തായ് യൂണിയൻ ഗ്രൂപ്പ്
ബിസിനസ് നനതികതയ ും തതാഴിൽ തെര മാറ്റച്ചട്ടവ ും
ഞങ്ങളുതെ സപ്ലയർമാര മായി െങ്കാളിത്തത്തിൽ ഗ്െവർത്തിക്കൽ

ആമ ഖും
വ്യക്തികളുടെ ആഗ ോളമോയ മനുഷ്യോവ്കോശങ്ങൾ കണക്കിടെെുത്ത്,
തോയ് യൂണിയൻ ഗ്രോസൻ ഗ്രോഡക്റ്റ്സ് രബ്ലിക്ക് കമ്പനി െിമിറഡുും
അതിന്ടെ സബ്സിഡിയെികളുും, ഇനിഗമൽ തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പ്
എന്ന് രരോമർശിക്കുും, എെലോ ജീവ്നക്കോർക്കുും/ടതോഴിെോളികൾക്കുും
സുരക്ഷിതവ്ുും നയോയയുക്തവ്ുമോയ രരി ണന നൽകുന്നതിനോയി
രരി്ശമിക്കുന്നു.
ഇത്
കകവ്രിക്കുന്നതിന്,
ഉത്തരവ്ോദിത്തഗത്തോടെ
ഗസോഴ്സസ്
ടെയ്യോൻ ഞങ്ങടള സഹോയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ സപ്ലയർമോർ
നിർണ്ണോയകമോയ രങ്ക് വ്ഹിക്കുന്നു.
ഇഗത തതവും ഞങ്ങളുും രോെിക്കുന്നു മോ്തമെല ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി
എന്നതുഗരോടെ
തടന്ന
സപ്ലയർമോടരയുും
കണക്കോക്കുന്നു.
ഈ
ടരരുമോറച്ചട്ടും
ഇഗപ്പോഴുും
ഭോവ്ിയിെുും
ഞങ്ങൾ
എന്തോണ്
്രതീക്ഷിക്കുന്നടതന്നത് സപ്ലയർമോടര അെിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
മോർ മോണ്.
ഞങ്ങളുടെ
്രവ്ർത്തനങ്ങളിെുെനീളും
ധോർമ്മികതയുും
അവ്സര
സമതവവ്ുും ആഗ ോളമോയ മനുഷ്യോവ്കോശങ്ങളുും ്രധോന ടതോഴിൽ
തതവങ്ങളുും
നെപ്പോക്കിടക്കോണ്ട്
ബിസിനസ്
നിർവ്ഹണത്തിനുള്ള
്രതിബദ്ധത അെിവ്രയിെുന്നതോണ് തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിന്ടെ
ടരരുമോറച്ചട്ടും.
ഉത്തരവ്ോദിത്തരൂർണ്ണമോയ
ഗസോഴ്സസിുംഗ്
തോൽപ്പരയങ്ങളുടെയുും സമീരനത്തിന്ടെയുും ഒരു െട്ടക്കൂട് ഈ
ടരരുമോറച്ചട്ടും നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മൂെയങ്ങൾ നെപ്പോക്കുകയുും
ടരരുമോറച്ചട്ടും
അനുസരിച്ച്
്രവ്ർത്തിക്കുകയുും
ടെയ്യുന്ന
സപ്ലയർമോഗരോടെോപ്പും
മോ്തഗമ
ഞങ്ങൾ
്രവ്ർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
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സുതോരയത
ഉെപ്പോക്കുന്നതുും കുെവ്ുകൾ രരിഹരിക്കുന്നതുും ഈ
നയത്തിന്ടെ അെിസ്ഥോനമോയ 'അെിസ്ഥോന തതവങ്ങൾ'ക്ക് കീഴിൽ
തുെർച്ചയോയ ടമച്ചടപ്പെുത്തൽ നെത്തുന്നതുും അവ്ർ ഉെപ്പോക്കുകയുും
ഗവ്ണും.
അെിസ്ഥോന തതവങ്ങൾക്കുള്ള ആവ്ശയകതകൾ ടരരുമോറച്ചട്ടും
വ്യക്തമോക്കുന്നു ഒപ്പും ഓഗരോ ഘെകത്തിനുമുള്ള ടബഞ്ച്മോർക്കുകൾ
നൽകുകയുും ടെയ്യുന്നു.

അെിസ്ഥാന തതവങ്ങൾ
തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിൽ ഉെനീളും സ്ഥോയിയോയ വ്ളർച്ചയ്ക്കുള്ള
ഞങ്ങളുടെ
്രതിബദ്ധത
നെപ്പോക്കുന്നതിന്
ഉത്തരവ്ോദിത്തമുള്ള
ഗസോഴ്സസിും ിന് ഗവ്ണ്ടി വ്യവ്സോയത്തിടെ തടന്ന മുൻനിര അളവ്ു
ഗകോെുകള്
തോയ്
യൂണിയൻ
് ൂപ്പിൽ
ഉെനീളും
ഞങ്ങൾ
സജ്ജമോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബിസിനസിന്ടെ
ഓഗരോ
ഘെകത്തിെുും
ഈ
മോനകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുെയമോയ കരുത്തുള്ള
സുസ്ഥിര
തതവങ്ങൾ
കകവ്രിക്കുന്നതിൽ
രങ്കോളിയോകുന്നതിന്
സപ്ലയർമോടര ക്ഷണിക്കോൻ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പരയടപ്പെുന്നു. യുഎൻ ഗലോബൽ
ഗകോമ്പോക്റ്റ്1-ടെ അും ങ്ങളോണ് ഞങ്ങൾ. അതിനോൽ തടന്ന രത്ത് ആഗ ോള
തതവങ്ങളുടെ
നെപ്പോക്കെിനുും
ടവ്ളിടപ്പെുത്തെിനുും
ട്രോഗമോഷ്നുും
്രതിബദ്ധതയുണ്ട്.

ടരരുമോറച്ചട്ടത്തിന്ടെ മൂെോധോരമോയ അെിസ്ഥോന തതവങ്ങൾ
അന്തർഗേശീയമോയി അും ീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിെവ്ോരങ്ങളിൽ
തയ്യോെോക്കുകയുും ്രവ്ർത്തനങ്ങളിൽ ഉെനീളും ഉൾടപ്പെുത്തുകയുും
ടെയ്യുന്നു.

2

1. നിയമരരമോയുും സമ് തഗയോടെയുും ബിസിനസ് നിർവ്ഹിക്കൽ.
2. നിയമരരമോയ അനുഗയോജയതയിൽ സവത്ന്തമോയി
സമ്മതിച്ചതുും ്രമോണീകരിച്ചതുമോയ ടതോഴിൽ
വ്യവ്സ്ഥകളുടെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഗജോെി
നിർവ്ഹിക്കൽ.

3. തുെയതഗയോടെയുും ആദരഗവ്ോടെയുും അന്തഗസോടെയുും
ഗജോെിക്കോടര രരി ണിക്കൽ.

4. ബെ്രഗയോ ഗമോ നിർബന്ധഗമോ ഇെലോടത സവഗമധയോയുള്ള
ടതോഴിൽ നിർവ്ഹണും.

5. എെലോ ടതോഴിെോളികളുും അഗനയോജയമോയ ്രോയമുള്ളവ്രോണ്.
6. എെലോ ടതോഴിെോളികൾക്കുും നയോയമോയ ഗവ്തനും െഭിക്കുന്നു.
7. എെലോ ടതോഴിെോളികളുടെയുും ടതോഴിൽ സമയും
യുക്തിസഹമോണ്.

8. ടതോഴിെോളി യൂണിയനുകൾ ഉണ്ടോക്കുന്നതിനുും അതിൽ
ഗെരുന്നതിനുമുള്ള അവ്കോശും വ്ിനിഗയോ ിക്കുന്നതിനുും നിയമും
അനുവ്ദിച്ചിട്ടുള്ളതു ഗരോടെ ഒന്നിച്ച് വ്ിെഗരശൽ
നെത്തുന്നതിനുും എെലോ ജീവ്നക്കോർക്കുും സവോത്ന്തയമുണ്ട്.

