
 

 

 

 

 

ಸರಬರಾಜುದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ 
ಲೀ ಮತ್ುು ಫಂಗ್ (ಟೆರೀಡಂಗ್) ಲ. ನ (ಲೀ ಮತ್ುು ಫಂಗ್) ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ತ್ನನ ಗ್ಾರಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಜಗತಿುನಾದ್ಯಂತ್ ಹೆ ಂದಿರುವಂತ್ಹ ಸರಬರಾಜುದಾರರನುನ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ನಾವು 
ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗ್ೆ ನೀಡಬೆೀಕಾದ್ ಘನತೆ ಮತ್ುು ಗ್ೌರವವನುನ ಎತಿುಹಿಡರ್ಲು, ಮತ್ುು ಜವಾಬಾಾರಿರ್ುತ್ ಪರಿಸರಿೀರ್ ಆಚರಣೆಗಳನುನ ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಸರವನುನ 
ನರ್ಮಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಮ ಜಾಗತಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಂದಿಗ್ೆ ಕಾರ್ಯನವಯಹಿಸುತ ುೆೀವೆ.  

ನಮಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ುು ಅದ್ರೆ ಂದಿಗಿರುವ ಮಾನದ್ಂಡಗಳು, ನಮಮ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಎತಿುಹಿಡರ್ಬೆೀಕೆಂದ್ು ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತಿುರುವ ತ್ತ್ವಗಳು ಮತ್ುು ಆಚರಣೆಗಳನುನ 
ವಿವರಿಸುತ್ುವೆ.  ಸಥಳಿೀರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಕಾನ ನು/ನಬಂಧನೆಗಳು, ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಕಾರ್ಮಯಕ ಸಂಸ್ ಥೆರ್(ಐಎಲ್ ಓ) ಮ ಲ ರಿೀತಿನೀತಿಗಳು, ಮತ್ುು ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪಟಟ 
ಔದೆ ಯೀಗಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ುು ಪರಿಸರಿೀರ್ ಮಾನದ್ಂಡಗಳಿಗನುಸ್ಾರವಾಗಿ ನರ್ಮಯಸಲಾದ್ ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ಇದ್ನುನ ಗ್ೌರವಿಸಿ ತ್ಮಮ ಕಾರ್ಾಯಚರಣೆರ್ಲಿ ಇದ್ನುನ ಅಳವಡಸಿಕೆ ಳುುವ 

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ್ ನಾವು ಪಡೆರ್ುವಂತ್ಹ ಮ ಲ ಸರಕುಗಳೆಡೆಗ್ೆ ನಾವು ಹೆ ಂದಿರುವಂತ್ಹ ಬದ್ಧತೆರ್ನುನ ತೆ ೀರುತ್ುದೆ. 

ವಿಭಿನನ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ ಕಾರ್ಯನವಯಹಿಸುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳು ಭಿನನ ರಿೀತಿರ್ ಕಾರ್ಯಪರವೃತಿುರ್ನುನ ಹೆ ಂದಿದ್ಾರ  ಕ ಡ,  ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಲೀ ಮತ್ುು ಫಂಗ್ 

ಗುತಿುಗ್ೆಗ್ಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ್ ಎಲಾಿ ಕಾರ್ಯಸಥಳಗಳಿಗ್ೆ ಮತ್ುು  ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಥಳದ್ಲಿ ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ವಸತಿ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳಿಗ್ೆ ಅನವರ್ವಾಗುತ್ುದೆ. 

 
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಗಳು 
 ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಅಪಾರ್ ಮತ್ುು ಕುಂದ್ುಕೆ ರತೆಗಳನುನ 
ನವಯಹಿಸಲು ನರ್ಮಾವಳಿಗಳನುನ ಮತ್ುು ವಯವಸ್ ಥೆರ್ನುನ ರ ಪಿಸುತ್ುದೆ.  

ಆರಥ ೋಗಯ ಮತತು ಸತರಕ್ಷತಥಯ ಆಚರಣಥಗಳು 
 ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಅನುಮತಿಪತ್ರಗಳು ಮತ್ುು ಪರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಕಾನ ನುಬದ್ಧವಾಗಿ 

ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನಖರವಾಗಿವೆ, ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ುು  ನವಿೀಕರಿಸಲಪಟಿಟವೆ. ಎಲಾಿ 
ಸ ಚನಪತ್ರಗಳು ಕಾನ ನನ ನಬಂಧನೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುತ್ುವೆ. 

