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ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍ ଗୁ୍ରପ୍ 
ବ୍ୟବ୍ସାୟର ନନୈତକି ମଲୂ୍ୟନବ୍ାଧ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଆଚରଣ ସଂହତିା 

ଆମ ନ ାଗ୍ରାଣକାରୀଙ୍କ ସହଭାଗି୍ରତାନର କା ୍ୟ କରିବ୍ା 
 
ଉପକ୍ରମ 
 
ସାର୍ବଜନୀନ ମାନର୍ୀୟ ଅଧିକାର ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍ ଫ୍ରାଫ୍ଜନ୍ ପ୍ରଡକଟସ ପର୍ିିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଫ୍େଡ ଏର୍ଂ ଏହାର 
ଫ୍ ୌଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରୃ୍ନ୍ଦଙୁ୍କ, ର୍ର୍ତ୍ବମାନଠାରୁ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ଭାର୍ଫ୍ର ଅଭିହତି କରାଯିର୍, ଯାହାକ ିସମସ୍ତ କମବଚାରୀ/ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ 
ସୁରକି୍ଷତ ଓ ନରିଫ୍ପକ୍ଷ ଆଚରଣ  ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ। 
 
ଏହା ହାସଲ କରିର୍ା ପାଇଁ ଆମ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭର୍ ଆହରଣଫ୍ର ସହାୟତା କରଥିାନ୍ତ।ି ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ସମାନ ନୀତ ି
ପ୍ରଫ୍ୟା  କରଥିାଉ ଏର୍ଂ ଆମର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀମାଫ୍ନ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଭାର୍ଫ୍ର ଚହି୍ନତି ଫ୍ହାଇଥାନ୍ତ।ି ଏହ ିଆଚରଣ  ସଂହତିା 
ଆଫ୍ମ ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ତଥା ଭର୍ଷି୍ୟତଫ୍ର ଆମ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁ ତାହା ଫ୍ସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଫ୍ଦର୍ା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ।  
 
ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ର ଆଚରଣ  ସଂହତିାଫ୍ର ଆମର ର୍ୟର୍ସାୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତ ି ରହଥିିର୍ା ନଷି୍ଠା, ଅଖଣ୍ଡତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏର୍ଂ 
ସାର୍ବଜନୀନ ମାନର୍ୀୟ ଅଧିକାର ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନ ଓ ପରିଚାଳନା ର୍ୟାପି ମୁଖୟ ଶ୍ରମିକ ନୀତକୁି ଫ୍ନଇ  ଠତି। ଏହ ିଆଚରଣ  ସଂହତିା 
ଏକ ଢ଼ାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କଫ୍ର, ଯାହା ମାଧ୍ୟମଫ୍ର ଆଫ୍ମ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱର୍ାନ ଆହରଣ  ଲକ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରୟାସ ଧାଯବୟ କରଥିାଉ। ଫ୍କର୍ଳ 
ଫ୍ଯଉଁ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀମାଫ୍ନ ଆମ ପରି ମୂଲୟଫ୍ର୍ାଧ ଆଚରଣ  କରଥିାନ୍ତ ି ଏର୍ଂ ଆମ ଆଚରଣ  ସଂହତିା ଅନୁଯାୟୀ କାଯବୟ 
କରଥିାନ୍ତ,ି ଆଫ୍ମ ତାଙ୍କ ସହତି କାଯବୟ କରଥିାଉ। ଫ୍ସମାଫ୍ନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନଶିି୍ଚତ କରରି୍ା ପାଇଁ, ଫ୍କୌଣସି ତୁେ ିଥିଫ୍ଲ ସଂଫ୍ ାଧନ 
କରିର୍ା ପାଇଁ ଏର୍ଂ କ୍ରମା ତ ଭାର୍ଫ୍ର ଫ୍ମୌଳକି ନୀତଫି୍ର ଉନ୍ନତ ିଆଣିର୍ା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ଫ୍ହର୍ା ଆର୍ ୟକ, ଯାହାକ ିଏହ ିନୀତରି 
ଫ୍ମୌଳକି ଆଧାର ସଷୃ୍ଟି କରଥିାଏ।  
 
ଆମର ଆଚରଣ  ସଂହତିା ଫ୍ମୌଳକି ନୀତରି ପ୍ରତେି ିଅଂ ର ଆର୍ ୟକତା ନରି୍ଦ୍ବାରଣ କରଥିାଏ ଓ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରଥିାଏ।  
 
ନମୌଳିକ ନୀତଗୁି୍ରଡକି  
 
ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ର୍ୟାପି ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ଧାରଣଫ୍ଯା ୟ ଅଭିରୃ୍ର୍ଦ୍ି ପାଇ ଁଆଫ୍ମ ଫ୍ଦଇଥିର୍ା ପ୍ରତ ୁିତ ି ପୂରଣ କରରି୍ା ପାଇ ଁଫ୍ସାସସଂ ର୍ା 
ଆହରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଫ୍ହାଇଥାଉ ଏର୍ଂ ଏ ଫ୍କ୍ଷତ୍ରଫ୍ର ଆଫ୍ମ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ମାନଦଣ୍ଡ  ଳି୍ପ ଫ୍କ୍ଷତ୍ରଫ୍ର ନରି୍ଦ୍ବାରଣ କରଛୁି। ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ଆମ 
ର୍ୟର୍ସାୟର ପ୍ରତେି ି ଉପାଦାନଫ୍ର ଏହ ି ମାନାଙ୍କ ୁଡକୁି ର୍ଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନଫ୍ର ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ ଏର୍ଂ ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ଆମର 



 

2 
 

ଫ୍ଯା ାଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହପିରି ର୍ଳଷି୍ଠ ଧାରଣଫ୍ଯା ୟ ନୀତ ିହାସଲ କରରି୍ା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରରି୍ାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ୟୁଏନ 
ଫ୍ ିାର୍ାଲ କମ୍ପାକଟର ସଦସୟ ଏର୍ଂ ଆଫ୍ମ୍ଭ ୧୦େ ିସାର୍ବଜନୀନ ନୀତରି ପ୍ରଚଳନ, ପ୍ରକା  ଓ ପ୍ରସାର ପାଇ ଁପ୍ରତ ୁିତରି୍ର୍ଦ୍। 
 
ଫ୍ଯଉଁ ଫ୍ମୌଳକି ନୀତ ୁିଡକି ଆମ ଆଚରଣ ସଂହତିାର ମଳୂ ଆଧାର ଫ୍ସସରୁ୍ ଆନ୍ତଜବାତୀୟ ସ୍ତରଫ୍ର ଅନୁଫ୍ମାଦତି ମାନାଙ୍କ ଏର୍ଂ 
ଫ୍ସ ୁଡକି ଆମର ର୍ଭିିନ୍ନ କାଯବୟ ପରଚିାଳନାଫ୍ର ନହିତି ରହଛି।ି 

 
 
1. ର୍ୟର୍ସାୟ ନୟିମ ସମ୍ମତ ଭାର୍ଫ୍ର ଏର୍ଂ ଅଖଣ୍ଡତାର ସହତି ପରଚିାଳନା କରାଯାଉଛ।ି 
2. କାଯବୟ ମକୁ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ସମ୍ମତ ଫ୍ହର୍ା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛ ିଏର୍ଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସସୁଂ ତ ନଯୁିକି୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ 

କରାଯାଇଛ।ି 
3. ସମସ୍ତ କମବଚାରୀଙୁ୍କ ସମାନ ଦୃଷି୍ଟଫ୍ର ଫ୍ଦଖାଯାଏ ଓ ସମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା  ୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଏ। 
4. କାଯବୟ ଫ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାର୍ଫ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାରଫ୍ର ର୍ଳ ପ୍ରଫ୍ୟା  କର ିକମିବା ର୍ାଧ୍ୟର୍ାଧକତାଫ୍ର ଶ୍ରମିକ କାମ 

କରନ୍ତ ିନାହିଁ।  
5. ସମସ୍ତ କମବଚାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ର୍ୟସର ଫ୍ହର୍ା ଆର୍ ୟକ। 
6. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ମଜୁରୀ ଦଆିଯାଏ।  
7. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାଥବ କାଯବୟ ନରି୍ବଣ୍ଟ ରହଛି।ି 
8. ସମସ୍ତ କମବଚାରୀ ନଜିର ଫ୍େଡ୍ ୟୁନଅିନ୍ଫ୍ର ଫ୍ଯା  ଫ୍ଦର୍ା ଏର୍ଂ  ଠନ କରରି୍ା ଏର୍ଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳତି ଭାର୍ଫ୍ର 

