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ஹ்யூக ோபோஸ்சப்ளையரந்டத்ளதவிதி/ஹ்யூக ோபோஸ்சமூ தரநி

ளை ை் 

 

முன்னுளர 

ஹ்யூக ோ போஸ் விநிக ோகிப்போளர ்ள் நன்னடத்தத நநறி ோனது 

வணி  நநறிமுதை ள், நதோழிலோளர ் மனித உரிதம ள், சமூ  

தரநிதல ள் மை்றும் நபோதுவோன சுை்றுசச்ூழல்  தரங் ள் நதோடரப்ோன 

நிரண் ங் தள நவளிப்படுத்துகிைது. 

            இதன் அடிப்பதட கததவ ள் ஐ ்கி  நோடு ள் சதப (ஐ.நோ) 

மனித உரிதம ளு ் ோன உல ளோவி  பிர டனம்,  வணி  மை்றும் 

மனித உரிதம ள் நதோடரப்ோன ஐ.நோ வழி ோட்டுதல் க ோட்போடு ள், 

சரவ்கதச நதோழிலோளர ் அதமப்பின் (ஐ.எல்.ஓ) மு ்கி  மோநோடு ள் 

மை்றும் நபோருளோதோர ஒத்துதழப்பு கமம்போட்டு அதமப்பின் 

வழி ோட்டுதல் க ோட்போடு ள் ஆகி வை்றின் அடிப்பதடயில் உள்ளன.  

             கமலும்,  ோலநிதல மோை்ைத்திை் ோன ஐ.நோ.  ட்டதமப்பு 

மோநோட்டின் (யு.என்.எஃப்.சி.சி) கீழ்  ோலநிதல நடவடி ்த  ் ோன 

வடிவதமப்பு நதோழில் சோசனத்தின் ந ோள்த  ளோ   ருதப்படுகிைது. 

ஹ்யூக ோ போஸ் மை்றும் அதனத்து விநிக ோகிப்போளரின் 

ஊழி ர ்ளின் அடிப்பதட உரிதம ள் மை்றும்  டதம ளோ  

நன்னடத்தத நநறி  ருதப்பட கவண்டும். விநிக ோகிப்போளர ்ள் 

தங் ள் பணி ோளர ்ளு ்கு அவர ்ளின் உரிதம ள் மை்றும் 

 டதம ள் குறித்து சரி ோன முதையில் ஹ்யூக ோ போஸ் வகுத்த 

கததவ ள் மை்றும் அந்தந்த நபோருந்த ்கூடி  கதசி  சட்டங் ள் 

குறித்து நதரிவி ்   டதமப்பட்டுள்ளனர.் 

           ஹ்யூக ோ போஸ் விநிக ோகிப்போளர ் நன்னடத்தத நநறி ோனது 

உடன்போட்டு நிரண் ங் ளின்  அடிப்பதடத  உருவோ ்குகிைது. அதவ 

ஹ்யூக ோ போஸ் விநிக ோகிப்போளர ்ளோல்  வனி ் ப்பட கவண்டும்.  

ஹ்யூக ோ போஸ் வகுத்த சட்ட நிதலதம ந ோள்முதல் நோடு ளில் 

போரத்வயில் இருந்து ஈடுநச ்  கவண்டும். 

ஒரு நோட்டில் சட்டரீதி ோன விதி ள் ஹ்யூக ோ போஸ் தர நிரண் ங் தள 

கபோலகவ குறி ்க ோதள ் ந ோண்டிருந்தோல், நதோழிலோளர ்ள் மை்றும் 
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சுை்றுசச்ூழலின் நலன் தள சிைந்த முதையில் போது ோ ்கும் 

விதிமுதை ள் நபோருந்தும். ஹ்யூக ோ போஸ் கததவ தள சரி ோன 

இதடநவளியில் சரிபோரத்்து மோை்றி தம ்கும் உரிதமத  ஹ்யூக ோ 

போஸ் ந ோண்டுள்ளது. ஹ்யூக ோ போஸ் தனிப்பட்ட நி ழ்வு ைிை் 

சரிபோர்ப்பு; கேற்க ோை்ைப்படுே் வழிளய கதர்ந்கதடு ்குே். 

