல் 
அமல்படுத்தப்பட்டது
- கிரிமினல் சட்டம் 2004 - கற்பழிப்பு மற்றும் பாலியல் 
உபத்திரவங்களுக்கு விதிக்கப்படும் தண்டைனகள்
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நாடு 

இந்தியா

மாலத்தீவுகள்5

ேநபாளம்

பாகிஸ்தான்6

இலங்ைக

சட்டங்கள் 

- பணியிடத்தில் ெபண்களுக்கு எதிரான பாலியல்     
உபத்திரவங்கள் (தடுப்பு, பாதுகாப்பு, நிவாரணம்) சட்டம்,  
2013
- சம ஊதியச் சட்டம், 1976
- மகப்ேபறு வசதிச் சட்டம், 1961
- வரதட்சைணத் தைடச் சட்டம், 1961
- வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முைறக்கு எதிரான சட்டம், 
2005
- ெபண்கைள இழிவுபடுத்துவதற்கு எதிரான சட்டம் 
(தைட) (1986)

- வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முைறக்கு எதிரான சட்டம், 
2012
- திருத்தப்பட்ட தண்டைனச் சட்டம் (2014)
- பாலியல் உபத்திரவத் தடுப்புச் சட்டம் (2014)
- பாலியல் குற்றச் சட்டம் (2009)

- ேநபாள அரசியல் சாசனம், 2015
- சமூகப் பழக்கங்கள் (சீர்திருத்தம்) சட்டம், 1976
- பாலினச் சமத்துவச் சட்டம், 2006
- வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முைற (குற்றமும் 
தண்டைனயும்) சட்டம், 2066 (2009)
- பணியிடத்தில் பாலியல் உபத்திரவத்ைதத் தடுக்கும் 
சட்டம், 2071 (2015)
- ேதசிய தண்டைன (விதிமுைறகள்) சட்டம், 2017

- பாகிஸ்தான் தண்டைனச் சட்டம், 1860
- வரதட்சைணயும் சீர்வரிைசயும் (கட்டுப்பாடு) சட்டம், 
1976
- ெபண்கள் பாதுகாப்பு (கிரிமினல் சட்டத் திருத்தம்) 
சட்டம், 2006
- பணியிடத்தில் ெபண்களுக்கு எதிரான 
உபத்திரவங்கைளத் தடுக்கும் சட்டம், 2010
- வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முைற (தடுப்பும் 
தண்டைனயும்) சட்டம், 2012
- பஞ்சாப் மாகாணம் ெபண்களுக்கு எதிரான 
வன்முைறயிலிருந்து பாதுகாப்புச் சட்டம், 2016

- இலங்ைக தண்டைனச் சட்டம், 2011
- வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முைறையத் தடுக்கும் சட்டம், 
2005



இவற்றில் ெபரும்பாலான சட்டங்கள் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் 
ெபாருந்தினாலும் ேவைலயிடத்தில் ெபண்கைளப் பாதுகாக்கும் சட்டங்கள் 
முைறசார்ந்த ெதாழிலாளர்களுக்கு மட்டுேம பாதுகாப்பு தருகின்றன. ேமலும், சமூகத் 
ெதாண்டு நிறுவனங்களின் துைண இல்லாமல் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் 
ெபரும்பாலும் இந்தச் சட்டங்கள் தரும் பாதுகாப்ைபப் ெபற முடிவதில்ைல. தகுந்த 
விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருப்பதும், புகாரளிக்கும் ெசயல்முைறையப் பற்றிய 
அறியாைமயும், சமூகத்தில் கிைடக்கக்கூடிய அவப்ெபயரும் இதற்குக் காரணங்கள் 
ஆகின்றன. 

ேவைலயிடத்தில் வன்முைறைய எதிர்க்க வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்ைககள்

வன்முைறையயும் உபத்திரவத்ைதயும் எதிர்ெகாள்ள வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்  பல்ேவறு நடவடிக்ைககைள எடுக்க முடியும்:

● வன்முைறயும் உபத்திரவமும் நடப்பைத ஏற்றுக் ெகாள்வது. இது ெபரும்பாலும்  
 சாதாரணமாக எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டுக் கடந்து ேபாகப் படுகிறது. சட்டத்தால்  
 தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றம் என்று கருதப்படுமாறான வன்முைறகைள ஏேதா  
 ஒரு வழியில் அடிக்கடி எதிர்ெகாள்வைத வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்  
 உணர்ந்துெகாள்ள ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் அைத எதிர்க்கப் ேபாராட முடியும். 
● வன்முைறைய எதிர்த்துப் ேபாராட வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குத்  
 ேதைவயான   வலிைமையயும், விழிப்புணர்ைவயும், ெவளிச்சத்ைதயும்    
 ெபற அவர்கள் முைறயாக ஒன்றுபட ேவண்டும். இதனால் அவர்கள் தங்கள்   

 துயரங்கைள  ஆறுதல் தருபவர்களின் மத்தியில் பகிர்ந்து ெகாண்டு ஒருங்கிைணய 
 ேபாராட முடியும். ஒன்றுபட்ட அைமப்பில் உறுப்பு  வகிப்பதால்,
 வன்முைறக்கு எதிராகப் ேபாராடும் சமூக அைமப்புகளின் ஆதரைவயும்   
 சட்டப்பூர்வ வழிகாட்டைலயும் ெபறலாம். 
● புகார் அளிப்பதற்காக அரசு இயக்கும் கட்டணமில்லா உதவி எண்கைளப்   
 பயன்படுத்தலாம். 
● உள்ளூர் காவல் நிைலயம்/ மாவட்ட நிர்வாகம்/ உள்ளூர் ெதாண்டு நிறுவனங்கள்  
 அல்லது முைறசாராப் ெபண் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ேவறு ஒரு   
 முைறயில் புகார் பதிவு ெசய்யலாம். 

பின்வரும் அட்டவைண 7 ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும் ெபண்கள் புகார் பதிவு ெசய்வதற்காக 
இருக்கும் வசதிகைள விளக்குகிறது. ஆனாலும், முைறயாக ஒன்றுபடாவிட்டால் 
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ெபரும்பாலும் இந்த வசதிகைள வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் பயன்படுத்துவது 
மிகக் கடினமாக ஆகிறது . 

அட்டவைண 7: ெதற்காசிய நாடுகளில் ெபண் பணியாளர்களுக்கான புகாரளிப்புச் 
ெசயல்முைறகள்

 

 

 

நாடு 

ஆப்கானிஸ்தான்

வங்கேதசம்8

பூட்டான்9

சட்டங்கள் 

- ெபண்களுக்கு எதிரான வன்முைறைய 
ஒழிக்கும் சட்டம், 2009 (EVAW) குறிப்பிடுமாறு 
பாதிக்கப்பட்டவர்கேளா அவர்களின் உறவினர்கேளா 
காவல் துைறயிடம் அல்லது ஹக்கூக் துைறயிடம் (நீதித் 
துைறயின் ஒரு பிரிவு, மகளிர் நலனுக்கான துைற) 
புகார் அளிக்கலாம்

- மகளிர் மற்றும் சிறுவர் நல அைமச்சகத்தின் 
(MOWCA) கீழ் இயங்கும் (ெபண்களுக்கு எதிரான 
வன்முைற குறித்த பலநிைலத் திட்டம் (MSP-VAW) 
வட்டார நிைலயில் 8 ஒருங்கிைணந்த  ெநருக்கடி 
ைமயங்கைளயும் (One-stop Crisis Centres - OCC) 60 
ஒருங்கிைணந்த ெநருக்கடிப் பிரிவுகைளயும் (One-stop 
Crisis Cells - OCC) நடத்துகிறது.   பாதிக்கப்பட்ட 
ெபண்களுக்கு ேவண்டிய தகவல்கைளயும் 
பரிந்துைரகைளயும் வழங்குகின்றன. 

- வங்கேதச மகளிர் நல ஆைணயம் வன்முைறயால் 
பாதிக்கப்பட்ட, பாதிக்கப்படவிருக்கும் அைனவருக்கும் 
(ஆண், ெபண், சிறார்) உதவக்கூடிய ஒரு 24-மணிேநர 
அைழப்பு ைமயத்ைதத் ெதாடங்கி உள்ளது. 
இந்த உதவி எண் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 
உடனடி உதவிகைள வழங்கி சரியான நபர்களின் 
அறிமுகங்கைளக் ெகாடுக்கிறது: இதில் மருத்துவர்கள், 
மனநலக் கவுன்சிலர்கள், வழக்கறிஞர்கள், DNA 
நிபுணர்கள், காவல்துைறயின் ேபான்ேறார் அடக்கம். 
வங்கேதசத்தில் எங்கிருந்தும் எந்த ெமாைபல் 
ேசைவயின் மூலமும் இந்த எண்ைண அைழக்கலாம். 
இந்த உதவி ைமயத்தின் எண் 10921 ஆகும். 

- வன்முைற, உபத்திரவங்கைளக் குறித்து ெபண்கள் 
ராயல் பூட்டான் ேபாலீஸிடமும் ெபண்களுக்கும் 
சிறுவர்களுக்குமான ேதசியக் குழுவிடமும் (NCWC) 
புகாரளிக்கலாம். காவல் நிைலயங்களிேலா 
ெதாைலேபசி மூலமாகேவா புகார் பதிவு ெசய்யலாம். 
கட்டணமில்லாத் ெதாைலேபசி எண்கைளயும் 
அைழக்கலாம். 

- ராயல் பூட்டான் ேபாலீஸ் (113) & NCWC (1098). 
எந்த இடத்தில் பாலியல்  ெதாந்தரவுகள் நடந்தாலும் 
ெபண்கள் புகாரளிக்கலாம் (வீடு, பள்ளி, நிறுவனங்கள், 
அைடக்கல முகாம்கள், ெபாது இடங்கள், 
பணியிடங்கள் முதலியன).
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நாடு 

இந்தியா

ேநபாளம்

மாலத்தீவுகள்10

பாகிஸ்தான்11

சட்டங்கள் 

- 2017-ல் மகளிர் மற்றும் சிறுவர் நல அைமச்சகம் 
பணியிடத்தில் நிகழும் பாலியல் உபத்திரவங்கைளப் 
பற்றிப் புகாரளிக்க அரசு மற்றும் தனியார் ெபண் 
ஊழியர்களுக்காக ஒரு ஆன்ைலன் புகார் ேமலாண்ைம 
அைமப்ைபத் ெதாடங்கியது. இதன் ெபயர் “She-Box”. 
இதில் எந்த ஒரு ெபண்ணும் புகார் பதிவு ெசய்யலாம். 

- பணியிடத்தில் ெபண்களுக்கு எதிரான பாலியல் 
உபத்திரவங்கள் சட்டம், 2013-ன்படி மாவட்ட 
அளவிலான புகார் குழுக்களிடமும் ெபண்கள் புகார் 
பதிவு ெசய்யலாம். 