ଦାର୍ ିଉପସ୍ଥାପନ କରରି୍ା ପାଇଁ ମକୁ୍ତ। 
9. କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନରିାପର୍ତ୍ା ସୁରକି୍ଷତ ରଖାଯାଇଥାଏ। 
10. ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ନରିାଫ୍ପକ୍ଷ ପର୍ଦ୍ତ ିଫ୍ଦଇ  ତ ିକରଥିାନ୍ତ।ି 
11. ର୍ୟର୍ସାୟ ଏପର ି ଭାର୍ଫ୍ର ପରଚିାଳନା କରାଯାଏ ଯାହାଫଳଫ୍ର ଏହା ଧାରଣଫ୍ଯା ୟ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଓ ପରଫି୍ର୍  ଉପଫ୍ର 

କ୍ଷତକିାରକ ପ୍ରଭାର୍ କମ୍ ରହଥିାଏ। 
12. ଅଗ୍ର ତ ିଓ ସୁସଙ୍ଗତ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଧାନ କରରି୍ା  

 
ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ନନିଦ୍ଶନାମା 
 
ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ଅତୟନ୍ତ ସାଧୁତାର ସହ ଓ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦ ବନ କର ିର୍ୟର୍ସାୟ କରରି୍ା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ। ଆମର ସୁନାମ 
ଫ୍ହଉଛ ିଆମର ସମ୍ମତ,ି ଏହା ଆମର ର୍ୟକି୍ତ ଓ ଆମର ବ୍ରାଣ୍୍ଡ ପର ିମଲୂୟର୍ାନ। ଆଫ୍ମ ଆମର ସମସ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କଠାରୁ, ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ଆମ 
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ସହତି ର୍ୟର୍ସାୟ କରୁଛନ୍ତ,ି ଫ୍ସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଫ୍ର୍ବାଚ୍ଚ ମାନର ଆଚରଣ ଆ ା କରୁଛୁ। ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଫ୍ହର୍ା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତ ି
ଫ୍ଯ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ଫ୍ମୌଳକି ନୀତ ିଅନୁସରଣ କରନ୍ତ।ି 
 
A. ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍ ଗୁ୍ରନପ୍ର ବ୍ୟବ୍ସାୟ କରିବ୍ା ପାଇଁ ବ୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବ୍ଶୟକତାଗୁ୍ରଡକି  
 
ଏହ ିର୍ଭିା ଫ୍ର, ଆଫ୍ମ୍ଭମାଫ୍ନ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ସହତି ଏକ ର୍ୟାର୍ସାୟିକ ସମ୍ପର୍ତ ର୍ଜାୟ ରଖିର୍ା ପାଇ ଁଏର୍ଂ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରରି୍ା ପାଇ ଁ
ଆମର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ନମିଫ୍ନ୍ତ ର୍ାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଆର୍ ୟକତା ୁଡକି ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରୁଛୁ। 
 
ଆଫ୍ମ ଆର୍ଶ୍ୟକ କରୁଛୁ ଫ୍ଯ ସମସ୍ତ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ସହତି ର୍ା ପାଇ ଁକାଯବୟ କରନ୍ତ ିଫ୍ସମାଫ୍ନ ଏହ ି
ର୍ାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଆର୍ ୟକତା ସହତି ସୁସଙ୍ଗତ ସମସ୍ତ କାଯବୟଫ୍ର ସୁନଶିି୍ଚତ କରରି୍ା, ତଥା ପାଳନ କରରି୍ା ଆର୍ ୟକ: 
1. ଆଇନ ସମ୍ମତ ଭାର୍ଫ୍ର ଏର୍ଂ ଅଖଣ୍ଡତାର ସହତି ର୍ୟର୍ସାୟ ପରଚିାଳନା କରାଯାଇଥାଏ:  
ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ଦର୍ା 
ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସ ି ଉପାୟଫ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଫ୍ଦର୍ା, ଦୁନବୀତ,ି ର୍ଳପ୍ରଫ୍ୟା  କମିବା ଦମନମଳୂକ କାଯବୟ ନଫି୍ଷ୍ଧ ଏର୍ଂ 
ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିର୍ା ସମସ୍ତ ର୍ାଣିଜୟ କାଯବୟକଳାପଫ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଏଡ଼ାଇର୍ା ପାଇଁ ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ପର୍ଦ୍ତ ିସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ।ି 
ସ୍ୱାଥବଫ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ 
ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ସହତି ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟର୍ସାୟ କାରର୍ାରଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି ସ୍ୱାଥବହାନୀ ଫ୍ହଉଥିଫ୍ଲ, ଫ୍ଯଉଁ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ 
ସଫ୍ଚତନ ଥାଆନ୍ତ ି ଫ୍ସ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ନକିେଫ୍ର ଫ୍ର୍ାଷ୍ଣା କରଫି୍ର୍, ଯାହା ଫଳଫ୍ର ଆଫ୍ମ ଉପଯୁକ୍ତ କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 
କରପିାରରୁି୍। ଫ୍କୌଣସି ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ର୍ୟର୍ସାୟଫ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କମିବା ରାଜଫ୍ନୈତକି ଦଳର ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କର କମିବା ଥାଇ 
ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ର କମବଚାରୀଙ୍କର ମାଲିକାନା କମିବା ସ୍ୱାଥବ ରହଥିିର୍ା ର୍େଣାଫ୍ର ଆ ୁଆ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ସହତି ଫ୍କୌଣସ ିର୍ୟର୍ସାୟ 
ସମ୍ପର୍ତଫ୍ର ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ପ୍ରଫ୍ର୍  କରରି୍ା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ର୍ାଷ୍ଣା କରାଯାଇଥାଏ। 
 
ଉପହାର, ଆତଥିୟ ଏବ୍ଂ ମନନାରଞ୍ଜନ 
ଫ୍ଯ ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟାର୍ସାୟିକ ମଫ୍ନାରଞ୍ଜନ ଏର୍ଂ ଆତଥିୟ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ପାଇ ଁଯଥାଥବ ପ୍ରକୃତରି ଫ୍ହାଇଥାଏ, ଏହା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର 
ଉର୍ତ୍ମ ର୍ୟାର୍ସାୟିକ ସମ୍ପର୍ତ ର୍ଜାୟ ରଖିର୍ା ପାଇ ଁଫ୍ହାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସ ିପ୍ରକାଫ୍ର ଥାଇ ୟୁନଅନ୍  ୁପ୍ର ଭର୍ଷି୍ୟତ ର୍ୟର୍ସାୟଫ୍ର 
ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ କପିରି ପୁରସ୍କାର ଫ୍ଦଇଥାଏ ଫ୍ସହ ି ନଷି୍ପର୍ତ୍କୁି ପ୍ରଭାର୍ତି କରରି୍ା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଫ୍ହାଇନଥାଏ। ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ 
କମବଚାରୀ ଏର୍ଂ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ର କମବଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଫ୍ର ଉପହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏଡ଼ାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ। ର୍ଧିିର୍ର୍ଦ୍ ଭାର୍ଫ୍ର 
କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଉପହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଫ୍ହର୍ା ତଥା ସଠକି୍ ଭାର୍ଫ୍ର ଫ୍ରକଡବ 
କରାଯିର୍ା ଆର୍ ୟକ। 
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ପ୍ରତନି ାଗି୍ରତା ଏବ୍ଂ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କର ସୂଚନା  
ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଫ୍ର୍ୈଧାନକି ଉପାୟଫ୍ର ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏହା ଫ୍କର୍ଳ ଯଥାଥବ 
ଭରସା ହାନକିାରୀ ଓ ଅନୟାନୟ ନୀତ ିନୟିମ ସହ ସୁସଙ୍ଗତ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନ ତ ଭାର୍ଫ୍ର ର୍ୟର୍ହାର କରାଯିର୍। ଫ୍କୌଣସ ିସମୟଫ୍ର 
ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାଫ୍ର ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ଫ୍କୌଣସି ସୂଚନା ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ର ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଯାହାକ ିଫ୍ ାପନୀୟ ଫ୍ହାଇଥାଏ 
ଫ୍ସମାନଙୁ୍କ କମିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଫ୍ଡାଫ୍ମନଫ୍ର ପ୍ରକା  କରରି୍ ନାହିଁ। 
 
 ଆଥକି ନରକଡ୍, ଟଙ୍କା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବ୍ଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ କାରବ୍ାର  
ସମସ୍ତ ର୍ୟର୍ସାୟ ଓ ର୍ାଣିଜୟ କାରର୍ାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରାଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ସଠକି୍ ଭାର୍ଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ର୍ହ ିଓ ଫ୍ରକଡବଫ୍ର େପିି 
ରଖାଯାଇଥାଏ। େଙ୍କା ସଞ୍ଚାଳନ ର୍ା ମନ ିଲଣ୍ଡରଂିଫ୍ର ପ୍ରଫ୍ର୍  କରରି୍ା ପାଇଁ ଉଦୟମ କରାଯାଇନଥାଏ ର୍ା ପ୍ରକୃତଫ୍ର କରାଯାଇନଥାଏ। 
ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ନକିେଫ୍ର ରହଥିିର୍ା ଫ୍କୌଣସି ଫ୍ ାପନୀୟ ସୂଚନା ଆଭୟନ୍ତରୀଣ କାରର୍ାରଫ୍ର 
ସହଫ୍ଯା  ପାଇ ଁକମିବା ର୍ୟର୍ହାର ପାଇଁ ର୍ୟର୍ହାର ଫ୍ହାଇନଥାଏ। 
 
