ಸರಬರಾಜುದಾರ ನಡವಳಿಕೆ
ಸಂಹಿತೆ

ಸರಬರಾಜುದಾರ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಹಿತೆ
1. ಮುಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ
1.1

ಯಾವುದೋ ವಗಗದ ಜೋತದಾಳು ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಮಗಕ್ರ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಒತ್ಾತಯಪೂವಗಕ್
ಅಥವಾ ಕ್ಡ್ಾಾಯ ಕಾರ್ಮಗಕ್ರನುು ನೋರ್ಮಸುವಂತಿಲ್ಿ.

1.2

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮಮ ಉದ್ಯೋಗಪತಿ/ಮಾಲ್ಲೋಕ್ರ ಬಳಿ ತಮಮ ಗುರುತಿನ ಪತರ ಅಥವಾ “ಠೋವಣಿ” ಇರಿಸುವ
ಅಗತಯವಿಲಲ್ಿ

ಮತುತ
ಅವಕಾಶವಿಲರುತತದ.

್ಾಯಯಸಮಮತ

ಮುನ್ಚನನ

ೀೋಿ,

ಉದ್ಯೋಗಿಂಂದ

ಮುಕ್ತರಾಗಲ್ು

2. ಸಂಘಟನಯ ಸ್ಾಾತಂತರಯ ಮತುತ ಸಂಘಟಿತ ಕೆ್ಂಡುಕೆ್ಳುುವಿಲಕೆಯ ಮಾತುಕ್ತೆಯ ಹಕ್ೆನುು ಗೌರವಿಲಸಬೋಕ್ು
2.1

ಯಾವುದೋ ತ್ಾರತಮಯವಿಲಲ್ಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತ್ಾವು ಇಷ್ಟಪಟಟ ಕಾರ್ಮಗಕ್ ಸಂಘಟನ ರ್ಪಿಸಲ್ು ಅಥವಾ
ಸೋರಿಕೆ್ಳುುವ ಹಕ್ೆನುು ಹ್ಂಿಂರುತ್ಾತರೆ ಮತುತ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ತಮಮ ಬೋಿ,ಕೆಗಳನುು ಮಂಿ,ಸುವ
ಹಕ್ೆನುು ಹ್ಂಿಂರುತ್ಾತರೆ.

2.2

ಕಾರ್ಮಗಕ್

ಸಂಘಟನಗಳ

ನಟುವಟಿಕೆಗಳ

ಬಗ್ಗೆ

ಮತುತ

ಅವರ

ಸ್ಾಂಸ್ಥಿಕ್

ನಟುವಟಿಕೆಗಳ

ಬಗ್ಗೆ

ಉದ್ಯೋಗಪತಿ/ಮಾಲ್ಲೋಕ್ರು ಮುಕ್ತಭಾವನಯನುು ಹ್ಂಿಂರುತ್ಾತರೆ.
2.3

ಕಾರ್ಮಗಕ್ ಪರತಿೀಧಿಗಳ ವಿಲರುದಧ ತ್ಾರತಮಯತೆ ತೆ್ೋರುವಹಾಗಿಲ್ಿ ಮತುತ ಕಾಯಗಸಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿೀಧಿಗಳು
ತಮಮ ಕಾಯಗಗಳನುು ಕೆೈಗ್ಗ್ಳುುವುದಕೆೆ ಅವಕಾಶವಿಲರುತತದ. ಅಂತಹ ಪರತಿೀಧಿ ಕಾಯಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ
ಸದಸಯರನ್ುಳಗ್ಗ್ಂಡ ಕಾರ್ಮಗಕ್ ಸರ್ಮತಿ ಒಳಗ್ಗ್ಂಿ,ದುು ಈ ಮಾಗಗಸ್ಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಗಕ್ರಲ್ಲಿ
ಇರಬಹುದಾದ ಕಾಳಜಗಳನುು ವಯಕ್ತಪಿ,ಸಬಹುದಾಗಿದ.