 - 2017-ல், பாலினம் சார்ந்த வன்முைறயாலும் சமூகப் 
பாரபட்சங்களாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காகவும் 
ெபண்களின் உரிைமகள் 
மறுக்கப்பட்டவர்களுக்காகவும் ேநபாளத்தின் ேதசிய 
மகளிர் குழு ஒரு 24-மணிேநர கட்டணமில்லாத் 
ெதாைலேபசி ேசைவையத் ெதாடங்கியது. 1145 என்ற 
எண்ணிற்கு அைழத்து ெபண்கள் தங்கள் புகார்கைளப் 
பதிவு ெசய்யலாம்.  

- காவல் துைறயிடேமா, உள்ளூர் தைலவர்களிடேமா, 
சமூக அைமப்புகளிடேமா பாலினம் மற்றும் குடும்ப 
அைமச்சகத்திடேமா புகார் பதிவு ெசய்யலாம். 

- பஞ்சாபில் 2017-ஆம் ஆண்டில் ெபண்களுக்கு 
எதிரான வன்முைற தீர்வு ைமயம் ெதாடங்கப்பட்டது. 
இது வன்முைறயாலும் பிற உரிைமமீறல்களாலும் 
பாதிக்கப்பட்ட ெபண்களுக்காக ெபண்கேள 
முழுைமயாக நடத்தும் 24-மணிேநர உதவி ைமயமாகும். 
இேதேபான்ற ைமயங்கள் பிறகு லாகூர், ஃைபசலாபாத், 
ராவல்பிண்டி ேபான்ற இடங்களிலும் ெதாடங்கப்பட்டன. 

- Digital Rights Foundation என்ற ெதாண்டு 
நிறுவனம் ஆன்ைலன் உபத்திரவங்களால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான ஒரு உதவி எண்ைணத் 
ெதாடங்கியுள்ளது. இந்த இலவச உதவி எண்ணின் 
ேநாக்கம் ஆன்ைலன் உபத்திரவங்களால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சட்டப்பூர்வ ஆேலாசைன 
உட்பட முைறயான ஆேலாசைன வழங்குவதும், 
டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு ஆதரவு வழங்குவதும், மனநலக் 
கவுன்சிலிங் தருவதும் ஆகும். டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு 
நிபுணர்கள், வழக்கறிஞர்கள், கவுன்சிலர்கள் 
ஆகிேயார் இந்த எண்ணில் ேசைவ வழங்குகின்றனர். 
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நாடு 

இலங்ைக

சட்டங்கள் 

- ெபண்களுக்கு எதிரான அைனத்து விதமான 
பாகுபாடுகள், ெபண்ணுரிைம மீறல், உபத்திரவம், 
பிற ெதாந்தரவுகள் என எல்லாவிதமான 
பிரச்சைனகளுக்கும் புகார் பதிவு ெசய்யவும் 
உதவி வழங்கவும் ஒரு மகளிர் உதவி எண் (1938) 
துவங்கப்பட்டுள்ளது. 

- இலங்ைகயில் ெகாழும்பு, மாத்தைற, கண்டி, 
அனுராதபுரம், பதுைள, குருணாகல், மட்டக்களப்பு, 
புத்தளம், யாழ்ப்பாணம் ஆகிய 8 இடங்களில் இயங்கும் 
Women in Need என்ற அைமப்பு வன்முைறயால் 
பாதிக்கப்பட்ட ெபண்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் 
அைடக்கலம் தந்து உதவுகிறது. அவர்கைள 
011-2671411 என்ற எண்ணில் அைழக்கலாம். 
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பகுதி 9 
குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள்

குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறைய எப்படி வைரயறுப்பது?
குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் சட்டங்கள்

குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயங்களின் முக்கியத்துவம்
வீடு-சார்ந்த பணியும் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்களும்

ஒரு இடத்ைத குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத இடமாக மாற்றுவது எப்படி?
குழந்ைத பராமரிப்பு ைமயங்கள்

குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறைய எப்படி வைரயறுப்பது?

உலக அளவில் 15.2 ேகாடி சிறுவர்கள் - 6.4 ேகாடி சிறுமியரும் 8.8 ேகாடி சிறுவர்களும் 
- குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்களாக இருப்பதாக மதிப்பிடப் படுகிறது1. உலக அளவில் 
இது 10 சிறுவர்களில் ஒருவர் என்ற விகிதமாகும். இப்படி ேவைல ெசய்யும் சிறுவர்களில் 
கிட்டத்தட்ட பாதிப் ேபர் ஆேராக்கியத்துக்கும், பாதுகாப்புக்கும், ஒழுக்கத்துக்கும் 
ஆபத்து வரக்கூடிய சூழல்களிேலேய பணி புரிகின்றனர். ILO உடன்படிக்ைக 182 
வைரயைறயின்படி குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைற2 என்பது “பின்வரும் வைககளில் 
சிறுவர்களின் குழந்ைதத்தனத்ைத ேவரறுத்து விட்டு, அவர்களின் திறைமக்கும் 
சுயமரியாைதக்கும் வாய்ப்பளிக்காமல், அவர்களின் உடல்,மன வளர்ச்சிக்கு ஆபத்தான 
வைகயில், ஒழுக்கத்துக்கும் ஆபத்து வரக்கூடிய நிைலயில், பள்ளிக்கல்விக்கான 
வாய்ப்ைபயும் பறிக்கும் பணி ஆகும். 

-  பள்ளிக்குச் ெசல்வைதத் தடுப்பது
-  பள்ளிப் படிப்ைப அைரகுைறயாக நிறுத்தக் கட்டாயப் படுத்துவது
-  பள்ளிக்குச் ெசல்வைதயும் நீண்ட கடினமான பணிகளுக்குச் ெசல்வைதயும்    
 ேசர்த்துச் ெசய்யக் கட்டாயப் படுத்துவது

குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறயின் உச்சகட்டமாக சிறுவர்கள் குடும்பங்கைள விட்டுப் 
பிரிக்கப்பட்டு, ெகாத்தடிைமகளாக அைடத்து ைவக்கப்பட்டு, ஆபத்தான சூழல்களில் 
பணி ெசய்யக் கட்டாயப் படுத்தப்பட்டு, மிகக் குைறந்த வயதிேலேய தன் வாழ்ைவ தாேன 
பார்த்துக் ெகாள்ளும் சூழலுக்கு ஆளாக்கப் படுகிறார்கள். குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் 
முைறக்கு எதிரான ேதசிய, சர்வேதச முயற்சிகள் நடந்தாலும், இன்னும் ெபருமளவில் 
இந்த வழக்கம் ெதாடரேவ ெசய்கிறது. சமூக, ெபாருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளால் 
உருவாகும் வறுைமயும் பள்ளிக் கல்வி ெபற முடியாத சூழலுேம இதற்குக் காரணம். 
ெதற்கு ஆசியாவில் சாதி, மூடப் பழக்கங்கள், ெபண் குழந்ைதகளுக்கு சம உரிைம 
மறுக்கப்படுதல், ேமாசமான கல்வி அைமப்புகள், சமூக, ெபாருளாதாரப் பின்னைடவு 
ேபான்ற காரணங்களும் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைற ெபருமளவில் ெதாடரக் 
காரணமாகின்றன. 

குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் சட்டங்கள்

ெதற்கு ஆசியாவில் 5 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட ஏறத்தாழ 1.67 ேகாடி சிறுவர்கள் 
குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்களாக இருப்பதாக மதிப்பிடப் படுகிறது3. ெதற்காசியக் 
குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்களில் ஐந்தில் ஒருவர் 5 முதல் 11 வயதுக்குள் இருக்கிறார். ெபண் 
குழந்ைதகேள அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு, ெபரும்பாலாேனார் ெகாத்தடிைமகளாகவும், 
பாலியல் ெதாழிலாளிகளாகவும், வீட்ைடப் பிரிந்து ேவறு இடங்களில் வீட்டு ேவைல 
ெசய்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்.



 

 

ILO உடன்படிக்ைக எண் 138 (குைறந்தபட்ச வயது), எண் 182 (குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் 
முைறயில் மிக ேமாசமானைவ), சிறுவர் உரிைமகைளப் பற்றிய ஐநா உடன்படிக்ைக 
(UN CRC) ேபான்ற சர்வேதச உடன்படிக்ைககள் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறைய 
ஒழிப்பதற்காக இயற்றப்பட்டுள்ளன. ெதற்கு ஆசிய நாடுகளில் இவற்ைற ஏற்றுக் ெகாண்ட 
நிைல பின்வருமாறு:

1.  சிறுவர் உரிைமகைளப் பற்றிய ஐநா உடன்படிக்ைக (UN CRC) - ெதற்கு ஆசிய   
 நாடுகள் அைனத்தும் ஏற்றுக்ெகாண்டு ைகெயாப்பமிட்டுள்ளன
2.  ILO உடன்படிக்ைக எண் 138, குைறந்தபட்ச வயது உடன்படிக்ைக -     
 ஆப்கானிஸ்தான், இந்தியா, மாலத்தீவுகள், ேநபாளம், பாகிஸ்தான், இலங்ைக   
 ஆகிய நாடுகள் ஏற்றுக்ெகாண்டு ைகெயாப்பமிட்டுள்ளன. ஆப்கானிஸ்தான்,    
 இந்தியா, ேநபாளம், பாகிஸ்தான், இலங்ைக ஆகிய நாடுகள் குைறந்தபட்ச    
 பணி வயதாக 14 வயைதயும்  மாலத்தீவுகள் 16 வயைதயும் அறிவித்துள்ளன4.   
 (பூட்டான் ILO உறுப்பினர் அல்ல). 
3.  ILO உடன்படிக்ைக எண் 182, குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறயில் மிக     

   ேமாசமானைவ - ஆப்கானிஸ்தான், வங்கேதசம், இந்தியா, மாலத்தீவுகள், ேநபாளம்,  
 பாகிஸ்தான், இலங்ைக ஆகிய நாடுகள் ஏற்றுக்ெகாண்டு ைகெயாப்பமிட்டுள்ளன.

சில நாடுகள் இவற்றில் ைகெயாப்பமிடாமல் இருந்தாலும், ெதற்காசிய நாடுகள் 
அைனத்திலும் ேவைலக்கான குைறந்தபட்ச வயதுக்கும் மிக  ேமாசமான குழந்ைதத் 
ெதாழிலாளர் முைறகைளத் தைட ெசய்யவும் நாடுதழுவிய சட்டங்கள் இருக்கின்றன. 
சில நாடுகளின் சட்டப்படி பள்ளிக் கல்விக்கும் பள்ளிக்குச் ெசல்வதற்கும் பாதிப்பு 
வராதபட்சத்தில் ஆபத்தில்லாத ேவைலகைளச் ெசய்ய பதின்வயதினர் அனுமதிக்கப் 
படுகிறார்கள்5 - ெபாதுப்ேபாக்குத் ெதாழில்துைற, விளம்பரங்கள், திைரப்படங்கள், 
ெதாைலக்காட்சி, நாடகங்கள், சர்க்கஸ் தவிர மற்ற விைளயாட்டுகள் ேபான்றைவ இதில் 
அடங்கும். 

