
 

 வழங்குநர் நடத்தை விைி 
லீ அண்டு ஃபங் (டிரேடிங்) லிமிடடட் (லீ அண்டு ஃபங்) நிறுவனத்ைின் நடவடிக்தைைள், அைன் வாடிக்தையாளர்ைளின் சார்பாை, 

உலைம் முழுவதும் உள்ள வழங்குநர்ைளிடமிருந்து டபறப்படும் டபாருட்ைதள நம்பியுள்ளன. பாதுைாப்பான ரவதல 

நிதலதமைதள வளர்த்துக்டைாள்வைற்ைாைவும், டைாழிலாளர்ைளின் ைண்ணியத்தையும் மாியாதைதயயும் ரபணி 

வளர்ப்பைற்ைாைவும் மற்றும் டபாறுப்புமிக்ை சுற்றுச்சூழல் நதடமுதறைதள ஊக்குவிப்பைற்ைாைவும் நாம் நமது உலைளாவிய 

விநிரயாைத் டைாடருடன் இதணந்து டசயல்படுைிரறாம்.  

நமது வழங்குநர்ைள் பின்பற்ற ரவண்டுடமன நாம் எைிர்பார்க்ைின்ற டைாள்தைைதளயும் நதடமுதறைதளயும் பற்றி நம்முதடய 

வழங்குநர் நடத்தை விைியும் மற்றும் அைனுடன் இதணந்ை ைேநிதலைளும் விவாிக்ைின்றன. உள்ளூர், ரைசியச் சட்டங்ைள் / 

விைிமுதறைள், சர்வரைச டைாழிலாளர் நிறுவனத்ைின் (ஐஎல்ஓ) முக்ைிய மாநாடுைள், மற்றும் சர்வரைச அளவில் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட டைாழில்சார் உடல்நலம், பாதுைாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைேங்ைள் ஆைியவற்றின் அடிப்பதடயிலதமந்ை 

இந்ை விைிைள், இவற்தற உயர்வாைக் ைருைி ைங்ைளுதடய டசயல்பாடுைளுக்குள் இதணத்துக்டைாண்ட வழங்குநர்ைளிடமிருந்து  

டபாருட்ைதளப் டபறக்கூடிய நமது உறுைிப்பாட்தடக் குறிக்ைின்றன.  

பல்ரவறு துதறைளில் உள்ள வழங்குநர்ைளின் ஊழியர்ைள் பலைேப்பட்ட ரவதலைளில் ஈடுபட்டிருந்ைாலும் கூட, வழங்குநர் 

நடத்தை விைியானது லீ அண்ட் ஃபங் நிறுவனத்ைின் டைாள்முைல் மற்றும் அைரனாடு டைாடர்புதடய பணியிடக் குடியிருப்பு 

வசைிைளுக்ைாைப் பயன்படுத்ைப்படுைின்ற அதனத்து ரவதலத்ைளங்ைளுக்கும் டபாருந்ைக்கூடியைாகும். 
 

ரமலாண்தம அதமப்புைள்  
 ஆபத்துக்ைள் மற்றும் குதறபாடுைதள நிர்வைிப்பைற்ைாை 

டைாள்தைைதளயும் அதமப்புைதளயும் வழங்குநர் 

ரமலாண்தம ஏற்படுத்ைியுள்ளது.  

உடல்நல மற்றும் பாதுைாப்பு 

நதடமுதறைள் 
 உாிமங்ைள், அனுமைிைள் மற்றும் சான்றிைழ்ைள் 

ஆைியதவ சட்ட நிபந்ைதனைளுக்கு ஏற்ப 

துல்லியமாைவும், முழுதமயாைவும், நாளது வதே 

புதுப்பிக்ைப்பட்டும் உள்ளன. அதனத்து 

அறிவிப்புைளும் சட்ட ஒழுங்குவிைிைதளப் பூர்த்ைி 

டசய்பதவயாைரவா அல்லது அதைவிட 

ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன.  

 அவசேைாலச் டசயல்பாடுைளுக்கும், மற்றும் உடல்நலம் 

மற்றும் பாதுைாப்புக்கும் டபாருத்ைமான பணியாளர்ைள் 

டபாறுப்ரபற்றுள்ளனர்.  

 சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி டசய்ைின்ற அல்லது 

அதைவிட ரமம்பட்ட அவசேைால மற்றும் பாதுைாப்பு 

முன்டனச்சாிக்தைைதள வழங்குநர் பயன்படுத்ைிப் 

போமாிக்ைின்றார்.  

 வழங்குநர் சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி டசய்ைின்ற 

அல்லது அதைவிட ரமம்பட்ட முைலுைவி மற்றும் 

மருத்துவக் ைவனிப்தப வழங்குைின்றார். 

 சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி டசய்ைின்ற அல்லது 

அதைவிட ரமம்பட்ட விைத்ைில் ஊழியர் மற்றும் 

டைாழிற்சாதல விபத்துக்ைள் குறித்து வழங்குநர்ைள் 

பைிவு டசய்ைின்றனர், விசாேதண டசய்ைின்றனர் 

மற்றும் ைீர்வு ைாண்ைின்றனர். 

 ைனிநபர் பாதுைாப்பு உபைேணங்ைள், பயிற்சி, விைி, 

போமாிப்பு, மற்றும் பயன்பாடு ஆைியதவ சட்ட 

நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி டசய்பதவயாைரவா அல்லது 

அதைவிட ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன.  

 அதடபட்ட இடங்ைள், மற்றும் ரமல்நிதல மற்றும் 

நிலத்ைடி ரசமிப்பு (ஏஎஸ்டி மற்றும் யுஎஸ்டி) 

டைாள்தைைள் மற்றும் பயிற்சி ஆைியதவ 

வழங்ைப்படுைின்றன. 

 இேசாயன மற்றும் ஆபத்ைான டபாருட்ைளின் 

ரமலாண்தம, டைாள்தைைள், பயிற்சி, போமாிப்பு, 

ரசமிப்பு மற்றும் பயன்பாடு ஆைியதவ சட்ட 

நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி டசய்பதவயாைரவா அல்லது 

அதைவிட ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. 

 புதைபிடித்ைல் மற்றும் ைிறந்ைநிதலச் சுடர், ைீ அல்லது 

பற்றதவப்பு ஆைியதவ சம்பந்ைப்பட்ட நடவடிக்தைைள் 

குறிப்பிட்ட பகுைிைளில் ைதட டசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 உபைேணப் பாதுைாப்பு ரமலாண்தம, டைாள்தைைள், 

பயிற்சி மற்றும் போமாிப்பு ஆைியதவ சட்ட 

நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி டசய்பதவயாைரவா அல்லது 

அதைவிட ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. 

 மின்சாேக் ைருவிைளும் அதமப்புைளும் முதறயாைப் 

போமாிக்ைப்படுைின்றன. 

 இதேச்சல் அளவுைள் சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி 

டசய்ைின்ற அளவுக்குக் ைட்டுப்படுத்ைப்பட்டுள்ளன.  

 சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி டசய்ைின்ற அல்லது 

அதைவிட ரமம்பட்ட விைத்ைில் டவளிச்சமான, 

ைாற்ரறாட்டமான மற்றும் டவப்பநிதலக் 

ைட்டுப்பாடுள்ள ஒரு பணியிடத்தை வழங்குநர்ைள் 

போமாிக்ைின்றனர். 

 சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி டசய்ைின்ற அல்லது 

அதைவிட ரமம்பட்ட விைத்ைில் தூய்தமயான ரவதலச் 

சூழ்நிதலதய வழங்குநர்ைள் போமாிக்ைின்றனர், மற்றும் 

குடிநீர், ைழிப்பதற மற்றும் குளியலதற வசைிதய 

வழங்குைின்றனர். 

 உணவுத் ையாாிப்புப் பகுைிைள் மற்றும் குழந்தைப் 

போமாிப்பிடங்ைள் ஆைியதவ சட்ட நிபந்ைதனைதளப் 

பூர்த்ைி டசய்பதவயாைரவா அல்லது அதைவிட 

ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. 

 ைட்டிட மற்றும் ைட்டுமான அனுமைிைள் டசம்தமயாைப் 

போமாிக்ைப்படுைின்றன. 

 வழங்குநர்ைள் பணிச்சூழலியல் அபாயத் ைிட்டங்ைதளச் 

டசயல்படுத்துைின்றனர், மற்றும் பணிச்சூழலியல் 

விழிப்புணர்வுப் பயிற்சி வழங்குைின்றனர். 

 ைங்குமிட நிதலதமைள், மற்றும் அவசேைால மற்றும் 

பாதுைாப்பு முன்டனச்சாிக்தைைள் சட்ட 

நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி டசய்பதவயாைரவா அல்லது 

அதைவிட ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. 



 

 

 

 

 

 

 

 

டைாழிலாளர் நதடமுதறைள்  

 வணிை உாிமங்ைள் சட்ட நிபந்ைதனைளுக்ரைற்றவாறு 

சாியானதவயாைவும், டசல்லத்ைக்ைதவயாைவும், நாளது 

வதே புதுப்பிக்ைப்பட்டதவயாைவும் உள்ளன. 

அதனத்து நியமனங்ைளும் சட்ட நிபந்ைதனைதளப் 

பூர்த்ைி டசய்பதவயாைரவா அல்லது அதைவிட 

ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. 