2.4

ಕಾನ್ೀನಿ,ಯಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲಿ

ಸಂಘಟನ

ಮತುತ

ಸಂಘಟಿತ

ಬೋಿ,ಕೆಗ್ಗ

ಸ್ಾಾತಂತರಯದ

ಹಕ್ುೆ

ೀಬಗಂಧಿತವಾಗಿರುವುದ್ೋ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳು ಸಾತಂತರ ಹಾಗ್ ಮುಕ್ತ ಸಂಘಟನ ಮತುತ ಬೋಿ,ಕೆ
ಸಲ್ಲಿಕೆಗ್ಗ ಸಮಾ್ಾಂತರ ಪಯಾಗಯ ಮಾಗಗಗಳನುು ರ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆ್ಡಕ್ುಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ
ಅಂತಹ ಪರಯತುಗಳಿಗ್ಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಿ,ಕೆ್ಡಬೋಕ್ು.
3. ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗ್ ಸಾನಛವಾಗಿರಬೋಕ್ು
3.1

ಕೆೈಗ್ಗ್ಳುಲಾಗುತಿತರುವ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ನಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತುತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ಗ್ಂಿ,ರುವ ೀಿಂಗಷ್ಟ
ಅಪಾಯಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸ್ಥಕೆ್ಂಡು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹಾಗ್ ಸಾನಛವಾದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ
ಪರಿಸರವನುು ಒದಗಿಸಬೋಕ್ು. ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಕೆಲ್ಸದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ
ಅಂತಗಗತವಾಗಿರುವ ಸಂಭಾವಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗ್ಗ ಕಾರಣಗಳು ಉದಭವಾಗುವುದನುು ಸ್ಾಧ್ಯವಾದಷ್ುಟ ಕ್ಿ,ಮೆ
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ಮಾಡುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸದ ವೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಉದಭವಾಗುವುವ ಅದರ ಜ್ತೆಗ್ಗ ಏಪಗಡಬಹುದಾದ ಆಘಾತ
ಹಾೀ ಮತುತ ಆರೆ್ೋಗಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾೀಯುಂಟಾಗುವುದನುು ತಡೆಗಟಟಲ್ು ಸ್ಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನುು
ಕೆೈಗ್ಗ್ಳುಬೋಕ್ು.
3.2

ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಯರ್ಮತವಾದ ಮತತು ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತತು ಸತರಕ್ಷತೆ ತರಬೋತಿ ಒದಗಿಸಬೋಕತ
ಮತತು ಅಂತಹ ತರಬೋತಿಗ್ಳನ್ತು ಹ ಸದಾಗಿ ನೋಮಕಗೆ ಳತುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗ್

ಅಥವಾ ಒಂದತ ಕೆಲಸದಂದ

ಮತೆ ುಂದತ ಕೆಲಸಕೆೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ತು ನೋಮಕ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೆಲಲ ಒದಗಿಸಬೋಕತ.
3.3

ಸಾನಛವಾದ

ಶೌಚಾಲ್ಯ

ಮತುತ

ಕ್ುಿ,ಯುವ

ೀೋರಿನ

ವಯವಸಿ

ಮಾಿ,ರಬೋಕ್ು

ಮತುತ

ಅನಾಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಆಹಾರ ಶೋಖರಣೆಗ್ಗ ಸಾನಛವಾದ ಸ್ೌಕ್ಯಗಗಳನುು ಒದಗಿಸಬೋಕ್ು.
3.4

ವಾಸ್ಥಸಲ್ು ವಯವಸಿ ಕ್ಲ್ಲಿಸ್ಥಕೆ್ಟಿಟದುರೆ ಅಂತಹ ವಾಸಸಿಳಗಳು ಸಾನಛವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೋಕ್ು ಮತುತ
ಕಾರ್ಮಗಕ್ರ ಮ್ಲ್ರ್್ತ ಅಗತಯಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಬೋಕ್ು.

3.5

ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಹಿತೆಯನುು ಅನುಸರಿಸುತಿತರುವ ಸಂಸಿಯು ಆರೆ್ೋಗಯ ಮತುತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಬಾುರಿಯನುು
ಒಬಬ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ ಪರತಿೀಧಿಗ್ಗ ವಹಿಸಬೋಕ್ು.