ேதசியச் சட்டங்கைளப் ெபாறுத்தவைர, பல்ேவறு வைகயான ேவைலகளுக்கான 
குைறந்தபட்ச வயது ேதைவகைளயும் 18 வயதிற்குக் கீழ் உள்ளவர்களுக்கான பளு 
குைறந்த ேவைலகளுக்கான வைரயைறகைளயும் கவனிப்பது முக்கியமாகும். ILO 
உடன்படிக்ைக C138 (சட்டக்கூறு 7) பளு குைறந்த ேவைல என்பைத வைரயறுத்து 
பின்வருவனவற்ைற வலியுறுத்துகிறது6: 
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- சிறுவர்களின் ஆேராக்கியத்திலும் மன வளர்ச்சியிலும் பாதிப்பு விைளவிக்காமல்  
 இருக்க ேவண்டும்
-  பள்ளிக்ேகா ேவறு ெதாழிற்கல்விக்ேகா பயிற்சிக்ேகா அறிவுத்திறன் கல்விக்ேகா  
 ெசல்வது தைடபடக் கூடாது.

ெதற்காசியாவில், 12 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களின் கல்விக்கு பாதிப்பு 
வராமல், ேவைலயில் ஆபத்தில்லாமல், நீண்ட ேநரம் பணி ெசய்யத் ேதைவயில்லாமல் 
இருந்தால் அவர்கைள வீட்டு ேவைலகள் உள்ளிட்ட எளிய பணிகளில் அமர்த்திக்                
ெகாள்ளலாம7. ெதற்காசிய நாடுகள் ஒவ்ெவான்றிலும் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் 
முைறக்கு எதிராக இருக்கும்  குறிப்பிட்ட சட்டங்கள் இங்ேக ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவைண 8: ெதற்காசிய நாடுகளில் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறக்கு எதிராக 
இருக்கும் சட்டங்களும் ெகாள்ைககளும்
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நாடு 

ஆப்கானிஸ்தான்

வங்கேதசம்

பூட்டான்

இந்தியா

மாலத்தீவுகள்

ேநபாளம்

பாகிஸ்தான்

இலங்ைக

சட்டங்கள் 

- ேதசிய ெதாழிலாளர் ெகாள்ைக, 2016
- ஆபத்தில் இருக்கும் சிறுவர்களுக்கான ேதசிய உத்தி, 
2004

- சிறுவர் சட்டம், 2013
- ெதாழிலாளர் திருத்தச் சட்டம், 2019

- குழந்ைத வளர்ப்புக்கும் பாதுகாப்புக்குமான சட்டம், 
2011
- ெதாழிலாளர் மற்றும் ேவைலவாய்ப்புச் சட்டம், 2007

- குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் (தைடயும் ஒழுங்குமுைறயும்) 
திருத்தச் சட்டம், 2016
- சிறுவர் நீதி (பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும்) சட்டம், 2015

- ேவைலவாய்ப்புச் சட்டம், 2008
- ஆள் கடத்தலுக்கு எதிரான ேதசிய ெசயல்திட்டம் 
(2015-2019)

- குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் (தைடயும் ஒழுங்குமுைறயும்) 
சட்டம், 2000
- ெதாழிலாளர் சட்டம், 2017
- சிறுவர்கள் குறித்த சட்டம், 2018

- பஞ்சாப் ெதாழிலாளர் ெகாள்ைக, 2018
- சிந்து ெதாழிலாளர் ெகாள்ைக, 2018
- ைகபர் பக்துன்வகா குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் 
ெகாள்ைக, 20188

- குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறைய ஒழிப்பதற்கான 
ேதசியக் ெகாள்ைக, 2017



குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயங்களின் 
முக்கியத்துவம்

குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயம் என்று வைரயறுக்கப்படும் ஒரு 
கிராமம், விவசாயப் பகுதி, குடியிருப்பு, சிறு தீவு, நகர்ப்புறம் ேபான்ற இடத்தில் உள்ள 
ஒவ்ெவாருவரும் சிறுவர்கள் ேவைல ெசய்யக் கூடாெதன்றும் பள்ளிக்குச் ெசல்லேவ 
ேவண்டும் என்றும் முழுைமயாக ஒப்புக்ெகாள்கிறார்கள் என்று அர்த்தமாகும்9. 
அங்குள்ள ஒவ்ெவாரு தனிநபருக்கு சிறுவர்கைள பணியில் இருந்து விடுவித்து பள்ளிக்கு  
அனுப்புவதில் முழு ஒத்துைழப்பு ெகாடுப்பார்கள். தகுந்த வயதில் கல்வி ெபறுவது 
சிறுவர்களின் உரிைம என்று அைனவரும் ஒத்துக் ெகாள்ளும் இடத்தில்தான் இது 
சாத்தியமாகும். 

இவ்வாறு இடம்-சார்ந்த ஓர் அணுகுமுைற இதுவைர ெவற்றி அைடந்துள்ளது. 
இதனால் 1,500 கிராமங்கள் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயங்களாக 
உருவாகியுள்ளன10. இந்த மாற்றத்திற்கு ஆசிரியர்கள், ெபற்ேறார், சிறுவர்கள், 
ெதாழிற்சங்கங்கள், சமூகக் குழுக்கள், உள்ளூர் நிர்வாகங்கள், மதத் தைலவர்கள், 
ேவைல வழங்குநர்கள் என்று பலரும் பங்களித்துள்ளனர்.   

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறைய ஒழித்து, கல்விைய 
ஊக்குவிக்க முயலும் ஓர் அைமப்பு குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி 
ைமயங்கைள உருவாக்க ேவண்டியது அத்தியாவசியம் ஆகும். இவ்வாறு உருவாகும்ேபாது, 
அைனத்துச் சிறுவர்கைளயும் சமமாகக் கருதி, விவசாயம், ஆைடத் ெதாழிற்துைற, 
ெதாழிற்சாைலப் பணி ேபான்ற விதிவிலக்குகள் இல்லாமல் பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 

இவ்வாறான ைமயங்கைள உருவாக்கும் முைனப்பு 1991-ல் தீவிரமைடந்தது. மமிடிப்புடி 
ெவங்கடரங்ைகயா ஃபவுண்ேடஷன்11 என்ற இந்தியத் ெதாண்டு நிறுவனம் இதற்கு 
முக்கியக் காரணமாக இருந்தது. இந்த அைமப்பு 10 லட்சம் சிறுவர்கைள ேவைலயில் 
இருந்து விலக்கி பள்ளியில் ேசர்க்க உதவியது. உகாண்டா, ெகன்யா, எத்திேயாப்பியா, 
ஜிம்பாப்ேவ, கானா, ெமாராக்ேகா ேபான்ற நாடுகளில் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் 
இல்லாத பணி ைமயங்கைள உருவாக்கியது சிறுவர்கைள ேவைலயில் இருந்து விடுவித்து 
கல்வியில் ஈடுபடுத்த மிகவும் உதவியது. 

 

 

வீடுசார்ந்த ேவைலயும் குழந்ைதத் 
ெதாழிலாளர்களும்

பத்து வருடங்களுக்கு முன், வீடு-சார்ந்த பணியில் 
குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் ெபருமளவில் 
இருந்தார்கள். இதற்குக் காரணங்கள், 

1.  வறுைம, இதனால் ெபற்ேறார் தங்கள் ெசாந்தப்   
 பிள்ைளகைளயும் சம்பாதிக்கக் கட்டாயப் படுத்த  
 ேவண்டி வந்தது.
2.  வீட்டில் பணி நடந்தது - தாய்மார்கள் 

 ேவைலேயாடு ேசர்த்து வீட்டுப் ெபாறுப்புகைளயும்  
 சமாளிக்க ேவண்டி இருந்ததால் பிள்ைளகள்   
 அவர்களுக்கு உதவினார்கள்.
3. பணியின் இயல்பு - ைகப்பட எம்பிராய்ெடரி    
 ெசய்வது ேபான்ற பணிகள் பள்ளியில்     
 கற்றுக்ெகாடுக்கப் படுவதில்ைல, தைலமுைற   
 தைலமுைறயாக ேவைலயில்      
 கற்றுக்ெகாள்வதுதான். 
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இருந்தாலும், சிறுவர்களுக்காகவும் வீடுசார்ந்த ெதாழிலாளர்களுக்காகவும்  உைழக்கும் 
சமூகக் குழுக்களின் முயற்சிகள் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறயிைன ஒழிக்கப் ேபாராடி 
வருகிறது. 

குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயங்களின் 
முக்கியத்துவம்

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் ேவைலயில் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் 
இல்லாமல் பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டியதன் முக்கியத்துவம்

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் ேவைலயில் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் 
இல்லாமல் பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டிய காரணங்கள்,
1.  பிள்ைளகளுக்கு நல்ல கல்வி கிைடக்கச் ெசய்வது வருங்காலத்தில் அவர்கள் நல்ல  
 ேவைலகளுக்குச் ெசல்ல உதவும்.
2.  வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் தங்களுக்கு நல்ல பீஸ் ேரட் கிைடக்குமாறு   
 குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் விதிகைள மதித்து நடக்கும் நிறுவனங்களுக்கும்    
 பிராண்டுகளுக்கும் ேவைல ெசய்யலாம். 

ஒரு இடத்ைத குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத இடமாக 
மாற்றுவது எப்படி?

ஒரு இடத்ைத குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத இடமாக மாற்ற ேவண்டுமானால், பல 
வைகயான கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுக் கருவிகைள உபேயாகிக்கலாம். இவற்றில் 
சில:

1.  வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுடன் கவனக்குழு உைரயாடல்கைள    
 நிகழ்த்தி  ஒரு பகுதியின் நிைலைய ஆய்வு ெசய்வதும் பள்ளிகளிடமிருந்து    
 புள்ளிவிவரங்கைளச் ேசகரிப்பதும்
2.  இந்த ேவைலயில் பல பங்குதாரர்கைள ஈடுபடுத்துதல்
3.  விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகைள நடத்துதல்
4.  சமூக அைமப்புகள், சிறுவர் நாடாளுமன்றங்கள் ேபான்ற கண்காணிப்புக் குழுக்கைள 
 உருவாக்குதல்
5.  ெபற்ேறாருக்குப் ெபாருளாதார உதவி வழங்குதல்
6.  சிறுவர்களுக்குக் கல்வி உதவி வழங்குதல்

Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) என்ற சமூக அைமப்பு இந்த 
உத்திகைள ெவற்றியுடன் ைகயாண்டு இந்தியாவில் பிரபலமான ஆைட உற்பத்திப் 
பகுதியான திருப்பூரில் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத ேவைல ைமயங்கைள 
உருவாகியுள்ளது. 