9. ടതോഴിെോളികളുടെ ആഗരോ യവ്ുും സുരക്ഷയുും ടതോഴിെിെത്തിൽ
രരിരക്ഷിക്കുന്നു.

10. നയോയമോയ നെരെി്കമങ്ങളിൽ ടതോഴിെോളികൾക്ക്
അവ്സരമുണ്ട്.

11. രരിസ്ഥിതി ആഘോതും കുെയ്ക്കുന്നതിനുും സ്ഥോയിയോയ
നെരെിയിൽ ഊന്നുന്നതുമോയ വ്ിധത്തിൽ ബിസിനസ്
നിർവ്ഹിക്കുന്നു.

12. രുഗരോ തിയുും അനുഗയോജയതയുും നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
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മാർരനിർദ്ദേശങ്ങൾ നെപ്പാക്കൽ
സമ് തയിെുും മറുള്ളവ്ടര ആദരിച്ചുടകോണ്ടുും ബിസിനസ് നെത്തുന്നതിന്
തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പ് രരി്ശമിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആളുകടളയുും
്ബോൻഡുകടളയുും ഗരോടെ തടന്ന മൂെയവ്ത്തോയ ഒരു ആസ്തിയോണ്
ഞങ്ങളുടെ സൽഗപ്പര്. ഞങ്ങളുടെ ടതോഴിെോളികളിൽ നിന്നുും ഞങ്ങളുമോയി
ബിസിനസ് ടെയ്യുന്നവ്രിൽ നിന്നുും ഉന്നത നിെവ്ോരത്തിെുള്ള ടരരുമോറും
ഞങ്ങൾ ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു സപ്ലയർ ആകുന്നതിെൂടെ, ഞങ്ങളുടെ
അെിസ്ഥോന തതവങ്ങൾ നിങ്ങ രങ്കോളികളോകുടമന്ന്ഓര്ക്കുക.

A. തായ് യൂണിയൻ ഗ്രൂപ്പുമായി ബിസിനസ് തെയ്യുന്നതിന

ള്ള

നിർബന്ധമായ ആവശയകതകൾ
ഈ വ്ിഭോ ത്തിൽ, തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പുമോയി ഒരു ബിസിനസ് ബന്ധും
സ്ഥോരിക്കുന്നതിെുും നിെനിർത്തുന്നതിെുും ഞങ്ങളുടെ
സപ്ലയർമോർക്കോയുള്ള നിർബന്ധിത ആവ്ശയകതകൾ ഞങ്ങൾ
വ്ിവ്രിക്കുന്നു.
തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിടനോപ്പും അടെലങ്കിൽ ് ൂപ്പിന് ഗവ്ണ്ടി
്രവ്ർത്തിക്കുന്ന എെലോ സപ്ലയർമോരുും അവ്രുടെ എെലോ ്രവ്ർത്തനങ്ങളുും
ഈ നിബന്ധിത ആവ്ശയകതകൾ അനുസരിച്ചോടണന്നത്
സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ആവ്ശയടപ്പെുന്നു.

1. നിയമ്രകോരവ്ുും സമ്

തഗയോടെയുും ബിസിനസ് ത്തൽ.

