ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗ୍ରୁପ୍
ବ୍ୟବ୍ସାୟର ନନୈତକ
ି ମଲ୍
ୂ ୟନବ୍ାଧ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଆଚରଣ ସଂହିତା
ଆମ ନ ାଗ୍ରାଣକାରୀଙ୍କ ସହଭାଗ୍ରିତାନର କା ୍ୟ କରିବ୍ା
ଉପକ୍ରମ
ସାର୍ବଜନୀନ ମାନର୍ୀୟ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଫ୍ରାଫ୍ଜନ୍ ପ୍ରଡକଟସ ପର୍ିିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଫ୍େଡ ଏର୍ଂ ଏହାର
ଫ୍ ୌଣ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର୍ୃ ନ୍ଦଙ୍କୁ , ର୍ର୍ତ୍ବମାନଠାରୁ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ଭାର୍ଫ୍ର ଅଭିହତ
ି କରାଯିର୍, ଯାହାକି ସମସ୍ତ କମବଚାରୀ/ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ

ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରଫ୍ପକ୍ଷ ଆଚରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ।
ଏହା ହାସଲ କରିର୍ା ପାଇଁ ଆମ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭର୍ ଆହରଣଫ୍ର ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ସମାନ ନୀତି
ପ୍ରଫ୍ୟା

କରିଥାଉ ଏର୍ଂ ଆମର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀମାଫ୍ନ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଭାର୍ଫ୍ର ଚିହ୍ନତ
ି ଫ୍ହାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଚରଣ ସଂହିତା

ଆଫ୍ମ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ତଥା ଭର୍ିଷ୍ୟତଫ୍ର ଆମ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ କଣ ଚାହଁୁ ତାହା ଫ୍ସମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଫ୍ଦର୍ା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ।
ୁପ୍ର ଆଚରଣ ସଂହିତାଫ୍ର ଆମର ର୍ୟର୍ସାୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ରହିଥିର୍ା ନିଷ୍ଠା, ଅଖଣ୍ଡତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏର୍ଂ

ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ସାର୍ବଜନୀନ ମାନର୍ୀୟ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ପରିଚାଳନା ର୍ୟାପି ମୁଖୟ ଶ୍ରମିକ ନୀତିକୁ ଫ୍ନଇ

ଠିତ। ଏହି ଆଚରଣ ସଂହିତା

ଏକ ଢ଼ାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କଫ୍ର, ଯାହା ମାଧ୍ୟମଫ୍ର ଆଫ୍ମ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱର୍ାନ ଆହରଣ ଲକ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରୟାସ ଧାଯବୟ କରିଥାଉ। ଫ୍କର୍ଳ
ଫ୍ଯଉଁ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀମାଫ୍ନ ଆମ ପରି ମୂଲୟଫ୍ର୍ାଧ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏର୍ଂ ଆମ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଅନୁ ଯାୟୀ କାଯବୟ
କରିଥାନ୍ତି, ଆଫ୍ମ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଯବୟ କରିଥାଉ। ଫ୍ସମାଫ୍ନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିର୍ା ପାଇଁ, ଫ୍କୌଣସି ତୁେ ି ଥିଫ୍ଲ ସଂଫ୍ ାଧନ
କରିର୍ା ପାଇଁ ଏର୍ଂ କ୍ରମା ତ ଭାର୍ଫ୍ର ଫ୍ମୌଳିକ ନୀତିଫ୍ର ଉନ୍ନତି ଆଣିର୍ା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ଫ୍ହର୍ା ଆର୍ ୟକ, ଯାହାକି ଏହି ନୀତିର
ଫ୍ମୌଳିକ ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଆମର ଆଚରଣ ସଂହିତା ଫ୍ମୌଳିକ ନୀତିର ପ୍ରତିେ ି ଅଂ ର ଆର୍ ୟକତା ନିର୍ଦ୍ବାରଣ କରିଥାଏ ଓ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ନମୌଳିକ ନୀତିଗ୍ରୁଡକ
ି
ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ର୍ୟାପି ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ଧାରଣଫ୍ଯା ୟ ଅଭିର୍ୃର୍ଦ୍ି ପାଇଁ ଆଫ୍ମ ଫ୍ଦଇଥିର୍ା ପ୍ରତି ୁତ ି ପୂରଣ କରିର୍ା ପାଇଁ ଫ୍ସାସସଂ ର୍ା

ଆହରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଫ୍ହାଇଥାଉ ଏର୍ଂ ଏ ଫ୍କ୍ଷତ୍ରଫ୍ର ଆଫ୍ମ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ମାନଦଣ୍ଡ ଳ୍ପ
ି ଫ୍କ୍ଷତ୍ରଫ୍ର ନିର୍ଦ୍ବାରଣ କରିଛୁ। ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ଆମ
ର୍ୟର୍ସାୟର ପ୍ରତିେ ି ଉପାଦାନଫ୍ର ଏହି ମାନାଙ୍କ ୁଡକ
ି ୁ ର୍ିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଫ୍ର ଅନୁ ସରଣ କରୁଛୁ ଏର୍ଂ ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ଆମର
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ଫ୍ଯା ାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ର୍ଳିଷ୍ଠ ଧାରଣଫ୍ଯା ୟ ନୀତି ହାସଲ କରିର୍ା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିର୍ାକୁ ଚାହଁୁ। ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ୟୁ ଏନ
ଫ୍ ିାର୍ାଲ କମ୍ପାକଟର ସଦସୟ ଏର୍ଂ ଆଫ୍ମ୍ଭ ୧୦େି ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ, ପ୍ରକା ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ୁତର୍
ି ର୍ଦ୍।
ଫ୍ଯଉଁ ଫ୍ମୌଳିକ ନୀତି ୁଡକ
ି ଆମ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ମୂଳ ଆଧାର ଫ୍ସସର୍ୁ ଆନ୍ତଜବାତୀୟ ସ୍ତରଫ୍ର ଅନୁ ଫ୍ମାଦିତ ମାନାଙ୍କ ଏର୍ଂ
ଫ୍ସ ୁଡକ
ି ଆମର ର୍ିଭିନ୍ନ କାଯବୟ ପରିଚାଳନାଫ୍ର ନିହତ
ି ରହିଛ।ି

1.

ର୍ୟର୍ସାୟ ନିୟମ ସମ୍ମତ ଭାର୍ଫ୍ର ଏର୍ଂ ଅଖଣ୍ଡତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି।

2.

କାଯବୟ ମୁକ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ସମ୍ମତ ଫ୍ହର୍ା ଅନୁ ଯାୟୀ କରାଯାଉଛି ଏର୍ଂ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ସୁସଂ ତ ନିଯୁକ୍ତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ
କରାଯାଇଛି।

3.

ସମସ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃ ଷ୍ଟିଫ୍ର ଫ୍ଦଖାଯାଏ ଓ ସମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ।

4.

କାଯବୟ ଫ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃ ତ ଭାର୍ଫ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାରଫ୍ର ର୍ଳ ପ୍ରଫ୍ୟା କରି କିମବା ର୍ାଧ୍ୟର୍ାଧକତାଫ୍ର ଶ୍ରମିକ କାମ
କରନ୍ତି ନାହିଁ।

5.

ସମସ୍ତ କମବଚାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ର୍ୟସର ଫ୍ହର୍ା ଆର୍ ୟକ।

6.

ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଜୁ ରୀ ଦିଆଯାଏ।

7.

ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାଥବ କାଯବୟ ନିର୍ବଣ୍ଟ ରହିଛ।ି

8.

ସମସ୍ତ କମବଚାରୀ ନିଜର ଫ୍େଡ୍ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ଫ୍ର ଫ୍ଯା

ଫ୍ଦର୍ା ଏର୍ଂ

ଠନ କରିର୍ା ଏର୍ଂ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ମିଳତ
ି ଭାର୍ଫ୍ର

ଦାର୍ି ଉପସ୍ଥାପନ କରିର୍ା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ।
9.

କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନିରାପର୍ତ୍ା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥାଏ।

10.

ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ନିରାଫ୍ପକ୍ଷ ପର୍ଦ୍ତି ଫ୍ଦଇ ତି କରିଥାନ୍ତି।

11.

ର୍ୟର୍ସାୟ ଏପରି ଭାର୍ଫ୍ର ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ଯାହାଫଳଫ୍ର ଏହା ଧାରଣଫ୍ଯା ୟ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଓ ପରିଫ୍ର୍

ଉପଫ୍ର

କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାର୍ କମ୍ ରହିଥାଏ।
12.

ଅଗ୍ର ତି ଓ ସୁସଙ୍ଗତ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଧାନ କରିର୍ା

ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ନିନଦ୍ଶନାମା
ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍ ଅତୟନ୍ତ ସାଧୁତାର ସହ ଓ ଅନୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦ ବନ କରି ର୍ୟର୍ସାୟ କରିର୍ା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ। ଆମର ସୁନାମ
ଫ୍ହଉଛି ଆମର ସମ୍ମତି, ଏହା ଆମର ର୍ୟକ୍ତି ଓ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ପରି ମୂଲୟର୍ାନ। ଆଫ୍ମ ଆମର ସମସ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କଠାରୁ, ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ଆମ
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ସହିତ ର୍ୟର୍ସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଫ୍ର୍ବାଚ୍ଚ ମାନର ଆଚରଣ ଆ ା କରୁଛୁ । ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଫ୍ହର୍ା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ କହୁ ଛନ୍ତି
ଫ୍ଯ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ଫ୍ମୌଳିକ ନୀତି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତି।
A.

ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ଗ୍ରୁନପ୍ର ବ୍ୟବ୍ସାୟ କରିବ୍ା ପାଇଁ ବ୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବ୍ଶୟକତାଗ୍ରୁଡକ
ି

ଏହି ର୍ିଭା ଫ୍ର, ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ସହିତ ଏକ ର୍ୟାର୍ସାୟିକ ସମ୍ପର୍ତ ର୍ଜାୟ ରଖିର୍ା ପାଇଁ ଏର୍ଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିର୍ା ପାଇଁ

ଆମର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ନିମଫ୍ନ୍ତ ର୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆର୍ ୟକତା ୁଡକ
ି ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରୁଛୁ ।
ଆଫ୍ମ ଆର୍ଶ୍ୟକ କରୁଛୁ ଫ୍ଯ ସମସ୍ତ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ସହିତ ର୍ା ପାଇଁ କାଯବୟ କରନ୍ତି ଫ୍ସମାଫ୍ନ ଏହି

ର୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆର୍ ୟକତା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ସମସ୍ତ କାଯବୟଫ୍ର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିର୍ା, ତଥା ପାଳନ କରିର୍ା ଆର୍ ୟକ:
1. ଆଇନ ସମ୍ମତ ଭାର୍ଫ୍ର ଏର୍ଂ ଅଖଣ୍ଡତାର ସହିତ ର୍ୟର୍ସାୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ:
ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ଦର୍ା
ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସି ଉପାୟଫ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ଦର୍ା, ଦୁ ନବୀତି, ର୍ଳପ୍ରଫ୍ୟା

କିମବା ଦମନମୂଳକ କାଯବୟ ନିଫ୍ଷ୍ଧ ଏର୍ଂ

ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିର୍ା ସମସ୍ତ ର୍ାଣିଜୟ କାଯବୟକଳାପଫ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଏଡ଼ାଇର୍ା ପାଇଁ ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ପର୍ଦ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱାଥବଫ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ସହିତ ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟର୍ସାୟ କାରର୍ାରଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି ସ୍ୱାଥବହାନୀ ଫ୍ହଉଥିଫ୍ଲ, ଫ୍ଯଉଁ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ

ସଫ୍ଚତନ ଥାଆନ୍ତି ଫ୍ସ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ନିକେଫ୍ର ଫ୍ର୍ାଷ୍ଣା କରିଫ୍ର୍, ଯାହା ଫଳଫ୍ର ଆଫ୍ମ ଉପଯୁକ୍ତ କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ

କରିପାରିର୍ୁ। ଫ୍କୌଣସି ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ର୍ୟର୍ସାୟଫ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କିମବା ରାଜଫ୍ନୈତକ
ି ଦଳର ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କର କିମବା ଥାଇ
ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ର କମବଚାରୀଙ୍କର ମାଲିକାନା କିମବା ସ୍ୱାଥବ ରହିଥିର୍ା ର୍େଣାଫ୍ର ଆ ୁଆ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ସହିତ ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟର୍ସାୟ

ସମ୍ପର୍ତଫ୍ର ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍ ପ୍ରଫ୍ର୍ କରିର୍ା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ର୍ାଷ୍ଣା କରାଯାଇଥାଏ।
ଉପହାର, ଆତିଥୟ ଏବ୍ଂ ମନନାରଞ୍ଜନ
ଫ୍ଯ ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟାର୍ସାୟିକ ମଫ୍ନାରଞ୍ଜନ ଏର୍ଂ ଆତିଥୟ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍ ପାଇଁ ଯଥାଥବ ପ୍ରକୃ ତର
ି ଫ୍ହାଇଥାଏ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର
ଉର୍ତ୍ମ ର୍ୟାର୍ସାୟିକ ସମ୍ପର୍ତ ର୍ଜାୟ ରଖିର୍ା ପାଇଁ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାଫ୍ର ଥାଇ ୟୁ ନଅନ୍
ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ର ଭର୍ିଷ୍ୟତ ର୍ୟର୍ସାୟଫ୍ର

ୁପ୍ କିପରି ପୁରସ୍କାର ଫ୍ଦଇଥାଏ ଫ୍ସହି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିକୁ ପ୍ରଭାର୍ିତ କରିର୍ା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ହାଇନଥାଏ। ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ

କମବଚାରୀ ଏର୍ଂ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ର କମବଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଫ୍ର ଉପହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ର୍ିଧିର୍ର୍ଦ୍ ଭାର୍ଫ୍ର

କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଉପହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଫ୍ହର୍ା ତଥା ସଠିକ୍ ଭାର୍ଫ୍ର ଫ୍ରକଡବ
କରାଯିର୍ା ଆର୍ ୟକ।
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ପ୍ରତିନ ାଗ୍ରିତା ଏବ୍ଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କର ସୂଚନା
ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଫ୍ର୍ୈଧାନିକ ଉପାୟଫ୍ର ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏହା ଫ୍କର୍ଳ ଯଥାଥବ

ଭରସା ହାନିକାରୀ ଓ ଅନୟାନୟ ନୀତି ନିୟମ ସହ ସୁସଙ୍ଗତ ଅନୁ ଯାୟୀ ଆଇନ ତ ଭାର୍ଫ୍ର ର୍ୟର୍ହାର କରାଯିର୍। ଫ୍କୌଣସି ସମୟଫ୍ର
ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାଫ୍ର ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍ ଫ୍କୌଣସି ସୂଚନା ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଯାହାକି ଫ୍ ାପନୀୟ ଫ୍ହାଇଥାଏ
ଫ୍ସମାନଙ୍କୁ କିମବା ସାର୍ବଜନୀନ ଫ୍ଡାଫ୍ମନଫ୍ର ପ୍ରକା କରିର୍ ନାହିଁ।
ଆଥିକ ନରକଡ୍, ଟଙ୍କା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବ୍ଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ କାରବ୍ାର
ସମସ୍ତ ର୍ୟର୍ସାୟ ଓ ର୍ାଣିଜୟ କାରର୍ାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରାଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ସଠିକ୍ ଭାର୍ଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ର୍ହି ଓ ଫ୍ରକଡବଫ୍ର େିପି
ରଖାଯାଇଥାଏ। େଙ୍କା ସଞ୍ଚାଳନ ର୍ା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂଫ୍ର ପ୍ରଫ୍ର୍ କରିର୍ା ପାଇଁ ଉଦୟମ କରାଯାଇନଥାଏ ର୍ା ପ୍ରକୃ ତଫ୍ର କରାଯାଇନଥାଏ।
ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ନିକେଫ୍ର ରହିଥିର୍ା ଫ୍କୌଣସି ଫ୍ ାପନୀୟ ସୂଚନା ଆଭୟନ୍ତରୀଣ କାରର୍ାରଫ୍ର