 

ஹ்யூக ோ போஸ் தர நிரண் ங் ளு ்கு  இணங் வில்தல என்ைோல், 

தனிப்பட்ட வழ ்கின் அதனத்து சூழ்நிதல தளயும் மை்றும் மீைலின் 

தீவிரத்ததயும்  ருத்தில் ந ோண்டு, நபோருளோதோரத்  ததட ளு ் ோன 

உரிதமத  ஹ்யூக ோ போஸ் ந ோண்டுள்ளது. அதனத்து கததவ ளும் 

அடிப்பதட ஒப்பந்த கூறு ளோ   ருதப்படும். 

கமலும் நதோடரச்ச்ி ோன மீைல் ள் ஏை்பட்டோல், வணி  உைதவ 

நிறுத்தும் உரிதமத  ஹ்யூக ோ போஸ் ந ோண்டுள்ளது. 

 

1.சட்டே் ேற்றுே் வணி  கநறிமுளற ளு ்கு இணங்குதை் 

 

ஹ்யூக ோ போஸ் அதன் விநிக ோகிப்போளர ் அதனவரும் அந்தந்த கதசி  

சட்டம் மை்றும் சரவ்கதச அளவில் ஒப்பு ்ந ோள்ளப்பட்ட தரங் ளு ்கு 

இணங்  கவண்டும் என்று எதிரப்ோர ்் ப்டுகிைது .எந்தநவோரு கமோசடி, 

ஊழல் மை்றும் எந்தநவோரு வத யிலும் நி ோ மை்ை நன்தம தள 

வழங்குவது ததடநச ் ப்பட்டுள்ளது. ஹ்யூக ோ போஸ் அதனத்து 

விநிக ோகிப்போளர ்ளும் கபோட்டி, பணகமோசடி, நபோருளோதோரத் 

ததட ள் மை்றும் வரிவிதிப்பு நதோடரப்ோன நபோருந்த ்கூடி  

விதிமுதை ளு ்கு இணங்  கவண்டும். 

வணி  முடிவு ள் புைநிதல ரீதி ோ  எடு ் ப்படும் மை்றும் தனிப்பட்ட 

நலன் ளோல் மதை ் ப்பட ்கூடோது. 

கமலும், எல்லோ சூழ்நிதல ளிலும் அதனத்து த வல் ள், தரவு மை்றும் 

வரத்்த  ர சி ங் தள போது ோ ்  விநிக ோகிப்போளர ்ள் 

 டதமப்பட்டுள்ளனர,் கமலும் அவை்தை விநிக ோகிப்போளர ்உைவின் 

முடிவில் உடனடி ோ  திருப்பி அளி ்  கவண்டும் அல்லது நீ ்  

கவண்டும். 
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2. ேனித உரிளே ை் & கதோழிைோைர் தர நிரண்யங் ை் 

 

மனித உரிதம ள் மை்றும் அடிப்பதட சுதந்திரங் தள போது ோப்பது 

ஹ்யூக ோ போஸின் முதல் முன்னுரிதம. ஹ்யூக ோ போஸ் -ன் அதனத்து 

விநிக ோகிப்போளர ்ளும் தங் ள் நசோந்த நசல்வோ ்கு எல்தல ்குள் 

உள்ள அதனத்து வணி  நடவடி ்த  ளிலும் சரவ்கதச அளவில் 

அங்கீ ரி ் ப்பட்ட மனித உரிதம ளு ்கு இணங்  கவண்டும் என்று 

எதிரப்ோர ்் ப்படுகிைது. எந்தநவோரு மீைல் தளயும் ஹ்யூக ோ போஸ் 

நபோறுத்து ்ந ோள்ளோது. அகத சம ம் பணி ோளர ்ளின் வரம்பு 

மீைல் ள் நதோடரப்ோன பு ோர ் நபோறிமுதைத  அதமப்பதை்கு 

விநிக ோகிப்போளர ் நபோறுப்கபை்  கவண்டும் இதுபணி ோளர ்ளின் 

மீைல் தளப் பு ோரளி ்  உதவுகிைது. 

கமலும், விநிக ோகிப்போளர ்ளின் பணி ோளர ்ள் சு ோதீனமோன 

மை்றும்  ட்டணமில்லோ ஹ்யூக ோ போஸி- ன் விசில்ப்களோவர ்

முதைத ப் ப ன்படுத்த கவண்டும். 