കകക്കൂെി
എെലോത്തരത്തിെുള്ള കകക്കൂെിയുും അഴിമതിയുും അരഹരണവ്ുും
അടെലങ്കിൽ വ്യോജമോയ കകപ്പറെുും വ്ിെക്കിയിരിക്കുന്നു. സപ്ലയർ നെത്തുന്ന
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എെലോ വ്ോണിജയ ഇെരോെുകളിെുും കകക്കൂെി തെയുന്നതിന് രരയോപ്തമോയ
നെരെി്കമങ്ങൾ ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തോൽപ്പരയ കവ്രുദ്ധയും
സപ്ലയർക്ക് അെിവ്ുള്ള തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിടെ ഏടതങ്കിെുും ബിസിനസ്
ഇെരോെുകളിെുള്ള എെലോ തോൽപ്പരയ കവ്രുദ്ധയങ്ങളുും ഉെിതമോയ നെരെി
എെുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അവ്സരും നൽകുന്നതിന് തോയ് യൂണിയൻ
് ൂപ്പിടന അെിയിക്കുന്നതോണ്. ഒരു രോ്രീയ രോർട്ടിയുടെ ഒരു സർക്കോർ
ഔഗദയോ ിക ്രതിനിധിയുടെ അടെലങ്കിൽ തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പ്
ജീവ്നക്കോരന്ടെ സപ്ലയെുടെ ബിസിനസിെുള്ള തോൽപ്പരയും തോയ് യൂണിയൻ
് ൂപ്പുമോയി ബിസിനസ് ബന്ധത്തിൽ ഏർടപ്പെുന്നതിന് മുമ്പോയി തോയ്
യൂണിയൻ ് ൂപ്പിടന അെിയിക്കുന്നതോണ്.
സമ്മാനങ്ങൾ, ആതിഥേയതവം, വിഥനാദം
തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിമോയി ഏർടപ്പെുന്ന ഏടതോരു ബിസിനസുും അടെലങ്കിൽ
ആതിഗേയതവവ്ുും
തീർത്തുും
യുക്തിസഹവ്ുും
രൂർണ്ണമോയുും
മികച്ച
ബിസിനസ്
ബന്ധങ്ങൾ
രരിരോെിക്കുന്ന
ഉഗേശയത്തിനുള്ളതുും
തോയ്
യൂണിയൻ ് ൂപ്പ് ഭോവ്ി ബിസിനസ് എങ്ങടന നൽകുടമന്നതിടന കുെിച്ചുള്ള
തോയ്
യൂണിയൻ
് ൂപ്പിന്ടെ
തീരുമോനങ്ങടള
ഒരു
വ്ിധത്തിെുും
സവോധീനിക്കോത്തതുമോയിരിക്കണും.
സപ്ലയെുടെ
ജീവ്നക്കോർക്കുും
തോയ്
യൂണിയൻ ് ൂപ്പിന്ടെ ജീവ്നക്കോർക്കുും ഇെയിൽ സമ്മോനും നൽകുന്നത്
ഒഴിവ്ോഗക്കണ്ടതോണ്. ഔഗദയോ ികമോയി കമ്പനിക്കുും കമ്പനിക്കുും ഇെയിൽ
സമ്മോനും കകമോെുന്നത് സവീകോരയമോണ്, എന്നോൽ സുതോരയവ്ുും ശരിയോയി
ഗരഖടപ്പെുത്തുന്നതുമോയിരിക്കണും.
മൽസരവ ും എതിരാളിയ തെ വിവരങ്ങളുും
തോയ്
യൂണിയൻ
് ൂപ്പിന്ടെ
എതിരോളികടള
കുെിച്ചുള്ള
എെലോ
വ്ിവ്രങ്ങളുും
നിയമ്രകോരും
ഗശഖരിക്കുന്നതുും
എെലോ
്രസക്തമോയ
ആന്െി-്െസ്റ്ുും
മറ്
നിയമങ്ങളുും
െട്ടങ്ങളുും
അനുസരിച്ച്
നിയമ്രകോരമുള്ള
ഉഗേശയങ്ങൾക്കോയി
മോ്തും
ഉരഗയോ ിക്കുന്നതുമോയിരിക്കുും. രഹസയോത്മകമോയതുും ടരോതുഗവ്ദിയിൽ
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െഭയമെലോത്തതുമോയ
തോയ്
യൂണിയൻ
് ൂപ്പിന്ടെ
എതിരോളികടള
സുംബന്ധിച്ച
ഏടതങ്കിെുും
വ്ിവ്രങ്ങൾ
തോയ്
യൂണിയൻ
് ൂപ്പിന്
കകമോെുന്നതിന് ഒരു സന്ദർഭത്തിെുും ഒരു ്ശമവ്ുും നെത്തുന്നതെല.
സാമ്പത്തിക ദ്ദരഖകൾ, കള്ളപ്പണും തവളുപ്പിക്കൽ, ആഭ്യന്തരമായ ദ്ദഗ്െഡിുംഗ്
എെലോ
ബിസിനസ്,
ടകോഗമഴ്സസയൽ
ഇെരോെുകളുും
സുതോരയമോയി
നിർവ്ഹിക്കുകയുും
സപ്ലയെുടെ
ബുക്കുകളിെുും
ടെഗക്കോർഡുകളിെുും
കൃതയമോയി
ഗരഖടപ്പെുത്തുകയുും
ടെയ്യുന്നതോണ്.
കള്ളപ്പണും
ടവ്ളുപ്പിക്കെിനുള്ള മനഃരൂർവ്ും ഏർടപ്പെുകഗയോ അതിനുള്ള ്ശമഗമോ
ഉണ്ടോകിെല.
തോയ്
യൂണിയൻ
് ൂപ്പ്
സുംബന്ധിച്ച്
സപ്ലയെുടെ
കകവ്ശമുള്ള രഹസയോത്മക വ്ിവ്രങ്ങൾ ് ൂപ്പ് ആഭയന്തരമോയ
ഗ്െഡിും ിൽ
ഏർടപ്പെുന്നതിഗനോ
രിന്തുണയ്ക്കുന്നതിഗനോ
ഉരഗയോ ിക്കുന്നതെല.
വിവരങ്ങളുും വസ്ത വകയ ും സുംരക്ഷിക്കൽ
തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിന്ടെ രഹസയോത്മക വ്ിവ്രങ്ങളുും അെിവ്ുും
ബൗദ്ധിക
സവത്തുും
കണക്കിടെെുക്കുകയുും
സുരക്ഷിതമോക്കുകയുും
ടെയ്യുന്നതോണ്. തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പ് നൽകുന്ന എെലോ വ്ിവ്രങ്ങളുും
ആവ്ശയമോയ നിയുക്ത ഉഗേശയത്തിനോയി മോ്തും ഉരഗയോ ിക്കുന്നതോണ്.
തോയ്
യൂണിയൻ
് ൂപ്പിന്ടെ
കൺസയൂമർമോരുും
അടെലങ്കിൽ
ജീവ്നക്കോരുും ഗരോെുള്ള വ്യക്തികടള കുെിച്ചുള്ള എെലോ വ്യക്തി ത
വ്ിവ്രങ്ങളുും
അവ്യുടെ
സവകോരയതയുടെ
രരിരക്ഷണവ്ുും
അനുഗയോജയമോയ
എെലോ
സവകോരയതോ
നിയമങ്ങളുും
െട്ടങ്ങളുും
കണക്കിടെെുത്തുടകോണ്ട് കകകോരയും ടെയ്യുന്നതോണ്.
ഉൽപ്പന്ന ര ണദ്ദമന്മയ ും ഉത്തരവാദിത്തെൂർണ്ണമായ നവീകരിക്കല ും
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും
ഗസവ്നങ്ങളുും
അനുഗയോജയമോയ
കരോർ
ഗരഖകളിൽ
വ്യക്തമോക്കിയ നിർദിരതകളുും
ുണഗമന്മയുും സുരക്ഷോ മോനദണ്ഡവ്ുും
നിെഗവ്റുന്നതുും
വ്ിതരണും
ടെയ്യുന്നതുും
അവ്യുടെ
നിർദിര
ഉരഗയോ ത്തിനോയി
സുരക്ഷിതവ്ുമോയിരിക്കുും.
ഗവ്ഷ്ണവ്ുും
വ്ികസനവ്ുും ഉത്തരവ്ോദിത്തഗത്തോടെ നെത്തുന്നതുും മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ
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ശീെും അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളതുമോയിക്കുും, മോ്തമെല ടരോതുഗവ് ശോസ്്ത,
സോഗങ്കതിക, കനതിക തതവങ്ങൾ അും ീകരിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു.
നിയമങ്ങളുതെ അന ദ്ദയാജ്യത
സപ്ലയർ
്രവ്ർത്തിക്കുന്ന
രോജയങ്ങളിടെ
എെലോ
നിയമങ്ങളുും
നിയ്ന്തണങ്ങളുും
അനുസരിക്കുന്നതോണ്.
അന്തോരോ്ര
വ്യോരോരും
(ഉരഗരോധങ്ങൾ,
കയറുമതി
നിയ്ന്തണങ്ങൾ,
െിഗപ്പോർട്ടിുംഗ്
കെമകൾ
എന്നിവ്യുമോയി ബന്ധടപ്പട്ടവ് ഗരോെുള്ളത്), ഡോറ രരിരക്ഷണും, ആന്െി്െസ്റ്്/ഗകോമ്പറീഷ്ൻ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ്യുമോയി ബന്ധടപ്പട്ടവ് ഉൾടപ്പടെ
ബോധകമോയ
മടറെലോ
അന്തോരോ്ര
നിയമങ്ങളുും
നിയ്ന്തണങ്ങളുും
അനുസരിക്കുന്നതുമോണ്.
ആശങ്കകൾ െിഗപ്പോർട്ടുടെയ്യെുും ്രതികോര വ്ിരുദ്ധതയുും
ഈ ആവ്ശയകതകൾ സുംബന്ധിച്ച ഏടതോരു ആശങ്കയുും ജീവ്നക്കോർക്ക്
ഉന്നയിക്കോവ്ുന്നതോണ്. ഒരു ്രശ്നടത്ത കുെിച്ച് സുംസോരിക്കുന്ന എെലോ
ജീവ്നക്കോടരയുും
്രതികോര
്രവ്ർത്തിയിൽ
നിന്നുും
സുംരക്ഷിക്കുന്നതുമോണ്.
1.1
കകക്കൂെി,
സമ്മോനങ്ങൾ,
അതിേിസൽക്കോരും
എന്നിവ്യ്ക്ക്
എതിരോയ ബിസിനസ് സമ് തോ ്രതീക്ഷകൾ വ്ിവ്രിക്കുന്ന വ്യക്തവ്ുും
രെ്രദവ്ുമോയ
മോർ നിർഗേശങ്ങളുും
നയങ്ങളുും
നെപ്പോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അവ്
മൽസര
നിയമങ്ങളുും
തോൽപ്പരയ
കവ്രുദ്ധയങ്ങളുും
അനുസരിക്കുന്നതോണ്.
1.2
അനുഗയോജയതോ
്രശ്നങ്ങൾക്കോയുള്ള
രരിശീെനവ്ുും
െിസ്ക്റ്
നിർണ്ണയ
ടമക്കോനിസവ്ുും
നെപ്പോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അനുഗയോജയതയിെലോയ്മ
ഉരഗരോധത്തിനുും രരിഹോര നെരെി്കമങ്ങൾക്കുും വ്ിഗധയമോണ്.
1.3 രരയോപ്തമോയ സോമ്പത്തിക ഇെരോട് നയങ്ങളുും നെരെി്കമങ്ങളുും
എെലോ
സോമ്പത്തിക
ഇെരോെുകളുടെയുും
ശരിയോയ
ഗരഖടപ്പെുത്തൽ
ഉെപ്പോക്കുന്നതിനുും
സോധയതയുള്ള
കള്ളപ്പണും
ടവ്ളുപ്പിക്കൽ
തിരിച്ചെിയുന്നതിനുും
രരിരോെിക്കുന്നതോണ്.
ടവ്ളിടപ്പെുത്തോത്തഗതോ
ഗരഖടപ്പെുത്തോത്തഗതോ
ആയ
അക്കൗഗണ്ടോ
രഗണ്ടോ
സമ്പോദയഗമോ
ഉണ്ടോക്കുകഗയോ രരിരോെിക്കടപ്പെുകഗയോ ടെയ്യിെല. '
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1.4 ബിസിനസുമോഗയോ ഉൽപ്പന്ന അനുബന്ധമോഗയോ ഉള്ള എെലോ രഹസയോത്മക
വ്ിവ്രങ്ങളുും ആവ്ശയമുള്ളഗപ്പോൾ അെിയുക എന്ന അെിസ്ഥോനത്തിൽ മോ്തും
രരിമിത ്രഗവ്ശന അവ്കോശങ്ങഗളോടെ സുരക്ഷിതമോയി സൂക്ഷിക്കുന്നത്
ഉെപ്പോക്കുന്നതിന് രരയോപ്തമോയ നെരെി്കമങ്ങളുും സുംവ്ിധോനങ്ങളുും
നെപ്പോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
1.5 സപ്ലയെിൽ നിഗന്നോ സഗപ്ല ടെയിനിൽ നിഗന്നോ ഉണ്ടോകുന്ന ഏടതോരു
ഉൽപ്പന്ന ുണഗമന്മയുും അടെലങ്കിൽ സുരക്ഷോ ആശങ്കകളുും ഉെനെി തോയ്
യൂണിയൻ ് ൂപ്പിടന അെിയിക്കുന്നത് ഉെപ്പോക്കുന്നതിനുള്ള രരയോപ്തമോയ
നെരെി്കമങ്ങൾ നെപ്പോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
1.6 സപ്ലയർമോരുും അതിന്ടെ ജീവ്നക്കോരുും ബോധകമോയ എെലോ നിയമങ്ങളുും
നിയ്ന്തണങ്ങളുും അനുസരിക്കുന്നത് ഉെപ്പോക്കുന്നതിനുള്ള രരയോപ്തമോയ
നെരെി്കമങ്ങൾ നെപ്പോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
1.7 ്രതികോര ഭയമിെലോടത ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കോനോകുന്ന ഒരു െോനൽ
ജീവ്നക്കോർക്കുണ്ട്.
2. നിയമെരമായ അന ദ്ദയാജ്യതദ്ദയാതെ സവതഗ്ന്തമായി സമ്മതിക്ക കയ ും
ഗ്െമാണീകരിക്ക കയ ും തെയ്ത തതാഴിൽ വയവസ്ഥകളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ
തതാഴിൽ നിർവഹിക്ക ന്നതാണ്.
ടതോഴിൽ കരോെുും ്രോഗദശിക, ഗദശീയ ടതോഴിൽ - സോമൂഹയ സുരക്ഷോ
നിയമങ്ങളുും നിയ്ന്തണങ്ങളുും ബോധകമോയ ഒന്നിച്ചുള്ള ഉെമ്പെികളുും
അനുസരിച്ച് സ്ഥിരവ്ുും തോൽക്കോെികവ്ുമോയ ജീവ്നക്കോരുും ഔട്ട്ഗസോഴ്സസ്
ടതോഴിെോളികളുും
നയങ്ങൾ
അും ീകരിക്കുകയുും
അനുസരിക്കുകയുും
അവ്കോശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമോക്കുകയുും ടെയ്യുും.
2.1 ്രവ്ർത്തിസമയും, ഓവ്ർകെും, ഗവ്തനും, ആനുകൂെയങ്ങഗളോടെയുള്ള
അവ്ധി,
അച്ചെക്ക
ആവ്െോതി
സുംവ്ിധോനങ്ങൾങ്ങൾ
എന്നിവ്
ഗരോെുള്ള
ടതോഴിെുെമ/ടതോഴിെോളി
ബന്ധും
സുംബന്ധിച്ച
സു്രധോന
ഘെകങ്ങൾ (i) രണ്ട് കക്ഷികളുും സവത്ന്തമോയി അും ീകരിക്കുന്നു (ii)
ഗരഖോമൂെും ്രമോണീകരിക്കുന്നു (iii) ടതോഴിെുെമയുും ടതോഴിെോളിയുും
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു.
2.2
വ്യവ്സ്ഥകളുും
നിബന്ധനകളുും
ടതോഴിെോളി
വ്യക്തമോയി
മനസ്സിെോക്കുകയുും ആവ്ശയടമങ്കിൽ അവ്ന് അവ്ൾക്ക് മനസ്സിെോകുന്ന
ഭോഷ്യിൽ വ്ോക്കോൽ വ്ിശദീകരിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു.
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2.3
മോറങ്ങൾ
ടതോഴിെുെമയുും
സമ്മതിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു.