4. ಪಾರಿಸರಿಕ್ ಅಗತಯಗಳು
4.1

ತ್ಾನು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಂಿಂರುವ ಬದಧತೆಯನುು ಪ್ರೈಮಾರ್ಕಗ ತನು ಸರಬರಾಜುದಾರರೆ್ಂಿಂಗ್
ಹಂಚಿಕೆ್ಳುಲ್ು ಇಚಿಛಸುತತದ. ಆದುರಿಂದ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ರ್ಢಿಗಳು ಅನಾಯವಾಗುವ ಎಲಾಿ
ಪಾರಿಸರಿಕ್ ಅಗತಯಗಳಿಗ್ಗ ಬದಧವಾಗಿರಬೋಕ್ು.

5. ಬಾಲ್ಕಾರ್ಮಗಕ್ರನುು ಬಳಸಬಾರದು
5.1

ಬಾಲ್ಕಾರ್ಮಗಕ್ರನುು ನೋರ್ಮಸ್ಥಕೆ್ಳುಬಾರದು

5.2

ಬಾಲ್ ಕಾರ್ಮಗಕ್ರಾಗಿ ದುಿ,ಯುತಿತರುವ ಯಾವುದೋ ಮಕ್ೆಳು ಅವರ ಬಾಲ್ಯವಸಿ ಕ್ಳೆಯುವವರೆಗ್ಗ ಅವರಿಗ್ಗ
ಉತತಮ ಗುಣಮಟಟದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಸಂಸಿಗಳು ಸ್ಕ್ತ ೀೋತಿ ಮತುತ ಕಾಯಗಕ್ರಮಗಳನುು
ರ್ಪಿಸಬೋಕ್ು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃಿಂಧಪಿ,ಸಬೋಕ್ು ಮತುತ ಅವುಗಳಿಗ್ಗ ಕೆ್ಡುಗ್ಗ ೀೋಡಬೋಕ್ು; “ಮಕ್ೆಳು” ಮತುತ
“ಬಾಲ್ ಕಾರ್ಮಗಕ್ತೆ”ಯನುು ಅನುಬಂಧ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲವರಿಸಲಾಗಿದ.!

5.3

18

ವಷ್ಗದ್ಳಗಿನ

ಮಕ್ೆಳು

ಮತುತ

ತರುಣರನುು

ರಾತಿರಯ

ಪಾಳಿಗ್ಗ

ಅಥವಾ

ಆಪಾಯಕಾರಿ

ಕಾಯಗಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ನೋರ್ಮಸಬಾರದು.
5.4

ಈ ೀೋತಿಗಳು ಮತುತ ಕಾಯಗವಿಲನಾನಗಳು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಅಂತರರಾಟ್ರೀಯೋಯ ಕಾರ್ಮಗಕ್ ಸಂಸಿಯ
ಪರಮಾಣಕ್ಗಳಿಗ್ಗ (ILO) ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೋಕ್ು.
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6. ಜೋವ್ಾನಾರ ವೋತನ ೀೋಡಬೋಕ್ು
6.1

ಒಂದು ಪರಮಾಣಿತ ವಾರಕೆೆ ೀೋಡಲಾಗುವ ವೋತನ ಹಾಗ್ ಸ್ೌಲ್ರ್ಯಗಳು ಕ್ೀಷ್ಠ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ರಾಟ್ರೀಯೋಯ
ಕಾನ್ನು

ಪರಮಾಣಕ್ಗಳಿಗ್ಗ ಅಥವಾ ಉಿಂುಮೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತಿತರುವ ಪರಮಾಣಕ್ಗಳಿಗ್ಗ
ಬದಧವಾಗಿರಬೋಕ್ು. ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಗದಲ್್ಿ ೀೋಡಲಾಗುವ ವೋತನವು ಒಬಬ ವಯಕ್ತತಯ ಮ್ಲ್ರ್್ತ
ಅಗತಯಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುವಷ್ುಟ ಮತುತ ಹಚಿಿನ ಸಂಪಾದನಗ್ಗ ಅವಕಾಶವಿಲರುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿರಬೋಕ್ು.
6.2