ସହଫ୍ଯା ପାଇଁ କିମବା ର୍ୟର୍ହାର ପାଇଁ ର୍ୟର୍ହାର ଫ୍ହାଇନଥାଏ।
ସୂଚନା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ୍ା
ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ର ଫ୍ ାପନୀୟ ସୂଚନା, ଜ୍ଞାନ ଏର୍ଂ ଫ୍ନୈତକ
ି ସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଥାଇ

ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିର୍ା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଫ୍କର୍ଳ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ବାରିତ ଉଫ୍ଦ୍ଦ ୟଫ୍ର ର୍ୟର୍ହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫ୍କୌଣସି

ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ସମସ୍ତ କିମବା ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟକ୍ତି ତ ସୂଚନା ଫ୍ଯପରିକି ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ର ଉପଫ୍ଭାକ୍ତା ଏର୍ଂ କମବଚାରୀମାନଙ୍କ

ସୂଚନାଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସସମାନଙ୍କ ଫ୍ ାପନୀୟତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥାଥବ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଏର୍ଂ ସମସ୍ତ ଯଥାଥବ ଫ୍ ାପନୀୟତା ନୀତି ଓ
ନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ତା ଅଭିନବ୍ତା
ଉତ୍ପାଦ ଓ ଫ୍ସର୍ା ଯଥାଥବ ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମା ଦଲିଲଫ୍ର ନିର୍ଦ୍ବାରଣ କରାଯାଇଥିର୍ା ନିରାପର୍ତ୍ା ମାନଦଣ୍ଡ ଏର୍ଂ

ୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ବାରଣ

ପୂରଣ କରି ଫ୍ଯା ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏ ୁଡକ
ି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ର୍ୟର୍ହାର ପାଇଁ ନିରାପଦ ଫ୍ହାଇଥାଏ। ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଫ୍ର୍ଷ୍ଣା ଓ ର୍ିକା
କାଯବୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏ ୁଡକ
ି ଉନ୍ନତ ସନୌଦାନିକ ର୍ିଧି ଉପଫ୍ର ଆଧାରିତ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଓ ସାଧାରଣତଃ ର୍ିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ,
ଜ୍ଞାନଫ୍କୌ ଳଯୁକ୍ତ ଓ ସନୌତିକ ନୀତି ଉପଫ୍ର ଆଧାରିତ ଫ୍ହାଇଥାଏ।
ଆଇନର ଅନୁ ପାଳନ
ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ କାଯବୟ କରୁଥିର୍ା ଫ୍ଦ

ି ର ସମସ୍ତ ଆଇନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତବଜାତୀୟ ଆଇନ ଓ ନୀତି ତଥା
ୁଡକ

ଆନ୍ତଜବାତୀୟ କାରର୍ାର ସମ୍ପର୍ିତ ନିୟମ ୁଡକ
ି (ଫ୍ଯପରିକି ମଞ୍ଜୁରୀ, ରପ୍ତାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ରିଫ୍ପାେସଂ ସମ୍ପର୍ିତ ର୍ିଷ୍ୟ ୁଡକ
ି ), ତଥୟ
ସୁରକ୍ଷା ଏର୍ଂ ଭରସା ହାନୀ/ ପ୍ରତିଫ୍ଯା ିତା ଆଇନ।
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ସମସୟା ଏର୍ଂ ସମ୍ମତି ପାଳନ ନ କରିର୍ା ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ରିଫ୍ପାେବ କରିର୍ା
କମବଚାରୀମାଫ୍ନ ଫ୍କଉଁ ଉପାୟଫ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ଆର୍ ୟକତା ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ସସମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ର୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଫ୍ର୍ ଏର୍ଂ ସମସ୍ତ କମବଚାରୀ
ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ଏହି ସମସୟା ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର କହିଥାନ୍ତି ଫ୍ସମାଫ୍ନ କିପରି ଫ୍କୌଣସି କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଫ୍ର୍ ଫ୍ସଥିପାଇଁ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ
କରିଥାଏ।
1.1

ସ୍ପଷ୍ଟ ଏର୍ଂ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ନିଫ୍ଦ୍ଦବ ନାମା ଓ ନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ର୍ୟର୍ସାୟର ଅଖଣ୍ଡତାରୁ ଆ ା କରାଯାଉଥିର୍ା

ର୍ିଷ୍ୟ ତଥା ଲାଞ୍ଚ ର୍ିଫ୍ରାଧୀ, ଉପହାର ଏର୍ଂ ଆତିଥୟ ସମ୍ପର୍ିତ ର୍ିଷ୍ୟ ର୍ର୍ଣ୍ବନା କଫ୍ର। ଫ୍ସ ୁଡକ
ି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାଫ୍ର ରହିଥିର୍ା ଆଇନ ଓ
ସ୍ୱାଥବ ହାନୀ ସହିତ ସୁସଂ ତ ଫ୍ହାଇଥାଏ।
1.2

ସୁସଙ୍ଗତ ସମସୟା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ଓ ର୍ିପଦର ଆ ଙ୍କା ପରିଚାଳନାର ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅଣସୁସଙ୍ଗତ କାରଣରୁ

ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ପ୍ରତିଫ୍ଷ୍ଧକ କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଫ୍ହାଇପାଫ୍ର।
1.3

ଯଥାଥବ ଆଥସକ କାରର୍ାର ନୀତି ଏର୍ଂ ପର୍ଦ୍ତି ର୍ଜାୟ ରଖି ସମସ୍ତ ଆଥସକ କାରର୍ାରର ଯଥାଥବ ଫ୍ରକଡସଂ ର୍ଜାୟ ରଖାଯାଇଥାଏ,

ତାହା ସହିତ ସମ୍ଭାର୍ୟ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ିଂ ର୍ା େଙ୍କା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନେ କରିହୁଏ। ଫ୍କୌଣସି ଅଣପ୍ରକା ତ
ି କିମବା ଫ୍ରକଡବ ଫ୍ହାଇନଥିର୍ା
ଆକାଉଣ୍ଟ, ପାଣ୍ଠି କିମବା ସମ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫ୍ହର୍ ଓ ର୍ଜାୟ ରଖାଯିର୍।
1.4 ର୍ୟର୍ସାୟ କିମବା ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍ିତ ସମସ୍ତ ଫ୍ ାପନୀୟ ସୂଚନାର ଫ୍ ାପନୀୟତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିର୍ା ପାଇଁ ଯଥାଥବ ପଦଫ୍କ୍ଷପ ଓ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା
କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଫ୍କର୍ଳ ଜାଣିର୍ାର ଆର୍ ୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ ସୀମିତ ଅଭି ମୟତା ଅଧିକାର ସହିତ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛ।ି
1.5 ଫ୍କୌଣସି ଉତ୍ପାଦର

ୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ନିରାପର୍ତ୍ା ସମ୍ପର୍ିତ ଚିନ୍ତା ଯାହାକି ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଫ୍ହାଇଥାଏ କିମବା ଏହାର