ടതോഴിെോളിയുും

ഗരഖോമൂെും

3. എലലാ തതാഴിലാളികതളയ ും ത ലയമായ ും ആദരദ്ദവാതെയ ും അന്തദ്ദസാതെയ ും
െരിരണിക്ക കയ ും തെയ്യുന്ന
ബഹുമോനഗത്തോടെയുും
അന്തഗസോടെയുും
എെലോ
ജീവ്നക്കോടരയുും
രരി ണിക്കുന്നതോണ്.
ശരീരികഗമോ
കെും ികഗമോ
മോനസികഗമോ/വ്ോക്കോെുള്ളഗതോ
ആയ
അവ്ഗഹളനത്തിഗനോ
അധിഗക്ഷരത്തിഗനോ
മറ്
രൂരത്തിെുള്ള
ഭീഷ്ണിടപ്പെുത്തെിഗനോ
ഒരു
ടതോഴിെോളിയുും
വ്ിഗധയമോകുന്നതെല.
നിയമനും,
നരരരിഹോരും,
സ്ഥോനക്കയറും, അച്ചെക്കനെരെി/ രിരിച്ചുവ്ിെൽ, അടെലങ്കിൽ വ്ിരമിക്കൽ
എന്നിവ്യിൽ ഉൾടപ്പടെ ടതോഴിെിൽ ഒരു തരത്തിെുള്ള വ്ിഗവ്െനവ്ുും
ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതെല. ജോതി, ഗദശീയത, വ്ുംശും, മതും, ്രോയും, കവ്കെയും,
െിും ഗഭദും, കവ്വ്ോഹിക നിെ, കെും ിക ആഭിമുഖയും, യൂണിയൻ
അും തവും/ രോ്രീയ ബന്ധും, ആഗരോ യരരമോയ ദൗർബെയും, അടെലങ്കിൽ
ർഭോവ്സ്ഥ
എന്നിവ്യുടെ
അെിസ്ഥോനത്തിെുള്ള
വ്ിഗവ്െനും
തെയുന്നതോണ്.
്രഗതയകിച്ച്,
വ്ിഗവ്െനത്തിന്
എളുപ്പും
വ്ിഗധയമോകോവ്ുന്ന
ടതോഴിെോളികളുടെ
അവ്കോശങ്ങളിൽ
സവ്ിഗശഷ്
്ശദ്ധ നൽകുന്നതോണ്.
3.1 ജോതി, ഗദശീയത, വ്ുംശും, മതും, ്രോയും, കവ്കെയും, െിും ഗഭദും,
കവ്വ്ോഹിക നിെ, കെും ിക ആഭിമുഖയും, യൂണിയൻ അും തവും/ രോ്രീയ
ബന്ധും, ആഗരോ യരരമോയ ദൗർബെയും, അടെലങ്കിൽ ർഭോവ്സ്ഥ എന്നിവ്യുടെ
അെിസ്ഥോനത്തിെുള്ള ഏടതങ്കിെുും രൂരത്തിെുള്ള വ്ിഗവ്െനും വ്ിെക്കുന്ന
നയങ്ങളുും
ജീവ്നക്കോരുടെ
അവ്കോശങ്ങടള
ഗബോധയടപ്പെുത്തുന്ന
നെരെി്കമങ്ങളുും നെപ്പോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
3.2
ർഭോവ്സ്ഥ രരിഗശോധനയുും വ്ിഗവ്െനത്തിന്
രൂരത്തിെുള്ള ആഗരോ യ സ്്കീനിും ുും സഹനീയമെല.

ഇെയോക്കോവ്ുന്ന

മറ്

4. ബലാൽക്കാരദ്ദത്താതെദ്ദയാ നിർബന്ധദ്ദമാ അലലാതത സവദ്ദമധയാ
അെിസ്ഥാനത്തിൽ തതാഴിൽ നിർവഹിക്ക ന്ന .
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കൂെിടത്തോഴിഗെോ
നിർബന്ധിത

കരോർ

ടതോഴിൽ

ടതോഴിഗെോ

സവീകോരയമെല.

