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இந்தத் தகவல்கள் Li & Fung-க்கு மட்டுமம உரித்தானது மற்றும் இரகசியமானது
Li & Fung-இன் எழுத்துப்பூர்வமான ஒப்புதல் இருந்தாலன்றி இதளன வவைியிடுவது,
பிரதி எடுப்பமதா அல்லது விநிமயாகம் வசய்வமதா தளை வசய்யப்பட்டுள்ைது

அறிமுகம்

பாதுகாப்பான பணியிைங்களை பராமரித்தல்,

அடிப்பளை உரிளமகளை மதித்தல், சுற்றுச்சூழல்
பின்னளைளவ உருவாக்குதல், மற்றும் உயர் தர
வர்த்தக வவைிப்பளைத்தன்ளம மற்றும்

வநறிகளுைன் வசயல்படுதல் ஆகியளவ பற்றிய
குறிப்பான மதளவகள் மற்றும் பரிந்துளரக்கப்பட்ை

வழிமுளறகளை சப்ளையர்களுக்கு இந்த ளகமயடு
வழங்குகிறது.

Li & Fung (LF) சப்ளையர் நைத்ளத வநறிகள் (“சப்ளையர் வநறிகள்”) மற்றும்
அது வதாைர்பான தரநிளலகள் மற்றும் வழிநைத்தல்கள் ஆகியளவ
உள்ளூர், மதசிய சட்ைங்கள் / விதிமுளறகள், சர்வமதச வதாழிலாைர்
அளமப்பின் ளமயக் கருத்துக்கள், மற்றும் இதர வபாருத்தமான சர்வமதச
தரநிளலகைின் அடிப்பளையில் அளமந்துள்ைன.
வவவ்மவறு துளறகைில் உள்ை சப்ளையர்கைின் ஊழியர்கள் பலதரப்பட்ை
பணிகளைக் வகாண்டிருந்தாலும், சப்ளையர் வநறிகைில் உள்ை தரநிளலகள்
மற்றும் அது வதாைர்பான வழிநைத்தல்கள் ஆகியளவ ஒவ்வவாரு
பணியிைத்திலும் மற்றும் தங்குமிைத்திலும் உள்ை எல்லா
பணியாைர்களுக்கும் வபாருந்தும்.

உள்ளூர் சட்ைங்கள் மற்றும் சப்ளையர்

வநறிகள் ஆகியவற்றின் கீ ழ் உள்ை தங்கைின் உரிளமகள் மற்றும்
வழங்கல்கள் பற்றி எல்லா பணியாைர்களுக்கும் வதரிவிக்கப்பட்டிருக்க
மவண்டும்.

Li & Fung மற்றும் அதன் வாடிக்ளகயாைர்களுக்காக

தயாரிக்கப்படும் பாகங்கள் அல்லது வபாருட்களை தயாரிக்கும்
அடுத்த-நிளல சப்ளையர்களுக்கு LF தரநிளலகள் வதரிவிக்கப்பட்டு, அளவ

