
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸರಬರಾಜುದಾರರು  
ನೀತಿ  

ಸಂಹಿತೆ 
 ಜನವರಿ 2020 
 

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಿ & ಫಂಗ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತುು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತುದೆ  

ಲಿ & ಫಂಗ್ನಂದ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೆೀ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ, ನಕಲಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯನುು ನಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ  

 



ಪರಿಚಯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಈ ಕೆೈಪ್ಪಡಿಯು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲ್ಸದ ಸಥಳಗಳನುು ನವವಹಿಸುವುದು 

ಹೆೀಗೆ, ಮೂಲ್ಭೂತ ಹಕುುಗಳನುು ಗೌರವಿಸುವುದು ಹೆೀಗೆ, 

ಪ್ರಿಸರ ಸಥತಿಸ್ಾಥಪ್ಕತವವನುು ಬಲ್ಪ್ಡಿಸುವುದು ಹೆೀಗೆ ಮತುು 

ಉನುತ ಮಟ್ಟದ ವಾಯಪಾರಿೀ ಪಾರದರ್ವಕತೆ ಮತುು 

ನೆೈತಿಕತೆಯಂದಿಗೆ ಕಾಯವನವವಹಿಸುವುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂಬುದರ 

ಕುರಿತು ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನದಿವಷ್ಟ ಅವರ್ಯಕತೆಗಳನುು ಮತುು 

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳನುು ಒದಗಿಸುತುದೆ.  

 

ಲಿ & ಫಂಗ (ಎಲ್ಎಫ್) ಸರಬರಾಜುದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (“ಸರಬರಾಜುದಾರ ಸಂಹಿತೆ”) ಮತುು ಅದಕೆು 

ಸಂಬಂಧಿಸದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತುು ಮಾಗವದರ್ವನವು, ಸಥಳೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು / 

ನಬಂಧನೆಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಿವಕ ಸಂಘಟ್ನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾವೆೀರ್ಗಳು ಮತುು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಆಧರಿಸದೆ. 

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿಲನ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಉದೊಯೀಗಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕೆಲ್ಸದ ಸವರೂಪ್ವನುು ಹೊಂದಿದದರೂ, 

ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯಲಿಲರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತುು ಅದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸದ ಮಾಗವದರ್ವನವು, 

ಎಲಾಲ ಕಾಯವಸಥಳ ಮತುು ವಸತಿ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳಲಿಲರುವ ಎಲಾಲ ಕಾಮಿವಕರಿಗೆ ಅನವಯಿಸುತುದೆ.  ಎಲಾಲ ಕಾಮಿವಕರಿಗೆ 

ಸಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಮತುು ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಅವರ ಹಕುುಗಳು ಮತುು ಅಹವತೆಗಳ ಬಗೆೆ 



ತಿಳಸಬೆೀಕು. ಲಿ & ಫಂಗ ಮತುು ಅದರ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ, ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ವಸುುಗಳನುು ಉತಾಿದಿಸುವ ಮುಂದಿನ 

ಹಂತದ ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಎಫ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಕೊಳಳಲ್ು ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರು ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ೂಟ ಪ್ಾಯತಿುಸಬೆೀಕು.  

ಭಯೀತಾಿದನೆ ವಿರುದಧದ ಕಸಟಮ್ಸ್-ವಾಯಪಾರ ಸಹಭಾಗಿತವ (C-TPAT), ಯುಎಸ್ ಕಸಟಮ್ಸ್ ಮತುು ಗಡಿ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ೆಥ ಮತುು ಯುರೊೀಪ್ಪಯನ್ ಆಯೀಗ ಹೊರಡಿಸದ ಅಧಿಕೃತ ಆರ್ಥವಕ ನವಾವಹಕರ (AEO) 

ಭದಾತಾ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ, ಎಲ್ಎಫ್ ಉತಿನುಗಳನುು ಉತಾಿದಿಸುವ ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರಿಗೆ 

ಅಗತಯವಾದ ಮೂಲ್ಭೂತ ಭದಾತಾ ಕಾಮಗಳು ಎಲ್ಎಫ್ ಭದಾತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ.  

 

ಲಿ & ಫಂಗ್ನ ಸವಂತ ವಿವೆೀಚನೆಯಿಂದ ಮತುು ಲಿ & ಫಂಗ್ನ ಸವಂತ ಆಯ್ಕುಯ ಸಮಯದಲಿಲ, 

ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತುು ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳ ಪ್ಾಕಾರ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಡಿಟ್ 

ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿಲ, ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರು ತಮಮ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳಗೆ ಸಂಪ್ೂರ್ವ ಪ್ಾವೆೀರ್ವನುು ಒದಗಿಸಬೆೀಕು. 