മറ്

രൂരത്തിെുള്ളഗതോ

മോനസികവ്ുും

ആയ

ശോരീരികവ്ുമോയ

ബെ്രഗയോ ും, അെിമത്തും, മനുഷ്യക്കെത്ത് എന്നിവ് നിഗരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
4.1 ജീവ്നക്കോർ സവത്ന്തമോയി ഗജോെിയിൽ ്രഗവ്ശിക്കുന്നതുും സവമനസോടെ
ഗജോെി വ്ിട്ട് ഗരോകുന്നത് തെയോതിരിക്കുന്നതുും ഉെപ്പോക്കുന്നതിനുള്ള നിയമന
നയങ്ങളുും നെരെി്കമങ്ങളുും രരിശീെനും െഭിച്ച സ്റ്ോരുമുണ്ട്.
4.2 ടതോഴിെോളികൾക്ക് സ്ഥോനമോറത്തിനുള്ള സവോത്ന്തയമുണ്ട്, സപ്ലയെുടെ
സ്ഥെങ്ങളിൽ തടന്ന അെച്ചിെുന്നിെല.
4.3 ടതോഴിെോളികൾ അവ്രുടെ തിരിച്ചെിയൽ ഗരപ്പെുകൾ സമർപ്പിഗക്കണ്ട
ആവ്ശയമിെല.

തിരിച്ചെിയൽ

നിെനിർഗത്തണ്ടിെത്ത്,
ഗരപ്പെുകൾ

ഗരപ്പെുകൾ

ടതോഴിെോളികൾക്ക്

നിയമരരമോയി

അവ്രുടെ

ഉരഗയോ ിക്കോനോകുടമന്നത്ഉെപ്പോക്കോനുള്ള

തിരിച്ചെിയൽ
്കമീകരണങ്ങൾ

നെത്തുന്നതോണ്, മോ്തമെല ടതോഴിൽ സ്ഥെും വ്ിെുന്നതിടന

തെയുകയുമിെല.

ടതോഴിൽ കോെോവ്ധി കഴിഞ്ഞോൽ ഉെനെി ഗരപ്പെുകൾ തിരിടക നൽകുന്നതോണ്.
4.4

കരോെുകൾ

ടതോഴിെോളിക്ക്

മനസ്സിെോകുന്ന

ഭോഷ്യിെോയിരിക്കുന്നത്

ഉെപ്പോക്കുന്നതോണ്.
5. എലലാ തതാഴിലാളികൾക്ക ും ഉെിതമായ ഗ്ൊയമ ണ്ട്
15

വ്യസിൽ

തോടഴയുള്ള

വ്യക്തമോക്കിയിട്ടുള്ള

കുെഞ്ഞ

അടെലങ്കിൽ
്രോയത്തിൽ

ടതോഴിൽ
തോടഴയുള്ള

നിയമത്തിൽ
ബോെ

ഗവ്െ

അനുവ്ദിക്കുന്നതെല. എെലോത്തരും ്രവ്ർത്തനങ്ങളുും സപ്ലയെുടെ ഗനരിട്ടുള്ള
ഗമൽഗനോട്ടത്തിൽ

കീഴിെോയിരിക്കുും

നെത്തുക.
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വ്യസിൽ

തോടഴയുള്ള

ടതോഴിെോളികൾ അരകെകരമോയ ടതോഴിെിെങ്ങളിൽ ്രവ്ർത്തിക്കുന്നിടെലന്ന്
സപ്ലയർമോർ ഉെപ്പോക്കുന്നതോണ്, ്രവ്ർത്തി സമയും ദിവ്സും 8 മണിക്കൂെിൽ
കൂെോൻ രോെിെല, രോ്തി ഷ്ിഫ്റ്റിൽ (10.00 pm -6.00 am) ഗജോെി ടെയ്യോനുും രോെിെല.
5.1 ടതോഴിെിന്ടെ മിനിമും ്രോയും വ്യക്തമോക്കുന്ന ഒരു ടതോഴിൽ നയും
നെപ്പോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ്രോയ രരിഗശോധന (ഒരു തിരിച്ചെിയൽ കോർഡ് അടെലങ്കിൽ
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സർക്കോർ

നൽകുന്ന

രോസ്ഗരോർട്ട്

ഗരോെുള്ളത്)

ഉൾടപ്പടെ

ഈ

നയും

നെപ്പോക്കുന്നതിനുള്ള രെ്രദമോയ നെരെി്കമങ്ങളുമുണ്ട്.
5.2

എെലോ

സോഹെരയങ്ങളിെുും

ടെെുപ്പക്കോരോയ

ടതോഴിെോളികളുടെ

ആഗരോ യവ്ുും സുരക്ഷയുും രരി ണിക്കുന്നതോണ്. അരോയകരും അടെലങ്കിൽ
രോ്തി ഗജോെി ഗരോെുള്ള നിർദിര തരും ഗജോെിയിൽ ഈ രരിരക്ഷ അവ്ടര
ഒഴിവ്ോക്കുന്നു മോ്തമെല അധിക ്ശദ്ധയുും ്രതിബദ്ധതയുും ആവ്ശയവ്ുമോണ്.
6. എലലാ ദ്ദജ്ാലിക്കാർക്ക ും നയായമായ ദ്ദവതനും നൽകൽ
നിയമരരമോയി ഒന്നിച്ചുള്ള ഉെമ്പെികൾ വ്ഴി സ്ഥോരിതമോകുന്ന രോജയടത്ത
മിനിമും

നിയമ

നിെഗവ്റുന്നഗതോ

സ്റ്ോൻഗഡർഡുകളുും
കവ്ിയുന്നഗതോ

ആയ

നരരരിഹോര
ഗവ്തനും,

വ്യവ്സ്ഥകളുും

ഓവ്ർകെും

ഗവ്തനും,

ആനുകൂെയങ്ങൾ, ഗവ്തനഗത്തോടെയുള്ള അവ്ധി ഉൾടപ്പടെ ടമോത്തത്തിെുള്ള
നരരരിഹോര രോഗക്കജ് ടതോഴിെോളികൾക്ക് നൽകുടമന്നത് നെപ്പോക്കുകയുും
അനുസരിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നതോണ്.
6.1

ഗവ്തനങ്ങൾ,

ഏടതങ്കിെുും

ആനുകൂെയങ്ങൾ,

കിഴിക്കെുകൾ

ഇൻടസന്െീവ്ുകൾ/ഗബോണസുകൾ,

എന്നിവ്യുടെ

കൃതയമോയ

തുക

ഉൾടപ്പടെ

നരരരിഹോരത്തിന്ടെ ഘെകങ്ങൾ വ്യക്തമോയി സൂെിപ്പിക്കുന്ന സ്ലിപ്പ് ഓഗരോ
ഗവ്തന കോെയളവ്ിെുും ടതോഴിെോളികൾക്ക് െഭിക്കുും. ഓഗരോ ടതോഴിെോളിക്കുും
മനസ്സിെോകുന്ന ഭോഷ്യിൽ (ഭോഷ്കളിൽ) ഗവ്തന സ്ലിപ്പ് നൽകുന്നതോണ്.
6.2 ഗവ്തനങ്ങൾ സമയത്തുും രൂർണ്ണമോയുും നൽകുന്നതോണ്.
6.3 കുെഞ്ഞത് മിനിമും നിയമ സ്റ്ോൻഗഡർഡുകൾ അടെലങ്കിൽ ഉെിതമോയ
നെപ്പിെിരിക്കുന്ന

വ്യവ്സോയ

സ്റ്ോൻഗഡർഡുകൾ

അനുസരിച്ച്

എെലോ

ഗജോെിക്കുും നരരരിഹരും നൽകുന്നതോണ്.
6.4 നിയമരരമോയി ഒന്നിച്ചുള്ള ഉെമ്പെികൾ വ്ഴി സ്ഥോരിതമോകുന്ന രോജയടത്ത
മിനിമും

നിയമ

സ്റ്ോൻഗഡർഡുകളുും

നരരരിഹോര

വ്യവ്സ്ഥകളുും

നിെഗവ്റുന്നതോണ്.

