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இைணக் �� பற்�ய அ��கம்  

உங்கள் �ரல்கள் �க�ம்ெப�ம� வாய்ந்தைவ

உங்கள் �ரல்கள் �க�ம்ெப�ம� வாய்ந்தைவ

ேவைல அைமப்�

உற்பத்�த் �றன் கலாசச்ார ��ப்�ணர�் ச�க ேசைவகைளப்

ப�ற்��த்தல் பா�காப்�
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An introduction to workplace
Joint Committees 

ஒ� ெதா�லாளி என்ற அ�ப்பைட�ல்  , உங்கள் �ரல் �க்�யத்�வம் 
வாய்ந்த�! நல்ல ேயாசைனகள் ��த்� ேப�வதற்� அல்ல� ப�ரந்்� 
ெகாள்வதற்� உங்க�க்� �ரச�்ைன இ�க்கலாம். ஆனால் அைத 
நிரவ்ாகத்�ற்� எப்ப� ெதரி�ப்ப�? அவற்ைற �காைமத்�வத்�க்� 
ெதரியப்ப�த்த �றந்த வ��ைற இந்த இைணக் ��வா�ம்

கத்தார ்ெதா�லாளர ்சடட்த்�ன் �ழ், 30 க்�ம் ேமற்படட் 
ெதா�லாளரக்ைளக் ெகாண்ட நி�வனங்கள் இைணக் ��ைவ 
அைமக்கலாம். ஒ� இைணக் �� உங்கள் நி�வனத்���ந்� 
சமமான எண்ணிக்ைக�லான ெதா�லாளரக்ள் மற்�ம் 
நிரவ்ாக உ�ப்�னரக்ைள ஒன்� ேசரக்்�ற�.

உங்க�க்� ஏேத�ம் �ரச�்ைனகள் அல்ல� பரிந்�ைர இ�ந்தால், 
இைணக் ����ள்ள ெதா�லாளர ்�ர�நி�கள்  ஒன்�ைணந்� அைத 
உங்கள் நிரவ்ாகத்�டன் �வா�க்கலாம்.

இைணக் ��க்கள்  �ைறந்த� மாதத்�ற்� ஒ� �ைறயாவ� �� �க்�யமான 
பணி�டப் �ரச�்ைனகள் ��த்� கலந்தாேலா�ப்பர ்.

அவரக்ள் எத்தைன �ைற சந்�ப்பாரக்ள்?

ெதா�லாளரக்ைள யார ்�ர�நி�த்�வப்ப�த்�வாரக்ள்?

ெதா�லாளரக்ள் தங்கள் ெசாந்த �ர�நி�கைள இரண்� ஆண்�க�க்� இைணக் ��க்களில் 
இ�க்க ேதரந்்ெத�க்�ன்றனர.் அவரக்ள் சக ஊ�யரக்ள் ��வைதக் ேகட�், அவரக்ளின் 
�ரச�்ைனகள் பற்� கலந்தாேலா�ப்பர.் இைணக் �� �ன்னர ்  �டட்ங்களில் ஒப்�க் 
ெகாள்ளப்படட்ைத பணியாளரக்�க்� ெதரி�ப்பாரக்ள்.

நான் ஒ� �ர�நி�யாக ேபாட�்�ட ���மா?உங்கள் நி�வனத்�ல் 
இைணக் �� இ�ந்தால், 
நீங்கள் ெதா�லாளர ்�ர�நி� ேதரத்�க்கான ேவடப்ாளராக ேபாட�்�டலாம்.
அைனத்� ெதா�லாளரக்�ம், அவரக்ள் ேநர�யாக நி�வனத்தால் 
பணியமரத்்தப்பட�்�ந்தாேலா அல்ல� அவரக்ள் ஒ� ஒப்பந்தக்காரர ்அல்ல� 
ஏெஜன்� �லமாக பணியமரத்்தப்பட�், நி�வனத்ைத சாரந்்� இ�ந்தா�ம், 
ேதரத்�ல் ேபாட�்�ட ���ம். உங்களிடம் ெசல்�ப�யா�ம் ஒப்பந்தம் இ�க்க 
ேவண்�ம், �ைறந்த� ஒ� வ�ட ேசைவைய ��த்��க்க ேவண்�ம் மற்�ம் நீங்கள் 
நிரவ்ாக பத��ல் இ�க்கக்�டா�

எனக்� இதற்காக சம்பளம் �ைடக்�மா?

இைணக் �� உ�ப்�னராக இ�ப்பதற்� ேமல�க  ஊ�யம் வழங்கப்ப�வ�ல்ைல, இ�ப்��ம் 
உங்கள் கடைமகைளச ்ெசய்வதற்� ேவைல ேநரத்�ல் உங்க�க்� ேநரம் வழங்கப்ப�ம்.

உங்கள் நி�வனத்�ல் இைணக் ��  ேதரத்ல் நைடெபற இ�ந்தால், அ� எவ்வா� 
நைடெப�ம் என்பைத உங்கள் நி�வனத்�ன் மனிதவளத் �ைற அ��க்�ம்.

ேதரத்ல் நைடப்ெபற இ�ந்தால் நான் எப்ப� ெதரிந்�க்ெகாள்வ�?

நான் ேதரந்்ெத�க்கப்படட்ால் எனக்� ப�ற்� அளிக்கப்ப�மா?

நீங்கள்  ேதரந்்ெத�க்கப்படட்ால், உங்கள் ��ய பங்களிப்� மற்�ம் ெபா�ப்�கள் ��த்� 
உங்க�க்� ப�ற்� அளிக்கப்ப�ம்.

இ� ��த்த ேமல�க தகவல்கைள நான் எங்ேக ெபற்�க் ெகாள்ளலாம்?

ேமல�க தகவல்க�க்�, www.ilo.org/qatar-office என்ற இைணய தளத்ைத ப் பாரை்வ�ட�ம்.

இைணக் ��  என்றால் என்ன?

ஒ� இைணக் ��  எனக்� எவ்வா� உதவ ���ம்?