ನಮಮ ಆಡಿಟ್ ಸಮಯದಲಿಲ ನಾವು ಕಾಮಿವಕರು ಮತುು ಅವರ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ಾತಿನಧಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ 

ನಡೆಸಬಹುದು. 

ಅಗತಯವಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಲ್ು ವಿಫಲ್ವಾದರೆ ಮತುು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸಂಹಿತೆಯಲಿಲ 

ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಲ್ು ವಿಫಲ್ವಾದರೆ, ಸಮಸ್ೆಯಯ ತಿೀವಾತೆಯನುು 

ಅವಲ್ಂಬಿಸ ವಿಭಿನು ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತುವೆ. ರ್ೂನಯ-ಸಹಿಷ್ುುತೆಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು ತಕ್ಷರ್ವೆೀ 

ಪ್ರಿಹರಿಸಬೆೀಕು ಮತುು ಆ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಲಿ & ಫಂಗ ಮತುು ಅದರ ಗಾಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕುಗಳನುು 

ಉತಾಿದಿಸುವುದನುು ಶಾರ್ವತವಾಗಿ ನಷೆೀಧಿಸುವುದಕೆು ಕಾರರ್ವಾಗಬಹುದು. ಎಲಾಲ ಇತರ ಸಮಸ್ೆಯಗಳಗೆ, 

ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಮತುು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಯವಸ್ಾಧನೆಯನುು 

ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತುದೆ.  

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನಗಳು ಮತುು ತರಬೆೀತಿಯನುು ನೀಡುವ ಮೂಲ್ಕ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದ 

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅಗತಯವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತುು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಗವದರ್ವನಗಳನುು 

ಅನುಸರಿಸುವುದನುು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಕೊಳಳಲ್ು ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರು ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರುತಾುರೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ ಮತುು 

ತರಬೆೀತಿಯನುು ಕನಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ವಾಷ್ಟ್ವಕ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತುದೆ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸರಬರಾಜುದಾರರ  

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ  
ನಮಮ ಕಂಪ್ನ ಮತುು ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಸರಪ್ಳಯಲಿಲ, ಲಿ & ಫಂಗ 

ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ವಾಯಪಾರ ಅಭಾಯಸಗಳನುು ನಡೆಸಲ್ು ಬದಧವಾಗಿದೆ. 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ಸಥಳಗಳುಒದಗಿಸಲ್ು,ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ುುಗಳನ್ುು 
ಗೌರವಿಸಲು, ಪರಿಸರ ಸ್ಥಥತಿಸ್ಥಥಪಕ್ತವವನ್ುು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತುು 
ಉನುತ ಗುರ್ಮಟ್ಟದ ವ್ಥಾಪಥರಿೀ ಪಥರದರ್ಶಕ್ತೆ ಮತುು 
ನೆೈತಿಕ್ತೆನಡೆಸಲ್ು, ನಮಮ ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರು ನರಂತರವಾಗಿ ತಮಮ 
ಕಾಯವಸ್ಾಧನೆಯನುು ಸುಧಾರಿಸುತಾುರೆ ಎಂದು ನಾವು ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತೆುೀವೆ.  

ಲಿ & ಫಂಗ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಲಿಲರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಸಥಳೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಕಾನೂನುಗಳು / ನಬಂಧನೆಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಿವಕ ಸಂಘಟ್ನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾವೆೀರ್ಗಳು ಮತುು 

ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಆಧರಿಸವೆ. ಲಿ & ಫಂಗ ಸ್ೊೀಸವಂಗ ಮತುು 

ಸಂಬಂಧಿತ ಆನ್್ಸ್ೆೈಟ್ ವಸತಿ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಲಾಲ ಕಾಯವಕ್ೆೀತಾಗಳಗೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರ 

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನವಯಿಸುತುದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾಯಾವಚರಣೆಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಮಾನದಂಡಗಳ 

ಅನುಸರಣೆಯನುು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಕೊಳಳಲ್ು ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರು ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರುತಾುರೆ.  

ಲಿ & ಫಂಗ್ ಮಥನ್ದಂಡಗಳು ಮತುು ಮಥಗಶದರ್ಶನ್ದ ಪಿಕಥರ, ಪೂರೆೈಕೆದಥರರು ಎಲ್ಥಾ ಉಲಾಂಘನೆಗಳನ್ುು 

ಪರಿಹರಿಸಬೆೀಕ್ು. 