ಕಾರ್ಮಗಕ್ರು ಉದ್ಯೋಗಕೆೆ ಸೋರಿಕೆ್ಳುುವ ಪೂವಗದಲ್ಲಿ ವೋತನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ
ಷ್ರತುತ-ೀಬಂಧ್ನ ಕ್ುರಿತಂತೆ ಲ್ಲಖಿತ ಹಾಗ್ ಅಥಗವಾಗುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸಬೋಕ್ು
ಮತುತ ಅವರಿಗ್ಗ ಪರತಿ ಬಾರಿ ವೋತನ ೀೋಡುವಾಗ ವೋತನ ಅವಧಿಯ ವಿಲವರಗಳನುು ಒದಗಿಸಬೋಕ್ು.!

6.3

ಶಿಸುತಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವೋತನಿಂಂದ ಹಣ ಮುರಿದುಕೆ್ಳುುವುದನುು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುಿಂಲ್ಿ ಅಥವಾ
ರಾಟ್ರೀಯೋಯ ಕಾನ್ೀಯಿ,ಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲರುವ ಯಾವುದೋ ಬಗ್ಗಯ ಕ್ಿ,ತ ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲ್ಿ.
ಹಾಗ್ಗ ಮಾಡಬೋಕಾದ ಸಂದರ್ಗ ಬಂದರೆ, ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಕಾರ್ಮಗಕ್/ಉದ್ಯೋಗಿಯಂದ ಲ್ಲಖಿತ ಅನುಮತಿ
ಪಡೆದ್ಕೆ್ಂಿ,ರಬೋಕ್ು. ಎಲಾಿ ಬಗ್ಗಯ ಶಿಸುತಕ್ರಮಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸಬೋಕ್ು.

7. ದುಿ,ಮೆಯ ಅವಧಿಯು ರ್ಮತಿರ್ಮೋರಬಾರದು
7 .1

ದುಿ,ಮೆಯ ಅವಧಿಯು ರಾಟ್ರೀಯೋಯ ಕಾನ್ನುಗಳು, ಸ್ಾಮ್ಹಿಕ್ ಒಪಿಂದಗಳು, ಮತುತ ಕೆಳಗಿನ 7.2ರಿಂದ
7.6ರ ತನಕ್ದ ೀಬಂಧ್ನಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಮಗಕ್ರಿಗ್ಗ ಹಚಿಿನ ರಕ್ಷಣೆ ೀೋಡುತತದಯೋ
ಅವುಗಳೆ್ಂಿಂಗ್ಗ

ಅನುವತಿಗಸಬೋಕ್ು.

7.2ರಿಂದ

7.6

ೀಬಂಧ್ನಗಳು

ಅಂತ್ಾರಾಟ್ರೀಯಯ

ಕಾರ್ಮಗಕ್

ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ್ಗ ಆನಾರಿತವಾಗಿದ.
7.2

ಓವರಟೈಮ್ ಹ್ರತುಪಿ,ಸ್ಥದಂತೆ ಪರಮಾಣಿತ ದುಿ,ಮೆಯ ಅವಧಿಯನುು ಒಪಿಂದದಲ್ಲಿ ವಿಲವರಿಸಬೋಕ್ು,
ಮತುತ ವಾರ ಒಂದರ 48 ಗಂಟಗಳನುು ರ್ಮೋರಬಾರದು*

7.3

ಎಲಾಿ

ಓವರಟೈಂ

ಗಂಟಗಳು

ಸಾಯಂಪ್ರೋರಿತವಾಗಿರಬೋಕ್ು.