11

6.5

നികുതികൾ

അടെലങ്കിൽ

നിയമരരമോയി

ഗസോഷ്യൽ

നിർബന്ധമോയ

സൂെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

അക്കൗണ്ടുകളിൽ

ആവ്ശയടപ്പെുന്നത്

ഗരോടെ

ഇൻഷ്ുെൻസ്

കിഴിക്കെുകൾ
അടെലങ്കിൽ
ഓഗരോ

ഗരോെുള്ള

നിയമരരമോയി

ഏജൻസികളിൽ

ഗവ്തന

നിയമും

കോെയളവ്ിെുും

നിഗക്ഷരിക്കുന്നതോണ്.
6.6 നിയമരരമോയി നിർബന്ധിത കിഴിക്കെുകളെലോടത, ഗവ്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള
മടറെലോ കിഴിക്കെുകളുും ടതോഴിെോളികളുടെ ്രകെമോയ, ഗരഖോമൂെമുള്ള
സമ്മതഗത്തോടെ മോ്തും നെത്തുന്നതോണ്.
7. എലലാ ദ്ദജ്ാലിക്കാർക്ക ും യ ക്തിസഹമായ തതാഴിൽ സമയും
ടതോഴിെോളികൾ ഗജോെിടെയ്യുന്ന രോജയടത്ത ടതോഴിൽ നിയമും അനുവ്ദിക്കുന്ന
സോധോരണ, ഓവ്ർകെും മണിക്കൂെിെുും കൂെുതൽ സമയും ടതോഴിെോളികൾ
ഗജോെി ടെഗയ്യണ്ടതിെല. ടതോഴിെോളികളുടെ മുഴുവ്ൻ ഓവ്ർകെും ഗജോെിയുും
സവഗമധയോയുള്ള അെിസ്ഥോനത്തിെോണ്.
7.1

സോധോരണ,

ഓവ്ർകെും

നെപ്പോക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗജോെി

ഓവ്ർകെും

സുംബന്ധിച്ച്

വ്യക്തമോയ

തീരുമോനിക്കുന്നതിെുും

നയങ്ങൾ

ടതോഴിെോളിയുടെ

സമ്മതും ഗനെുന്നതിെുും നിർവ്െിച്ചിട്ടുള്ള നെരെി്കമങ്ങളുണ്ട്.
7.2

ഓഗരോ

ഏഴ്സ

മണിക്കൂെടത്ത

ദിവ്സ

കോെയളവ്ിെുും

വ്ി്ശമത്തിനുള്ള

കുെഞ്ഞത്

അവ്കോശും

തുെർച്ചയോയ
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ടതോഴിെോളികൾക്കുണ്ട്.

ഉൽപ്പോദനത്തിന്ടെഗയോ ഗസവ്നത്തിന്ടെഗയോ സഹജമോയ ആവ്ശയും കോരണും
ഒരു

വ്ി്ശമ

ദിവ്സും

ടതോഴിെോളികൾ

ഗജോെി

ടെഗയ്യണ്ടതുടണ്ടങ്കിൽ,

ടതോഴിെോളികൾക്ക് അഗതത്തുെർന്ന് ഉെൻ തടന്ന രരിഹോര വ്ി്ശമ കോെയളവ്
െഭിച്ചിരിക്കണും.
7.3 ടതോഴിൽ കരോർ കരോർരരമോയ ഓവ്ർകെും അനുവ്ദിക്കുകയോടണങ്കിൽ,
ടതോഴിെോളികൾ അത് ്രകെമോയി സമ്മതിഗക്കണ്ടതുണ്ട്. ടതോഴിെോളികളുടെ
മുഴുവ്ൻ ഓവ്ർകെും വ്ർക്കുും സവഗമധയോ അെിസ്ഥോനത്തിെോണ്.
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7.4 മുഴുവ്ൻ ഓവ്ർകെും വ്ർക്കിനുും കുെഞ്ഞത് നിയമും നിർവ്െിച്ചിട്ടുള്ള
നിരക്കിൽ ്രതിരെും നൽകുന്നതോണ്.
8. എലലാ ജ്ീവനക്കാർക്ക ും നിയമും അന വദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ്ദൊതല ദ്ദഗ്െഡ്
യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാന ും ഒപ്പും/അതലലങ്കിൽ അതിൽ ദ്ദെരാന മ ള്ള
അവകാശമ ണ്ട്.
സുംഘെിക്കുന്നതിനുും
അവ്കോശങ്ങടള

ഒന്നിച്ചുള്ള

ആദരിക്കുകയുും

ഏടതങ്കിെുും

വ്ിെഗരശെിനുും

സുംഘെനയിൽ

വ്ിനിഗയോ ിക്കുന്നതിൽ

ടതോഴിെോളികൾക്കുള്ള

ബഹുമോനിക്കുകയുും

ടെയ്യുന്നതോണ്.

ഗെരുന്നതിനുള്ള

ടതോഴിെോളികൾക്ക്

ഭീഷ്ണിഗയോ

അവ്കോശും
അവ്ഗഹളനഗമോ

ഉണ്ടോകുന്നതെല.
8.1

സവത്ന്തമോയി

ഒത്തുഗെരുന്നതിനുള്ള

ഓഗരോ

ടതോഴിെോളിയുടെയുും

അവ്കോശടത്ത മോനിക്കുന്നതിന് മോഗനജർമോർക്കുും സൂപ്പർകവ്സർമോർക്കുും
ോർഡുമോർക്കുും ആവ്ശയമോയ രരിശീെനും നൽകുന്നു.
8.2

ടതോഴിെോളികൾ

അവ്രുടെ

അവ്കോശങ്ങൾ

അെിയുകയുും

മനസ്സിെോക്കുകയുും ആത്മവ്ിശവോസഗത്തോടെ വ്ിനിഗയോ ിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു.
മറ്

ടതോഴിെോളികഗളോ

മോഗനജഗരോ

അവ്കോശും

ആസവദിക്കുന്നതിൽ

തെസമുണ്ടോക്കിെല.
9. ദ്ദജ്ാലിസ്ഥലത്ത് തതാഴിലാളിയ തെ ആദ്ദരാരയവ ും സ രക്ഷയ ും
െരിരക്ഷിക്ക ന്ന
ഗജോെിയിൽ അടെലങ്കിൽ ടതോഴിെോളിയുടെ ്രവ്ർത്തന രെമോയി ഉണ്ടോകുന്ന
അരകെങ്ങളുും രരിക്കുും തെയുന്നതിന് ആഗരോ യകരമോയ, സുരക്ഷിതവ്ുമോയ
ടതോഴിൽ സ്ഥെും നൽകുന്നതോണ്.
ർഭോവ്സ്ഥ കമ്പനിടയ അെിയിച്ചിട്ടുള്ള

ർഭിണിയോയ ജീവ്നക്കോർ

അരകെകരമോയ ടതോഴിൽ സ്ഥെങ്ങളിൽ ്രവ്ർത്തിക്കുന്നിടെലന്ന് സപ്ലയർമോർ
ഉെപ്പോഗക്കണ്ടതോണ്.