ସୂଚନା ଓ ସମ୍ପତି୍ତ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବ୍ା 
ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ର ଫ୍ ାପନୀୟ ସୂଚନା, ଜ୍ଞାନ ଏର୍ଂ ଫ୍ନୈତକି ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ସମ୍ମାନ ଦଆିଯାଇଥାଏ ଓ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଥାଇ 
ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଦଆିଯାଇଥିର୍ା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଫ୍କର୍ଳ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ଓ ନରି୍ଦ୍ବାରତି ଉଫ୍ଦ୍ଦ ୟଫ୍ର ର୍ୟର୍ହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫ୍କୌଣସ ି
ର୍ୟକି୍ତଙ୍କ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ସମସ୍ତ କମିବା ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟକି୍ତ ତ ସୂଚନା ଫ୍ଯପରକି ି ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ର ଉପଫ୍ଭାକ୍ତା ଏର୍ଂ କମବଚାରୀମାନଙ୍କ 
ସୂଚନାଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରତ ିସସମାନଙ୍କ ଫ୍ ାପନୀୟତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ ିଯଥାଥବ ସମ୍ମାନ ସହତି ଏର୍ଂ ସମସ୍ତ ଯଥାଥବ ଫ୍ ାପନୀୟତା ନୀତ ିଓ 
ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ପରଚିାଳନା କରାଯାଇଥାଏ।  
 
ଉତ୍ପାଦ ଗୁ୍ରଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍୍ଣ୍ତା ଅଭିନବ୍ତା  
ଉତ୍ପାଦ ଓ ଫ୍ସର୍ା ଯଥାଥବ ଚୁକି୍ତ ରାଜନିାମା ଦଲିଲଫ୍ର ନରି୍ଦ୍ବାରଣ କରାଯାଇଥିର୍ା ନରିାପର୍ତ୍ା ମାନଦଣ୍ଡ ଏର୍ଂ  ୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ନରି୍ଦ୍ବାରଣ 
ପୂରଣ କର ିଫ୍ଯା ାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏ ୁଡକି ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ର୍ୟର୍ହାର ପାଇଁ ନରିାପଦ ଫ୍ହାଇଥାଏ। ଦାୟିତ୍ୱର ସହ  ଫ୍ର୍ଷ୍ଣା ଓ ର୍କିା  
କାଯବୟ ପରଚିାଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏ ୁଡକି ଉନ୍ନତ ସନୌଦାନକି ର୍ଧିି ଉପଫ୍ର ଆଧାରତି ଫ୍ହାଇଥାଏ ଓ ସାଧାରଣତଃ ର୍ଜି୍ଞାନ ସମ୍ମତ, 
ଜ୍ଞାନଫ୍କୌ ଳଯୁକ୍ତ ଓ ସନୌତକି ନୀତ ିଉପଫ୍ର ଆଧାରତି ଫ୍ହାଇଥାଏ।  
 
ଆଇନର ଅନୁପାଳନ 
ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ କାଯବୟ କରୁଥିର୍ା ଫ୍ଦ  ୁଡକିର ସମସ୍ତ ଆଇନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତବଜାତୀୟ ଆଇନ ଓ ନୀତ ିତଥା 
ଆନ୍ତଜବାତୀୟ କାରର୍ାର ସମ୍ପର୍ତି ନୟିମ ୁଡକି (ଫ୍ଯପରକି ିମଞ୍ଜରୁୀ, ରପ୍ତାନୀ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ରଫି୍ପାେସଂ ସମ୍ପର୍ତି ର୍ଷି୍ୟ ୁଡକି), ତଥୟ 
ସୁରକ୍ଷା ଏର୍ଂ ଭରସା ହାନୀ/ ପ୍ରତଫି୍ଯା ିତା ଆଇନ। 
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ସମସୟା ଏର୍ଂ ସମ୍ମତ ିପାଳନ ନ କରରି୍ା ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ରଫି୍ପାେବ କରରି୍ା 
 
କମବଚାରୀମାଫ୍ନ ଫ୍କଉଁ ଉପାୟଫ୍ର ତାଙ୍କର ଏହ ିଆର୍ ୟକତା ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ସସମାନଙ୍କ ଚନି୍ତା ର୍ୟକ୍ତ କରପିାରଫି୍ର୍ ଏର୍ଂ ସମସ୍ତ କମବଚାରୀ 
ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ଏହ ିସମସୟା ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର କହଥିାନ୍ତ ିଫ୍ସମାଫ୍ନ କପିର ିଫ୍କୌଣସ ିକାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ସୁରକି୍ଷତ ରହଫି୍ର୍ ଫ୍ସଥିପାଇଁ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିାଏ। 
 
1.1 ସ୍ପଷ୍ଟ ଏର୍ଂ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ନଫି୍ଦ୍ଦବ ନାମା ଓ ନୀତ ିପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଯାଇଛ,ି ଯାହାକ ିର୍ୟର୍ସାୟର ଅଖଣ୍ଡତାରୁ ଆ ା କରାଯାଉଥିର୍ା 
ର୍ଷି୍ୟ ତଥା ଲାଞ୍ଚ ର୍ଫି୍ରାଧୀ, ଉପହାର ଏର୍ଂ ଆତଥିୟ ସମ୍ପର୍ତି ର୍ଷି୍ୟ ର୍ର୍ଣ୍ବନା କଫ୍ର। ଫ୍ସ ୁଡକି ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାଫ୍ର ରହଥିିର୍ା ଆଇନ ଓ 
ସ୍ୱାଥବ ହାନୀ ସହତି ସୁସଂ ତ ଫ୍ହାଇଥାଏ। 
1.2 ସୁସଙ୍ଗତ ସମସୟା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ଓ ର୍ପିଦର ଆ ଙ୍କା ପରଚିାଳନାର ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ।ି ଅଣସୁସଙ୍ଗତ କାରଣରୁ 
ମଞ୍ଜରୁୀ ଓ ପ୍ରତଫି୍ଷ୍ଧକ କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫ୍ହାଇପାଫ୍ର।  
1.3 ଯଥାଥବ ଆଥସକ କାରର୍ାର ନୀତ ିଏର୍ଂ ପର୍ଦ୍ତ ିର୍ଜାୟ ରଖି ସମସ୍ତ ଆଥସକ କାରର୍ାରର ଯଥାଥବ ଫ୍ରକଡସଂ ର୍ଜାୟ ରଖାଯାଇଥାଏ, 
ତାହା ସହତି ସମ୍ଭାର୍ୟ ମନ ିଲଣି୍ଡ୍ଂ ର୍ା େଙ୍କା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଚହି୍ନେ କରହୁିଏ। ଫ୍କୌଣସ ିଅଣପ୍ରକା ତି କମିବା ଫ୍ରକଡବ ଫ୍ହାଇନଥିର୍ା 
ଆକାଉଣ୍ଟ, ପାଣ୍ଠ ିକମିବା ସମ୍ପର୍ତ୍ ିପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଫ୍ହର୍ ଓ ର୍ଜାୟ ରଖାଯିର୍। 
1.4 ର୍ୟର୍ସାୟ କମିବା ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍ତି ସମସ୍ତ ଫ୍ ାପନୀୟ ସୂଚନାର ଫ୍ ାପନୀୟତା ସୁନଶିି୍ଚତ କରରି୍ା ପାଇଁ ଯଥାଥବ ପଦଫ୍କ୍ଷପ ଓ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା 
କରାଯାଇଛ,ି ଯାହାକ ିଫ୍କର୍ଳ ଜାଣିର୍ାର ଆର୍ ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସୀମିତ ଅଭି ମୟତା ଅଧିକାର ସହତି ସଂରକି୍ଷତ ରହଛି।ି  
1.5 ଫ୍କୌଣସି ଉତ୍ପାଦର  ୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ନରିାପର୍ତ୍ା ସମ୍ପର୍ତି ଚନି୍ତା ଯାହାକ ି ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସଷିୃ୍ଟ ଫ୍ହାଇଥାଏ କମିବା ଏହାର 
ଫ୍ଯା ାଣ  ଙୃ୍ଖଳରୁ ସଷିୃ୍ଟ ଫ୍ହାଇଥାଏ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ସ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍କୁ ଜଣାଇର୍ା ପାଇ ଁଯଥାଥବ ପର୍ଦ୍ତ ିସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ।ି 
1.6 ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜୟ ନୀତ ିଓ ନୟିମ ସମସ୍ତ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଓ ସସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତ ିଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କରରି୍ା ପାଇ ଁ
ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ପର୍ଦ୍ତ ିସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ।ି 
1.7 କମବଚାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରହଛି ିଯାହା ମାଧ୍ୟମଫ୍ର ଫ୍ସମାଫ୍ନ ଫ୍କୌଣସି କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭୟ ର୍ୟତୀତ ନଜିର ଚନି୍ତା ର୍ୟକ୍ତ 
କରପିାରଫି୍ର୍। 
 