 



விளக்க உதாரணம்: இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்ைதத் ேசர்ந்த திருப்பூரில் 
குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயங்கைள உருவாக்கியது12

திருப்பூர் நகரம் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அைமந்துள்ள ஒரு 
பிரபலமான ஆைட உற்பத்திப் பகுதியாகும். 75% முதல் 90% வைர ெபண் 
பணியாளர்கள் உட்பட சுமார் 8,00,000 ஆைடத் துைற ஊழியர்களுக்கு இந்நகரம் 
ேவைலவாய்ப்பு ெகாடுக்கிறது13. இவர்கள் ெபறும் குைறந்த ஊதியங்களால் 
பிள்ைளகைளயும் ேவைலக்கு அனுப்பிச் சம்பாதிக்க ைவப்பது பல இடங்களில் 
கட்டாயமாகிறது. இதனால் திருப்பூரில் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைற 
சர்வசாதாரணமாக வளர்ந்தது. 

ஆனால் 2019-ல் Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) என்ற 
இந்தியத் ெதாண்டு நிறுவனம் திருப்பூைரச் சுற்றியுள்ள 10 வார்டுகைளயும் 2 
பஞ்சாயத்துகைளயும்  குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயங்களாக 
ெவற்றிகரமாக அறிவித்தது. இைதச் ெசய்து முடிக்க SAVE நிறுவனத்துக்கு 
அரசியல் தைலவர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், 
ெபாதுமக்கள் ஆகிேயாரின் ஒன்றுபட்ட ஒத்துைழப்பு கிைடத்தது. குழந்ைதத் 
ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயங்கைள உருவாக்க SAVE 12 முக்கியப் 
படிநிைலகைள அைடயாளம் கண்டது. அைவ:

குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைற நைடமுைறயில் இருக்கும் இடங்கைளக் 
கண்டறிதல்
1. குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயங்கைளப் பற்றி  
2.  விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் அரசியல்      
 தைலவர்கைளயும்  முக்கியப் பிரமுகர்கைளயும் ஆதரவு 
 ெதரிவிக்க ைவப்பது
3. பள்ளிப்படிப்ைப நிறுத்தியவர்கைளப் பற்றிய  முதல்நிைல ஆய்வுகைள   
 நடத்தி குடும்ப வறுைம, உடல் குைறபாடுகள் அல்லது பிற காரணங்களால்  
 ேவைலக்குச் ெசல்ல ேவண்டிய நிைலக்கு ஆளாகவிருக்கும் சிறுவர்கைள  
 அைடயாளம் கண்டு அந்தப் பகுதியின்  சிறுவர்கள் அைனவைரப் பற்றியும்  
 தகவல் ேசகரிப்பது
4.  குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறக்குச் சாத்தியமான பல ஆபத்துகைள   
 அைடயாளம் காண்பது. 14 வயதுக்குள் சிறுவர்கள் ேவைலக்குச்    
 ெசல்வது, சிறுவர்கள்  துன்புறுத்தப்படுவது, பள்ளிப்படிப்பில் ஆர்வம்    
 இல்லாத  சிறுவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிச் சிறுவர்கள்,       
 ஆேராக்கியம் குைறந்த சிறுவர்கள், தீவிர ேநாயால் 
 வாடும் ெபற்ேறார், குடிப்பழக்கம் உள்ள ெபற்ேறார், நிைறய குழந்ைதகள்   
 உள்ள குடும்பங்கள் முதலியன இவற்றில் சிலவாகும்.
5. சிறுவர்கள் பாதியில் படிப்ைப நிறுத்துவதற்கான காரணங்கைள அறிய   
 கல்வி நிறுவனங்களுடன் ேசர்ந்து ெசயல்படுவது. ெமாழிப் பிரச்சைனகள்,   
 பள்ளிகளில் தண்ணீர் மற்றும் சுகாதார வசதியின்ைம,  பள்ளியில் சுத்தமான  
 குடிநீர் வசதியின்ைம, பாகுபாடு, ஆர்வமின்ைம, பள்ளிக் கட்டணம் ெசலுத்த  
 இயலாைம ேபான்றைவ சில காரணங்களாகும். 
6. சிறுவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் கல்விமுைற     
 அைமப்புக்குள்ேளேய இருக்கும் பலவித வாய்ப்புகைளயும் வசதிகைளயும்  
 பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது. உதாரணமாக, பாதியில் படிப்ைப    
 நிறுத்தியவர்களுக்கான பிரத்திேயகப் படிப்புகள். திருப்பூரில், தமிழ் 
 மற்றும் ஆங்கிலத்ேதாடு ேசர்த்து சிறுவர்களின் தாய்ெமாழியிலும்    
 வழக்கமான கல்வியும் ெதாழிற்கல்வியும் வழங்கப்பட்டது. இத்ேதாடு    
 ேசர்த்து திறன் பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டன.  இந்த
 இைடக்காலப் படிப்புகளால் மாணவர்கள் மீண்டும் விட்டைதப் பிடித்து   
 வழக்கமான பள்ளிக்கல்விக்குள் நுைழய முடிந்தது. அத்துடன் மூன்று   
 வருடங்களுக்கு இவர்களின் வளர்ச்சியும் கண்காணிக்கப்பட்டது. 
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7. சிறுவர்கைளப் பாதுகாக்க தன்னார்வலர் முைறயில் ஒரு சமூக அைமப்பாக  
 சிறுவர் உரிைமப் பாதுகாப்பு மன்றத்ைத நிறுவியது. திருப்பூரில் இந்த    
 மன்றம் சிறுவர்களின் உரிைமகைளப் பற்றி விழிப்புணர்ைவப் பரப்பியது. 
 அதுேவ மாணவர்கைள  மீண்டும் பள்ளிக்கு அனுப்பவும் ஆபத்தில் உள்ள  
 சிறுவர்கைளக் கண்காணிக்கவும் உதவியது. 
8.  பலதரப்பட்ட பின்னணிகைள உைடய சிறுவர்கள் ஒன்றுேசர்ந்து தங்கள்   
 அனுபவங்கைளயும், எண்ணங்கைளயும், உணர்வுகைளயும் பகிர்ந்து   
 ெகாள்ளும் சிறுவர் நாடாளுமன்றங்கைள அைமத்தது. இது பள்ளியிலும்,   
 வீட்டிலும், சமூகத்திலும் நல்ல மாற்றத்ைதக் ெகாண்டு வந்தது. இந்த    
 நாடாளுமன்றத்தின் மாணவர்கள் பள்ளியில் இருந்து விலக நிைனக்கும்   
 மற்ற மாணவர்கைளயும் தடுக்கலாம். 
9.  ‘எந்தப் பிள்ைளயும் ேவைலக்குப் ேபாகக் கூடாது; எல்லாப் பிள்ைளகளும்   
 பள்ளிக்ேக ேபாக ேவண்டும்’ என்ற கருத்ைத சமூகத்தில் ெபாதுக் கருத்தாக  
 நிறுவி அைனவைரயும் ஏற்றுக்ெகாள்ள ைவப்பது. 
10.  கல்வி நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், சமூக அைமப்புகள்,    
 ெதாழிற்சங்கங்கள், அரசு அைமப்புகள் ஆகியவற்றின் துைணயுடன்    
 குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி ைமயங்கைள உருவாக்குவது. 
11. ஏைழப் ெபற்ேறாருக்கு இன்னும் நல்ல வருமானம் கிைடக்கக் கூடிய    
 ேவைலகைளத் ேதடித்தர உதவுவதும் அவர்களுக்கு திறன் பயிற்சி    
 வழங்குவதும். இதனால் அவர்களின் வருமானம் உயர்ந்து பிள்ைளகைளப்  
 படிக்க அனுப்பலாம். 
12. அடிப்பைட வசதிகைள வழங்க அரசு அைமப்புகளுடன் ேசர்ந்து    
 ெசயல்படுவது. 

இந்த முயற்சிகளின் பலனாக, இந்த 10 வார்டுகளிலும் 2 பஞ்சாயத்துகளிலும் 
உள்ள 12,488 சிறுவர்களும் 11,601 சிறுமியரும் ஒருவர் விடுபடாமல் பள்ளிக்குப் 
ேபாகிறார்கள். 

உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களின் மூலம் குழந்ைதத் 
ெதாழிலாளர்கள் இல்லாத பணி வாய்ப்பு

ெதற்காசியாவில் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைள ேவைலயில் அமர்த்தும் 
உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் தங்கள் பணியில் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர்கள் இல்லாமல் 
இருப்பைத உறுதிெசய்கின்றன. 2009-ல் ேநபாளத்தில் ெதாடங்கப்பட்ட SABAH இதற்கு 
ஒரு நல்ல உதாரணமாகும். தற்ேபாது, இந்த நிறுவனம் ேநபாளத்தில் 20 மாவட்டங்களில் 
இயங்குகிறது. இதில் 3,084 வீட்டுப்பணியாளர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். SABAH 
ேநபாளம் பின்வரும் வழிகளில் குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறைய ஒழிக்கிறது:
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● குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் முைறயின் தீைம பற்றியும் கல்வியின் அவசியம் பற்றியும்  
 உறுப்பினர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது
● வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ேவைலக்காகவும் பயிற்சிக்காகவும்   
 வரக்கூடிய ெபாதுப் பணியிடங்களில் குழந்ைத பராமரிப்பு ைமயங்கைள அைமப்பது
● வீட்டுப்பணியாளர்களில் வயது குைறந்தவர்களுக்கு (18+ வயதினருக்கு) திறன்  
 பயிற்சி அளித்து தைலமுைற தைலமுைறயாகக் கற்றுக்ெகாள்ளும் திறன்கைளக்  
 கற்றுக்ெகாள்ள உதவுவது
● சிறுவர்கைள பணியில் அமர்த்துவைதத் தடுக்க அந்தந்தப் பகுதிகளின் சமூகத்  
 தைலவர்களின் உதவிையப் ெபறுவது

குழந்ைத பராமரிப்பு ைமயங்கள்

ெபரும்பாலான வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ேவறு ேவைல இல்லாமல்தான் 
வீட்டிேலேய ேவைல ெசய்ய முடிெவடுக்கின்றனர். ஊதியம் கிைடக்கக்கூடிய வீட்டுப் 
பணிேயாடு ேசர்த்து அவர்கள் சிறுவர்கைளயும் வயதானவர்கைளயும் பார்த்துக் 
ெகாள்வது, சைமயல், சுத்தம் ெசய்வது,  தண்ணீர் பிடிக்கப் ேபாவது ேபான்ற 
பணிகைளயும் ெசய்ய ேவண்டி இருக்கிறது. பல  ெதற்காசிய நாடுகளில் முைறசார்ந்த 
ெபண் பணியாளர்களுக்கு குழந்ைத பராமரிப்பு வசதிகள் கிைடப்பைத உறுதிெசய்யும் 
சட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால், முைறசாராப் பணியாளர்களுக்கு  இைவ எல்லாம் 
கிைடப்பதில்ைல. 