 பணிநியமன மற்றும் பணிநீக்ை நதடமுதறைள் 

அதனத்தும் சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி 

டசய்பதவயாைரவா அல்லது அதைவிட 

ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. நபர்ைள் 

ைடத்ைப்படுைின்ற ஆபத்தைக் குதறப்பைற்கு 

வழங்குநர்ைள் ைடுதமயான ஆட்ரசர்ப்பு 

நடவடிக்தைைதளப் பின்பற்ற ரவண்டும்.  

 ஊழியர் இழப்பீடு மற்றும் சம்பளப் பைிரவடு 

போமாித்ைல் ஆைியதவ சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி 

டசய்பதவயாைரவா அல்லது அதைவிட 

ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. 

 ஊழியருக்ைான பலன்ைள் சட்ட நிபந்ைதனைதளப் 

பூர்த்ைி டசய்பதவயாைரவா அல்லது அதைவிட 

ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. 

 ஊழியாின் ரவதல ரநேம் மற்றும் ரநேப் பைிரவடு 

போமாித்ைல் ஆைியதவ சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி 

டசய்பதவயாைரவா அல்லது அதைவிட 

ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. 

 ைட்டாய, டைாத்ைடிதம, ஒப்பந்ை, அடிதமத்ைன மற்றும் 

சிதறத் டைாழிலாளர்ைதள ரவதலக்கு அமர்த்துவது 

ைதட டசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 15 வயதுக்கு உட்படாை சிறார்ைள், டைாழில் பழகுநர் 

மற்றும் பயிற்சி டபறுரவார் ஆைிரயாதேப் 

பணியமர்த்துவது சட்ட நிபந்ைதனைதளப் பூர்த்ைி 

டசய்ைின்றது அல்லது அதைவிட ரமம்பட்டைாை 

உள்ளது. 

 முதறயற்ற பயன்பாடு, ைட்டாயப்படுத்துைல், 

துன்புறுத்துைல் மற்றும் டபாருத்ைமற்ற ஒழுங்கு 

நடவடிக்தைைள் ஆைியதவ ைதட டசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 பாேபட்சம் ைாட்டுைின்ற நடவடிக்தைைள் ைதட 

டசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 சங்ைம் அதமப்பைற்ைான சுைந்ைிேம் மற்றும் கூட்டுப் 

ரபச்சுவார்த்தை நடத்துைல் ஆைியவற்றுக்ைான 

உாிதமைள் மைிப்பளிக்ைப்பட ரவண்டும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 சுற்றுச்சூழல் நதடமுதறைள் 

 சுற்றுச்சுழல் ரமலாண்தம, டைாள்தைைள் மற்றும் 

பணிநியமனங்ைள் ஆைியதவ சட்ட நிபந்ைதனைதளப் 

பூர்த்ைி டசய்பதவயாைரவா அல்லது அதைவிட 

ரமம்பட்டதவயாைரவா உள்ளன. 

 வழங்குநர்ைள் பாைைமான சுற்றுச்சூழல் பாைிப்புைதளக் 

குதறக்ை ரவண்டும், ைழிவுைதளக் குதறத்து மாசுபாடு 

ஏற்படுவதைத் ைடுக்ை ரவண்டும். 

டபாறுப்புதடதம, 

டவளிப்பதடத்ைன்தம மற்றும் 

நன்டனறி  
 இணக்ைத்தைச் சாிபார்ப்பைற்ைாைவும் அதடயாளங் 

ைண்டறியப்பட்ட இணக்ைமின்தமைளின் 

முன்ரனற்றத்ைில் ஈடுபடுவதை 

உறுைிப்படுத்துவைற்ைாைவும் வசைியிடத்துக்ைான 

ைதடயற்ற அணுைதல வழங்குநர்ைள் டைாடுக்ைின்றனர்.  

 அதனத்து துதண ஒப்பந்ை மற்றும் வீட்டுரவதல 

நடவடிக்தைைள் டவளிப்பதடயாைத் டைாிவிக்ைப்பட 

ரவண்டும், மற்றும் லீ அண்ட் ஃபங் 

நிறுவனத்ைிடமிருந்து மற்றும் / அல்லது அைன் 

வாடிக்தையாளர்ைளிடமிருந்து டபறப்பட்ட 

எழுத்துப்பூர்வமான அங்ைீைாேத்தை டைாழிற்சாதல 

போமாிக்ை ரவண்டும்.  

 ஒரு லீ அண்ட் ஃபங் ஊழியர் அல்லது நியமிக்ைப்பட்ட 

லீ அண்ட் ஃபங் பிேைிநிைி ரமாசடி நடவடிக்தையில் 

ஈடுபடுவது, இலஞ்சம் வாங்குவது அல்லது ரைதவயற்ற 

டசல்வாக்குச் டசலுத்துவது ஆைியதவ ைதட 

டசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 