 

குழந்ளத கதோழிைோைர் 

ஹ்யூக ோ போஸ் அதனத்து வத  ோன குழந்ததத் 

நதோழிலோளர ்தளயும்  ண்டிப்போ  நிரோ ரி ்கிைது. எனகவ 

குழந்ததத் நதோழிலோளர ்தள விநிக ோகிப்போளர ்ள் ப ன்படுத்துவது 

 டுதம ோ  ததடநச ் ப்பட்டுள்ளது. குழந்ததத் நதோழிலோளர ்

வதர தை ஐ.எல்.ஓவின் உல ளவில் அங்கீ ரி ் ப்பட்ட தரங் தள 

அடிப்பதட ோ  ் ந ோண்டது. பணிபுரியும் வோ ்ப்தபப் 

நபறுவதை் ோன குதைந்தபட்ச வ து 15 ஆண்டு ள். கமலும் 

சட்டரீதி ோன  ட்டோ  ்  ல்வி முடிவதடவதை்கு முன்னர ் பணிபுரி  

அனுமதி ்  கூடோது. 18 வ திை்கு முன்னர ் பணிபுரியும் வோ ்ப்பு ்கு 

எடுத்து ் ந ோள்ளப்பட்டோல், இளம் நதோழிலோளித ப் 

போது ோப்பதை் ோன சில கததவ ள் பூரத்்தி நச ் ப்பட கவண்டும். 

இதவ சரவ்கதச தரங் தள அடிப்பதட ோ  ் ந ோண்டதவ ஹ்யூக ோ 

போஸ் ந ோள்த யில் விவரி ் பப்ட்டுள்ளன. 
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 ட்டோய உளழப்பு ேற்றுே் நவீன அடிளேத்தனே் 

ஹ்யூக ோ போஸின் விநிக ோகிப்போளர ்ளு ் ோ  பணிபுரியும் 

அதனத்து பணி ோளர ்ளும்  தோங் ள் நதோடரும் 

கவதலவோ ்ப்பு ் ோன வழி தள கதரவ்ு நச ்வதை்கும் மை்றும் 

சுதந்திரமோ  சட்டரீதி ோன பணிவில ல் முன் அறிவிப்பு 

 ோலங் ளு ்கு உட்பட்டு இரு ்  கவண்டும். விநிக ோகிப்போளர ்ள் 

எந்தநவோரு சூழ்நிதலயிலும்  ட்டோ த் நதோழிலோளர ்ள், நசரஃ்ப் ள், 

அடிதம ள், த தி ள் அல்லது பிை சோரப்ுதட  பணி ோளர ்தள 

பணி மரத்்த கவண்டோம் என்றும் எந்தநவோரு நவீன 

அடிதமத்தனத்ததயும் எதிர ்்  கவண்டும் என்றும் 

க ட்டு ்ந ோள்ளப்படுகிைோர ்ள். 

பணி ோளர ்ள் தங் ள் பணியிடத்தத விட்டு நவளிக ைவும், 

சட்டரீதி ோன முன் அறிவிப்பு  ோலங் ளு ்கு பின் தங் தள 

பணிவழங்குனதர விட்டு விலகி ந ோள்ள   உரிதம வழங் ப்பட 

கவண்டும். பணி ோளர ்ள் எல்லோ கநரங் ளிலும் சுதந்திரமோ  நசல்ல 

அனுமதி ் ப்பட கவண்டும்.  பணி ோளர ்ளின் தவப்புதந்தோத  

மை்றும் பணி ோளர ்ளின் அதட ோள ஆவணங் ள் கபோன்ைவை்தை 

தவத்திரு ்  பணிவழங்குனரு ்கு அனுமதி இல்தல. மூன்ைோம் 

தரப்பினர ் ஆட்கசரப்்பு கநோ ் ங் ளு ் ோ ப் ப ன்படுத்தப்பட்டோல், 

சட்டரீதி ோன கததவ ள் மை்றும் ஹ்யூக ோ போஸோல் நிரண்யி ் ப்பட்ட 

நிரண் ங் ளின் படி உள்ளதோ என்பதத சரிபோர ்்  

பணிவழங்குனர ்ள்   நபோறுப்கபை்  கவண்டும். மூன்ைோம் தரப்பினதர 

நி மிப்பதன் மூலம் எழும் எந்தநவோரு நசலவும் எந்தநவோரு 

சூழ்நிதலயிலும் பணி ோளிடமிருந்து நபைப்பட கூடோது. 