ெபண்களும், குறிப்பாக முைறசாராப் பணியாளர்களும் அதிகமாக உள்ள SEWA 
சமூகப் பாதுகாப்பு அைமப்பின் உறுப்பினர்கள் குழந்ைத பராமரிப்புத் ேதைவகைள 
ெவளிப்படுத்தினார்கள். இதன் விைளவாக 1986-ல் குழந்ைத பராமரிப்பு ைமயங்கள் 
அைமக்கப்பட்டன. SEWA சமூகப் பாதுகாப்பு அைமப்பு இன்றுவைர அகமதாபாத் நகரில் 
23 குழந்ைத பராமரிப்பு ைமயங்கைள நிறுவியுள்ளது. இைவ முழுக்க முழுக்க முைறசாராப் 
ெபண் பணியாளர்களுக்கு மட்டுேம. இங்ேக கிைடக்கும் வசதிகள்:

இந்த ைமயங்கள் ெவற்றிகரமாக இயங்கினாலும், SEWA சமூகப் பாதுகாப்பு அைமப்பு இது 
அரசின் ெபாறுப்பு என்று நம்பி குழந்ைத பராமரிப்புப் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ள இந்திய 
அரசிடம் ெதாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. அேத ேநரத்தில், இந்த அைமப்புமுைறைய 
நாடு முழுவதும் பல இடங்களில் விரிவுபடுத்தியும் வருகிறது. 

● முைறசாராப் ெபண் பணியாளர்கள்    
 வாழும்/ேவைல ெசய்யும் இடங்களிேலேய   
 இயங்கும். 
● குைறந்த கட்டணங்கள்.
● ைமயங்களின் ேவைல ேநரங்களும் வீடு 
 சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின்களின்  
 பணி ேநரங்களும் ஒத்துப் ேபாகும். 
● பிள்ைளகளின் ஊட்டச்சத்து, சுகாதாரம்   
 மற்றும் அடிப்பைடக் கல்வித் ேதைவகள்   
 நிைறேவற்றப் படும். 
● உள்ளூர் பள்ளிகளுடன் கூட்டணி    
 ைவத்துக்ெகாண்டு சிறுவர்கள் ெதாடர்ந்து   
 பள்ளிப்படிப்ைபப் ெபற வலியுறுத்துவது. 
● ெபற்ேறார்-ஆசிரியர் சந்திப்புகளில்    
 அப்பாக்கைளயும் வரவைழத்து அவர்
 கைளயும் குழந்ைத வளர்ப்பில் ஈடுபடுத்துவது.
● சிறுவர்கேளாடு பண்டிைககைளக்    
 ெகாண்டாட ெபாதுமக்கைள     
 ஊக்கப்படுத்துவது.







உலகளாவிய ஒரு விநிேயாகச் சங்கிலியில் பல நாடுகைளயும் பிராந்தியங்கைளயும் 
ேசர்ந்த எண்ணற்ற நபர்களும் நிறுவனங்களும் பங்குெபறுவதுண்டு. இவர்கள் அைனவரும் 
உற்பத்தியின் ெவவ்ேவறு நிைலகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். காலப்ேபாக்கில் விநிேயாகச் 
சங்கிலிகள் ேமலும் ேமலும் நீளமாகவும் சிக்கலாகவும் ஆகிக் ெகாண்டிருக்கின்றன. வங்கி 
ேசைவகளிலும் ெதாைலெதாடர்பிலும் நடக்கும் அதிேவக வளர்ச்சியால் உடனுக்குடன் 
பணம் அனுப்ப முடிவதால் இது சாத்தியமாகிறது. 

விநிேயாகச் சங்கிலிகளின் சிக்கலான தன்ைம காரணமாக, உற்பத்தித் ேதைவைய 
நிைறேவற்றும் ேநாக்கில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சப்ைளயர்கள் ேவைலயமர்த்தும் பல 
சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகைளயும், துைண சப்ைளயர் ெதாழிற்சாைலகைளயும், 
ஒப்பந்ததாரர்கைளயும், வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளயும் ெபருநிறுவனங்கள் 
கணக்கில் ைவத்துக் ெகாள்வது சிரமமாகிறது. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் 
நிைல வைர விரிவாக விநிேயாகச் சங்கிலிகைள வைரயறுக்கவும் உலகளாவிய 
சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டுவதில்ைல. வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்ேகா ஒரு படி ேமேல தங்களுக்கு ஆர்டர் ெகாடுக்கும் 
ஒப்பந்ததாரர்கைளத் தவிர யாைரயும் ெதரிவதில்ைல. எந்த பிராண்டுக்காக/ சர்வேதச 
சில்லைற விற்பைன நிறுவனத்துக்காக/ முதன்ைம ேவைல வழங்குநருக்காக 
உைழக்கிேறாம் என்பேத ெதரியாமல்தான் அவர்களில் ெபரும்பாலாேனார் 
இருக்கிறார்கள். இந்தக் காரணங்களால் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ெவவ்ேவறு 
தரப்பினைர அைடயாளம் காண்பது இரு தரப்பினருக்கும் கடினமாகிறது. உற்பத்தியில் 
நியாயமான அணுகுமுைறகள் பின்பற்றப் படுவைதச் சரிபார்ப்பதும், மூலப் ெபாருளாக 
இருக்கும் நிைலயில் இருந்து வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு விற்கப்படும் ஆைட என்ற 
நிைலைய அைடவது வைர தயாரிப்புகைளப் பின்ெதாடர்ந்து தடமறிவதும்கூட அவ்வாேற 
சிரமமாகின்றன. 

இந்தப் பகுதி விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் ெவளிப்பைடத்தன்ைம 
என்பைதயும் அதன் அவசியத்ைதயும் விளக்குகிறது. கூடேவ வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குப்ெபாருத்தமான ெவளிப்பைடத்தன்ைம, தடமறிதல் 
கருவிகைளயும் பட்டியலிட்டு அவர்களின் புரிதலுக்காக விவரங்கைளப் பதிவுெசய்து 
ெகாள்ள உதவுகிறது. இதனால் விநிேயாகச் சங்கிலியில் அவர்களின் இடத்ைத அவர்கள் 
ெதரிந்துெகாள்ள முடியும். 

விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் ெவளிப்பைடத்தன்ைம ஏன் 
அவசியம்?1

1990களில் Nike, Adidas, Gap ேபான்ற பிராண்டுகள் தங்களின் உற்பத்தி ைமயங்களில் 
நடக்கும் ெதாழிலாளர் உரிைம மீறல்கைள நிவர்த்தி ெசய்யாவிட்டால் அவர்களின் 
ெபாருட்கைளப் புறக்கணிக்கப் ேபாவதாக அெமரிக்க வாடிக்ைகயாளர்கள் ஒன்றுகூடினர்.
இந்த வாடிக்ைகயாளர் வலியுறுத்தலின் காரணமாக, தங்கள் விநிேயாகச் சங்கிலிகளில்  
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பகுதி 10 
ெவளிப்பைடத்தன்ைமயும் தடமறிதல் 

கருவிகளும்

விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் ெவளிப்பைடத்தன்ைம ஏன் அவசியம்?
ெவளிப்பைடத்தன்ைமக் கருவிகள்

ஆைடத் தயாரிப்புகளில் நிராகரிப்பு ைகயாளும் ெசயல்முைற
சீரான பணிையப் ெபற வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கான சரிபார்ப்புப் 

பட்டியல்
தடமறிதல் கருவி



ெதாழிலாளர் விதிமுைறகைளக் கண்காணிப்பதற்கான ‘நடத்ைத வழிமுைறகைள’ 
பிராண்டுகளும் சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களும் உருவாக்கியேதாடு சப்ைளயர் 
நிறுவனங்கள் இந்த வழிமுைறகைள முைறயாகப் பின்பற்றுகிறார்களா என்று சரிபார்க்க 
தணிக்ைக நிறுவனங்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டன (Lund-Thompsen and Lindgreen 2014). 
இருந்தாலும் ராணா பிளாஸா தீவிபத்து சம்பவம் (விபத்துக்கு ஒருசில மாதங்களுக்கு 
முன்பு தணிக்ைகச் சான்றிதழ் ெபற்ற இடம்) சுட்டிக்காட்டுவது ேபால, இந்தத் தனியார் 
அைமப்பு  எதிர்பார்த்த பலைனக் ெகாடுக்காமல் இருப்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள் 
இருக்கின்றன. 

1.  ெகாள்முதல் ெகாள்ைககள்: பிராண்டுகளும் சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களும்   
 மிகக் குைறந்த ெசலவில் தங்கள் உற்பத்திைய நடத்தேவ விரும்பும். 50     
 சதவீதத்துக்கும் ேமலான ெதாழிற்சாைலகள் நியாயமான உற்பத்தி விைலக்கும்   
 குைறவாகேவ இவர்களுக்கு ேவைல ெசய்து தரச் சம்மதிப்பது ஒரு ILO ஆய்வில்   
 கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆசியா முழுவதும் ெதாழிற்சாைலகளுக்குள் நிலவும்    
 கடும் ேபாட்டியால் மிகக் குைறந்த விைலைய நிர்ணயிக்கும் ெதாழிற்சாைலக்ேக   
 பிராண்டுகள் மற்றும் சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்கள் ஆர்டர் ெகாடுக்கும்.    
 இதனால் ெதாழிலாளர்களின் ஆேராக்கியத்துக்கும் பாதுகாப்புக்கும் வசதிகைளச்   
 ெசய்து ெகாடுக்கவும், வாழ்வாதார ஊதியங்கைள வழங்கவும் ெசலவு ெசய்ய    
 சப்ைளயர் நிறுவனங்கள் எளிதில் முன்வருவதில்ைல (Barrientos and Smith 2007). 