ಈ

ಕೆಳಗಿನ

ಎಲ್ಿವುಗಳನುು

ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸ್ಥಕೆ್ಂಡು ಓವರಟೈಂ ಅನುು ಜವಾಬಾುರಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೋಕ್ು: ವಾಯಪಿತ, ಆವತಗನ
ಮತುತ ಕಾರ್ಮಗಕ್ರು ವೈಯಕ್ತತಕ್ವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸಮಾಿ,ದ ಗಂಟಗಳು ಮತುತ ಒಟಾಟರೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಬಬಂಿಂಗಳು.
ಇದನುು ೀತಯದ ಕೆಲ್ಸದ ಬದಲ್ಲಗ್ಗ ಬಳಸಬಾರದು. ಓವರಟೈಮ್ ಗಂಟಗಳಿಗ್ಗ ಯಾವಾಗಲ್್ ಪಿರೋರ್ಮಯಂ
ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ೀೋಡಬೋಕ್ು, ಪಾವತಿಯು ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಂಬಳದ 125% ಕ್ತೆಂತ ಕ್ಿ,ಮೆ ಇರಬಾರದು.
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7.4

ಓವರಟೈಮ್ ಸೋರಿದಂತೆ ಯಾವುದೋ 7 ಿಂನ ಅವಧಿಯ ಒಟುಟ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಿ,ದ ಒಟುಟ ಸಮಯ 60
ಗಂಟಗಳನುು ರ್ಮೋರಬಾರದು, ಕೆಳಗಿನ 7.5 ಕ್ಲ್ಂ ವಾಯಪಿಸುವುದನುು ಹ್ರತುಪಿ,ಸ್ಥದಂತೆ.

7.5

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಿ ಅಂಶಗಳನುು ಪೂರೆೈಸ್ಥದಲ್ಲಿ 7 ಿಂನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓವರಟೈಮ್ ಸೋರಿದಂತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಿ,ದ
ಒಟುಟ ಸಮಯ 60 ಗಂಟಗಳನುು ರ್ಮೋರಬಹುದು:
•

ಇದು ರಾಟ್ರೀಯೋಯ ಕಾನ್ೀೀಂದ ಅನುಮತಿಸಲ್ಿಟಿಟದ;

•

ಸ್ಥಬಬಂಿಂಗಳ ಪರಮುಖ ಭಾಗ ಪರತಿೀಧಿಸುತಿತರುವ ಕಾರ್ಮಗಕ್ರ ಸಂಘಟನಯಂಿಂಗ್ಗ
ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತುಕ್ತೆ ನಡೆಸ್ಥದ ಬಳಿಕ್ ತೆಗ್ಗದುಕೆ್ಂಡ ಸಮಟ್ರೀಟಯ ಒಪಿಂದವು ಇದನುು
ಅನುಮತಿಸಲ್ಿಟಿಟದ;

•

ಕಾರ್ಮಗಕ್ರ ಆರೆ್ೋಗಯ ಮತುತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುು ಕಾಪಾಡಲ್ು ಸ್ಕ್ತವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನುು
ಕೆೈಗ್ಗ್ಳುಲಾಗಿದ; ಮತುತ

•

ಅೀರಿೋಕ್ಷಿತ ಉತ್ಾಿದ್ಾ ಗರಿಷ್ಟ ರ್ಮತಿಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ತುತುಗಸ್ಥಿಗಳಂತಹ
ಅಸ್ಾನಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನುು ಮಾಲ್ಕ್ರು ೀರ್ಪಿಸಬೋಕ್ು.

7.6

ಕಾರ್ಮಗಕ್ರಿಗ್ಗ ಪರಕ್ತ 7 ಿಂನ ಅವಧಿಗ್ಗ ಒಂದು ಿಂನದ ರಜಯನುು ೀೋಡತಕ್ೆದುು ಅಥವಾ, ರಾಟ್ರೀಯೋಯ ಕಾನ್ನು
ಅನುಮತಿಸ್ಥದುಲ್ಲಿ, 14 ಿಂನಗಳ ಅವಧಿಗ್ಗ 2 ಿಂನಗಳ ರಜ.*

*ಅಂತ್ಾರಾಟ್ರೀಯೋಯ

ಮಾನದಂಡಗಳು,

ಸ್ಕ್ತವೀಸ್ಥದಾಗ,

ಗಂಟಗಳನುು

ಕ್ಿ,ತಗ್ಗ್ಳಿಸ್ಥದಂತೆ

ಸಂಬಳವನ್ು

ಕ್ಿ,ತಗ್ಗ್ಳಿಸದಂತೆ, ಸ್ಾಮಾನಯ ಪರಮಾಣಿತ ಕೆಲ್ಸದ ಗಂಟಗಳನುು (ಓವರಟೈಮ್ ಹ್ರತುಪಿ,ಸ್ಥ), ವಾರಕೆೆ 40
ಗಂಟಗಳಿಗ್ಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಿ,ಮೆಗ್ಗ್ಳಿಸಲ್ು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಿ,ದ
8. ತ್ಾರತಮಯ ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗುತಿತಲ್ಿ
8.1