ർഭിണിയോയ ജീവ്നക്കോർ 8 മണിക്കൂെിൽ കൂെുതൽ
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ഗജോെി ടെയ്യരുത്, രോ്തി ഷ്ിഫ്റ്റിെുും (10.00 pm - 06.00 am) ഗജോെി ടെയ്യരുത്.
ർഭോവ്സ്ഥയുടെ രെമോയി ആനുകൂെയങ്ങൾ നിഗഷ്ധിക്കുകഗയോ
കുെയ്ക്കുകഗയോ തരും തോഴ്സത്തുകഗയോ ടെയ്യോൻ രോെുള്ളതെല.
9.1 ജീവ്നക്കോർക്കുും കസറിൽ സന്നിഹിതരോയ മറുള്ളവ്ർക്കുും
രരിസ്ഥിതിക്കുും അരകെമുണ്ടോക്കുന്ന അരോയങ്ങൾ സപ്ലയർമോർ
തിരിച്ചെിയുകയുും നീക്കുകയുും നിയ്ന്തിക്കുകയുും ടെഗയ്യണ്ടതോണ്.
9.2 ടതോഴിൽരരമോയ ആഗരോ യത്തിനുും സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള വ്യക്തവ്ുും
രെ്രദവ്ുമോയ നയങ്ങളുും നെരെി്കമങ്ങളുും നെപ്പോക്കുകയുും
ആനുകോെികമോയി അപ്ഗഡറ് ടെയ്യുകയുും ടെയ്യുന്നതോണ്.
9.3 ടതോഴിൽരരമോയ ആഗരോ യത്തിനുും സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള നയങ്ങളുും
നെരെി്കമങ്ങളുും വ്ിരുെമോയി ആശയവ്ിനിമയും നെത്തുന്നതോണ്.
9.4 ബിസിനസ് സ്ഥെങ്ങളിൽ ്രഗവ്ശിക്കുന്ന എെലോ ടതോഴിെോളികടളയുും മറ്
ആളുകടളയുും ഗജോെിസ്ഥെത്ത് രതിയിരിക്കുന്ന അരകെങ്ങടള കുെിച്ച്
ശരിയോയ വ്ിധും അെിയിക്കുന്നതോണ് മോ്തമെല അത്തരും അരകെങ്ങൾ
ഒഴിവ്ോക്കുന്നതിന് ആവ്ശയമോയ അെിവ്ുും വ്ക്തി ത രരിരക്ഷോ
ഉരകരണവ്ുും നൽകുന്നതുമോണ്.
9.5 ടതോഴിൽ സ്ഥെങ്ങളിൽ ്രഗവ്ശിക്കുന്ന അടെലങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമോയി
ഇെടരെുന്ന എെലോ ഉഗദയോ സ്ഥടരയുും ഒരു ആഗരോ യ, സുരക്ഷോ അരകെും
ഉണ്ടോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എെുഗക്കണ്ട ഉെിതമോയ നെരെികടള കുെിച്ച്
യേോവ്ിധി അെിയിക്കുന്നതോണ്.
9.6 ഉെിതമോയ വ്യക്തി ത രരിരക്ഷണ ഉരകരണും ടതോഴിെോളിയുടെ
ടെെവ്ിൽ എെലോ ഉഗദയോ സ്ഥർക്കുും വ്ിതരണും ടെയ്യുന്നതോണ്.
9.7 ജീവ്നക്കോർക്ക് അവ്രുടെ ഗജോെി സുരക്ഷിതമോയി നിർവ്ഹിക്കുന്നതിന്
ആവ്ശയമോയ രരിശീെനും െഭിക്കുന്നു.
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9.8 ആവ്ശയമോയിെത്ത് സുരക്ഷിതവ്ുും ആഗരോ യകരവ്ുമോയ തോമസ
സോഹെരയങ്ങൾ നൽകുന്നതോണ്. കുെഞ്ഞത്, കുെിടവ്ള്ള ഗബോട്ടിൽ,
ആവ്ശയമോയ വ്ി്ശമമുെികൾ, ആവ്ശയമോയ ടവ്ന്െിഗെഷ്ൻ, രയർ
എക്റ്സിറുകൾ, അതയോവ്ശയ സുരക്ഷോ ഉരകരണും, അെിയന്തര സഹോയ കിറ്,
അെിയന്തര ടമഡിക്കൽ ടകയെിഗെക്ക് ്രഗവ്ശനും, വ്ൃത്തിയുള്ള കഡനിുംഗ്
ഏരിയ, ഉെിതമോയ ടവ്ളിച്ചമുള്ള വ്ർക്ക് ഗസ്റ്ഷ്നുകൾ എന്നിവ്
നൽകിയിരിക്കണും.
10. നയായമായ നെെെിഗ്കമങ്ങളിൽ തതാഴിലാളികൾക്ക് ഗ്െദ്ദവശനും
ടതോഴിൽ ബന്ധത്തിന്ടെ ഭോ മോയി ഉണ്ടോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ്ദുതവ്ുും
നിഷ്രക്ഷവ്ുും നയോയവ്ുമോയ രരിഹോരും നൽകുന്ന സുതോരയവ്ുും നയോയവ്ുും
രഹസയോത്മകവ്ുമോയ നെരെി്കമങ്ങൾ ടതോഴിെോളികൾക്ക് നൽകുന്നതോണ്.
10.1 നെരെി്കമങ്ങൾ (i) രരോതിടപ്പെുന്നതിനുും നിർഗേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുും
ആവ്െോതികൾ രരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള രെ്രദമോയ, ്രഗവ്ശനക്ഷമമോയ
െോനെുകൾ നൽകുകയുും (ii) വ്ിഷ്യും രൂർണ്ണമോയി അഗനവഷ്ിക്കുകയുും
്ദുതവ്ുും രക്ഷരോത രഹിതവ്ുും നയോയവ്ുമോയ രരിഹോരും നൽകുകയുും
ടെയ്യുന്നു.
10.2 ആവ്െോതി ്ര്കിയയുടെ ്രവ്ർത്തനെോനെുകൾ വ്യോരകമോയി
ആശയവ്ിനിമയും നെത്തുകയുും രരോതിക്കോരന്ടെ രഹസയോത്മക്ത
ഉെപ്പുവ്രുത്തുകയുും (തോൽപ്പരയടപ്പെുടന്നങ്കിൽ) ്രതികോരും വ്ിെക്കുകയുും
ടെയ്യുന്നു.
11. സ സ്ഥിരതതയ സവീകരിക്ക കയ ും െരിസ്ഥിതി ആഘാതും ക റയ്ക്ക കയ ും
തെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ബിസിനസ് നെത്ത ന്ന
്രവ്ർത്തനങ്ങൾ, ഗസോഴ്സസിുംഗ്, നിർമ്മോണും, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്ിതരണും,
ഗസവ്നങ്ങളുടെ െഭയമോക്കൽ എന്നിവ് രരിസ്ഥിതിടയ സുംരക്ഷിക്കുകയുും
കോത്തുസൂക്ഷിക്കുകയുും ടെയ്യുക എന്ന െക്ഷയഗത്തോടെയുും രോരിസ്ഥിതിക
നിയമങ്ങളുും നിയ്ന്തണങ്ങളുും അനുസരിച്ചുും നെത്തുന്നതോണ്.
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11.1 ആവ്ശയമോയ എെലോ നിയമ അനുമതികളുും സവീകരിച്ചുള്ള
്രവ്ർത്തനങ്ങളോകുും നിർവ്ഹിക്കുക.
11.2 ആവ്ശയമോയ എെലോ നിയമ അനുമതികടള കുെിച്ചുള്ള അെിവ്
നൽകുന്നതിനുും അതനുസരിച്ച് ്രവ്ർത്തിക്കുന്നതിനുും ഉഗദയോ സ്ഥർക്ക്
രരിശീെനും നൽകുന്നതോണ്.
11.3 നിയമ അനുഗയോജയത മോഗനജുടെയ്യുന്നതിന് ഒരു രെ്രദമോയ
രോരിസ്ഥിതിക മോഗനജ്ടമന്് പ്ലോൻ നെപ്പോഗക്കണ്ടതുണ്ട്. അരകെകരമോയ
ടകമിക്കെുകളുടെ ഉരഗയോ ും, രോഴ്സവ്സ്തുക്കൾ, മെിന ജെും, വ്ോയു
മെിനീകരണും; ടവ്ള്ളത്തിന്ടെയുും ഊർജ്ജത്തിന്ടെയുും ഉരഗയോ ും
എന്നിവ്യിഗെക്ക് മോ്തമോയി ഇത് രരിമിതടപ്പെുത്തിയിട്ടിെല.
12. െ ദ്ദരാരതിയ ും അന ദ്ദയാജ്യതയ ും നിരീക്ഷിക്കൽ
നിർമ്മോണ ഗക്ന്ദങ്ങളിടെ അ്രഖയോരിത ഓൺ-കസറ് രരിഗശോധനകൾ,
ടതോഴിെോളികളുടെ തോമസ സൗകരയും, ടതോഴിെുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട
ബുക്കുകളുടെയുും ഗരഖകളുടെയുും അവ്ഗെോകനും, ടതോഴിെോളികളുമോയുള്ള
സവകോരയ അഭിമുഖങ്ങൾ എന്നിവ് ഉൾടപ്പടെ ഈ ടരറുമോറച്ചട്ടത്തിന്ടെ
അനുഗയോജയത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ്രവ്ർത്തനങ്ങളുടെ