மதிக்கப்படுவளத உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ை, சப்ளையர்களும் தங்கைால்
இயன்ற அளனத்ளதயும் வசய்ய மவண்டும்.
LF பாதுகாப்பு தரநிளலகள், பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சுங்க-வர்த்தக
கூட்ைாண்ளம (C-TPAT), அவமரிக்க சுங்க மற்றும் எல்ளல பாதுகாப்பு
நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ை பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும்
ஐமராப்பிய ஆளணயத்தால் வழங்கப்பட்ை அங்கீ கரிக்கப்பட்ை வபாருைாதார
ஆபமரட்ைர்கள் (AEO) ஆகியவற்றின் அடிப்பளையில் அளமந்த, LF
தயாரிப்புகளை உற்பத்தி வசய்யும் சப்ளையர்களுக்கு மதளவயான
அடிப்பளை பாதுகாப்பு நைவடிக்ளககள் ஆகும்.
Li & Fung -இன் வசாந்த விருப்பத்தின் மபரிலும், Li & Fung விரும்பும் எந்த
மநரத்திலும், இந்த தரநிளலகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஏற்ப
சப்ளையர்கள் தணிக்ளக வசய்யப்படுவார்கள். தணிக்ளககைின் மபாது,
தங்கைது ஆளலகளை அணுகுவதற்கான முழு சுதந்திரத்ளத சப்ளையர்கள்
வழங்க மவண்டும். தணிக்ளககைின் மபாது, நாங்கள் பணியாைர்களுைனும்
அவர்கைின் மதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதிகளுைனும் மபசக்கூடும்.
சப்ளையர் வநறிகைில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ைபடி மதளவப்படும் தரநிளலகள்
மற்றும் அது வதாைர்பான வழிநைத்தல்களுக்கு இணங்க மறுத்தால்,
அதற்கான பல்மவறு விளைவுகள் பிரச்சளனயின் தீவிரத்ளத வபாறுத்து
அளமயும். சகித்துக் வகாள்ை முடியாத பிரச்சிளனகளை உைனடியாக
சரிவசய்ய மவண்டும், இதன் விளைவாக Li & Fung மற்றும் அதன்
வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு சப்ளையர்கள் வபாருட்களை தயாரிப்பது
நிரந்தரமாக நிறுத்தப்பைலாம்.

மற்ற எல்லா பிரச்சிளனகளுக்கும்,

எதிர்பார்க்கப்பட்ை காலத்திற்குள் சப்ளையர்கள் அவற்ளற சரிவசய்வதுைன்,
வருங்கால வசயல்பாடுகளை மமம்படுத்த மவண்டும் என்றும்
எதிர்பார்க்கப்படும்.
அவ்வப்மபாது மதிப்பீடுகள் வசய்தும் மற்றும் பயிற்சி அைித்தும்,
மதளவயான தரநிளலகள் மற்றும் அது வதாைர்பான வழிநைத்தல்களுக்கு
அடுத்த-நிளல சப்ளையர்கள் இணங்கியிருப்பளத உறுதி வசய்து வகாள்வது
சப்ளையர்கள் வபாறுப்பாகும். மதிப்பீடுகள் மற்றும் பயிற்சி குளறந்தபட்சம்
ஆண்டுக்வகாரு முளற வசய்யப்பை மவண்டும்.

சப்ளையர்
நடத்தை நநறிகள்
நமது நிறுவனத்திலும், விநிமயாகச் சங்கிலியிலும்

வபாறுப்பான வர்த்தகச் வசயல்முளறகளை நிறுவ Li & Fung
உறுதி பூண்டுள்ைது. பாதுகாப்பான பணியிடங்கள்
வழங்குைல், அடிப்பதட உரிதைகதை ைைித்ைல்,
சுற்றுச்சூழல் பின்னதடதவ இயக்குைல் மற்றும்

உயர்தரநிளல and operate with a high standard of வர்த்ைக
நவைிப்பதடத்ைன்தை ைற்றும்

நநறிமுதறகதைவசயல்படுத்துதல், ஆகியவற்ளற வழங்க
சப்ளையர்கல் தங்கைது வசயல்பாட்ளை வதாைர்ச்சியாக

மமம்படுத்திக் வகாள்ை மவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிமறாம்.

Li & Fung சப்ளையர் நைத்ளத வநறிகள் உள்ளூர், மதசிய சட்ைங்கள் /
விதிமுளறகள், சர்வமதச வதாழிலாைர் அளமப்பின் ளமயக்

கருத்துக்கள், மற்றும் இதர வபாருத்தமான சர்வமதச தரநிளலகைின்
அடிப்பளையில் அளமந்துள்ைன சப்ளையர் நைத்ளத வநறிகள், Li &
Fung வபாருட்களை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் அளனத்து

பணியிைங்களுக்கும் மற்றும் தங்குமிைங்களுக்கும் வபாருந்தும்.
அடுத்த-நிளல வசயல்பாடுகள் உட்பை, தரநிளலகளுக்கு

இணங்குவளத உறுதி வசய்வது வகாள்வது சப்ளையர்கைின்
வபாறுப்பு.