2.  தணிக்ைகச் சிக்கல்கள்: ெபரும்பாலும் தணிக்ைக நிறுவனங்கள் நடத்ைத    
 வழிமுைறகள் பின்பற்றப் படுவைதப் பற்றி ெதாழிற்சங்கங்களிடம் ேகட்காமல்    
 நிர்வாகத்திடேம ேகட்கின்றன. ெதாழிலாளர்களிடம் ேகட்டாலும் அவர்கள் என்ன 
 பதில் ெசால்ல ேவண்டும் என்று முதலாளிகள் பின்னாலிருந்து ெசால்லிக்    
 ெகாடுக்கிறார்கள் (Barrientos and Smith 2007). சில சமயங்களில் 
 உண்ைமையச் ெசான்னால் சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்கேளா பிராண்டுகேளா   
 ேமற்ெகாண்டு தங்களுக்கு ேவைல தர மாட்டார்கள் என்ற பயத்தில் சில     
 தணிக்ைகயாளர்கள் ெபாய்யான தகவல்கைளயும் பதிவு ெசய்கிறார்கள்     
 (Lund-Thompsen and Lindgreen 2014). ேமலும், தணிக்ைககள் 
 ெதாழிற்சாைலகளில் உள்ள பணிச்  சூழைலயும்விதிமுைறகைளயும்     
 மட்டும் பார்த்துவிட்டு பட்டைறகளிேலா வீடுகளிேலா இருக்கும் நிலவரத்ைதக்   
 கண்டுெகாள்வதில்ைல (Mares 2010).

Ethical Trading Initiative (எத்திக்கல் டிேரடிங் இனிஷிேயட்டிவ்), Fair Labour Association 
(ஃேபர் ேலபர் அேசாசிேயஷன்) ேபான்ற பலதரப்பு அைமப்புகள் பரிந்துைரக்கும் 
வழிமுைறகைள பிராண்டுகள் மற்றும் சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்கள் ஏற்றுக் 
ெகாண்டாலும் ேமற்குறிப்பிட்ட காரணங்களால் அைவ களத்தில் ெசயல்படுத்தப் 
படுவதில்ைல (Egels-Zanden and Lindholm 2015). 

2011-ல் ஒரு முக்கியமான ஆவணத்திற்கு ஐநா உறுப்பு நாடுகள் ஒப்புதல் ெதரிவித்தன: 
வணிகத்திற்கும் மனித உரிைமகளுக்குமான ஐநா வழிகாட்டிக் ெகாள்ைககள். 
முதல் முைறயாக, மனித உரிைம மீறல்களுக்கு அரசுகள் மட்டுமல்லாமல் 
வணிக நிறுவனங்களும் ெபாறுப்பாக ேவண்டும் என்பைத ஐநா அங்கீகரித்தது. 
இந்தக் ெகாள்ைககள் அந்தந்த அரசுகள் ைகெயாப்பமிட்ட மனித உரிைம 
ஒப்பந்தங்களின் அடிப்பைடயிலும் ILO உடன்படிக்ைககளின்படியும் ெதாழிலாளர் 
உரிைமகள் உட்பட்ட மனித உரிைமகைள மதிப்பதில் பிராண்டுகளுக்கும் சில்லைற 
விற்பைனநிறுவனங்களுக்கும் உள்ள ெபாறுப்ைப வைரயறுக்கின்றன. 

சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களும் பிராண்டுகளும் ெசய்ய ேவண்டியைவ:
● மனித உரிைமகளுக்கு உடன்படும் ெகாள்ைகைய வைரயறுப்பது.
● தங்கள் விநிேயாகச் சங்கிலிகள் முழுவதும் ெதாழிலாளர் உரிைம நிலவரங்கைள   
 விசாரிப்பது: இதற்கு உரிய சரிபார்ப்பு என்று ெபயர். இது ெதாழிற்சாைலகள் மனித   
 உரிைமகளுக்கு இணங்க உதவும். ஒருேவைள ெதாழிற்சாைலகள் 
 இணங்க மறுத்தால், அவர்களிடம் ெபாருள் வாங்குவைத பிராண்டுகள் நிறுத்த   
 ேவண்டும். 
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● ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் உரிைமகள் மீறப்பட்டால் புகாரளிக்க ஒரு குைறதீர்ப்புச்   
 ெசயல்முைறைய உருவாக்க ேவண்டும். அது ஒழுங்காகச் ெசயல்படுவைத    
 உறுதிெசய்ய ேவண்டும் (Ruggie 2011). 

2016-ல் விநிேயாகச் சங்கிலிகளுக்கான சர்வேதசத் ெதாழிலாளர் மாநாடு 
நைடெபற்றது முதல், வழிகாட்டிக் ெகாள்ைககளின் சாராம்சம் ஆைட மற்றும் காலணித் 
துைறகளில் ெபாறுப்புள்ள விநிேயாகச் சங்கிலிகளுக்கான OECD உரிய சரிபார்ப்பு 
வழிகாட்டலில் (“OECD வழிகாட்டல்”) ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதில் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளப் பற்றியும் ஒரு பிரிவு இருக்கிறது. தங்கள் நாடுகளில் 
உள்ள பிராண்டுகளுக்கு சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களும் ஐநா வழிகாட்டிக் 
ெகாள்ைககளுக்கு உடன்பட ேவண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தும் சட்டங்கள் சில 
நாடுகளில் இருக்கின்றன. வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் OECD வழிகாட்டைல 
எப்படிப் பயன்படுத்தலாம் என்று விளக்கும் WIEGO ஆவணத்ைதப் பார்க்கவும்2.

இதுநாள்வைர, விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் உள்ள ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் ெசாந்த 
ெதாழிலாளர்கள் இல்ைல என்பதால் அவர்களின் உரிைமகள் மீறப்படுவது தங்கள் 
ெபாறுப்பல்ல என்று பிராண்டுகளும் சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களும் வாதிட்டுக் 
ெகாண்டிருக்கின்றன. இருந்தாலும் தங்கள் விநிேயாகச் சங்கிலி முழுைமக்கும் 
அவர்கேள ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று உலகளாவிய வலியுறுத்தல்கள் 
ெபருகுவதால், ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் ெசாந்த ெதாழிலாளர்கள் இல்ைல என்றாலும், 
அவர்களின் உரிைமகள் மீறப்பட்டால் மக்கள் தங்கள் ெபாருட்கைள வாங்காமல் 
புறக்கணிக்கலாம் என்று பிராண்டுகளுக்கு சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களும் 
பயப்படத் ெதாடங்கியுள்ளன. தகுந்த சட்டங்கள் இருக்கும் நாடுகளில் - இதுவைர 
ஃபிரான்ஸ் மட்டுேம - விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் ெதாழிலாளர் உரிைமகள் மீறப்படுவது 
ெதரிந்தும் நடவடிக்ைக எடுக்காமல் இருந்தால் பிராண்டுகைளயம் சில்லைற விற்பைன 
நிறுவனங்கைளயும் நீதிமன்றங்களுக்கு இழுக்க முடியும். 

“ெவளிப்பைடத்தன்ைம உறுதிெமாழி”3 என்றும் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. இதில் 
அங்கம் வகிக்கும் ெதாழிற்சங்கங்களும் அைமப்புகளும் ஆண்டுக்கு இரண்டு முைற 
தங்கள் விநிேயாகச் சங்கிலிகைளப் பற்றிய பின்வரும் தகவல்கைள அதிகாரப்பூர்வ 
வைலதளங்களில் “ெவளிப்பைடயாக அறிவிக்கும்படி” ஆைடத் துைறயில் உள்ள 
பிராண்டுகளிடமும் சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களிடமும் வலியுறுத்தி வருகின்றன. 

1. முைறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள உற்பத்தி ைமயங்கள் மற்றும் தயாரிப்பிடங்கள்   
 அைனத்தின் முழுப் ெபயர்
2.  இடங்களின் முகவரிகள்
3. அந்த இடத்தில் ெதாழில் ெசய்யும் நிறுவனத்தின் தாய் நிறுவனம்
4.  தயாரிக்கப்படும் ெபாருட்களின் வைக
5.  ஒவ்ெவாரு இடத்திலும் உள்ள ெதாழிலாளர் எண்ணிக்ைக

சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்களுக்கும் பிராண்டுகளுக்கும் எதனால் 
ெவளிப்பைடத்தன்ைம அவசியமாகிறது?

ரீெடயில் நிறுவனங்களுக்கும் பிராண்டுகளுக்கும் எதனால் 
ெவளிப்பைடத்தன்ைம அவசியமாகிறது?

விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் ெவளிப்பைடத்தன்ைம என்பது உலகளாவிய 
பிராண்டுகள்/சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றில் ேவைல ெசய்யும் 
பணியாளர்கள் என இருதரப்பினருக்கும் அவசியம்தான். 

பின்வரும் காரணங்களால் உலகளாவிய சில்லைற விற்பைன நிறுவனங்கள் தங்கள் 
விநிேயாகச் சங்கிலிகளில் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய உறுதிெசய்ய ேவண்டும். 
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1. ெதாழிலாளர்களிடமும், ெதாழிற்சங்கங்களிடமும், வாடிக்ைகயாளர்களிடமும்,    
 முதலீட்டாளர்களிடமும் நம்பிக்ைகைய உறுதிெசய்வது. விநிேயாகச் சங்கிலிகைள   
 விரிவாக ஆராய்ந்து விவரங்கைள ெவளியிடுவது ஒரு நிறுவனத்தின் 
 நம்பகத்தன்ைமைய அதிகரிக்கும். 
2.  ெதாழிலாளர் உரிைம மீறல்கைளக் கண்காணிப்பது.
3.  விநிேயாகச் சங்கிலி முழுவதிலும் நிறுவனத்தின் நடத்ைத வழிமுைறகள்     
 பின்பற்றப்படுவைத உறுதிெசய்வது. 
4.  நிறுவனத்தின் புகாரளிப்புச் ெசயல்முைறைய விநிேயாகச் சங்கிலியில் உள்ள    
 பணியாளர்கள் அைனவருக்கும் கிைடக்கச் ெசய்வது. 
5.  விநிேயாகச் சங்கிலிகளின் ெவளிப்பைடத்தன்ைம மனித உரிைமகளுக்கும்    
 வணிகத்துக்குமான ஐநா வழிகாட்டிக் ெகாள்ைககளுக்கும் (ஐநா 
 வழிகாட்டிக் ெகாள்ைககள்), ஆைட மற்றும் காலணித் துைறகளில் ெபாறுப்புள்ள   
 விநிேயாகச் சங்கிலிகளுக்கான OECD உரிய சரிபார்ப்பு வழிகாட்டலுக்கும்    
 இணக்கமாக இருப்பதுடன் UK நவீன அடிைமத்தனச் சட்டம் 2015, கார்ப்பேரட்   
 கண்காணிப்பு பற்றிய ஃபிெரஞ்சு சட்டம் 2017, கலிஃேபார்னியா விநிேயாகச்    
 சங்கிலி ெவளிப்பைடத்தன்ைமச் சட்டம் 2010 ேபான்ற சட்டதிட்டங்களுக்கும்    
 இணக்கமாக இருப்பது. 
6.  ஒரு நிறுவனத்தின் ெதாழில் வளர்ச்சிையயும் மனித உரிைம அணுகுமுைறகைளயும்  
 மதிப்பிடும்ேபாது முதலீட்டாளர்கள் விநிேயாகச் சங்கிலி ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய  
 எதிர்பார்க்கிறார்கள். 