നിരീക്ഷണത്തിനോയി തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിനുും സബ്സിഡിയെികൾക്കുും
അതിന്ടെ നിയുക്ത ഏജന്െുമോർക്കുും സപ്ലയർ അും ീകോരും നൽകുന്നു.
നിർമ്മോതോക്കൾ ടരരുമോറച്ചട്ടഗത്തോെുള്ള അനുഗയോജയത
്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവ്ശയമോഗയക്കോവ്ുന്ന എെലോ ഓൺ കസറ്
്രമോണീകരണവ്ുും രരിരോെിക്കുും.
B െുംഘനങ്ങൾ െിഗപ്പോർട്ട് ടെയ്യൽ
ഈ ട്രോവ്ിഷ്നുകൾ തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പുമോയി കരോെിഗെർടപ്പെുന്ന എെലോ
സപ്ലയർമോർക്കുും ബോധകമോണ്. സപ്ലയർമോർക്ക് ഗവ്ണ്ടി സഗപ്ലകൾ
നിർവ്ഹിക്കുന്നവ്രുും ഔട്ട്ഗസോഴ്സസർമോരുും തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിന്
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്ിൽക്കുകഗയോ ഗസവ്നങ്ങൾ െഭയമോക്കുകഗയോ ടെയ്യുന്ന ഉരസപ്ലയർമോരുും അടെലങ്കിൽ ഔട്ട്ഗസോഴ്സസിുംഗ് കമ്പനികളുും ഈ വ്യവ്സ്ഥകൾ
അനുസരിക്കുടമ
ന്നത് സപ്ലയർമാർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
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1. സപ്ലയെുടെ അെിവ്ിൽ ടരെുന്ന ഈ ഗരോളിസി അനുസരിക്കുന്നതിടെ
ഏടതോരു രരോജയവ്ുും (തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിന്ടെ അടെലങ്കിൽ തോയ്
യൂണിയൻ ് ൂപ്പിന് ഗവ്ണ്ടി ്രവ്ർത്തിക്കുന്ന ഏടതോരോളുടെയുും രരോജയും
ഉൾടപ്പെുന്നു), തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പിന് ഉെനെി െിഗപ്പോർട്ട് ടെഗയ്യണ്ടതോണ്.
അങ്ങടന ടെയ്യുന്നതിെുള്ള രരോജയും ഈ ടരരുമോറച്ചട്ടത്തിന്ടെ ഒരു
െുംഘനമോയിരിക്കുും.
2. യേോർത്ഥത്തിെുള്ള അടെലങ്കിൽ സുംശയകരമോയ െുംഘനങ്ങൾ െിഗപ്പോർട്ട്
ടെയ്യുന്നവ്ർടക്കതിടര ്രതികോരത്തിന്ടെ ഏടതങ്കിെുും ഭയപ്പോെിെലോടത
സപ്ലയർമോരുും ടതോഴിെോളികളുും സുംസോരിക്കുന്ന ഒരു സുംസ്കോരടത്ത
ഞങ്ങൾ ശക്തമോയി രിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
3. ഉത്തമ വ്ിശവോസത്തിൽ െിഗപ്പോർട്ട് ടെയ്ത ഏടതങ്കിെുും
അനുവ്ർത്തനമിെലോയ്മയുടെ സന്ദർഭും തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പ്
അഗനവഷ്ിക്കുകയുും കടണ്ടത്തെുകൾ സപ്ലയെുമോയി െർച്ച ടെയ്യുകയുും
ടെയ്യുും. അത്തരത്തിെുള്ള ഏടതോരു അഗനവഷ്ണടത്തയുും സപ്ലയർ
സഹോയിഗക്കണ്ടതുും യുക്തിസഹമോയി അഭയർത്ഥിക്കുന്ന ഏടതോരു
വ്ിവ്രവ്ുും െഭയമോഗക്കണ്ടതുമോണ്.
4. രരിഹോരും ആവ്ശയമോവ്ുകയോടണങ്കിൽ, സപ്ലയർ തോയ് യൂണിയൻ
് ൂപ്പിടന അെിയിക്കുകയുും വ്ീഴ്സെ രെ്രദമോയുും സമയബന്ധിതമോയുും
രരിഹരിക്കുന്നതിന് തിരുത്തൽ നെരെിക്കുള്ള പ്ലോൻ നെപ്പോക്കുകയുും
ടെയ്യുടമന്ന് ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
5. സപ്ലയർമോരുും അവ്രുടെ ജീവ്നക്കോരുും അടെലങ്കിൽ കരോെുകോരുും ഈ
ടരരുമോറച്ചട്ടത്തിന്ടെ യേോർത്ഥത്തിെുള്ള അടെലങ്കിൽ സുംശയിക്കുന്ന
െുംഘനങ്ങൾ ഗരോൺ വ്ഴിഗയോ ഓൺകെൻ വ്ഴിഗയോ തോയ് യൂണിയൻ
് ൂപ്പിന് െിഗപ്പോർട്ട് ടെയ്ഗതക്കോും. െിഗപ്പോർട്ടുകൾ രഹസയോത്മകമോയുും
അജ്ഞോതമോയുും സമർപ്പിക്കോനുും സോധിക്കുും (നിയമും
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അനുവ്ദിക്കുന്നയിെത്ത്).
െുംഘനങ്ങൾ െിഗപ്പോർട്ട് ടെയ്യുന്നതിനുള്ള െോനെുകൾ ഇനിപ്പെയുന്നു:
ഡയെക്റ്െർ ഓഫ്റ് സടസ്റ്യിനബിൾ ടഡവ്െപ്പ്ടമന്്
തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പ്
979/12രഗഹോെിഗയോതിൻ ഗെോഡ്, സോുംടസകന്ന, രയോകത, ബോഗങ്കോക്ക്,
തോയ്െൻഡ്
ടെെിഗരോൺ+ 66 (0)2-298-0024
രോക്റ്സ്കമൽ + 66 (0)2-298-0024
ഇടമയിൽ: laborCoC@thaiunion.co.th
ഗ്രോജക്റ്റ് ISSARA
ടതോഴിൽ അവ്കോശങ്ങൾ, സർക്കോർ രജിസ്ഗ്െഷ്ൻ, ്ര്കിയകൾ എന്നിവ്
സുംബന്ധിച്ച് കുെിഗയറ ടതോഴിെോളികൾക്കോയുള്ള വ്ിവ്രങ്ങൾ അടെലങ്കിൽ
ഒരു ഗകസ് െിഗപ്പോർട്ട് ടെയ്യോൻ തോയ്െൻഡിൽ 24 മണിക്കൂർ ഗദശീയ വ്ർക്കർ
ഓൺകെൻ സഹോയും അഭയർത്ഥിക്കുന്നതിന്:
മയോന്മോർ ഭോഷ്: +66-80-456-5560
െോഗവ്ോ, തോയ് ഭോഷ്: +66-86-967-2891
ടഖമർ ഭോഷ്: +66-86-968-6085
ടവ്ബ്: www.projectissara.org
6. ഈ ടരരുമോറച്ചട്ടും അനുസരിക്കുന്നതിൽ അടെലങ്കിൽ ശുരോർശ ടെയ്യുന്ന
രരിഹോര നെരെിയിൽ വ്ീഴ്സെവ്രുത്തുന്നത് സപ്ലയെുടെ കരോർ ശോശവതമോയി
നീക്കും ടെയ്യുന്നതിനുും നിയമ നെരെിക്കുും ഇെയോക്കുും.
20 ഓ സ്റ്് 2015-ൽ ്രഖയോരിച്ചത്.
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ഒപ്പിദ്ദെണ്ടത്
സ്ഥിരീകരണവ ും അുംരീകാരവ ും
തോയ് യൂണിയൻ ് ൂപ്പ് ബിസിനസ് എത്തിക്റ്സുും ടതോഴിൽ ടരരുമോറച്ചട്ടവ്ുും
ഞോൻ രൂർണ്ണമോയി വ്ോയിക്കുകയുും മനസ്സിെോക്കുകയുും ടെയ്തതോയി
ഇതിനോൽ സോക്ഷയടപ്പെുത്തുന്നു. എന്ടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു അും ീകൃത
്രതിനിധി എന്ന നിെയിൽ, ഞോനുും എന്ടെ കമ്പനിയുും ഈ ടരരുമോറച്ചട്ടവ്ുും
അതിടെ എെലോ തതവങ്ങളുും അനുസരിച്ച് ്രവ്ർത്തിക്കുന്നതുമോടണന്ന്
ഇതിനോൽ ്രസ്തോവ്ിക്കുന്നു.
സപ്ലയർ: _______________________
വ്ിെോസും: _______________________
ഗ്െതിനിധി: _______________________
ഒപ്പ്: _______________________
തീയതി: _______________________
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