 

போகுபோடு 

அதனத்து பணி ோளர ்ளும் சமமோ  நடத்தப்பட கவண்டும். கமலும் 

பணியின் கதரவ்ு நச ல்முதை மை்றும் சம வோ ்ப்பு தள 

பணிவோ ்ப்பு உைவு முழுவதும்; ந ோடு ்  கவண்டும். வம்சோவளி, 

கதோை்ைம், கதசி ம், கதோல் நிைம், போலினம், மதம், சித்தோந்தம், 

பணி ோளர ் சங் ங் ளின் உறுப்பினர,் அரசி ல்  ருத்து, போலி ல் 
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கநோ ்குநிதல, வ து, திருமண நிதல,  ரப்்பம், இ லோதம, கநோ ் 

அல்லது கவறு ஏகதனும் தனிப்பட்ட பண்பு ள் ஆகி வை்றின் 

அடிப்பதடயில் எந்தநவோரு போகுபோடும் தவிர ்் ப்பட கவண்டும். 

 

ேனிதோபிேோன கவளை நிளைளே ை் 

பணி ோளர ்ளின்  வுரவம், தனியுரிதம மை்றும் தனிப்பட்ட 

உரிதம ள் எப்கபோதும் மதி ் ப்பட கவண்டும். உடல், உளவி ல், 

போலி ல் அல்லது வோ ்நமோழி துன்புறுத்தல் தண்டதன ள், 

தோ ்குதல் ள், துஷ்பிரக ோ ம் மை்றும் அசச்ுறுத்தும் நடத்தத 

ஆகி தவ ததடநச ் ப்பட்டுள்ளன. ஹ்யூக ோ போஸ் வகுத்துள்ள 

விதிமுதை ளின் படி ஒழுங்குபடுத்தும் நடவடி ்த  ள் சட்டரீதி ோன 

விதி ள் மட்டுகம அனுமதி ் ப்படுகின்ைன, கமலும் அதவ எல்லோ 

நி ழ்வு ளிலும் விகிதோசோரமோ  இரு ்  கவண்டும். 

 

ஊதியே் 

பணி ோளர ் சரி ோன முதையில் ஊதி ம் நபறுவோர ் அல்லது 

அவர ்ளின் விருப்பப்படி. 

குதைந்தபட்ச ஊதி ம் மோத அடிப்பதடயில் நபறுவோர ்ள்;. கமலும், 

பணிவோ ்ப்பு ஒப்பந்தம் மை்றும் ஒப்பு ் ந ோள்ளப்பட்ட நிபந்ததன ள் 

குறித்து பணி ோளரு ்கு ஊதி  சீட்டு வடிவில் எழுத்துப்பூரவ்மோ  

நதரிவி ்  கவண்டும். பணி ோளரின் பணி நச ல்திைனு ்கு 

கிதட ்கும் ஊதி ம் பணி ோளரின்  அடிப்பதட கததவ தள பூரத்்தி 

நச ்  ்கூடி  வத யில் விநிக ோகிப்போளர ்ள் ந ோடு ்  கவண்டும். 

வணி  பங்குதோரர ் சட்டரீதி ோன பணி ோளர ்ளு ்கு நசலுத்த 

கவண்டி  குதைந்தபட்ச ஊதி த்தத வழங்  கவண்டும். அல்லது 

நதோழில்துதை வழ ் மோ  இரு ்கும் ஊதி ம் அதி மோ  இருந்தோல், 

அவ்ஊதி த்தத விநிக ோகிப்போளர ்ள் நசலுத்த முடி ோவிட்டோல் 

உடனடி ோ  ஹ்யூக ோ போஸு ்கு நதரிவித்து அதை் ோன  ோரணத்தத 

நி ோ ப்படுத்த கவண்டும். ஹ்யூக ோ போஸுடன் கசரந்்து ஊதி  

அளதவ சரிநச ்  விநிக ோகிப்போளர ்ள் த ோரோ  இரு ்  கவண்டும். 
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கமலும், அதனத்து விநிக ோகிப்போளர ்ளும் சு ோதோர மை்றும் சமூ  

நல அதமப்பு ளு ் ோன கதசி  விதிமுதை தள  தடபிடித்து 

பின்பை்ை கவண்டும். 