ଫ୍ଯା ାଣ ଙ୍ଖ
ୃ ଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ଫ୍ହାଇଥାଏ ତୁ ରନ୍ତ ଫ୍ସ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍କୁ ଜଣାଇର୍ା ପାଇଁ ଯଥାଥବ ପର୍ଦ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
1.6 ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜୟ ନୀତି ଓ ନିୟମ ସମସ୍ତ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଓ ସସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିର୍ା ପାଇଁ
ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ପର୍ଦ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
1.7 କମବଚାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛ ି ଯାହା ମାଧ୍ୟମଫ୍ର ଫ୍ସମାଫ୍ନ ଫ୍କୌଣସି କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନର ଭୟ ର୍ୟତୀତ ନିଜର ଚିନ୍ତା ର୍ୟକ୍ତ
କରିପାରିଫ୍ର୍।
2. ମୁକ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ସମ୍ମତ ଫ୍ହର୍ା ଅନୁ ଯାୟୀ ଓ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ଫ୍ହାଇନଥିର୍ା ଅନୁ ଯାୟୀ କାଯବୟ
କରାଯାଉଛି।
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କମବଚାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ସ୍ଥାୟୀ ଏର୍ଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ର୍ାହାରୁ ଆହରଣ କରାଯାଉଥିର୍ା କମବଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି
ଓ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏର୍ଂ ଅତି କମ୍ଫ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁ ଯାୟୀ ସସମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ୧, ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ
ଏର୍ଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏର୍ଂ ନୀତି ଓ ପ୍ରଯୁଜୟ ମିଳତ
ି ରାଜିନାମା ଅନୁ ଯାୟୀ କାଯବୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।
2.1 କମବଚାରୀ/ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍ତର ମୁଖୟ ଅଂ

ି ଯଥା କାଯବୟ ନିର୍ବଣ୍ଟ, ଓଭର ୋଇମ୍, ଫ୍ଦୟ, ଲାଭ ୧, ଛୁ େ,ି ଙ୍ଖ
ୃ ଳାତ୍ମକ ଓ ଆପର୍ତ୍ି
ୁଡକ

ି (i) ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ସମ୍ମତ (ii) ଲିଖିତ ଭାର୍ଫ୍ର ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ଏର୍ଂ (iii) କମବଚାରୀ ଓ
ୁଣାଣି ପ୍ରଣାଳୀ ୁଡକ
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ।
2.2 ସର୍ତ୍ବ ଓ ନିୟମାର୍ଳି ୁଡକ
ି ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାର୍ଫ୍ର ର୍ୁ ଝଛ
ି ନ୍ତି ଏର୍ଂ ଫ୍ସମାନଙ୍କୁ ଫ୍ମୌଖିକ ଭାର୍ଫ୍ର ଆର୍ ୟକ ସ୍ଥଫ୍ଳ, ଫ୍ସମାଫ୍ନ
ର୍ୁ ଝପ
ି ାରୁଥିର୍ା ପରି ଭାଷ୍ାଫ୍ର ର୍ୁ ଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
2.3 ଉଭଫ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟଫ୍ର ପରିର୍ର୍ତ୍ବନ ୁଡକ
ି ଲିଖିତ ଭାର୍ଫ୍ର ସମ୍ମତ ଫ୍ହାଇଛି।
3. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବ୍ନର ବ୍ିଚାର କରା ାଉଛି ଏବ୍ଂ ସମ୍ମାନ ତଥା ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆ ାଉଛି
ସମସ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତଥା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଫ୍କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାଫ୍ର

ାରୀରିକ, ଫ୍ଯୌନ,

ମାନସିକ/ ଫ୍ମୌଖିକ ନିଯବାତନା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଦୁ ର୍ବୟର୍ହାର କିମବା ଅନୟ ପ୍ରକାରର ଦମନମୂଳକ କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ।
ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଭଡ଼ାଫ୍ର ଆଣିର୍ା କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ, ଙ୍ଖ
ୃ ଳା/ କାଯବୟରୁ ର୍ହିଷ୍କାର କରିର୍ା କିମବା ଅର୍ସରଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି ଫ୍ଭଦଭାର୍
କରାଯାଉନାହିଁ। ଜାତି, ଜାତୀୟତାର ଆଧାର ୧ ର୍ର୍ଣ୍ବ, ଧମବ, ର୍ୟସ, ଅକ୍ଷମତା, ଲିଙ୍ଗ, ଫ୍ର୍ୈର୍ାହିକ ସ୍ଥିତ,ି ଫ୍ଯୌନ ଭାର୍ନା, ସଂର୍ର ସଦସୟତା,
ରାଜଫ୍ନୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ/ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଅକ୍ଷମତା ଏର୍ଂ

ଭବାର୍ସ୍ଥା ଆଧାରଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି ଫ୍ଭଦଭାର୍ ପ୍ରତହିତ କରାଯାଉଛି। ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ସ ଭାର୍ଫ୍ର

ଅଧିକ ଫ୍ଭଦଭାର୍ର ଆ ଙ୍କା ରହିଥିର୍ା କମବଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ର୍ିଫ୍ ଷ୍ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି।
3.1 ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାରଫ୍ର ଜାତି, ଜାତୀୟତା ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ୧ ର୍ର୍ଣ୍ବ, ଧମବ, ର୍ୟସ, ଅକ୍ଷମତା, ଲିଙ୍ଗ, ଫ୍ର୍ୈର୍ାହିକ ସ୍ଥିତ,ି ଫ୍ଯୌନ ଭାର୍ନା, ସଂର୍ର
ସଦସୟତା, ରାଜଫ୍ନୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ/ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଅକ୍ଷମତା ଏର୍ଂ

ଭବାର୍ସ୍ଥା ଆଧାରଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି ଫ୍ଭଦଭାର୍ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନୀତି

ନିର୍ଦ୍ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏର୍ଂ କମବଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫ୍ସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଜଣାଇ ଫ୍ଦର୍ା ପାଇଁ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ରହିଛ।ି
3.2

ଭବାର୍ସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିର୍ା କିମବା ଅନୟ ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍କି ନ
ି ଂି ଯାହାକି ଫ୍ଭଦଭାର୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାଫ୍ର ଫ୍ସସର୍ୁ ର୍ରଦାସ୍ତ