 ಸ ಕು ಸಿಬಬಂದಿವಗಯ ತ್ುತ್ುಯ ಪರತಿಕ್ರರಯೆ ಮತ್ುು ಆರೆ ೀಗಯ ಹಾಗು ಸುರಕ್ಷತೆರ್ನುನ 
ಕಾರ್ುಾಕೆ ಳುಲು ಜವಾಬಾಾರರಾಗಿರುತಾುರೆ. 

 ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುವಂತ್ಹ ಅಥವಾ 

ರ್ಮೀರುವಂತ್ಹ ತ್ುತ್ುಯ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನೆನಚಚರಿಕೆಗಳನುನ ಅನವಯಿಸುತಾುರೆ ಮತ್ುು 
ನವಯಹಿಸುತಾುರೆ. 

 ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುವಂತ್ಹ ಅಥವಾ 

ರ್ಮೀರುವಂತ್ಹ ಪರಥಮ ಚಿಕ್ರತೆಾ ಮತ್ುು ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀರ್ ಆರೆೈಕೆರ್ನುನ ಒದ್ಗಿಸುತಾುರೆ. 
 ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುವ ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುವ 

ರಿೀತಿರ್ಲಿ ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗ್ೆ ಆಗುವಂತ್ಹ ಮತ್ುು ಘಟಕದ್ಲಿ ಆಗುವಂತ್ಹ 

ಅಪಘಾತ್ಗಳನುನ ವರದಿಮಾಡುತಾುರೆ, ಅದ್ರ ತ್ಪಾಸಣೆರ್ನುನ ನಡೆಸುತಾುರೆ ಮತ್ುು ಅದ್ನುನ 
ಬಗ್ೆಹರಿಸುತಾುರೆ. 

 ವೆೈರ್ಕ್ರುಕ ರಕ್ಷಣ ಸ್ಾಧನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ನರ್ಮಾವಳಿಗಳು, ತ್ರಬೆೀತಿ, ನಬಂಧನೆ, 
ನವಯಹಣೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆ ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುತ್ುವೆ. 

 ಸಿೀರ್ಮತ್ ಸಥಳಗಳು ಮತ್ುು ನೆಲದ್ ಮೀಲನ ಮತ್ುು ನೆಲದ್ಡರ್ ಸಂಗರಹಣೆ(ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ುು 
ರ್ು ಎಸ್ ಟಿ)ಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ನರ್ಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ುು ತ್ರಬೆೀತಿರ್ನುನ 
ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾಸ್ಾರ್ನಕಗಳು ಮತ್ುು ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ವಸುುಗಳ ನವಯಹಣೆ, ನರ್ಮಾವಳಿಗಳು, 
ತ್ರಬೆೀತಿ, ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆ ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಅಥವಾ 

ರ್ಮೀರುತ್ುವೆ. 
 ನಯೀಜಿತ್ ಪರದೆೀಶಗಳಲಿ ಧ ಮಪಾನ ಮಾಡುವುದ್ು ಮತ್ುು ಬೆಂಕ್ರರ್ ಕ್ರಡ, ಬೆಂಕ್ರ, 

ಉರಿರ್ನುನ ಒಳಗ್ೆ ಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ ನಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ುದೆ. 
 ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಾಧನದ್ ನವಯಹಣೆ, ನರ್ಮಾವಳಿಗಳು, ತ್ರಬೆೀತಿ ಮತ್ುು ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುತ್ುವೆ. 

 ವಿದ್ುಯತ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ುು ವಯವಸ್ ಥೆಗಳನುನ ಸ ಕುವಾಗಿ ನವಯಹಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
 ಶಬಾದ್ ಮಟಟಗಳನುನ ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುವ ರಿೀತಿರ್ಲಿ 
ನರ್ಂತಿರಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

 ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸ್ಾಕಷ್ುಟ, ಗ್ಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರುವಂತ್ಹ ಕಾರ್ಯಸಥಳವನುನ 
ನವಯಹಿಸುತಾುರೆ ಮತ್ುು ಕಾರ್ಯಸಥಳದ್ ತಾಪಮಾನವನುನ ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ 
ಪೂರೆೈಸುವ ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುವಂತ್ಹ ರಿೀತಿರ್ಲಿ ನರ್ಂತಿರಸುತಾುರೆ. 

 ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸವಚಛವಾದ್ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಸರವನುನ ನವಯಹಿಸುತಾುರೆ ಮತ್ುು 
ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗ್ೆ ಕುಡರ್ುವ ನೀರು, ವಿಶಾರಂತಿ ಕೆ ಠಡಗಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾನನಗೃಹದ್ಂತ್ಹ 

ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳನುನ ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುವ  ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುವ ರಿೀತಿರ್ಲಿ 
ನೀಡುತಾುರೆ. 

 ಆಹಾರವನುನ ಸಿದ್ಧಪಡಸುವ ಸಥಳಗಳು ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ಆರೆೈಕೆರ್ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಾನ ನನ 

ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಮತ್ುು ರ್ಮೀರುತ್ುವೆ. 
 ಕಟಟಡ ಮತ್ುು ನಮಾಯಣದ್ ಅನುಮತಿಪತ್ರಗಳನುನ ನವಯಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಅವು 
ನಖರವಾಗಿವೆ. 

 ಸರಬರಾಜುದಾರರು ದ್ಕ್ಷತಾಶಾಸರ ಅಪಾರ್ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನುನ ಜಾರಿಗ್ೆತ್ರುತಾುರೆ 
ಮತ್ುು ದ್ಕ್ಷತಾಶಾಸರದ್ ಬಗ್ೆೆ ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಲಿ ಅರಿವನುನ ಮ ಡಸಲು ಅಗತ್ಯ 
ತ್ರಬೆೀತಿರ್ನುನ ನೀಡುತಾುರೆ. 

 ವಸತಿ ಸ್ೌಲಭ್ಯದ್ ಸಿಥತಿಗತಿಗಳು ಮತ್ುು ತ್ುತ್ುಯ ಮತ್ುು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನೆನಚಚರಿಕೆಗಳು 
ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುತ್ುವೆ. 

 ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣಥಗಳು 
 ವಯವಹಾರದ್ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಕಾನ ನಗನುಸ್ಾರವಾಗಿ ನಖರವಾಗಿವೆ, ಮಾನಯವಾಗಿವೆ 
ಮತ್ುು ನವಿೀಕರಿಸಲಪಟಿಟವೆ. ಎಲಾಿ ನೆೀಮಕಾತಿಗಳು ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ 
ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುತ್ುವೆ. 

 ಎಲಾಿ ನೆೀಮಕಾತಿ ಮತ್ುು ವಜಾಗ್ೆ ಳಿಸುವ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳು ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ 
ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುತ್ುವೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮಾನವ ಕಳುಸ್ಾಗ್ಾಣಿಕೆರ್ 

ಅಪಾರ್ವನುನ ತ್ಗಿೆಸಲು ಕಟುಟನಟಾಟದ್ ನೆೀಮಕಾತಿ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಜಾರಿಗ್ೆ ತ್ರುತಾುರೆ. 
 ಉದೆ ಯೀಗಿಗ್ೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಪರಿಹಾರಧನ ಮತ್ುು ವೆೀತ್ನ ಪಟಿಟಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 

ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ನವಯಹಣೆ ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುದೆ ಅಥವಾ 

ರ್ಮೀರುತ್ುದೆ. 
 ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗ್ೆ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ 
ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ. 

 ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳ ಕಾರ್ಾಯವಧಿ ಮತ್ುು ಸಮರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ 

ನವಯಹಣೆ ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುದೆ. 
 ಒಪಪಂದ್ದ್ ಮೀರೆಗ್ೆ, ಬಲವಂತ್ವಾಗಿ, ಬಂಧನದ್ಲಿಟುಟ, ಗುಲಾಮರಂತೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಸಿಕೆ ಳುುವುದ್ನುನ ಮತ್ುು ಕೆೈದಿಗಳಿಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಸಿಕೆ ಳಿುವುದ್ನುನ 
ನಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 15 ವಷ್ಯಕ್ರೆಂತ್ ಮೀಲಪಟಟ ವರ್ಸಿಾನ ಮಕೆಳ, ಅಪೆರಂಟಿಸ್ ಮತ್ುು ತ್ರಬೆೀತಾರ್ಥಯಗಳ 

ಉದೆ ಯೀಗ ನವಯಹಣೆ ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುದೆ. 
 ನಂದಿಸುವುದ್ು, ದ್ಬಾಬಳಿಕೆ ನಡೆಸುವುದ್ು, ಕ್ರರುಕುಳ ನೀಡುವುದ್ು ಮತ್ುು ಅಸಮಂಜಸವಾದ್ 

ಶಿಸುು ಕರಮಗಳನುನ ನಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 ತಾರತ್ಮಯ ಆಚರಣೆಗಳನುನ ನಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 ಸಂಘಟನೆರ್ನುನ ರಚಿಸುವ ಸ್ಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹಕುೆ ಮತ್ುು ಸ್ಾಮ ಹಿಕ ಚರ್ೆಯರ್ನುನ ನಡೆಸುವ 

ಹಕೆನುನ ಗ್ೌರವಿಸಬೆೀಕು. 
 

 ಪರಿಸರಿೋಯ ಆಚರಣಥಗಳು 
 ಪರಿಸರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಕೆೈಗ್ೆ ಳುಲಾದ್ ನವಯಹಣೆ, ನರ್ಮಾವಳಿ ಮತ್ುು 
ನೆೀಮಕಾತಿಗಳು ಕಾನ ನನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುನ ಪೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಅಥವಾ ರ್ಮೀರುತ್ುವೆ. 

 ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಪರಿಸರದ್ ಮೀಲೆ ಬಿೀರುವಂತ್ಹ ದ್ುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ ತ್ಗಿೆಸುತಾುರೆ, 
ತಾಯಜಯವನುನ ಕಡಮ ಮಾಡುತಾುರೆ ಮತ್ುು ಮಾಲನಯವನುನ ತ್ಡೆಗಟುಟತಾುರೆ. 

 

 ಹಥ ಣಥಗಾರಿಕಥ, ಪಾರದರ್ಿಕತಥ ಮತತು ನಥೈತಿಕತಥಗಳು 
 ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅನುಸರಣೆರ್ಾಗದ್ ಸಂಗತಿಗಳನುನ ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ರೆಡೆಗ್ೆ ಎಷ್ಟರ 

ಮಟಿಟಗ್ೆ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡದಾಾರೆ ಮತ್ುು ಬದ್ಧರಾಗಿದಾಾರೆ ಎಂಬುದ್ರ ಪರಿಶಿೀಲನೆಗ್ಾಗಿ 

ಘಟಕದ್ ಭೆೀಟಿಗ್ೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಕೆ ಡುತಾುರೆ. 
 ಉಪಗುತಿುಗ್ೆ ಮತ್ುು ಮನೆಕೆಲಸಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ 
ಬಹಿರಂಗಪಡಸಬೆೀಕು ಮತ್ುು ಕಾರ್ಾಯನೆರ್ು ಲ  ಮತ್ುು ಫಂಗ್ ಮತ್ುು /ಅಥವಾ ಅದ್ರ 

ಗ್ಾರಹಕರಿಂದ್ ಪಡೆದ್ಂತ್ಹ ಲಖಿತ್ ಅನುಮತಿರ್ನುನ ನವಯಹಿಸಬೆೀಕು. 
 ಲ ಮತ್ುು ಫಂಗ್ ಉದೆ ಯೀಗಿಗ್ೆ ಅಥವಾ ಲ  ಮತ್ುು ಫಂಗ್ ಗ್ೆ ತ್ುುಮಾಡರುವಂತ್ಹ 

ಪರತಿನಧಿಗ್ೆ ಮೀಸಮಾಡುವುದ್ು, ಲಂಚನೀಡುವುದ್ು ಮತ್ುು ಅವರ ಮೀಲೆ ಅನುಚಿತ್ 

ಪರಭಾವ ಬಿೀರುವುದ್ನುನ ನಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 