 

கமலும் அதனத்து சட்டரீதி ோன மை்றும் நபோருந்த ்கூடி  கவறு 

கததவ ள் (கூட்டு கபரம் கபசும் ஒப்பந்தங் ள் கபோன்ைதவ) சிைப்பு 

சலுத  ளின் அடிப்பதடயில்  ருதப்பட கவண்டும். இது சட்டத்தோல் 

அனுமதி ் ப்பட்டோல், மித  கநர பணி ்கு கூடுதல் ஊதி ம் 

வழங் ப்பட கவண்டும் அல்லது அதை்கு பதிலோ  விடுமுதை அளி ்  

கவண்டும். 

 

ஊதி  ் குதைப்பு தளப் விநிக ோகிப்போளர ்ள் ஒழுங்கு 

நடவடி ்த  ளோ  ப ன்படுத்துவதத ததட நச ் ப்பட்டுள்ளது. 

ஊழி ரு ்கு எதிரோ  பண ஒழு ் ோை்று நடவடி ்த  ள் முன்கப 

எடு ் ப்பட்டோல் மட்டுகம ஒரு ஊழி ரின் விருப்பமில்லோமல் 

பணிநீ ் ம் நச ்  அனுமதி ்கும். கதசி  சட்ட விதி ள் இருந்தோல், 

உண்தம தள மட்டுகம  ருத்தில் ந ோண்டு அதனத்து 

நடவடி ்த  ளும் எடு ் ப்படும், அதை் ோன ஆதோரங் தள 

விநிக ோகிப்போளர ்ள் நபோறுப்பு ஏை்  கவண்டும். 

 

கவளை கநரே் 

கவதல கநரம், ஓ ்வு  ோலம், நபோது விடுமுதை ள் மை்றும் விடுமுதை 

நதோடரப்ோன விதிமுதை ள் உள்ளிட்ட நதோடரப்ோன அந்தந்த கதசி  

விதி ள் பின்பை்ைப்பட கவண்டும்.  கதசி  விதி ள் ஏதும் இல்தல 

என்ைோல், இதவ ஐ.எல்.ஓவின் விதி ளு ்கு உட்பட்டு வோர கவதல கநரம் 

48 மணி கநரத்திை்கு மி ோமல் இரு ்  கவண்டும். ஒரு வோரத்தில் 

நமோத்த கவதல கநரம் 60 மணி கநரத்திை்கு மி ோமல் இரு ்  

கவண்டும். அனுமதி ் ப்பட்ட மித  கநரம் கசர ்் ப்பட்டுள்ளது.  மித  

கநர பணிபுரி  தோனோ  முன்வந்தோல் மட்டுகம 

அனுமதி ் ப்படுகிைது.கூடுதல் கநரம் சட்டம் அல்லது 

நபோருந்த ்கூடி  கூட்டு ஒப்பந்தங் ள் (கூட்டு கபரம் கபசும் 
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ஒப்பந்தங் ள் கபோன்ைதவ) மூலம்  ட்டுப்படுத்தப்பட்டோல், அதை்க ை்ப 

ஊதி ம் வழங்  கவண்டும். ஆறு நதோடரச்ச்ி ோன கவதல 

நோட் ளு ்குப் பிைகு, பணி ோளரு ்கு குதைந்தபட்சம் 24 மணிகநர 

ஓ ்வு  ோலம் வழங் ப்பட கவண்டும். கமலும், ஒவ்நவோரு 

பணி ோளரு ்கும் சட்டரீதி ோன குதைந்தபட்ச விடுப்பு க ோர உரிதம 

உண்டு. 

 