 

 

 

 

 

 

 

ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ಸಥಳಗಳು 
• ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ಅಗಿು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುು ತುತುವ ಮುನೆುಚಚರಿಕೆಗಳು ಮತುು ಅಭಾಯಸಗಳು  

• ಪ್ಾಥಮ ಚಿಕಿತೆ್ ಮತುು ಔದೊಯೀಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುು ಆರೊೀಗಯದ ಬಗೆೆ ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ನೀತಿಗಳು 

ಮತುು ಅಭಾಯಸಗಳು  

• ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುು ಸವಚಛವಾದ ವಸತಿ ನಲ್ಯ, ಮಕುಳ ಆರೆೈಕೆ ಮತುು ಕಾಯಂಟೀನ್ ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳು  

• ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ರಾಸ್ಾಯನಕಗಳು ಮತುು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುುಗಳು, ವಿಶೆೀಷ್ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು 

ಮತುು ಸಥಳಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ನವವಹಣೆ  

• ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ವಿದುಯತ್, ಕಟ್ಟಡ ಮತುು ನಮಾವರ್ ಪ್ರವಾನಗಿಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತುು 

ಅಭಾಯಸಗಳು 

 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ುುಗಳನ್ುು ಗೌರವಿಸ್ಥ 

• ಎಲಾಲ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ಮುಕುವಾಗಿ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ 

• ಎಲಾಲ ಕಾಮಿವಕರು ಕನಷ್ಟ ವಯಸ್ನ ಅವರ್ಯಕತೆಗಳನುು ಪ್ೂರೆೈಸುತಾುರೆ (15 ಅಥವಾ ದೆೀರ್ದನಲಿಲ 

ಕಾನೂನುಬದಧ ವಯಸು್, ಯಾವುದು ಹೆಚೊಚೀ ಅದು) 

• ಎಲಾಲ ಕಾಮಿವಕರನುು ಗೌರವದಿಂದ ನೊೀಡಿಕೊಳಳ ಮತುು ಎಲ್ಲರನೂು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೊೀಡುವುದನುು 

ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಕೊಳಳ  

• ಸಹವಾಸ ಮತುು ಸ್ಾಮೂಹಿಕ ಒಪ್ಿಂದಗಳ ಸ್ಾವತಂತಾಯದ ಹಕುನುು ಎತಿುಹಿಡಿಯಿರಿ  

• ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ನೆೀಮಕಾತಿ, ವೆೀತನ, ಪ್ಾಯೀಜನಗಳು, ಕೆಲ್ಸದ ಸಮಯ ಮತುು 

ಸಥಗಿತಗೊಳಸುವ ಅಭಾಯಸಗಳು 

• ಕುಂದುಕೊರತೆ ಕಾಯವವಿಧಾನಗಳನುು ನವವಹಿಸುವುದು 

 

ಪರಿಸರ ಸ್ಥಥತಿಸ್ಥಥಪಕ್ತವ  
• ಪ್ರಿಸರ ನವವಹಣಾ ವಯವಸ್ೆಥಯನುು ಸ್ಾಥಪ್ಪಸ ಮತುು ಕಾಯವಗತಗೊಳಸ  

• ರಾಸ್ಾಯನಕಗಳು, ತಾಯಜಯನೀರು, ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ, ತಾಯಜಯ ಮತುು ರ್ಬದ ಮಾಲಿನಯದ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ  

• ರ್ಕಿು ಮತುು ಸಂಪ್ನೂಮಲ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕತೆಯನುು ಸುಧಾರಿಸ 

 

ವ್ಥಾಪಥರ ಪಥರದರ್ಶಕ್ತೆ ಮತುು ನೆೈತಿಕ್ತೆ 
• ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರು ಪಾರದರ್ವಕವಾಗಿದಾದರೆ ಮತುು ನರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯಲಿಲ ತೊಡಗಿದಾದರೆ 

• ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರರು ನೆೈತಿಕ ವಾಯಪಾರಿೀ ಅಭಾಯಸಗಳಲಿಲ ತೊಡಗುತಾುರೆ 

• ಉಪ್ಗುತಿುಗೆ ಮತುು ಮನೆಯಿಂದಲೆೀ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವುದನುು ಪ್ೂವವ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂದಿಗೆ 

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಸಲಾಗುತುದೆ 
• ವಾಯಪಾರ ಪ್ರವಾನಗಿಗಳು ಕಾನೂನು ಅವರ್ಯಕತೆಗಳನುು ಪ್ೂರೆೈಸುತುವೆ ಅಥವಾ ಅದನುು ಮಿೀರುತುವೆ 

 