କରାଯାଏ ନାହିଁ।
4. କା ୍ୟ ନସ୍ୱଚ୍ଛାନର କରା ାଇଥାଏ ଏବ୍ଂ ନକୌଣସି ପ୍ରକାନର ବ୍ାଧ୍ୟତାମଳ
ୂ କ ଭାବ୍ନର ବ୍ା ବ୍ଳପୂବ୍୍କ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କା ୍ୟ କରା ାଇନଥାଏ
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ର୍ଳପୂର୍ବକ କାମ କରାଇର୍ା, ର୍ନ୍ଧକ ଶ୍ରମିକ ଭାର୍ଫ୍ର କିମବା ଅନୟ ପ୍ରକାରଫ୍ର ର୍ାଧ୍ୟ କରି କାଯବୟ କରାଇର୍ା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁ ଫ୍ହଁ। ମାନସିକ ଓ
ାରୀରିକ ଅତୟାଚାର, ଦାସତ୍ୱ ଏର୍ଂ ମାନର୍ ଚାଲାଣ ନିଫ୍ଷ୍ଧ।
4.1 ନିଯୁକ୍ତି ନୀତି, ପର୍ଦ୍ତି ରହିଛ,ି ଏର୍ଂ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କମବଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ଫ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାଫ୍ର ନିଯୁକ୍ତିଫ୍ର ଫ୍ଯା
ଫ୍ଦଉଛନ୍ତି ଓ ସମାନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦ ବନ କରାଯାଉଛି ଓ ଯଦି ଫ୍ସମାଫ୍ନ ର୍ାହାରି ଯିର୍ାକୁ ଚାହଁାନ୍ତି ଫ୍ତଫ୍ର୍ ତାଙ୍କୁ ଫ୍କଫ୍ର୍ ର୍ି ର୍ାଧା
ଦିଆଯାଉନାହିଁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିଥାନ୍ତି।
4.2 ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଫ୍ହର୍ାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛ ି ଏର୍ଂ ଫ୍ସମାନଙ୍କୁ ଫ୍କର୍ଳ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ପରିସର ମଧ୍ୟଫ୍ର ଆର୍ର୍ଦ୍ କରି
ରଖାଯାଉନାହିଁ।
4.3 ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନେକରଣ କା ଜ ସମପବଣ କରିର୍ା ଆର୍ ୟକ ଫ୍ହର୍ ନାହିଁ, ଫ୍ଯଉଁଠାଫ୍ର ଚିହ୍ନେକରଣ କା ଜ ଧାରଣ
କରିର୍ା ଆଇନତଃ ଆର୍ ୟକ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଫ୍ସଠାଫ୍ର ଫ୍ସମାନଙ୍କୁ କାଯବୟସ୍ଥଳ ତୟା କରିର୍ାକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇନଥାଏ ଏର୍ଂ ସସମାନଙ୍କ
କା ଜ ତୁ ରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଫ୍ ଷ୍ ଫ୍ହର୍ା ପଫ୍ର ଫ୍ଫରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
4.4 ଫ୍ଯା ାଣକାରୀର୍ୃ ନ୍ଦ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିଫ୍ର୍ ଫ୍ଯ ରାଜିନାମା ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ର୍ୁ ଝପ
ି ାରୁଥିର୍ା ପରି ଭାଷ୍ାଫ୍ର ରହିଛ।ି
5. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଉପ ୁକ୍ତ ବ୍ୟସର ଅଟନ୍ତି
ଫ୍କୌଣସି ି ୁ ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି ର୍ା ଫ୍କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ର୍ୟସ 15 ର୍ଷ୍ବରୁ କମ୍ ନୁ ଫ୍ହଁ ଏର୍ଂ ଫ୍ସହି ଫ୍ଦ ଫ୍ର ଶ୍ରମ ଆଇନଫ୍ର ନିର୍ଦ୍ବାରଣ
କରାଯାଇଥିର୍ା କାଯବୟ ପାଇଁ ସର୍ବନମ
ି ନ ର୍ୟସ କିମବା ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ତତ୍ୱାର୍ଧାନଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି କାଯବୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ
ର୍ୟସଠାରୁ କମ୍ ର୍ୟସର ନୁ ହଁନ୍ତ।ି ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିଫ୍ର୍ ଫ୍ଯ 18 ର୍ଷ୍ବ ର୍ୟସରୁ କମ୍ ର୍ୟସର କମବଚାରୀ ର୍ିପଦଜନକ
କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର କାମ କରିଫ୍ର୍ ନାହିଁ ଏର୍ଂ କାମ କରିର୍ାର ସମୟ ଦିନକୁ 8 ର୍ଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଫ୍ହର୍ ନାହିଁ ଓ ଫ୍ସମାଫ୍ନ ରାତି ସିଫଟଫ୍ର (ରାତି
10ୋରୁ- ସକାଳ 6ୋ) ପଯବୟନ୍ତ କାମ କରିଫ୍ର୍ ନାହିଁ।
5.1 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବନମ
ି ନ ର୍ୟସ ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରୁଥିର୍ା ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ନୀତି ରହିଛ,ି ଯାହାକି ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ର୍ୟସ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମ
(ଫ୍ଯପରିକି ପରିଚୟପତ୍ର କିମବା ସରକାର ଜାରି କରିଥିର୍ା ପାସଫ୍ପାେବ) ସହିତ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ଫ୍ହାଇଥାଏ।
5.2 ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତଫ୍ି ର କମ୍ ର୍ୟସର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନିରାପର୍ତ୍ା ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି
ସୁରକ୍ଷା ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ସ ପ୍ରକାରର କାଯବୟ ଯଥା ର୍ିପଦଜନକ କାଯବୟ ତଥା ରାତିଫ୍ର କାମ କାଯବୟ କରିର୍ାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅତିରକ୍ତ
ି ଯତ୍ନ ଓ
ପ୍ରତି ୁତ ି ଆର୍ ୟକ କଫ୍ର।
6. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଛି
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କମବଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପୟାଫ୍କଜ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କଫ୍ର ମଜୁ ରୀ, ଓଭରୋଇମ୍ ଫ୍ଦୟ, ଲାଭ ଏର୍ଂ ଫ୍ଦୟଯୁକ୍ତ
ଛୁ େ ି ଯାହାକି ଫ୍ଦ ର ସର୍ବନମ
ି ନ ଆଇନ ତ ମାନାଙ୍କ ପୂରଣ କରୁଥାଏ କିମବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଏର୍ଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ଆଇନତଃ ମିଳତ
ି ଆଫ୍ପାଷ୍ ର୍ୁ ଝାମଣା, ରାଜିନାମା ଅନୁ ଯାୟୀ କାଯବୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
6.1 ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ପ୍ରତି ଫ୍ପୈଠ ଅର୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ଦୟ ସିିପ୍ ପାଇଥାନ୍ତି, ଫ୍ଯଉଁଥିଫ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାର୍ଫ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣର ଅଂ

ି ସହିତ
ୁଡକ

ପାରିଶ୍ରମିକର ପ୍ରକୃ ତ ପରିମାଣ, ଲାଭ, ଭର୍ତ୍ା, ଫ୍ର୍ାନସ୍ ଏର୍ଂ ଅନୟାନୟ କାଟ୍ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଫ୍ପ ସିିପ୍ ର୍ା ଫ୍ଦୟ ଚିଠା
ପ୍ରଫ୍ତୟକ ଶ୍ରମିକ ର୍ୁ ଝପ
ି ାରୁଥିର୍ା ଭାଷ୍ାଫ୍ର ( ୁଡକ
ି ଫ୍ର) କରାଯିର୍।
6.2 ମଜୁ ରୀ ଠିକ୍ ସମୟଫ୍ର ଏର୍ଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ଫ୍ପୈଠ କରାଯାଇଥାଏ।
6.3 ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ

ଳ୍ପ
ି ମାନାଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ କିମବା ଅତି କମ୍ଫ୍ର ସର୍ବନମ
ି ନ ଆଇନ ତ ମାନାଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାଯବୟ ପାଇଁ

କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
6.4 ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଇନତଃ ଗ୍ରହଣୀୟ ମିଳତ
ି ମୂଲଚାଲ ରାଜିନାମା ଅନୁ ଯାୟୀ କାଯବୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ତାହା
ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
6.5 ସମସ୍ତ ଆଇନତଃ ର୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାଟ୍ ୁଡକ
ି ଯଥା