கதோழிை் ஆகரோ ்கியே் ேற்றுே் போது ோப்பு 

விநிக ோகிப்போளர ்ள் தனது பணி ோளர ்ளின் பணி 

நடவடி ்த  ளின் கபோது அவர ்ளின் உடல்நலம் மை்றும் 

போது ோப்பிை்கு உத்தரவோதம் அளி ்  கவண்டும் மை்றும் விபத்து ் ள் 

மை்றும் நதோழில்சோர ்கநோ ் ளு ்கு எதிரோ  தகுந்த முன்நனசச்ரி ்த  

நடவடி ்த  தள எடு ்  கவண்டும். விநிக ோகிப்போளர ்ளின் 

உடல்நலம் மை்றும் போது ோப்பிை் ோன அபோ ங் தள அதட ோளம் 

 ோண்பது, மதிப்பிடுவது, தவிரப்்பதை் ோன அதமப்பு ள் உள்ளன 

என்பதத உறுதிநச ்  கவண்டும் கதசி  விவர ்குறிப்பு ள் நீண்ட 

 ோலத்திை்கு இணங்  கவண்டும் மை்றும் உத்தரவோதம் அளி ் ப்பட 

கவண்டும். போது ோப்போன மை்றும் சு ோதோரமோன பணிசச்ூழலு ்கு 

உத்தரவோதம் அளி ்  இந்த விவர ்குறிப்பு ள் கபோதுமோனதோ  இல்தல 

என்று ஹ்யூக ோ போஸ்  ருதினோல்,  சரவ்கதச நதோழிலோளர ்தரத்திை்கு 

ஒத்த அதன் நசோந்த விவர ்குறிப்பு தள உறுதிப்படுத்தும் உரிதமத  

ஹ்யூக ோ போஸ் ந ோண்டுள்ளது. விநிக ோகிப்போளர ்ளின் 

பணி ோளர ்ளு ்கு வழங்கும் தங்குமிடம் கபோன்ை கததவ ள் மை்றும் 

அதனத்து கூடுதல் வசதி தளயும் இங்க  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 

சங் ே் ேற்றுே் கூடட்ு கபரே் கபசுே் சுதந்திரே் 

அதனத்து ஊழி ர ்ளு ்கும் பணி ோளர ் கநோ ் ங் ளு ் ோ  அவர ்ள் விரும்பும் 

அதமப்பு தள உருவோ ்  அல்லது பணி ோளர ்அதமப்பு ளில் கசர உரிதமத  

வழங்குமோறு விநிக ோகிப்போளர ்ளிடம் க டட்ு ் ந ோள்ளப்படுகிைது. பணி ோளர ்ள் 

குறிப்போ  கவதல நிதலதம ள் மை்றும் ஊதி ங் ள் குறித்து சுதந்திரமோ  

கபசச்ுவோரத்்தத நடத்துவதை்கு சுதந்திரம் ந ோடு ்  கவண்டும். இந்த உரிதமத ப் 
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பின்நதோடரும் பணி ோளர ்ளு ்கு விநிக ோகிப்போளர ்ள் போகுபோடு  ோட்ட ்கூடோது, 

துன்புறுத்த ்கூடோது, மிரட்ட ்கூடோது, அறிவிப்தப ் ந ோடு ்  ்கூடோது. 

 

3. சுற்றுசச்ூழை் அே்சங் ை் 

ஹ்யூக ோ போஸ் அதன் விநிக ோகிப்போளர ்தள அந்தந்த வணி  நடவடி ்த  ளோல் 

ஏை்படும் சுை்றுசச்ூழல் போதிப்பு தள ் குதைப்பதில் நதோடரந்்து பணி ோை்றுமோறு 

க டட்ு ்ந ோள்கிைது. உை்பத்தி நச ் ப்படும் நோட்டில் குதைந்தபடச்ம் சுை்றுசச்ூழல் 

போது ோப்பு சட்டங் ள் மை்றும் விதி ள் பின்பை்ைப்பட கவண்டும். இ ை்த  

வளங் தள முடிந்தவதர நிதல ோன மை்றும் திைதம ோ  போது ோ ்  கவண்டும். 

அவ்வோறு நச ்யும்கபோது, ம ் தளயும் சுை்றுசச்ூழதலயும் போது ோப்பதுமி  

மு ்கி மோனது. சுை்றுசச்ூழல் கமலோண்தம முதை அதமப்தப அதி ரி ்  

விநிக ோகிப்போளர ்ள் பங் ளி ் கவண்டும். 

ஆற்றை்நு ரவ்ுேற்றுே் கிரன்ீஹவுஸ் வோயு ் ைின் உமிழ்வு 

அதனத்து ஆை்ைல் நதோடரப்ுதட  மூலங் தளயும் கிரீன்ஹவுஸ் வோயு ் ளின் 

உமிழ்தவயும் விநிக ோகிப்போளர ்ள்  ண்டறிந்து  ண் ோணி ்  கவண்டும். ஆை்ைல் 

நு ரவ்ு மை்றும் உமிழ்தவ ் குதைப்பதை் ோன ஒரு திட்டத்ததஅதம ்  

விநிக ோகிப்போளர ்ள் மு ை்சி ்  கவண்டும். ஹ்யூக ோ போஸ் அதன் 

விநிக ோகிப்போளர ்ள் ஆை்ைல் திைன் நடவடி ்த  ள் மை்றும் புதுப்பி ் த்த ்  

ஆை்ைதல நதோடரந்்து நதோடர உறுதி ளி ்  கவண்டும். 