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு விநிேயாகச் 
சங்கிலி ெவளிப்பைடத்தன்ைம ேதைவப்படும் காரணங்கள்:

1.  மதிக்கத்தக்க ேவைல - விநிேயாகச் சங்கிலியின் பல்ேவறு நிைலகளில் இருக்கும்  
 பணியாளர்களுக்கும் பின்வரும் நான்கு அம்சங்கைள உைடய மதிக்கத்தக்க  
 ேவைல ெபறும் உரிைம உள்ளது - ேவைலவாய்ப்புகள், பணியிட உரிைமகள்,  
 சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக உைரயாடல். இந்த அம்சங்கைள உைடய 
 மதிக்கத்தக்க ேவைலையவீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெபற 
 விநிேயாகச் சங்கிலி ெவளிப்பைடத்தன்ைம உதவுகிறது.
2. ேவைல வழங்குநர் யாெரன்று ெதரிந்துெகாள்வது - உலகளாவிய விநிேயாகச்  
 சங்கிலியின் கைடக்ேகாடியில் இருக்கும் வீடு சார்ந்த 
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தயாரிக்கப்பட் 
து எங்ேக?

ஆர்டர் 
ெசய்தது 

யார்? விற்பைன 
ெசய்யப்படுவது 

எங்ேக?

பணியாளர்
களின் 

ஊதியம்
 எவ்வளவு?

ெபாருட்கைள 
அனுப்பி 

ைவத்தது யார்?

விற்பைன 
ெசய்வது யார்?

தயாரித்தது யார்?

விற்பைன 
விைல என்ன?
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 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளப் ெபாறுத்தவைர “ேவைல வழங்குநர்” என்பவர்  
 அைடயாளமற்ற ஒருவராகேவ இருக்கிறார். விற்பைன நிறுவனம் ெபாதுவாக  
 ேவறு நாட்டில் இருக்கும். அந்த நிறுவனத்துக்காக ஆைட உற்பத்தி ெசய்துதரும்  
 சப்ைளயர் நிறுவனங்கள்கூட வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுடன் 
 இரண்டு மூன்று நிைல இைடத்தரகர்கைளயும் ஒப்பந்ததாரர்கைளயும்   
 ெகாண்ேட இயங்கும். ெவளிப்பைடத்தன்ைம இருந்தால் யாருக்காக ேவைல  
 ெசய்கிேறாம் என்பைதத் ெதரிந்து ெகாண்டு வீடு சார்ந்த 
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் நியாயமான உரிைமகைளக் ேகட்டுப் ெபறலாம்.
3. வீடு-சார்ந்த பணிக்கு முைறயான அங்கீகாரம் - தாங்கள் தயாரிக்கும்    
 ெபாருட்களில் தங்கள் பங்களிப்புக்கான முைறயான அங்கீகாரம்    
 வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்குக் கிைடக்க விநிேயாகச் சங்கிலி   
 ெவளிப்பைடத்தன்ைம உதவும். இந்த அங்கீகாரத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு 
 ெதாழிலாளர் உரிைமகைளயும் சமூகப் பாதுகாப்ைபயும் பணியாளர்கள் ேகட்க  
 முடியும் - இது வீடு-சார்ந்த பணிைய முைறப்படுத்த மிகவும் அவசியமாகும். 
4.  பீஸ் ேரட் உயர்வு - ஒரு நாட்டின் சட்டப்படியான குைறந்தபட்ச ஊதியத்துக்குச்  
 சமமான பீஸ் ேரட்ைட வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள்  ேகட்டுப் ெபற  
 விநிேயாகச் சங்கிலி  ெவளிப்பைடத்தன்ைம உதவுகிறது. 
5.  வன்முைற இல்லாத விநிேயாகச் சங்கிலிகள் - வன்முைற இல்லாத விநிேயாகச்  
 சங்கிலிகள் - தங்கள் ேவைலயின்ேபாது எதிர்ெகாள்ளும் சிக்கல்கைளப் பற்றிப்  
 புகாரளிக்க வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு இடம் இருப்பதில்ைல. 
 ஊதியம் ஒழுங்காக வராதது முதல் பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் வைர இந்தப்   
 பிரச்சைனகள் நீள்கின்றன. ேவைலயிட வன்முைறைய எதிர்த்து 
 ெதாழிலாளர்கள் புகாரளிக்க உதவும் ெசயல்முைறகைள வீடு சார்ந்த   
 ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும் ெவளிப்பைடயான விநிேயாகச் சங்கிலியில்   
 பயன்படுத்தலாம். 

ெவளிப்பைடத்தன்ைமக் கருவிகள்

தங்கள் ேவைலைய முைறயாகப் பதிவு ெசய்யவும் ேவைலயின்ேபாது எதிர்ெகாள்ளும் 
பிரச்சைனகைள அைடயாளம்  காணவும் ெவளிப்பைடத்தன்ைமக் கருவிகள் வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு உதவும். இைவ பின்வரும் ஆவண வடிவங்களில் 
இருக்கலாம்:

-  ஒப்பந்த வடிவங்கள்- வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கும் ஒப்பந்ததாரர் 
 அல்லது  சப்ைளயருக்கும் இைடயிலானைவ
-  மாதிரிப் பதிேவடு - பீஸ் ேரட்கைளயும் ெபறப்பட்ட பணி ஆர்டர்களின்    
 எண்ணிக்ைகையயும் பதிவு ெசய்து ெகாள்ள உதவும்
-  ஆைடத் தயாரிப்புகளில் நிராகரிப்பு ைகயாளும் ெசயல்முைற
-  சீரான பணிையப் ெபற வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கான சரிபார்ப்புப்  
 பட்டியல்



ஒப்பந்த வடிவங்கள்

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ேவைல ெதாடங்கும் முன்ேப தங்கள் 
ஒப்பந்ததாரர்களிடம் ேவைலயின் இயல்பு, ஊதியம், ேவைல விதிமுைறகளும் 
நிபந்தைனகளும் ேபான்றைவ அடங்கிய எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தத்ைதக் ேகட்டுப் ெபற 
உரிைம உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் எைத எல்லாம் குறிப்பிட ேவண்டும் என்று வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு விளக்கி உதவும் வைகயில் ஒரு மாதிரி ஒப்பந்த 
வடிவம் கீேழ ெகாடுக்கப்படுகிறது. 

 

 

பீஸ் ஒர்க் ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்தம் ெசய்யும் தரப்பினர்:

(ஒப்பந்ததாரரின் ெபயரும் முகவரியும்)

ஒப்பந்ததாரர்

மற்றும் 

(வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளரின் ெபயரும் முகவரியும்)

வீட்டுப் பணியாளர்

ஒப்பந்ததாரரும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளரரும் இந்த பீஸ் ஒர்க் ஒப்பந்தத்துக்கு 
(இனி  ‘ஒப்பந்தம்’ எனப்படும்) ஒப்புக் ெகாண்டு பின்வருவனவற்றுக்கும் பரஸ்பர 
ஒப்புதல் அளிக்கிறார்கள். 

1.  இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ெசய்து தர ேவண்டிய பணி பின்வருமாறு    
 விவரிக்கப்படுகிறது: 

 (ேசர்க்க-

 (a) பணி விவரம் - எ.கா., எம்பிராய்ெடரி

 (b) டிைசன்

 (c) ெசய்து ெகாடுக்கப்பட ேவண்டிய பீஸ் எண்ணிக்ைக)

2. ஒப்பந்தக் கால அளவு: இந்த ஒப்பந்தம் dd/mm/yy ெதாடங்கி dd/mm/yy   
 அன்று முடிவைடயும்.

3. இது (ெபாருந்துவைத வட்டமிடவும்) முழு ேநரப் பணி / பகுதி ேநரப் பணி

4. ஊதியம்: (ெசய்து தரப்பட ேவண்டிய பீஸ் எண்ணிக்ைகைய உள்ளிடவும்)   
 பீஸ்கைள முடித்துத் தர (ஒரு பீஸுக்கான  ேரட்ைட உள்ளிடவும்) என்று   
 பீஸ் ேரட் ைவக்கப்படுகிறது. இது நாடுதழுவிய குைறந்தபட்ச ஊதியச்    
 சட்டத்துக்கு இணங்குகிறது. ேமலும் இது (தினசரி/ இரண்டு     
 வாரங்களுக்கு ஒரு முைற/ மாதாமாதம்) வழங்கப்படும்.

5.  வழக்கமான பணி ேநரம் ஒரு நாளுக்கு 8 மணிேநரம் ஆகும். இதற்கு ேமல்   
 பணி  ெசய்யேவண்டி வந்தால் அது ஓவர்ைடம் என்று கணக்கிடப்பட்டு ஊதியம்  
 வழங்கப்படும்.  
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6.  வீட்டுப் பணியாளர் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டிய கூடுதல் ெசலவுகள்    
 (எ.கா., ேவைலைய முடித்துக்ெகாடுக்க வாங்க ேவண்டிய நூல், துணி,    
 ஊசி ேபான்ற மூலப் ெபாருட்களின் ெசலவு, மற்றும்/அல்லது ஊசிக்       
 காப்பு, முகக் கவசம் ேபான்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்கைள வாங்கும்    
 ெசலவு, மற்றும்/அல்லது ஆர்டைர முடித்துக் ெகாடுக்க   மின்சாரம்,    
 தகவல்ெதாடர்பு, ேபாக்குவரத்து ேபான்றவற்றுக்கு ஆன ெசலவுகள்) பீஸ் ேரட்  
 நிர்ணயத்தின்ேபாது உற்பத்திச் ெசலவில்  ேசர்க்கப்படும். 

7.  பிடித்தங்கள்: தயாரிப்பில் பிைழ உள்ள ெபாருைளச் சரிெசய்ய     
 முடியாதபட்சத்தில் மட்டுேம பிடித்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படும்.                
 பணியின் தரம் குைறவாக இருப்பதால் பிடித்தங்கள் விதிக்கப்பட்டால், அது   
 ஊதியத்தில் 50% ெதாைகக்கு மிகாமல் இருக்க ேவண்டும். 

8.  வசதிகள்: இந்த ேவைலயில் பின்வரும் வசதிகள் பணியாளர்களுக்கு    
 உண்டு (எ.கா., வார விடுமுைற, உடல்நலக் குைறவு விடுமுைற,     
 ஊதியத்துடனான விடுமுைற, மருத்துவக் காப்பீடு, வருங்கால ைவப்பு    
 நிதி, மகப்ேபறு உதவி)

9. வீட்டுப் பணியாளர் தனது ெசாந்த விருப்பத்தின்படி ஒரு அைமப்பிேலா   
 ெதாழிற்சங்கத்திேலா ேசர உரிைம உள்ளது. 