ವಣಗ ಜಾತಿ ರಾಷ್ಯ ಮ್ಲ್ ಧ್ಮಗ ವಯಸುಚ ವೈಕ್ಲ್ಯ ಲ್ಲಂಗ ವೈವಾಹಿಕ್ ಜೋವನದ ಸ್ಥಿತಿ ಲೈಂಗಿಕ್
ಕೆೋಂಿಂರೋಕ್ರಣ ಕಾರ್ಮಗಕ್ ಸಂಘದ ಸದಸಯತಾ ಅಥವಾ ರಾಜಕ್ತೋಯ ೀಕ್ಟತೆಯ ಅನಾರದ ಮೆೋಲ ನೋಮಕಾತಿ
ಪರಿಹಾರ ೀೋಡುವಿಲಕೆ ತರಬೋತಿ ಬಿ,ತಗ್ಗ ಪರವೋಶಾವಕಾಶ ಹಾಗ್ ಕೆಲ್ಸಿಂಂದ ತೆಗ್ಗದುಹಾಕ್ುವಿಲಕೆ ಮತುತ
ೀವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತ್ಾರತಮಯ ಮಾಡಲಾಗುವುಿಂಲ್ಿ.

9. ೀಯತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ೀೋಡಲಾಗುತತದ
9.1

ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಟಿಟಗ್ಗ

ಕೆೈಗ್ಗ್ಳುುವ ಕಾಯಗ

ರಾಷ್ಯ ಕಾನ್ನು ಹಾಗ್ ಪದಧತಿಗಳ ಮ್ಲ್ಕ್

ಸ್ಾಿಪಿತವಾದ ಅಂಗಿೋಕ್ೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧ್ದ ಆನಾರದ ಮೆೋಲ ಇರಬೋಕ್ು.
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9.2

ೀಯತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧ್ಿಂಂದಾಗಿ ಏಪಗಡುವ ಕಾರ್ಮಗಕ್ ಮತುತ ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಸುರಕ್ಷತ್ಾ ಕಾನ್ನು ಹಾಗ್
ೀಯಮಾವಳಿಗಳಿ, ಕಾರ್ಮಗಕ್ರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಕ್ತಗವಯಗಳನುು ಉದ್ಯೋಗ-ಮಾತರ ಗುತಿತಗ್ಗ ಉಪ-ಗುತಿತಗ್ಗ
ಅಥವಾ ಗೃಹ-ಕಾಯಗ ೀವಗಹಣೆ ಮ್ಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುು ಪರದಶಿಗಸುವ ಅಥವಾ ೀತಯ
ಉದ್ಯೋಗವನುು

ಒದಗಿಸದ

ೀಜವಾದ

ಉದುೋಶವಿಲರದ

ತರಬೋತಿ

ಯೋಜನಗಳ

ಮ್ಲ್ಕ್

ತಡೆಗಟಟಲಾಗುವುಿಂಲ್ಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ೀಶಿಿತ-ಅವಧಿ ಗುತಿತಗ್ಗಗಳ ಹಚಿಿನ ಬಳಕೆಯ ಮ್ಲ್ಕ್ವೂ
ಅಂತಹ ಕ್ತಗವಯಗಳನುು ತಡೆಗಟಟಲಾಗುವುಿಂಲ್ಿ.
10. ಕ್ಠಿಣ ಅಥವಾ ಅಮಾನವಿಲೋಯ ನಡವಳಿಕೆಯನುು ಸಮಮತಿಸಲಾಗದು
10.1

ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡನ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ತರುಕ್ುಳ ೀೋಡುವ ಬದರಿಕೆ ಮತುತ
ಮೌಖಿಕ್ ಬೈಗುಳ ಅಥವಾ ಇತರ ರಿೋತಿಯ ಖಂಡನಗಳನುು ೀಷೋಧಿಸಲಾಗಿದ.