 

தண்ணீர் பயன்போடு 

விநிக ோகிப்போளர ்ள் தங் ள் தண்ணீர ் ப ன்போடு  ண் ோணி ்  மை்றும் 

நபோருத்தமோன உத்தி தள நதடமுதையில் ந ோண்டு அதத கமம்படுத்த கவண்டும். 

கமை்பரப்பு அல்லது நிலத்தடி நீரிலிருந்து நீர ் சுரு ் ங் ள் குதைந்தபடச்ம் 

கதசி அல்லதுஉள்ளூர ் கததவ ளு ்கு ஒத்திரு ்  கவண்டும். நீரின் தீவிர 

ப ன்போடத்ட உள்ளட ்கி  உை்பத்தி நச ல்முதை தள ் ந ோண்ட 

விநிக ோகிப்போளர ்ள் நதோடரச்ச்ி ோன அடிப்பதடயில் குறிப்போ  தண்ணீதரப் 

ப ன்படுத்துவதத ் குதை ்குமோறு க டட்ு ் ந ோள்ளப்படுகிைோர ்ள். 

 

இரசோயன ேற்றுே்  ழிவுநீர் கேைோண்ளே 

ம ் ள் அல்லது சுை்றுசச்ூழலு ்கு அசச்ுறுத்ததல ஏை்படுத்தும் உை்பத்தி 

நச ல்முதை ளு ்கு ரசோ னங் ள் அல்லது பிை நபோருட் ளின் ப ன்போடு 

கததவப்பட்டோல், ஒரு அபோ  ரமோன நபோருள் கமலோண்தம அதமப்பு 
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விநிக ோகிப்போளர ்ளோல் ஏை்படுத்தி அதவஎவ்வோறு த  ோளப்படுகின்ைன, 

ப ன்படுத்தப்படுகின்ைன கசமி ் ப்படுகின்ைன மை்றும் எவ்வோறு 

ஒழுங்குபடுத்தப்படட்ு ந ோண்டு நசல்லப்படுகின்ைன என்பதத உறுதி நச ்  

கவண்டும். சுை்றுசச்ூழலு ்கும் ஆகரோ ்கி த்திை்கும் குதைவோன தீங்கு விதளவி ்கும் 

மோை்று நபோருட ்ள் கிதடத்தோல்,  விநிக ோகிப்போளர ்ள் இவை்தைப் ப ன்படுத்த 

ஊ ்குவி ் ப்படுகிைோர ்ள். கதசி  விதி ள் இணங்  கவண்டும்.  ரசோ னங் ள் 

மை்றும் பிை நபோருட் தளப் ப ன்படுத்துவதன் மூலம்,  ழிவு நீர ் ஓதட ளின் 

சுத்தங் தள  ண் ோணி ் வும், சோத்தி மோனதத அதட ோளம்  ோணவும் 

விநிக ோகிப்போளர ்ள்  டதமப்படட்ுள்ளனர.் இது சட்டரீதி ோன கததவ ளு ்கு ஏை்ப 

நச ் ப்பட கவண்டும். அவ்வப்கபோது முதை ோன இதடநவளியில் கசோததன 

கமை்ந ோள்ளப்பட கவண்டும் 

 

 ழிவு கேைோண்ளே 

ஹ்யூக ோ போஸ் அதன் விநிக ோகிப்போளர ்தள  ழிவு தள நதோடரந்்து குதை ் வும், 

அதன் விதளவோ  வரும்  ழிவு தள உள்ளூர ் சட்டரீதி ோன கததவ ளு ்கு ஏை்ப 

அப்புைப்படுத்தவும் க டட்ு ்ந ோள்ளப்படுகிைது. விநிக ோகிப்போளர ்ள்  ழிவு தளத் 

தவிரப்்பது அல்லது குதைப்பது மை்றும் மறுசுழை்சி நச ்வதை் ோன உத்தி தள ் 

 ருத்தில் ந ோள்வோர ்ள் என்று எதிரப்ோர ்் ப்படுகிைது. 