10.  முடிவு: ேமேல குறிப்பிட்டவற்றில் ஏதாவது மீறல்கள் இருந்தால் 30 நாட்கள்   
 ெகடுவுக்குப் பின் இரு தரப்பினரில் யார் ேவண்டுமானாலும் ஒப்பந்தத்ைத   
 முடித்துக் ெகாள்ளலாம். 

(ஒப்பந்ததாரர் ைகெயாப்பம்)  

ெபயர்: 

ேததி: 

(வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர் 

ெபயர்: 

ேததி: 

ைகெயாப்பம்)
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மாதிரிப் பதிேவடு

பீஸ் ேரட் விஷயத்திலும் வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெபறும் ஆர்டர் 
எண்ணிக்ைகயிலும் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய அதிகரிக்க பதிேவடுகள் 
ெபரிதும் உதவுகின்றன. ஒப்பந்ததாரர் வழங்கும் ஆர்டர்களின் எண்ணிக்ைக, 
ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட பீஸ் ேரட், ெபற்றுக்ெகாண்ட ஊதியம், வர ேவண்டிய 
ஊதியம் ேபான்ற விவரங்கள் அைனத்தும் இதில் விரிவாக இருக்கும். இதில் வீட்டு 
ேவைலத்ெதாழிலாளரும் ஒப்பந்ததாரரும் ைகெயாப்பமிடுவார்கள். ஆர்டர்கைளயும் 
ஊதியங்கைளயும்  குறித்து ைவத்துக் ெகாள்ள இங்ேக ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
மாதிரிப் பதிேவட்ைட இரு தரப்பினரும் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம். வீடு 
சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெபற்றுக் ெகாண்ட ஊதியத்ைதச் சரியாகக் 
குறித்துக் ெகாள்ள ேவண்டியது அவசியம். வழக்குகள் ஏற்படுவைதத் தவிர்க்க 
ஊதியம் வழங்கும்ேபாதும் ேவைல ஆர்டர் வழங்கும்ேபாதும் வீடு சார்ந்த 
ேவைலத்ெதாழிலாளர்களும் ஒப்பந்ததாரர்களும் இதில் ைகெயாப்பமிடுவது 
அவசியம். வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் குைறந்தபட்ச ஊதியத்ைதயாவது 
ெபறுகிறார்களா என்று சரிபார்க்கவும் பீஸ் ேரட்ைட உயர்த்திக் ேகட்கவும் இந்த 
விவரங்கைளப்  பதிவுெசய்வது மிகவும் உதவும். 
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ஆைடத் தயாரிப்புகளில் நிராகரிப்பு ைகயாளும் ெசயல்முைற

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களின் ேவைல ேமற்பார்ைவயாளர்களால் 
கண்காணிக்கப் படுவதில்ைல. ஒப்பந்ததாரரின் எதிர்பார்ப்ைபப் பூர்த்தி ெசய்யாத பீஸ்கள் 
நிராகரிக்கப்பட்டு அதற்ேகற்ப ஊதியத்தில் பிடித்தங்கேளா தாமதங்கேளா நடப்பதுண்டு. 
வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் அதன்பின் ஒப்பந்ததாரரின் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப 
அந்த உருப்படிகைள மீண்டும் ெசய்து ெகாடுக்க ேவண்டும் அல்லது  சரிெசய்து ெகாடுக்க 
ேவண்டும். ேடேமஜ் உள்ள பீஸ்கைள எப்படிக் ைகயாள ேவண்டும் என்பைத முைறயாக 
விளக்கும் ஒரு நிராகரிப்பு ைகயாளும் ெசயல்முைற இருப்பது இரு தரப்பினருக்கும் ஒரு 
நியாயமான திட்டத்ைத ஒப்புக்ெகாண்டு ேவைல ெசய்ய உதவும். 

நிராகரிப்பு ைகயாளும் ெசயல்முைறயின் சில முக்கிய அம்சங்கள் இேதா:
● வீட்டுப் பணியாளர் ஒரு ேவைலையச் ெசய்து முடிக்க சிரமப்பட்டால், ஒப்பந்ததாரைர  
 அணுகி அதற்குத் ேதைவயான பயிற்சி, கருவிகள் அல்லது உபகரணங்கைளக் 
 ேகட்டுப் ெபற ேவண்டும். 
● வீட்டுப்பணியாளர் ெசய்து ெகாடுக்கும் தயாரிப்பில் ஏதாவது பிைழ இருந்தால், 
 அைத அவருக்கு விளக்கிச் ெசால்லி அைதச் சரிெசய்து  ெகாடுக்கஒரு வாய்ப்பு 
 அளிக்க ேவண்டும். 
● அந்தத் தயாரிப்பில் அதிகப்படியான ேவைல இருந்தால், இரண்டாவது முைற அதில்  
 பணி ெசய்ய ேவண்டிய ேநரத்ைதப் ெபாறுத்து கூடுதல் ேபெமண்ட் வழங்க ேவண்டும். 
● அந்தத் தயாரிப்ைபச் சரிெசய்ய வாய்ப்ேப இல்ைல என்றால், ஒப்பந்ததாரர் பீஸ்   
 ேரட்டில் ஒரு ெதாைகையப் பிடித்துக் ெகாள்ளலாம். ஆனால், இந்தப் பிடித்தம் 
 ஊதியத்தில் 50% ெதாைகக்கு ேமல் இருக்கக் கூடாது5. 
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தடமறிதல் கருவிகள்

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கைளப் ெபாறுத்தவைர, பின்வரும் விவரங்கைளத் 
ேதடித் ெதரிந்து ெகாள்ளக் கூடிய வசதிேய தடமறிதல் எனப்படும். 

● முதன்ைம ேவைல வழங்குநர் - ஒரு ெபாருைளயும் அதற்கான உற்பத்திச்     
 ெசயல்முைறையயும் வடிவைமத்து அைத விற்பைன ெசய்யும் பிராண்டு அல்லது 
 சர்வேதச சில்லைற விற்பைன நிறுவனம்
● விநிேயாகச் சங்கிலியில் அடுத்தடுத்து இருக்கும் ேவைல வழங்குநர்கள்
● விநிேயாகச் சங்கிலியில் அடுத்தடுத்து இருக்கும் பணியாளர்கள்
● அவர்களுக்கு ேவைல ெகாடுக்கும் ஒப்பந்ததாரர்களின் விவரங்கள்
● விநிேயாகச் சங்கிலியின் ஒவ்ெவாரு நிைலயிலும் உற்பத்தி ெசய்யப்படும் ெபாருளின்  
 வைக
● உற்பத்தியின் ஒவ்ெவாரு நிைலயிலும் ெபறப்படும் வருமானம்
● ெபாருளின் இறுதி விற்பைன விைல
● ெபாருள் விற்கப்படும் இடம்

ெவளிப்பைடத்தன்ைம, பணிச் சூழல், இணக்கத்தன்ைம தரநிைலகள், தரச் சரிபார்ப்பு 
ஆகியவற்றுக்குத் ேதைவயான தகவல்கைளப் ெபற உதவுவதால் இைத ஒரு கருவி 
எனலாம். 
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1. ெதாழிலாளர்களிடமும், ெதாழிற்சங்கங்களிடமும், வாடிக்ைகயாளர்களிடமும்,    
 முதலீட்டாளர்களிடமும் நம்பிக்ைகைய உறுதிெசய்வது. விநிேயாகச் சங்கிலிகைள   
 விரிவாக ஆராய்ந்து விவரங்கைள ெவளியிடுவது ஒரு நிறுவனத்தின் 
 நம்பகத்தன்ைமைய அதிகரிக்கும். 
2.  ெதாழிலாளர் உரிைம மீறல்கைளக் கண்காணிப்பது.
3.  விநிேயாகச் சங்கிலி முழுவதிலும் நிறுவனத்தின் நடத்ைத வழிமுைறகள்     
 பின்பற்றப்படுவைத உறுதிெசய்வது. 
4.  நிறுவனத்தின் புகாரளிப்புச் ெசயல்முைறைய விநிேயாகச் சங்கிலியில் உள்ள    
 பணியாளர்கள் அைனவருக்கும் கிைடக்கச் ெசய்வது. 
5.  விநிேயாகச் சங்கிலிகளின் ெவளிப்பைடத்தன்ைம மனித உரிைமகளுக்கும்    
 வணிகத்துக்குமான ஐநா வழிகாட்டிக் ெகாள்ைககளுக்கும் (ஐநா 
 வழிகாட்டிக் ெகாள்ைககள்), ஆைட மற்றும் காலணித் துைறகளில் ெபாறுப்புள்ள   
 விநிேயாகச் சங்கிலிகளுக்கான OECD உரிய சரிபார்ப்பு வழிகாட்டலுக்கும்    
 இணக்கமாக இருப்பதுடன் UK நவீன அடிைமத்தனச் சட்டம் 2015, கார்ப்பேரட்   
 கண்காணிப்பு பற்றிய ஃபிெரஞ்சு சட்டம் 2017, கலிஃேபார்னியா விநிேயாகச்    
 சங்கிலி ெவளிப்பைடத்தன்ைமச் சட்டம் 2010 ேபான்ற சட்டதிட்டங்களுக்கும்    
 இணக்கமாக இருப்பது. 
6.  ஒரு நிறுவனத்தின் ெதாழில் வளர்ச்சிையயும் மனித உரிைம அணுகுமுைறகைளயும்  
 மதிப்பிடும்ேபாது முதலீட்டாளர்கள் விநிேயாகச் சங்கிலி ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய  
 எதிர்பார்க்கிறார்கள். 

வீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்களுக்கு விநிேயாகச் 
சங்கிலி ெவளிப்பைடத்தன்ைம ேதைவப்படும் காரணங்கள்:

1.  மதிக்கத்தக்க ேவைல - விநிேயாகச் சங்கிலியின் பல்ேவறு நிைலகளில் இருக்கும்  
 பணியாளர்களுக்கும் பின்வரும் நான்கு அம்சங்கைள உைடய மதிக்கத்தக்க  
 ேவைல ெபறும் உரிைம உள்ளது - ேவைலவாய்ப்புகள், பணியிட உரிைமகள்,  
 சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக உைரயாடல். இந்த அம்சங்கைள உைடய 
 மதிக்கத்தக்க ேவைலையவீடு சார்ந்த ேவைலத்ெதாழிலாளர்கள் ெபற 
 விநிேயாகச் சங்கிலி ெவளிப்பைடத்தன்ைம உதவுகிறது.
2. ேவைல வழங்குநர் யாெரன்று ெதரிந்துெகாள்வது - உலகளாவிய விநிேயாகச்  
 சங்கிலியின் கைடக்ேகாடியில் இருக்கும் வீடு சார்ந்த 
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