2. ମକୁ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ସମ୍ମତ ଫ୍ହର୍ା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନଯୁିକି୍ତର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ଫ୍ହାଇନଥିର୍ା ଅନୁଯାୟୀ କାଯବୟ 
କରାଯାଉଛ।ି 
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କମବଚାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ସ୍ଥାୟୀ ଏର୍ଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ର୍ାହାରୁ ଆହରଣ କରାଯାଉଥିର୍ା କମବଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତ ିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି
ଓ ପାଳନ କରାଯାଉଛ ିଏର୍ଂ ଅତ ିକମ୍ଫ୍ର ନଯୁିକି୍ତ ଚୁକି୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସସମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛ,ି ସ୍ଥାନୀୟ ୧, ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ 
ଏର୍ଂ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏର୍ଂ ନୀତ ିଓ ପ୍ରଯୁଜୟ ମିଳତି ରାଜନିାମା ଅନୁଯାୟୀ କାଯବୟକାରୀ କରାଯାଉଛ।ି 
 
2.1 କମବଚାରୀ/ ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍ତର ମଖୁୟ ଅଂ  ୁଡକି ଯଥା କାଯବୟ ନରି୍ବଣ୍ଟ, ଓଭର ୋଇମ୍, ଫ୍ଦୟ, ଲାଭ ୧, ଛୁେ,ି  ଙୃ୍ଖଳାତ୍ମକ ଓ ଆପର୍ତ୍ ି
 ୁଣାଣି ପ୍ରଣାଳୀ ୁଡକି (i) ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମକୁ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ସମ୍ମତ (ii) ଲିଖିତ ଭାର୍ଫ୍ର ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ଏର୍ଂ (iii) କମବଚାରୀ ଓ 
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି। 
 
2.2 ସର୍ତ୍ବ ଓ ନୟିମାର୍ଳ ୁିଡକି ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାର୍ଫ୍ର ରୁ୍ଝଛିନ୍ତ ିଏର୍ଂ ଫ୍ସମାନଙୁ୍କ ଫ୍ମୌଖିକ ଭାର୍ଫ୍ର ଆର୍ ୟକ ସ୍ଥଫ୍ଳ, ଫ୍ସମାଫ୍ନ 
ରୁ୍ଝପିାରୁଥିର୍ା ପର ିଭାଷ୍ାଫ୍ର ରୁ୍ଝାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
2.3 ଉଭଫ୍ୟ ନଯୁିକି୍ତଦାତା ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟଫ୍ର ପରରି୍ର୍ତ୍ବନ ୁଡକି ଲିଖିତ ଭାର୍ଫ୍ର ସମ୍ମତ ଫ୍ହାଇଛ।ି 
 
3. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ସମାନ ଭାବ୍ନର ବ୍ଚିାର କରା ାଉଛ ିଏବ୍ଂ ସମ୍ମାନ ତଥା ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଆି ାଉଛ ି
 
ସମସ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତଥା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତ ି ଦୃଷି୍ଟ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଫ୍କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାଫ୍ର  ାରୀରକି, ଫ୍ଯୌନ, 
ମାନସକି/ ଫ୍ମୌଖିକ ନଯିବାତନା ଦଆିଯାଉନାହିଁ, ଦୁର୍ବୟର୍ହାର କମିବା ଅନୟ ପ୍ରକାରର ଦମନମଳୂକ କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। 
ନଯୁିକି୍ତ ସହତି ଭଡ଼ାଫ୍ର ଆଣିର୍ା କ୍ଷତପୂିରଣ ଅଗି୍ରମ ପ୍ରଦାନ,  ଙୃ୍ଖଳା/ କାଯବୟରୁ ର୍ହଷି୍କାର କରରି୍ା କମିବା ଅର୍ସରଫ୍ର ଫ୍କୌଣସ ିଫ୍ଭଦଭାର୍ 
କରାଯାଉନାହିଁ। ଜାତ,ି ଜାତୀୟତାର ଆଧାର ୧ ର୍ର୍ଣ୍ବ, ଧମବ, ର୍ୟସ, ଅକ୍ଷମତା, ଲିଙ୍ଗ, ଫ୍ର୍ୈର୍ାହକି ସି୍ଥତ,ି ଫ୍ଯୌନ ଭାର୍ନା, ସଂର୍ର ସଦସୟତା, 
ରାଜଫ୍ନୈତକି ଦୃଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ/ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଅକ୍ଷମତା ଏର୍ଂ  ଭବାର୍ସ୍ଥା ଆଧାରଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି ଫ୍ଭଦଭାର୍ ପ୍ରତହତି କରାଯାଉଛ।ି ନଦି୍ଦସଷ୍ଟ ଭାର୍ଫ୍ର 
ଅଧିକ ଫ୍ଭଦଭାର୍ର ଆ ଙ୍କା ରହଥିିର୍ା କମବଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରତ ିର୍ଫି୍ ଷ୍ ଦୃଷି୍ଟ ଦଆିଯାଉଛ।ି 
 
3.1 ଫ୍କୌଣସ ିପ୍ରକାରଫ୍ର ଜାତ,ି ଜାତୀୟତା ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ୧ ର୍ର୍ଣ୍ବ, ଧମବ, ର୍ୟସ, ଅକ୍ଷମତା, ଲିଙ୍ଗ, ଫ୍ର୍ୈର୍ାହକି ସି୍ଥତ,ି ଫ୍ଯୌନ ଭାର୍ନା, ସଂର୍ର 
ସଦସୟତା, ରାଜଫ୍ନୈତକି ଦୃଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ/ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଅକ୍ଷମତା ଏର୍ଂ  ଭବାର୍ସ୍ଥା ଆଧାରଫ୍ର ଫ୍କୌଣସ ି ଫ୍ଭଦଭାର୍ ନରିାକରଣ ପାଇ ଁ ନୀତ ି
ନରି୍ଦ୍ବାରଣ କରାଯାଇଛ ିଏର୍ଂ କମବଚାରୀମାନଙୁ୍କ ଫ୍ସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଜଣାଇ ଫ୍ଦର୍ା ପାଇ ଁର୍ୟର୍ସ୍ଥା ରହଛି।ି 
3.2  ଭବାର୍ସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିର୍ା କମିବା ଅନୟ ଫ୍କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍କନିଂି ଯାହାକ ିଫ୍ଭଦଭାର୍ ସଷିୃ୍ଟ କରପିାଫ୍ର ଫ୍ସସରୁ୍ ର୍ରଦାସ୍ତ 
କରାଯାଏ ନାହିଁ। 
 
4. କା ୍ୟ ନସ୍ୱଚ୍ଛାନର କରା ାଇଥାଏ ଏବ୍ଂ ନକୌଣସି ପ୍ରକାନର ବ୍ାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଭାବ୍ନର ବ୍ା ବ୍ଳପୂବ୍୍କ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ କା ୍ୟ କରା ାଇନଥାଏ  
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ର୍ଳପୂର୍ବକ କାମ କରାଇର୍ା, ର୍ନ୍ଧକ ଶ୍ରମିକ ଭାର୍ଫ୍ର କମିବା ଅନୟ ପ୍ରକାରଫ୍ର ର୍ାଧ୍ୟ କର ିକାଯବୟ କରାଇର୍ା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁଫ୍ହଁ। ମାନସକି ଓ 
 ାରୀରକି ଅତୟାଚାର, ଦାସତ୍ୱ ଏର୍ଂ ମାନର୍ ଚାଲାଣ ନଫି୍ଷ୍ଧ। 
4.1 ନଯୁିକି୍ତ ନୀତ,ି ପର୍ଦ୍ତ ି ରହଛି,ି ଏର୍ଂ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କମବଚାରୀ ରହଛିନ୍ତ ି ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ଫ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାଫ୍ର ନଯୁିକି୍ତଫ୍ର ଫ୍ଯା  
ଫ୍ଦଉଛନ୍ତ ି ଓ ସମାନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦ ବନ କରାଯାଉଛ ି ଓ ଯଦ ି ଫ୍ସମାଫ୍ନ ର୍ାହାର ି ଯିର୍ାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ ି ଫ୍ତଫ୍ର୍ ତାଙୁ୍କ ଫ୍କଫ୍ର୍ ର୍ ି ର୍ାଧା 
ଦଆିଯାଉନାହିଁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରଥିାନ୍ତ।ି 
4.2 ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଫ୍ହର୍ାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହଛି ିଏର୍ଂ ଫ୍ସମାନଙୁ୍କ ଫ୍କର୍ଳ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ପରସିର ମଧ୍ୟଫ୍ର ଆର୍ର୍ଦ୍ କର ି
ରଖାଯାଉନାହିଁ। 
4.3 ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଚହି୍ନେକରଣ କା ଜ ସମପବଣ କରରି୍ା ଆର୍ ୟକ ଫ୍ହର୍ ନାହିଁ, ଫ୍ଯଉଁଠାଫ୍ର ଚହି୍ନେକରଣ କା ଜ ଧାରଣ 
କରରି୍ା ଆଇନତଃ ଆର୍ ୟକ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଫ୍ସଠାଫ୍ର ଫ୍ସମାନଙୁ୍କ କାଯବୟସ୍ଥଳ ତୟା  କରରି୍ାକୁ ପ୍ରତହିତ କରାଯାଇନଥାଏ ଏର୍ଂ ସସମାନଙ୍କ 
କା ଜ ତୁରନ୍ତ ନଯୁିକି୍ତ ଫ୍ ଷ୍ ଫ୍ହର୍ା ପଫ୍ର ଫ୍ଫରାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ।  
4.4 ଫ୍ଯା ାଣକାରୀରୃ୍ନ୍ଦ ସୁନଶିି୍ଚତ କରଫି୍ର୍ ଫ୍ଯ ରାଜନିାମା ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ରୁ୍ଝପିାରୁଥିର୍ା ପର ିଭାଷ୍ାଫ୍ର ରହଛି।ି 
 
5. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଉପ ୁକ୍ତ ବ୍ୟସର ଅଟନ୍ତ ି 
 
ଫ୍କୌଣସି   ୁି ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତ ିର୍ା ଫ୍କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ର୍ୟସ 15 ର୍ଷ୍ବରୁ କମ୍ ନୁଫ୍ହଁ ଏର୍ଂ ଫ୍ସହ ିଫ୍ଦ ଫ୍ର ଶ୍ରମ ଆଇନଫ୍ର ନରି୍ଦ୍ବାରଣ 
କରାଯାଇଥିର୍ା କାଯବୟ ପାଇଁ ସର୍ବନମିନ ର୍ୟସ କମିବା ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ତତ୍ୱାର୍ଧାନଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି କାଯବୟ ପାଇ ଁନଯୁିକି୍ତ ପାଇ ଁ
ର୍ୟସଠାରୁ କମ୍ ର୍ୟସର ନୁହଁନ୍ତ।ି ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ସୁନଶିି୍ଚତ କରଫି୍ର୍ ଫ୍ଯ 18 ର୍ଷ୍ବ ର୍ୟସରୁ କମ୍ ର୍ୟସର କମବଚାରୀ ର୍ପିଦଜନକ 
କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର କାମ କରଫି୍ର୍ ନାହିଁ ଏର୍ଂ କାମ କରରି୍ାର ସମୟ ଦନିକୁ 8 ର୍ଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଫ୍ହର୍ ନାହିଁ ଓ ଫ୍ସମାଫ୍ନ ରାତ ିସଫିଟଫ୍ର (ରାତ ି
10ୋରୁ- ସକାଳ 6ୋ) ପଯବୟନ୍ତ କାମ କରଫି୍ର୍ ନାହିଁ। 
 
5.1 ନଯୁିକି୍ତ ପାଇଁ ସର୍ବନମିନ ର୍ୟସ ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରୁଥିର୍ା ଏକ ନଯୁିକି୍ତ ନୀତ ିରହଛି,ି ଯାହାକ ିଏହ ିଆଇନ ପ୍ରଚଳନ ପାଇ ଁର୍ୟସ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମ 
(ଫ୍ଯପରକି ିପରଚିୟପତ୍ର କମିବା ସରକାର ଜାର ିକରଥିିର୍ା ପାସଫ୍ପାେବ) ସହତି ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ଫ୍ହାଇଥାଏ।  
5.2 ସମସ୍ତ ପରସିି୍ଥତଫି୍ର କମ୍ ର୍ୟସର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନରିାପର୍ତ୍ା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ଦଆିଯାଇଥାଏ ଓ ସୁରକି୍ଷତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହ ି
ସୁରକ୍ଷା ନଦି୍ଦସଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କାଯବୟ ଯଥା ର୍ପିଦଜନକ କାଯବୟ ତଥା ରାତଫି୍ର କାମ କାଯବୟ କରିର୍ାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହତି ଅତରିକି୍ତ ଯତ୍ନ ଓ 
ପ୍ରତ ୁିତ ିଆର୍ ୟକ କଫ୍ର।  
 
6. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଉଚତି୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଛ ି
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କମବଚାରୀମାନଙୁ୍କ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ କ୍ଷତପୂିରଣ ପୟାଫ୍କଜ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକ ିଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କଫ୍ର ମଜୁରୀ, ଓଭରୋଇମ୍ ଫ୍ଦୟ, ଲାଭ ଏର୍ଂ ଫ୍ଦୟଯୁକ୍ତ 
ଛୁେ ିଯାହାକ ିଫ୍ଦ ର ସର୍ବନମିନ ଆଇନ ତ ମାନାଙ୍କ ପୂରଣ କରୁଥାଏ କମିବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଫ୍ହାଇଥାଏ ଏର୍ଂ କ୍ଷତପୂିରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 
ଆଇନତଃ ମିଳତି ଆଫ୍ପାଷ୍ ରୁ୍ଝାମଣା, ରାଜନିାମା ଅନୁଯାୟୀ କାଯବୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।  
 
6.1 ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ପ୍ରତ ିଫ୍ପୈଠ ଅର୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ଦୟ ସିିପ୍ ପାଇଥାନ୍ତ,ି ଫ୍ଯଉଁଥିଫ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାର୍ଫ୍ର କ୍ଷତପୂିରଣର ଅଂ  ୁଡକି ସହତି 
ପାରଶି୍ରମିକର ପ୍ରକୃତ ପରମିାଣ, ଲାଭ, ଭର୍ତ୍ା, ଫ୍ର୍ାନସ୍ ଏର୍ଂ ଅନୟାନୟ କାଟ୍ ସୂଚାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ। ଏହ ିଫ୍ପ ସିିପ୍ ର୍ା ଫ୍ଦୟ ଚଠିା 
ପ୍ରଫ୍ତୟକ ଶ୍ରମିକ ରୁ୍ଝପିାରୁଥିର୍ା ଭାଷ୍ାଫ୍ର ( ୁଡକିଫ୍ର) କରାଯିର୍। 
6.2 ମଜୁରୀ ଠକି୍ ସମୟଫ୍ର ଏର୍ଂ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ଫ୍ପୈଠ କରାଯାଇଥାଏ। 
6.3 ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚଳତି  ଳି୍ପ ମାନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କମିବା ଅତ ିକମ୍ଫ୍ର ସର୍ବନମିନ ଆଇନ ତ ମାନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାଯବୟ ପାଇ ଁ
କ୍ଷତପୂିରଣ ଦଆିଯାଇଥାଏ। 
6.4 ଏହ ିକ୍ଷତପୂିରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଇନତଃ ଗ୍ରହଣୀୟ ମିଳତି ମଲୂଚାଲ ରାଜନିାମା ଅନୁଯାୟୀ କାଯବୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ତାହା 
ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 
6.5 ସମସ୍ତ ଆଇନତଃ ର୍ାଧ୍ୟତାମଳୂକ କାଟ୍ ୁଡକି ଯଥା  ୁଳ୍କ କମିବା ସାମାଜକି ର୍ୀମା ପ୍ରତ ି ଫ୍ପୈଠ ଅର୍ଧିଫ୍ର ଆଇନତଃ ନରି୍ଦ୍ବାରତି 
ଆକାଉଣ୍ଟଫ୍ର କମିବା ଏଫ୍ଜନିିଫ୍ର ଓ ଆଇନତଃ ଆର୍ ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଜମା କରାଯାଇଥାଏ। 
6.6 ଆଇନତଃ ର୍ାଧ୍ୟତାମଳୂକ କାଟ୍ ୁଡକି ର୍ୟତୀତ ପାରଶି୍ରମିକରୁ ଅନୟାନୟ କାଟ୍ ଫ୍କର୍ଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପ୍ରକା ୟ ଓ ଲିଖିତ ସମ୍ମତ ିସହତି 
କରାଯାଇଥାଏ। 
 
7. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କା ୍ୟ ନରି୍୍ଣ୍ଟ  ଥାଥ୍ ରହଥିାଏ 
 
ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ନୟିମିତ ସମୟରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରରି୍ା ଆର୍ ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ଏର୍ଂ ଫ୍ଯଉଁଠାଫ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ କାମ କରାଯାଇଥାଏ 
ଓଭର ୋଇମ୍ ନରି୍ବଣ୍ଟ ଫ୍ଦ ର ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଆିଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଭରୋଇମ୍ କାଯବୟ ଫ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାଫ୍ର 
କରାଯାଇଥାଏ।  
 