ୁଳ୍କ କିମବା ସାମାଜିକ ର୍ୀମା ପ୍ରତି ଫ୍ପୈଠ ଅର୍ଧିଫ୍ର ଆଇନତଃ ନିର୍ଦ୍ବାରିତ

ଆକାଉଣ୍ଟଫ୍ର କିମବା ଏଫ୍ଜନିିଫ୍ର ଓ ଆଇନତଃ ଆର୍ ୟକ ଅନୁ ଯାୟୀ ଜମା କରାଯାଇଥାଏ।
6.6 ଆଇନତଃ ର୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାଟ୍ ୁଡକ
ି ର୍ୟତୀତ ପାରିଶ୍ରମିକରୁ ଅନୟାନୟ କାଟ୍ ଫ୍କର୍ଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପ୍ରକା ୟ ଓ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ସହିତ
କରାଯାଇଥାଏ।
7. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କା ୍ୟ ନିର୍୍ଣ୍ଟ ଥାଥ୍ ରହିଥାଏ
ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ନିୟମିତ ସମୟରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିର୍ା ଆର୍ ୟକ ହୁ ଏ ନାହିଁ ଏର୍ଂ ଫ୍ଯଉଁଠାଫ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଯାଇଥାଏ
ଓଭର ୋଇମ୍ ନିର୍ବଣ୍ଟ ଫ୍ଦ ର ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଭରୋଇମ୍ କାଯବୟ ଫ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାଫ୍ର
କରାଯାଇଥାଏ।
7.1 ନିୟମିତ ଓ ଓଭରୋଇମ୍ କାଯବୟ ନିର୍ବଣ୍ଟ ପ୍ରଚଳନ ସମ୍ପର୍ତଫ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ରହିଛ,ି ଯାହାକି ଓଭର ୋଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ବାରଣ ପର୍ଦ୍ତି ଓ
ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସମ୍ମତି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିର୍ାକୁ ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରିଥାଏ।
7.2 ପ୍ରତି ୭ ଦିନ ଅର୍ଧି ମଧ୍ୟଫ୍ର ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ଅତି କମ୍ଫ୍ର 24 ର୍ଣ୍ଟାର ଲ ାତର ର୍ିଶ୍ରାମ ନିର୍ବଣ୍ଟ ପାଇଁ ହକ୍ଦାର ଫ୍ହାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି
ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ଏକ ର୍ିଶ୍ରାମ ଦିର୍ସଫ୍ର ଯଥାଥବ ଭାର୍ଫ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରଖିର୍ା ଆର୍ ୟକତା ଫ୍ଯା ଁୁ କିମବା କାଯବୟ ଜାରି ରଖିର୍ା
ଆର୍ ୟକତା ଫ୍ଯା ଁୁ କାମ କରିର୍ା ଆର୍ ୟକ ହୁ ଏ ଫ୍ତଫ୍ର୍ ତାହା ପଫ୍ର ପଫ୍ର ଶ୍ରମିକ ତୁ ରନ୍ତ ତତୁ ଲୟ ଅର୍ଧିର ର୍ିଶ୍ରାମ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରାପ୍ତ
କରିର୍ା ଆର୍ ୟକ।
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7.3 ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁ ଯାୟୀ ଓଭର ୋଇମ୍ ଅନୁ ମତି ଦିଏ, ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ପ୍ରକା ୟଫ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ସମ୍ମତି ଫ୍ହାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ
ଓଭରୋଇମ୍ କାଯବୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାଫ୍ର ଫ୍ହାଇଥାଏ।
7.4 ସମସ୍ତ ଓଭରୋଇମ୍ ଫ୍ଦୟ ଅତି କମ୍ଫ୍ର ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ର୍ର୍ଣ୍ସତ ମୂଲୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ଫ୍ହାଇଥାଏ।
8. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରନୟାଗ୍ର କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ/କିମବା ମିଳତ
ି ଭାବ୍ନର ବ୍ୟବ୍ସାୟ କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ନ ଉଁଠି ଆଇନତଃ
ଅନୁ ନମାଦିତ ମିଳତ
ି ଭାବ୍ନର ମଲ୍
ୂ ଚାଲ୍ କରିବ୍ା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ।
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂର୍

ଠନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ମିଳତ
ି ଭାର୍ଫ୍ର ମୁଲଚାଲ କରିର୍ାକୁ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଦିଆଯାଏ ଏର୍ଂ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ।

କମବଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫ୍କୌଣସି ଅନୁ ଷ୍ଠାନଫ୍ର ଫ୍ଯା

ଫ୍ଦର୍ାର ଅଧିକାର ପ୍ରଫ୍ୟା

ଫ୍ଯା ଁୁ ଦମନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ର୍ା ନିଯବାତନା ଦିଆଯାଏ

ନାହିଁ।
8.1 ମୟାଫ୍ନଜରର୍ୃ ନ୍ଦ, ସୁପରଭାଇଜରର୍ୃ ନ୍ଦ ଏର୍ଂ ରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫ୍ତୟକ ଶ୍ରକିମଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ସଂର୍

ଠନ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ

ଫ୍ଦର୍ା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଉଛି।
8.2 ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଏର୍ଂ ର୍ୁ ଝଛ
ି ନ୍ତି, ଫ୍ସସର୍ୁ ପ୍ରଫ୍ୟା

କରିର୍ା ପାଇଁ ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ଆତ୍ମର୍ିଶ୍ୱାସ ଅନୁ ଭର୍

କରୁଛନ୍ତି ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କିମବା ମୟାଫ୍ନଜର ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପଫ୍ଭା କରିର୍ାଫ୍ର ର୍ାଧା ଫ୍ଦଫ୍ର୍ ନାହିଁ।
9. କା ୍ୟ ସ୍ଥଳନର ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖା ାଇଥାଏ
କାଯବୟଜନିତ, କାଯବୟ ସଂପକସତ ଓ କାଯବୟ ଅର୍ଧିଫ୍ର, କମବଚାରୀଙ୍କ କାଯବୟ କରିର୍ା ଫ୍ଯା ଁୁ ସୃଷ୍ଟି ଫ୍ହଉଥିର୍ା ଆର୍ାତ ଏର୍ଂ ଦୁ ର୍ବେଣା
ଏଡ଼ାଇର୍ା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କାଯବୟସ୍ଥଳ ଫ୍ଯା ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଫ୍ଯା ାଣକାରୀର୍ୃ ନ୍ଦ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରନ୍ତି ଫ୍ଯ ଫ୍ଯଉଁ

ଭବର୍ତୀ ମହିଳାମାଫ୍ନ ତାଙ୍କର

ଫ୍ସମାଫ୍ନ ର୍ିପଦଜନକ କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର କାମ କରିଫ୍ର୍ ନାହିଁ।

ଭବଧାରଣ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇ ଫ୍ଦଇଥାନ୍ତି

ଭବର୍ତୀ ମହିଳାମାଫ୍ନ 8 ର୍ଣ୍ଟା/ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପଯବୟନ୍ତ କାମ

କରିଫ୍ର୍ ନାହିଁ ଏର୍ଂ ଫ୍ସମାଫ୍ନ ରାତି ସିପଟଫ୍ର (ରାତି 10ୋ- ସକାଳ 6ୋ) ମଧ୍ୟଫ୍ର କାମ କରିଫ୍ର୍ ନାହିଁ। ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ

ଭବାର୍ସ୍ଥାର

ଫଳସ୍ୱରୂପ ଛଫ୍େଇ, ପଦରୁ ଅର୍ନତି କିମବା ଦିଆଯାଉଥିର୍ା ସୁର୍ଧ
ି ା ହ୍ରାସ କରିଫ୍ର୍ ନାହିଁ।
9.1 ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର ଏର୍ଂ ଏହାର ପରିଫ୍ର୍ ଫ୍ର ରହିଥିର୍ା ଅନୟ ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟକ୍ତି ଓ କମବଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ର୍ିପଦ ସୃଷ୍ଟି
କରୁଥିର୍ା ର୍ିପଯବୟୟକୁ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଚିହ୍ନେ କରିଫ୍ର୍ ଏର୍ଂ ଦୂ ର କରିଫ୍ର୍ କିମବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଫ୍ର୍।
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9.2 ର୍ୃ ର୍ତ୍ି ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନିରାପର୍ତ୍ା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏର୍ଂ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ନୀତି ଓ ପର୍ଦ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏର୍ଂ ସାମୟିକ ର୍ୟର୍ଧାନଫ୍ର
ଅଦୟତନ କରାଯାଉଛି।
9.3 ର୍ୃ ର୍ତ୍ି ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନିରାପର୍ତ୍ା ନୀତି ଏର୍ଂ ପର୍ଦ୍ତି ର୍ୟାପକ ଭାର୍ଫ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
9.4 ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏର୍ଂ ଅନୟାନୟ ର୍ୟକ୍ତି ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ର୍ୟର୍ସାୟ ପରିସରଫ୍ର ପ୍ରଫ୍ର୍

କରନ୍ତି ଫ୍ସମାନଙ୍କୁ କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର ରହିଥିର୍ା

ର୍ିପଦ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏପରି ର୍ିପଦ ଏଡ଼ାଇର୍ା ପାଇଁ ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଓ ର୍ୟକ୍ତି ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥାଏ।
9.5 ଏହି ପରିସରଫ୍ର ପ୍ରଫ୍ର୍

କରୁଥିର୍ା କିମବା ଉତ୍ପାଦ ସହିତ କାରର୍ାର କରୁଥିର୍ା ସମସ୍ତ ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫ୍କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏର୍ଂ ନିରାପର୍ତ୍ା