Li & Fung ைரநிதைகள் ைற்றும் வழிகாட்டுைல்கதை ைீ றும்

அதனத்து நிகழ்வுகைிலும் சப்தையர்கல் அதை சரிநசய்ய
வவண்டும்.

பாதுகாப்பான பணியிடங்கள்
•

தீப்பாதுகாப்பு மற்றும் அவசரகால முன்வனச்சரிக்ளககள் மற்றும்
வசயல்பாடுகளுக்கான வபாறுப்பு

•

முதல் உதவி மற்றும் வதாழிரீதியான பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
குறித்த வகாள்ளககள் மற்றும் வசயல்பாடுகளுக்கான வபாறுப்பு

•

சுத்தமான, சுகாதாரமான தங்குமிைம், குழந்ளதப் பராமரிப்பு மற்றும்
மகன்டீன் வசதிகள்

•

ரசாயனங்கள் மற்றும் நச்சுப் வபாருட்கள், பிரத்திமயக சாதனங்கள்,
மற்றும் இைப பாதுகாப்பு மமலாண்ளமக்கான வபாறுப்பு

•

மின்சாரம், கட்டிை மற்றும் கட்டுமான அனுமதிகள், வகாள்ளககள்
மற்றும் வசயல்முளறகளுக்கான வபாறுப்பு

அடிப்பதட உரிதைகதை ைைித்ைல்
•

அளனத்து மவளலகளும் சுதந்திரமாக மதர்ந்வதடுக்கப்படுகின்றன

•

அளனத்து வதாழிலாைர்களும் குளறந்தபட்ச வயதுத் மதளவகளைப்
பூர்த்தி வசய்கிறார்கள் (15 அல்லது நாட்டில் சட்ைப்பூர்வ வயது, எது
அதிகமாக இருக்குமமா அது)

•

அளனத்து வதாழிலாைர்களையும் மரியாளதயுைனும் சமமாகவும்
நைத்துவளத உறுதிப்படுத்தவும்

•

கூட்டு சுதந்திரம் மற்றும் கூட்டு மபரம் மபசுவதற்கான உரிளமளய
நிளலநிறுத்துங்கள்

•

பணியமர்த்தல், ஊதியங்கள், சலுளககள், மவளல மநரம் மற்றும்
பணிநீக்க நளைமுளறகள் வதாைர்பான வபாறுப்பு

•

குளற தீர்க்கும் வழிமுளறகள்

சுற்றுச்சூழல் பின்னதடவு
•

சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ளம முளறளய அளமத்து வசயல்படுத்தவும்

•

இரசாயனங்கள், கழிவு நீர், காற்று உமிழ்வு, கழிவு மற்றும் ஒலி
மாசுபாடு ஆகியவற்றின் தாக்கங்களைக் குளறக்கவும்

•

ஆற்றல் மற்றும் வை வசயல்திறளன மமம்படுத்தவும்

வர்த்ைக நவைிப்பதடத்ைன்தை ைற்றும்
நநறிமுதறகள்
•

சப்ளையர்கள் வவைிப்பளையாக இருக்கிறார்கள் மற்றும்
வதாைர்ச்சியான முன்மனற்றத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள்

•

சப்ளையர்கள் ஒழுங்கான வர்த்தக நளைமுளறகைில் ஈடுபடுகிறார்கள்

•

துளண ஒப்பந்தம் மற்றும் ஆய்வு ஏற்கனமவ எழுதப்பட்ை ஒப்புதலுைன்
அங்கீ கரிக்கப்படுகின்றன

•

வர்த்தக உரிமங்கள் சட்ை மதளவகளை பூர்த்தி வசய்கின்றன அல்லது
மீ றுகின்றன