 

பிற சுற்றுசச்ூழை் அே்சங் ை் 

 ோை்று உமிழ்வு, நில ப ன்போடட்ு கமலோண்தம, பல்லுயிர ் போது ோப்பு, சத்தம், 

துரந்ோை்ைம் மை்றும் பிை சுை்றுசச்ூழல் அம்சங் ளு ்கு குறிப்பிட்ட உை்பத்தி 

நச ல்முதை தளப் நபோறுத்து விநிக ோகிப்போளரின் இருப்பிடம் மை்றும் கமகல 

பட்டி லிடப்பட் டுள்ள சுை்றுசச்ூழல் அம்சங் ளு ்கும் கதசி  அல்லது உள்ளூர ்

விதி ள் நபோருந்த ்கூடும் என்று நதரிவி ் ப்படுகிைது. 

 

4. அரசு சோரோ நிறுவனங் ளுடன் ஒத்துளழப்பு 

பங்குதோர ்ளுடனோன சமூ  நிதலதம ள் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிதன தள 

கமம்படுத்த, ஒத்துதழப்பு நதோடரப்ோன ஹ்யூக ோ போஸ் பல்கவறு அரசு சோரோ 

நிறுவனங் ளுடன் இதணந்து நச ல்படுகிைது. அத்தத   கூட்டோட்சியின் ஒரு 

பகுதி ோ , ஆரம்பத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சோத்தி மோன சரிபோரப்்பு ளு ் ோன 
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(தணி ்த  கபோன்ைதவ) உரிதமத  இந்தபங்குதோரர ் அதமப்பு ளு ்கு 

மோை்றுவதை் ோன உரிதமத  ஹ்யூக ோ போஸ் ந ோண்டுள்ளது. 

 

5. இறுதி விதி ை்  

ஹ்யூ க ோபோஸ் தரங் ளு ்கு இணங்குவதோல் அதன் விநிக ோகிப்போளர ்ளும் இங்கு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள தரங் ளு ்கு இணங்  கவண்டும் என்று எதிரப்ோர ்்கிைது. 

கமலும் கமலோண்தம அதமப்பு ள், வழி ோடட்ுதல் ள் மை்றும் நச ல்முதை 

விவர ்குறிப்பு ள் கபோன்ை நபோருத்தமோன உதவி ள் மூலம் அவை்தை நச ல்படுத்த 

மை்றும் ஊ ்குவி ்  அதன் பங்குதோரர ்தள ் க டட்ு ்ந ோள்கிைது. 

விநிக ோகிப்போளர ்ளின் பணி ோளர ்ள் அதனவரு ்கும் இங்கு விவோதி ் ப்பட்ட 

பிரசச்ிதன ள் குறித்து கபோதுமோன மை்றும் வழ ் மோன பயிை்சி ள் ந ோடு ்  

கவண்டும். கமலும் விநிக ோகிப்போளர ்ள் இந்த விவர ்குறிப்பு தள தை்கபோதத  

விநிக ோகிப்போளர ்ளு ்கும் மை்றும் பங்குதோரர ்ளு ்கும் அனுப்பவும், 

சரிபோர ்் வும்  டதமப்படட்ுள்ளனர.் 

விநிக ோகிப்போளர ்ள் நடத்தத விதிமுதைத  சரி ோன இதடநவளியில் புதுப்பித்து 

சரிபோர ்்கும் உரிதமத  ் ந ோண்டுள்ளது, அதனோல் குதைந்தபடச்ம் வருடோந்திர 

அடிப்பதடயில்,  நபோருந்த ்கூடி  இடத்தில் புதுப்பித்து மை்றும் மோை்ைங் தள 

சரிபோரத்்து அதன் விநிக ோகிப்போளர ்ளு ்கு நதரிவி ்கும் உரிதமத  

ந ோண்டுள்ளது. 

 

இது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட அசல் ஒப்பந்தத்தின் (தமிழ்) நமோழி நப ரப்்பு ஆகும். 

இரு பதிப்பு ளு ்கும் இதடக  ஏகதனும் முரண்போடு ஏை்பட்டோல், ஆங்கில பதிப்பு 

கமகலோங்கி இரு ்கும். 

 

                                                                 

                                                                           ஏப்ரல் 2020 

 

 

  