7.1 ନୟିମିତ ଓ ଓଭରୋଇମ୍ କାଯବୟ ନରି୍ବଣ୍ଟ ପ୍ରଚଳନ ସମ୍ପର୍ତଫ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତ ି ରହଛି,ି ଯାହାକ ି ଓଭର ୋଇମ୍ ନରି୍ଦ୍ବାରଣ ପର୍ଦ୍ତ ି ଓ 
ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସମ୍ମତ ିସୁନଶିି୍ଚତ କରରି୍ାକୁ ର୍ର୍ଣ୍ବନା କରଥିାଏ।  
7.2 ପ୍ରତ ି୭ ଦନି ଅର୍ଧି ମଧ୍ୟଫ୍ର ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ଅତ ିକମ୍ଫ୍ର 24 ର୍ଣ୍ଟାର ଲ ାତର ର୍ଶି୍ରାମ ନରି୍ବଣ୍ଟ ପାଇଁ ହକ୍ଦାର ଫ୍ହାଇଥାନ୍ତ।ି ଯଦ ି
ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ଏକ ର୍ଶି୍ରାମ ଦରି୍ସଫ୍ର ଯଥାଥବ ଭାର୍ଫ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଜାର ି ରଖିର୍ା ଆର୍ ୟକତା ଫ୍ଯା ୁଁ କମିବା କାଯବୟ ଜାର ି ରଖିର୍ା 
ଆର୍ ୟକତା ଫ୍ଯା ୁଁ କାମ କରରି୍ା ଆର୍ ୟକ ହୁଏ ଫ୍ତଫ୍ର୍ ତାହା ପଫ୍ର ପଫ୍ର ଶ୍ରମିକ ତୁରନ୍ତ ତତୁଲୟ ଅର୍ଧିର ର୍ଶି୍ରାମ କ୍ଷତପୂିରଣ ପ୍ରାପ୍ତ 
କରରି୍ା ଆର୍ ୟକ।  
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7.3 ଯଦ ି ନଯୁିକି୍ତ ଚୁକି୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଓଭର ୋଇମ୍ ଅନୁମତ ି ଦଏି, ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ପ୍ରକା ୟଫ୍ର ଏଥିପ୍ରତ ି ସମ୍ମତ ି ଫ୍ହାଇଥାନ୍ତ।ି ସମସ୍ତ 
ଓଭରୋଇମ୍ କାଯବୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାଫ୍ର ଫ୍ହାଇଥାଏ।  
7.4 ସମସ୍ତ ଓଭରୋଇମ୍ ଫ୍ଦୟ ଅତ ିକମ୍ଫ୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ର୍ର୍ଣ୍ସତ ମଲୂୟ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ହାଇଥାଏ। 
 
8. ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରନୟାଗ୍ର କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ/କମିବା ମିଳତି ଭାବ୍ନର ବ୍ୟବ୍ସାୟ କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ନ ଉଁଠ ିଆଇନତଃ 
ଅନୁନମାଦତି ମିଳତି ଭାବ୍ନର ମଲୂ୍ଚାଲ୍ କରିବ୍ା ପାଇଁ ମକୁ୍ତ। 
 
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂର୍  ଠନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ମିଳତି ଭାର୍ଫ୍ର ମଲୁଚାଲ କରରି୍ାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ି ଦଆିଯାଏ ଏର୍ଂ ସମ୍ମାନ ଦଆିଯାଏ। 
କମବଚାରୀମାନଙୁ୍କ ଫ୍କୌଣସ ିଅନୁଷ୍ଠାନଫ୍ର ଫ୍ଯା  ଫ୍ଦର୍ାର ଅଧିକାର ପ୍ରଫ୍ୟା  ଫ୍ଯା ୁଁ ଦମନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ର୍ା ନଯିବାତନା ଦଆିଯାଏ 
ନାହିଁ। 
 
8.1 ମୟାଫ୍ନଜରରୃ୍ନ୍ଦ, ସୁପରଭାଇଜରରୃ୍ନ୍ଦ ଏର୍ଂ ରକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଫ୍ତୟକ ଶ୍ରକମିଙ୍କର ମକୁ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ସଂର୍  ଠନ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ 
ଫ୍ଦର୍ା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ଦଆିଯାଉଛ।ି 
8.2 ଶ୍ରମିକମାଫ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଜାଣନ୍ତ ିଏର୍ଂ ରୁ୍ଝଛିନ୍ତ,ି ଫ୍ସସରୁ୍ ପ୍ରଫ୍ୟା  କରରି୍ା ପାଇଁ ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ଆତ୍ମର୍ଶି୍ୱାସ ଅନୁଭର୍ 
କରୁଛନ୍ତ ିଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସ ିଶ୍ରମିକ କମିବା ମୟାଫ୍ନଜର ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପଫ୍ଭା  କରରି୍ାଫ୍ର ର୍ାଧା ଫ୍ଦଫ୍ର୍ ନାହିଁ।  
 
9. କା ୍ୟ ସ୍ଥଳନର ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନରିାପତ୍ତା ସୁରକି୍ଷତ ରଖା ାଇଥାଏ 
 
କାଯବୟଜନତି, କାଯବୟ ସଂପକସତ ଓ କାଯବୟ ଅର୍ଧିଫ୍ର, କମବଚାରୀଙ୍କ କାଯବୟ କରରି୍ା ଫ୍ଯା ୁଁ ସଷିୃ୍ଟ ଫ୍ହଉଥିର୍ା ଆର୍ାତ ଏର୍ଂ ଦୁର୍ବେଣା 
ଏଡ଼ାଇର୍ା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକର ଓ ସୁରକି୍ଷତ କାଯବୟସ୍ଥଳ ଫ୍ଯା ାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ। 
 
ଫ୍ଯା ାଣକାରୀରୃ୍ନ୍ଦ ସୁନଶିି୍ଚତ କରନ୍ତ ିଫ୍ଯ ଫ୍ଯଉଁ  ଭବର୍ତୀ ମହଳିାମାଫ୍ନ ତାଙ୍କର  ଭବଧାରଣ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇ ଫ୍ଦଇଥାନ୍ତ ି
ଫ୍ସମାଫ୍ନ ର୍ପିଦଜନକ କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର କାମ କରଫି୍ର୍ ନାହିଁ।  ଭବର୍ତୀ ମହଳିାମାଫ୍ନ 8 ର୍ଣ୍ଟା/ ଦନିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପଯବୟନ୍ତ କାମ 
କରଫି୍ର୍ ନାହିଁ ଏର୍ଂ ଫ୍ସମାଫ୍ନ ରାତ ିସପିଟଫ୍ର (ରାତ ି10ୋ- ସକାଳ 6ୋ) ମଧ୍ୟଫ୍ର କାମ କରଫି୍ର୍ ନାହିଁ। ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ  ଭବାର୍ସ୍ଥାର 
ଫଳସ୍ୱରୂପ ଛଫ୍େଇ, ପଦରୁ ଅର୍ନତ ିକମିବା ଦଆିଯାଉଥିର୍ା ସୁର୍ଧିା ହ୍ରାସ କରଫି୍ର୍ ନାହିଁ। 
 