ସମ୍ପର୍ିତ ର୍େଣା ର୍େିଫ୍ଲ କି କି ଯଥାଥବ କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିର୍ା ଉଚିତ୍ ଫ୍ସ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ସଠିକ୍ ଭାର୍ଫ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
9.6 ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଖଚ୍ଚବଫ୍ର ସମସ୍ତ ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ର୍ୟକ୍ତି ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଫ୍ଯା ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
9.7 କମବଚାରୀମାଫ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାର୍ଫ୍ର ତାଙ୍କର କାଯବୟ ସଂପାଦନ କରିର୍ା ପାଇଁ ଆର୍ ୟକ ତାଲିମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
9.8 ନିରାପଦ ଏର୍ଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକର କାଯବୟକାରୀ ପରିଫ୍ର୍ ଏର୍ଂ ର୍ାସସ୍ଥାନ ଫ୍ଯା ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅତି କମ୍ଫ୍ର ର୍ି ୁର୍ଦ୍ ପାନୀୟ ଜଳ,
ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ, ପରିଷ୍କାର ର୍ିଶ୍ରାମ ହ
ୃ , ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ର୍ାୟୁ ଚଳାଚଳ, ଫାୟାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ର୍ା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟଫ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ମା ବ ଓ ଆର୍ ୟକ ସୁରକ୍ଷା
ଉପକରଣ, ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା କିଟ୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତରୀ ଯତ୍ନ ପ୍ରତି ଅଭି ମୟତା, ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନ ଡାଇନିଂ ଫ୍କ୍ଷତ୍ର ଓ
ଉର୍ତ୍ମ ଭାର୍ଫ୍ର ଆଫ୍ଲାକିତ କାଯବୟସ୍ଥଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିର୍ା ଆର୍ ୟକ।
10. ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିରନପକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ଅଭିଗ୍ରମୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ା
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରଫ୍ପକ୍ଷ ଏର୍ଂ ଫ୍ ାପନୀୟ ପର୍ଦ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳଫ୍ର ଦୁ ତ, ନିରଫ୍ପକ୍ଷ ଓ ସମୁଚତ
ି ଭାର୍ଫ୍ର
କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର ଉପୁଜୁଥିର୍ା ଅସୁର୍ଧ
ି ାର ସମାଧାନ ଫ୍ହାଇଥାଏ।
10.1 ପର୍ଦ୍ତି ୁଡକ
ି (i) ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଫ୍ଯା , ପରାମ ବ ଏର୍ଂ ଆପର୍ତ୍ି ଦାଖଲ କରିର୍ା ପାଇଁ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ, ଅଭି ମୟ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା
ପ୍ରଦାନ କରିର୍ା (ii) ର୍ିଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆର୍ ୟକ, ଏର୍ଂ ଏହା ଫଳଫ୍ର ଦୁ ତ ଏର୍ଂ ନିରଫ୍ପକ୍ଷ ଓ ସମୁଚତ
ି ସମାଧାନ।
10.2 ଆପର୍ତ୍ି ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ର୍ିଧି ର୍ୟାପକ ଭାର୍ଫ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସି ଅଭିଫ୍ଯା ର ଫ୍ ାପନୀୟତା ପ୍ରତି ୁତ ି
ଦିଆଯାଇଥାଏ (ଯଦି ଇଛା କରାଯାଇଥାଏ) ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସି ଜର୍ାର୍ୀ ର୍ା ପ୍ରତି ଫ୍କ୍ରାଧାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ନିଫ୍ଷ୍ଧ କରିଥାଏ।
11. ବ୍ୟବ୍ସାୟ ଏପରି ଢ଼ଙ୍ଗନର ପରିଚାଳନା କରା ାଏ ାହାକି ପରିନବ୍ଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୁ ଏ ଓ ପରିନବ୍ଶ ଉପନର ପ୍ରଭାବ୍ ହ୍ରାସ
କନର
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ଉତ୍ପାଦର ପରିଚାଳନା, ଆହରଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ର୍ିତରଣ ଏର୍ଂ ଫ୍ସର୍ା ଫ୍ଯା ାଣ ପରିଫ୍ର୍ ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଲକ୍ଷୟଫ୍ର ରଖି
ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏହା ପରିଫ୍ର୍ ସମ୍ପର୍ିତ ନୀତି ଓ ନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ।
11.1 ସମସ୍ତ ଆର୍ ୟକ ଆଇନ ତ ଅନୁ ମତି ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ।
11.2 ସମସ୍ତ ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ ୟକ ଆଇନ ତ ଆର୍ ୟକତା ପାଳନ କରିର୍ା ପାଇଁ ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିର୍ାକୁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥାଏ।
11.3 ଏକ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ପରିଫ୍ର୍ ପରିଚାଳନା ଫ୍ଯାଜନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିର୍ା ଉଚିତ୍, ଯାହାଫଳଫ୍ର, ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କରି କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ନୁ ଫ୍ହଁ,
ର୍ିପଦଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାଥବ: ର୍ଜବୟର୍ସ୍ତୁ , ର୍ଜବ ଜଳ ଏର୍ଂ ସୃଷ୍ଟି ଫ୍ହଉଥିର୍ା ର୍ାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷ୍ଣର ର୍ୟର୍ହାର; ଜଳ ଓ

କ୍ତି ଖଚ୍ଚବ ସହିତ

ଆଇନ ତ ସୁସଙ୍ଗତ ର୍ଜାୟ ରଖାଯିର୍।
12. ଅଗ୍ରଗ୍ରତି ତତ୍ତ୍ୱାବ୍ଧାନ ଓ ସୁସଙ୍ଗତ
ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ଏର୍ଂ ଫ୍ ୌଣ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ୁଡକ
ି ୁ ଏର୍ଂ ଏହା ଅଧିନଫ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ଏଫ୍ଜଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣ ସଂହିତା

ପାଳନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିର୍ା ପାଇଁ ତତ୍ୱାର୍ଧାନକାରୀ କାଯବୟକଳାପ କରିର୍ାକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଫ୍ର୍, ଯାହାକି କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର କିମବା
ଉତ୍ପାଦନ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ଓ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିର୍ା ହ
ୃ ର ଅଫ୍ର୍ାଷ୍ିତ ର୍ା ଆକସ୍ମିକ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କଫ୍ର; ଖାତା ୁଡକ
ି ସମୀକ୍ଷା କରିର୍ା
ଏର୍ଂ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍ିତ ର୍ିଷ୍ୟ ଫ୍ରକଡବ ଯାଞ୍ଚ କରିର୍ା; ଏର୍ଂ କମବଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତଫ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର
ଆଚରଣ ସଂହିତା ପାଳନ ଦ ବାଇର୍ା ପାଇଁ ଆର୍ ୟକ ସମସ୍ତ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ରଖିପାରନ୍ତି।
B. ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବ୍ିଷୟନର ଜଣାଇବ୍ା
ଏହି ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତିଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜୟ ଫ୍ହାଇଥାଏ। ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିଫ୍ର୍
ଫ୍ଯ ଏହି ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ଉପଫ୍ଯା ାଣକାରୀ କିମବା ଆଉେଫ୍ସାସସଂ କମ୍ପାନୀ ୁଡକ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜୟ ଫ୍ହଉଛି, ଯଦି ଏହି ଉତ୍ପାଦ ( ୁଡକ
ି ) ଥାଇ
ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍କୁ ର୍ିକ୍ରି/ ସଭସସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥାଏ, ଯାହାକି ସଭସସ୍ ଆଉେଫ୍ସାସବ କରିର୍ା ଆର୍ ୟକ କଫ୍ର କିମବା ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କର
ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ ଫ୍ହାଇଥାଏ।
1. ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରିର୍ାଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି ର୍ିଫଳତା (ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍ର ଫ୍କୌଣସି କମବଚାରୀଙ୍କର କିମବା ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍ ତରଫରୁ
କାଯବୟରତ ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍କୌଣସି ଆଇନ ପାଳନଫ୍ର ର୍ିଫଳତାକୁ ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କରି), ଫ୍ଯଉଁ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ସଫ୍ଚତନ
ଥାଆନ୍ତି, ତୁ ରନ୍ତ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍କୁ ଜଣାଇର୍ା ଉଚିତ୍। ଏହା କରିର୍ାଫ୍ର ର୍ିଫଳ ଫ୍ହର୍ାକୁ ଏହି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଭାର୍ଫ୍ର
ର୍ିଚାର କରାଯିର୍।
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2. ଆଫ୍ମ୍ଭ ଦୃ ଢ଼ତାର ସହ ଉଭଫ୍ୟ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଏର୍ଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମିକର କହିର୍ାର ସଂସ୍କୃତକ
ି ୁ ସମଥବନ କରୁଛୁ , ଫ୍ଯଉଁଠାଫ୍ର ରିଫ୍ପାେବ
କରିଥିର୍ା ର୍ୟକ୍ତି କିମବା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସଫ୍ନ୍ଦହ କରାଯାଉଥିର୍ା ର୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ର୍ିଫ୍ରାଧଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନର ଆ ଙ୍କା ନ ଥାଏ।
3. ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍

ୁପ୍ ଫ୍କୌଣସି ରିଫ୍ପାେବ କରାଯାଇଥିର୍ା ଅସଂ ତି ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଉର୍ତ୍ମ ର୍ିଶ୍ୱାସର ସହ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିଫ୍ର୍ ଏର୍ଂ

ପାଇଥିର୍ା ସୂଚନା ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଫ୍ଲାଚନା କରିଫ୍ର୍। ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଏପରି ଫ୍କୌଣସି ଅନୁ ସନ୍ଧାନଫ୍ର ସାହାଯୟ
କରିଫ୍ର୍ ଏର୍ଂ ଯଥାଥବ ଭାର୍ଫ୍ର ଅନୁ ଫ୍ରାଧ କରାଯାଇଥିର୍ା ଫ୍କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରତି ଅଭି ମୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଫ୍ର୍।
4. ଯଦି ସଂଫ୍ ାଧନାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଆର୍ ୟକ ହୁ ଏ, ଆ ା କରାଯାଏ ଫ୍ଯ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍
ଏକ ସଂଫ୍ ାଧନାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଫ୍ଯାଜନା ପ୍ରଫ୍ୟା

ୁପ୍କୁ ଜଣାଇଫ୍ର୍ ଏର୍ଂ

କରିଫ୍ର୍ ଏର୍ଂ ଏହି ର୍ିଫଳତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ଭାର୍ଫ୍ର ତଥା

ତ୍ୱରିତ ସମୟସୀମା ଧାଯବୟ କରିଫ୍ର୍।
5. ଫ୍ଯା ାଣକାରୀର୍ୃ ନ୍ଦ, ସସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀର୍ୃ ନ୍ଦ କିମବା କଣ୍ଟିାକଟରର୍ୃ ନ୍ଦ, ଏହି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ପ୍ରକୃ ତ କିମବା ସଫ୍ନ୍ଦହ କରାଯାଉଥିର୍ା
ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍କୁ ଫ୍ଫାନଫ୍ର କିମବା ଅନଲାଇନଫ୍ର ରିଫ୍ପାେବ କରିପାରିଫ୍ର୍। ରିଫ୍ପାେବ ୁଡକ
ି ଫ୍ ାପନୀୟ ଭାର୍ଫ୍ର
ଏର୍ଂ ଛଦମ ନାମଫ୍ର (ଫ୍ଯଉଁଠାଫ୍ର ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ଅନୁ ଫ୍ମାଦିତ) ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିର୍।
ଏହି ଉଲଳଙ୍ଘନ ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ଜଣାଇର୍ାର ମାଧ୍ୟମ ୁଡକ
ି ନିମ୍ନ ଅନୁ ଯାୟୀ ଫ୍ହାଇଥାଏ:
ଡାଇଫ୍ରକଟର ଅଫ୍ ସଫ୍ଷ୍ଟଫ୍ନର୍ୁ ଲ୍ ଫ୍ଡଭଲପଫ୍ମଣ୍ଟ୍
ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍
979/ 12 ଫାଫ୍ହାଲିଓଥିନ୍ ଫ୍ରାଡ୍, ସାମଫ୍ସନାଇ, ଫାୟାଥି, ର୍ୟାଙ୍ଗକକ
ଥାଇଲୟାଣ୍ଡ
ଫ୍େଲିଫ୍ଫାନ + 66 (0)2-298-0024
ଫାସିମାଇଲ + 66 (0)2-298-0024
ଇ-ଫ୍ମଲ: laborCoC@thaiunion.co.th
ଫ୍ପ୍ରାଫ୍ଜକଟ ଆଇଏସଏସଏଆରଏ
ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାର, ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମବା ଏକ ର୍େଣା ର୍ିଷ୍ୟଫ୍ର ରିଫ୍ପାେବ କରିର୍ା ପାଇଁ କିମବା 24
ର୍ଣ୍ଟିଆ ଫ୍ଦ ର୍ୟାପି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଥାଇଲୟାଣ୍ଡର ୱାକବର ହଟ୍ ଲାଇନଫ୍ର ସହାୟତା ଅନୁ ଫ୍ରାଧ କରନ୍ତୁ:
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ମିଆଁମାର ଭାଷ୍ା: +66-80-456-5560
ଲାଓ ଏର୍ଂ ଥାଇ ଭାଷ୍ା: +66-86-967-2891
ଖଫ୍ମର ଭାଷ୍ା: +66-86-968-6085
ଫ୍ୱବ୍: www.projectissara.org
6. ଏହି ଆଚରଣ ସଂହିତା ପାଳନ କରିର୍ାଫ୍ର ର୍ିଫଳ ଫ୍ହଫ୍ଲ କିମବା ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଆ ୁଆ ସମାପ୍ତ ଫ୍ହଫ୍ଲ ଏର୍ଂ ଆଇନ ତ
କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଫ୍କ୍ଷତ୍ରଫ୍ର ଅନୁ ଫ୍ମାଦିତ ସଂଫ୍ ାଧନାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଫ୍କୌଣସି ପୁନଃର୍ିଚାର ର୍ୟତୀତ ଫ୍ହର୍।
20 ଅ ଷ୍ଟ 2015 ଫ୍ର ଫ୍ର୍ାଷ୍ଣା କରାଯାଇଛି।

ସ୍ୱାକ୍ଷର କରା ିବ୍

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ଓ ସ୍ୱୀକୃ ତି
ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଫ୍ଯ ମଁୁ ଥାଇ ୟୁ ନଅ
ି ନ୍ ୁପ୍ ର୍ିଜଫ୍ନସ୍ ଫ୍ନୈତକ
ି ତା ଓ ଶ୍ରମିକ ଆଚରଣ ସଂହିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ପଢ଼ିଛ ି ଓ ର୍ୁ ଝଛ
ି ।ି
ଫ୍ମା କମ୍ପାନୀର ଜଫ୍ଣ ଅଧିକୃ ତ ପ୍ରତିନଧି
ି ଭାର୍ଫ୍ର, ମଁୁ ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ୁତ ି ଫ୍ଦଉଛି ଫ୍ଯ ମଁୁ ନିଫ୍ଜ ଏର୍ଂ ଫ୍ମାର କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଚରଣ
ସଂହିତା ପାଳନ କରିର୍ୁ ଏର୍ଂ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ଅନୁ ସରଣ କରି ଆ କୁ ର୍ଢ଼ିର୍ୁ।
ନ ାଗ୍ରାଣକାରୀ: _______________________
ଠିକଣା: _______________________
ପ୍ରତିନଧି
ି : _______________________
ସ୍ୱାକ୍ଷର: _______________________
ତାରିଖ: _______________________
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