9.1 ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର ଏର୍ଂ ଏହାର ପରଫି୍ର୍ ଫ୍ର ରହଥିିର୍ା ଅନୟ ଫ୍କୌଣସ ି ର୍ୟକି୍ତ ଓ କମବଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି ର୍ପିଦ ସଷିୃ୍ଟ 
କରୁଥିର୍ା ର୍ପିଯବୟୟକୁ ତତ୍ପରତାର ସହତି ଚହି୍ନେ କରଫି୍ର୍ ଏର୍ଂ ଦୂର କରଫି୍ର୍ କମିବା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରଫି୍ର୍। 
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9.2 ରୃ୍ର୍ତ୍ ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନରିାପର୍ତ୍ା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏର୍ଂ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ନୀତ ିଓ ପର୍ଦ୍ତ ିସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ ିଏର୍ଂ ସାମୟିକ ର୍ୟର୍ଧାନଫ୍ର 
ଅଦୟତନ କରାଯାଉଛ।ି 
9.3 ରୃ୍ର୍ତ୍ ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ନରିାପର୍ତ୍ା ନୀତ ିଏର୍ଂ ପର୍ଦ୍ତ ିର୍ୟାପକ ଭାର୍ଫ୍ର ଜଣାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି  
9.4 ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏର୍ଂ ଅନୟାନୟ ର୍ୟକି୍ତ ଫ୍ଯଉଁମାଫ୍ନ ର୍ୟର୍ସାୟ ପରସିରଫ୍ର ପ୍ରଫ୍ର୍  କରନ୍ତ ି ଫ୍ସମାନଙୁ୍କ କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର ରହଥିିର୍ା 
ର୍ପିଦ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏପର ିର୍ପିଦ ଏଡ଼ାଇର୍ା ପାଇଁ ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଓ ର୍ୟକି୍ତ ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥାଏ।  
9.5 ଏହ ିପରସିରଫ୍ର ପ୍ରଫ୍ର୍  କରୁଥିର୍ା କମିବା ଉତ୍ପାଦ ସହତି କାରର୍ାର କରୁଥିର୍ା ସମସ୍ତ ର୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଫ୍କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏର୍ଂ ନରିାପର୍ତ୍ା 
ସମ୍ପର୍ତି ର୍େଣା ର୍େଫି୍ଲ କ ିକ ିଯଥାଥବ କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରରି୍ା ଉଚତି୍ ଫ୍ସ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ସଠକି୍ ଭାର୍ଫ୍ର ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ।  
9.6 ନଯୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ ଖଚ୍ଚବଫ୍ର ସମସ୍ତ ର୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ର୍ୟକି୍ତ ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଫ୍ଯା ାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ।  
9.7 କମବଚାରୀମାଫ୍ନ ସୁରକି୍ଷତ ଭାର୍ଫ୍ର ତାଙ୍କର କାଯବୟ ସଂପାଦନ କରରି୍ା ପାଇଁ ଆର୍ ୟକ ତାଲିମ୍ ଗ୍ରହଣ କରଥିାନ୍ତ।ି  
9.8 ନରିାପଦ ଏର୍ଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକର କାଯବୟକାରୀ ପରଫି୍ର୍  ଏର୍ଂ ର୍ାସସ୍ଥାନ ଫ୍ଯା ାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ। ଅତ ିକମ୍ଫ୍ର ର୍ ୁିର୍ଦ୍ ପାନୀୟ ଜଳ, 
ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ, ପରଷି୍କାର ର୍ଶି୍ରାମ  ହୃ, ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ର୍ାୟୁ ଚଳାଚଳ, ଫାୟାର ଏକ୍ଜଟି୍ ର୍ା ଅଗି୍ନକାଣ୍ଡ ସମୟଫ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ମା ବ ଓ ଆର୍ ୟକ ସୁରକ୍ଷା 
ଉପକରଣ, ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା କଟି୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତରୀ ଯତ୍ନ ପ୍ରତ ିଅଭି ମୟତା, ପରଷି୍କାର ପରଛିନ୍ନ ଡାଇନଂି ଫ୍କ୍ଷତ୍ର ଓ 
ଉର୍ତ୍ମ ଭାର୍ଫ୍ର ଆଫ୍ଲାକତି କାଯବୟସ୍ଥଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିର୍ା ଆର୍ ୟକ। 
 
10. ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ନରିନପକ୍ଷ ପଦ୍ଧତ ିପ୍ରତ ିଅଭିଗ୍ରମୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ା 
 
ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନରିଫ୍ପକ୍ଷ ଏର୍ଂ ଫ୍ ାପନୀୟ ପର୍ଦ୍ତ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳଫ୍ର ଦୁତ, ନରିଫ୍ପକ୍ଷ ଓ ସମଚୁତି ଭାର୍ଫ୍ର 
କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର ଉପୁଜୁଥିର୍ା ଅସରୁ୍ଧିାର ସମାଧାନ ଫ୍ହାଇଥାଏ।  
 
10.1 ପର୍ଦ୍ତ ୁିଡକି (i) ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଅଭିଫ୍ଯା , ପରାମ ବ ଏର୍ଂ ଆପର୍ତ୍ି ଦାଖଲ କରରି୍ା ପାଇଁ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ, ଅଭି ମୟ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା 
ପ୍ରଦାନ କରରି୍ା (ii) ର୍ଷି୍ୟର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆର୍ ୟକ, ଏର୍ଂ ଏହା ଫଳଫ୍ର ଦୁତ ଏର୍ଂ ନରିଫ୍ପକ୍ଷ ଓ ସମଚୁତି ସମାଧାନ।  
10.2 ଆପର୍ତ୍ ି ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ର୍ଧିି ର୍ୟାପକ ଭାର୍ଫ୍ର ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସ ି ଅଭିଫ୍ଯା ର ଫ୍ ାପନୀୟତା ପ୍ରତ ୁିତ ି
ଦଆିଯାଇଥାଏ (ଯଦ ିଇଛା କରାଯାଇଥାଏ) ଏର୍ଂ ଫ୍କୌଣସ ିଜର୍ାର୍ୀ ର୍ା ପ୍ରତ ିଫ୍କ୍ରାଧାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଫି୍ଷ୍ଧ କରଥିାଏ।  
 
11. ବ୍ୟବ୍ସାୟ ଏପରି ଢ଼ଙ୍ଗନର ପରିଚାଳନା କରା ାଏ  ାହାକ ିପରିନବ୍ଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୁଏ ଓ ପରିନବ୍ଶ ଉପନର ପ୍ରଭାବ୍ ହ୍ରାସ 
କନର 
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ଉତ୍ପାଦର ପରଚିାଳନା, ଆହରଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ର୍ତିରଣ ଏର୍ଂ ଫ୍ସର୍ା ଫ୍ଯା ାଣ ପରଫି୍ର୍ ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଲକ୍ଷୟଫ୍ର ରଖି 
ପରଚିାଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଏର୍ଂ ଏହା ପରଫି୍ର୍  ସମ୍ପର୍ତି ନୀତ ିଓ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ।  
 
11.1 ସମସ୍ତ ଆର୍ ୟକ ଆଇନ ତ ଅନୁମତ ିଏହାର ପରଚିାଳନା ପାଇ ଁହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ।  
11.2 ସମସ୍ତ ର୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଆର୍ ୟକ ଆଇନ ତ ଆର୍ ୟକତା ପାଳନ କରରି୍ା ପାଇଁ ଯଫ୍ଥଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରରି୍ାକୁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥାଏ।  
11.3 ଏକ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ପରଫି୍ର୍  ପରଚିାଳନା ଫ୍ଯାଜନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିର୍ା ଉଚତି୍, ଯାହାଫଳଫ୍ର, ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କର ିକନୁି୍ତ ସୀମିତ ନୁଫ୍ହଁ, 
ର୍ପିଦଜନକ ରାସାୟନକି ପଦାଥବ: ର୍ଜବୟର୍ସୁ୍ତ, ର୍ଜବ ଜଳ ଏର୍ଂ ସଷିୃ୍ଟ ଫ୍ହଉଥିର୍ା ର୍ାୟୁ ପ୍ରଦୂଷ୍ଣର ର୍ୟର୍ହାର; ଜଳ ଓ  କି୍ତ ଖଚ୍ଚବ ସହତି 
ଆଇନ ତ ସୁସଙ୍ଗତ ର୍ଜାୟ ରଖାଯିର୍।  
 
12. ଅଗ୍ରଗ୍ରତ ିତତ୍ତ୍ୱାବ୍ଧାନ ଓ ସୁସଙ୍ଗତ  
ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ଏର୍ଂ ଫ୍ ୌଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ୁଡକୁି ଏର୍ଂ ଏହା ଅଧିନଫ୍ର ନଯୁିକ୍ତ ଏଫ୍ଜଣ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଆଚରଣ ସଂହତିା 
ପାଳନ ସୁନଶିି୍ଚତ କରରି୍ା ପାଇ ଁ ତତ୍ୱାର୍ଧାନକାରୀ କାଯବୟକଳାପ କରରି୍ାକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରଫି୍ର୍, ଯାହାକ ି କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର କମିବା 
ଉତ୍ପାଦନ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ଓ ନଯୁିକି୍ତଦାତା ପ୍ରଦାନ କରଥିିର୍ା  ହୃର ଅଫ୍ର୍ାଷ୍ିତ ର୍ା ଆକସି୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କଫ୍ର; ଖାତା ୁଡକି ସମୀକ୍ଷା କରରି୍ା 
ଏର୍ଂ ନଯୁିକି୍ତ ସମ୍ପର୍ତି ର୍ଷି୍ୟ ଫ୍ରକଡବ ଯାଞ୍ଚ କରରି୍ା; ଏର୍ଂ କମବଚାରୀଙ୍କ ସହତି ଏକାନ୍ତଫ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କାଯବୟସ୍ଥଳଫ୍ର 
ଆଚରଣ ସଂହତିା ପାଳନ ଦ ବାଇର୍ା ପାଇଁ ଆର୍ ୟକ ସମସ୍ତ ଦଲିଲ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ିରଖିପାରନ୍ତ।ି 
 
B. ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବ୍ଷିୟନର ଜଣାଇବ୍ା 
 
ଏହ ିର୍ୟର୍ସ୍ଥା ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଚୁକି୍ତଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରଯୁଜୟ ଫ୍ହାଇଥାଏ। ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ସୁନଶିି୍ଚତ କରଫି୍ର୍ 
ଫ୍ଯ ଏହ ିର୍ୟର୍ସ୍ଥା ଉପଫ୍ଯା ାଣକାରୀ କମିବା ଆଉେଫ୍ସାସସଂ କମ୍ପାନୀ ୁଡକୁି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜୟ ଫ୍ହଉଛ,ି ଯଦ ିଏହ ିଉତ୍ପାଦ ( ୁଡକି) ଥାଇ 
ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍କୁ ର୍କି୍ରି/ ସଭସସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥାଏ, ଯାହାକ ିସଭସସ୍ ଆଉେଫ୍ସାସବ କରରି୍ା ଆର୍ ୟକ କଫ୍ର କମିବା ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କର 
ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦତି ଫ୍ହାଇଥାଏ।  
 
1. ଏହ ିନୀତ ିପାଳନ କରରି୍ାଫ୍ର ଫ୍କୌଣସି ର୍ଫିଳତା (ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ର ଫ୍କୌଣସି କମବଚାରୀଙ୍କର କମିବା ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ତରଫରୁ 
କାଯବୟରତ ଫ୍କୌଣସି ର୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍କୌଣସି ଆଇନ ପାଳନଫ୍ର ର୍ଫିଳତାକୁ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କର)ି, ଫ୍ଯଉଁ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ସଫ୍ଚତନ 
ଥାଆନ୍ତ,ି ତୁରନ୍ତ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍କୁ ଜଣାଇର୍ା ଉଚତି୍। ଏହା କରରି୍ାଫ୍ର ର୍ଫିଳ ଫ୍ହର୍ାକୁ ଏହ ିଆଚରଣ ସଂହତିାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଭାର୍ଫ୍ର 
ର୍ଚିାର କରାଯିର୍।  
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2. ଆଫ୍ମ୍ଭ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉଭଫ୍ୟ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଏର୍ଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମିକର କହରି୍ାର ସଂସ୍କତୃକୁି ସମଥବନ କରୁଛୁ, ଫ୍ଯଉଁଠାଫ୍ର ରଫି୍ପାେବ 
କରଥିିର୍ା ର୍ୟକି୍ତ କମିବା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସଫ୍ନ୍ଦହ କରାଯାଉଥିର୍ା ର୍ୟକି୍ତଙ୍କ ର୍ଫି୍ରାଧଫ୍ର ଫ୍କୌଣସ ିପ୍ରତକି୍ରିୟାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆ ଙ୍କା ନ ଥାଏ।  
 
3. ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ଫ୍କୌଣସ ି ରଫି୍ପାେବ କରାଯାଇଥିର୍ା ଅସଂ ତ ି ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଉର୍ତ୍ମ ର୍ଶି୍ୱାସର ସହ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରଫି୍ର୍ ଏର୍ଂ 
ପାଇଥିର୍ା ସୂଚନା ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ସହତି ଆଫ୍ଲାଚନା କରଫି୍ର୍। ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଏପର ିଫ୍କୌଣସ ିଅନୁସନ୍ଧାନଫ୍ର ସାହାଯୟ 
କରଫି୍ର୍ ଏର୍ଂ ଯଥାଥବ ଭାର୍ଫ୍ର ଅନୁଫ୍ରାଧ କରାଯାଇଥିର୍ା ଫ୍କୌଣସ ିସୂଚନା ପ୍ରତ ିଅଭି ମୟତା ପ୍ରଦାନ କରଫି୍ର୍।  
 
4. ଯଦ ିସଂଫ୍ ାଧନାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆର୍ ୟକ ହୁଏ, ଆ ା କରାଯାଏ ଫ୍ଯ ଫ୍ଯା ାଣକାରୀ ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍କୁ ଜଣାଇଫ୍ର୍ ଏର୍ଂ 
ଏକ ସଂଫ୍ ାଧନାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫ୍ଯାଜନା ପ୍ରଫ୍ୟା  କରଫି୍ର୍ ଏର୍ଂ ଏହ ିର୍ଫିଳତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାର୍ ାଳୀ ଭାର୍ଫ୍ର ତଥା 
ତ୍ୱରତି ସମୟସୀମା ଧାଯବୟ କରଫି୍ର୍।  
 
5. ଫ୍ଯା ାଣକାରୀରୃ୍ନ୍ଦ, ସସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀରୃ୍ନ୍ଦ କମିବା କଣ୍ଟାିକଟରରୃ୍ନ୍ଦ, ଏହ ିଆଚରଣ ସଂହତିାର ପ୍ରକୃତ କମିବା ସଫ୍ନ୍ଦହ କରାଯାଉଥିର୍ା 
ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍କୁ ଫ୍ଫାନଫ୍ର କମିବା ଅନଲାଇନଫ୍ର ରଫି୍ପାେବ କରପିାରଫି୍ର୍। ରଫି୍ପାେବ ୁଡକି ଫ୍ ାପନୀୟ ଭାର୍ଫ୍ର 
ଏର୍ଂ ଛଦମ ନାମଫ୍ର (ଫ୍ଯଉଁଠାଫ୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଫ୍ମାଦତି) ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରରି୍।  
 
ଏହ ିଉଲଳଙ୍ଘନ ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ଜଣାଇର୍ାର ମାଧ୍ୟମ ୁଡକି ନମି୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ହାଇଥାଏ:  
ଡାଇଫ୍ରକଟର ଅଫ୍ ସଫ୍ଷ୍ଟଫ୍ନରୁ୍ଲ୍ ଫ୍ଡଭଲପଫ୍ମଣ୍୍ଟ  
ଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍  
979/ 12 ଫାଫ୍ହାଲିଓଥିନ୍ ଫ୍ରାଡ୍, ସାମଫ୍ସନାଇ, ଫାୟାଥି, ର୍ୟାଙ୍ଗକକ  
ଥାଇଲୟାଣ୍ଡ 
ଫ୍େଲିଫ୍ଫାନ + 66 (0)2-298-0024 
ଫାସମିାଇଲ + 66 (0)2-298-0024 
 
ଇ-ଫ୍ମଲ: laborCoC@thaiunion.co.th 
 
ଫ୍ପ୍ରାଫ୍ଜକଟ ଆଇଏସଏସଏଆରଏ 
 
ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାର, ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟା କମିବା ଏକ ର୍େଣା ର୍ଷି୍ୟଫ୍ର ରଫି୍ପାେବ କରରି୍ା ପାଇ ଁକମିବା 24 
ର୍ଣ୍ଟଆି ଫ୍ଦ ର୍ୟାପି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଥାଇଲୟାଣ୍ଡର ୱାକବର ହଟ୍ ଲାଇନଫ୍ର ସହାୟତା ଅନୁଫ୍ରାଧ କରନୁ୍ତ: 



 

13 
 

 
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. ଏହ ିଆଚରଣ ସଂହତିା ପାଳନ କରରି୍ାଫ୍ର ର୍ଫିଳ ଫ୍ହଫ୍ଲ କମିବା ଫ୍ଯା ାଣକାରୀଙ୍କ ଚୁକି୍ତ ଆ ୁଆ ସମାପ୍ତ ଫ୍ହଫ୍ଲ ଏର୍ଂ ଆଇନ ତ 
କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫ୍କ୍ଷତ୍ରଫ୍ର ଅନୁଫ୍ମାଦତି ସଂଫ୍ ାଧନାତ୍ମକ କାଯବୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫ୍କୌଣସ ିପୁନଃର୍ଚିାର ର୍ୟତୀତ ଫ୍ହର୍। 
 
20 ଅ ଷ୍ଟ 2015 ଫ୍ର ଫ୍ର୍ାଷ୍ଣା କରାଯାଇଛ।ି 
 
 
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରା ିବ୍ 
 
 
ପ୍ରାପି୍ତ ସ୍ୱୀକାର ଓ ସ୍ୱୀକୃତ ି
ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛ ିଫ୍ଯ ମଁ ୁଥାଇ ୟୁନଅିନ୍  ୁପ୍ ର୍ଜିଫ୍ନସ୍ ଫ୍ନୈତକିତା ଓ ଶ୍ରମିକ ଆଚରଣ ସଂହତିା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ପଢ଼ଛି ିଓ ରୁ୍ଝଛି।ି 
ଫ୍ମା କମ୍ପାନୀର ଜଫ୍ଣ ଅଧିକୃତ ପ୍ରତନିଧିି ଭାର୍ଫ୍ର, ମଁ ୁଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ ୁିତ ିଫ୍ଦଉଛ ିଫ୍ଯ ମଁ ୁନଫି୍ଜ ଏର୍ଂ ଫ୍ମାର କମ୍ପାନୀ ଏହ ିଆଚରଣ 
ସଂହତିା ପାଳନ କରରୁି୍ ଏର୍ଂ ସମସ୍ତ ନୀତ ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାର୍ଫ୍ର ଅନୁସରଣ କର ିଆ କୁ ର୍ଢ଼ରୁି୍। 
 
ନ ାଗ୍ରାଣକାରୀ: _______________________ 

ଠକିଣା: _______________________ 

ପ୍ରତନିଧିି: _______________________ 

ସ୍ୱାକ୍ଷର: _______________________ 

ତାରଖି: _______________________ 