11. ಕಾನ್ನು ಅಗತಯಗಳು
11.1

ಪ್ರೈಮಾರ್ಕಗ

ನಡೆಸುವ

ಪರತಿಯಂದು

ಸಿಳದಲ್ಲಿಯ್

ಕಾನ್ನು

ಹಾಗ್

ೀಯಮಾವಳಿಗಳನುು

ಪಾಲ್ಲಸುವುದಕೆೆ ಪ್ರೈಮಾರ್ಕಗ ಬದಧವಾಗಿದುು ಉದುೋಶಪೂವಗಕ್ವಾಗಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೋ ಕಾನ್ನು ಹಾಗ್
ೀಯಮಾವಳಿಗಳನುು ಉಲ್ಿಂಘಿಸುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಗವಸಗುವುಿಂಲ್ಿ.
11.2

ಪ್ರೈಮಾರ್ಕಗ, ಉದುೋಶಪೂವಗಕ್ವಾಗಿ, ಅನಾಯತ ಕಾನ್ನು ಹಾಗ್ ೀಯಮಾವಳಿಗಳನುು ಉಲ್ಿಂಘಿಸುವ
ಸರಬರಾಜುದಾರರನುು ಬಳಸ್ಥಕೆ್ಳುುವುಿಂಲ್ಿ.

12. ಯಾವುದೋ ಬಗ್ಗಯ ಲ್ಂನ ರುಷ್ುವತುತಗಳನ್ು ಸಹಿಸಲಾಗುವುಿಂಲ್ಿ
12.1

ಲ್ಂನವನುು ಕೆ್ಡುಮಾಡುವ ಒತ್ಾತಯಪೂವಗಕ್ ಕೆ್ೋರಿಕೆಗಳು ಮತುತ ಕೆಲ್ಸವನುು ಸುಗಮಗ್ಗ್ಳಿಸಲ್ು
ಇಡುವ ಹಣದ ಬೋಿ,ಕೆಯನ್ು ಒಳಗ್ಗ್ಂಡಂತೆ ಯಾವುದೋ ಲ್ಂನ ರುಷ್ುವತುತಗಳ ಸ್ಥಾೋಕ್ರಿಸುವುದನುು
ೀದಾಗಕ್ಷಿಣಯವಾಗಿ ೀಷೋಧಿಸಲಾಗಿದ. ಒಂದು ಲ್ಂನವು ಯಾವುದೋ ವಿಲಧ್ದ ಕೆ್ಡುಗ್ಗ ೀರ್ಮತತ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜಯದ
ಅನುಕ್್ಲ್ವನುು ಪಡೆಯಲ್ು ಉಿಂುಮೆದಾರರಿಗ್ಗ ಅಥವಾ ಸಕಾಗರಕೆೆ ಕೆ್ಡುವ ಪರತಿಫಲ್ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜಯದ
ಸ್ೌಕ್ಯಗವನುು ಉಳಿಸ್ಥಕೆ್ಳುಲ್ು ಅಥವಾ ಅದನುು ಪಡೆದುಕೆ್ಳುುವವನನುು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಪರಚ್ೋಿಂಸಲ್ು
ಅಥವಾ

ಹಾಗ್ಗ

ಪರತಿಫಲ್ವನುು ಆ ವಯಕ್ತತಯು ಅದು ಅನುಚಿತವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದನುು
ಒಳಗ್ಗ್ಂಿ,ರುತತದ. ಮ್ರನಯ ವಯಕ್ತತ ಪರತಿೀಧಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸಿರ ಮ್ಲ್ಕ್ ಕೆ್ಡಲ್ಿಡುವ
ಕೆ್ಡುಗ್ಗಯ್ ಲ್ಂನವಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಿಡುತತದ.
ಲ್ಂನದ ಕೆಲ್ವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೆಳಕ್ಂಡಂತಿವ ಆದರೆ ಇದು ಸಮಗರವಾದ ಪಟಿಟಯಲ್ಿ:
-

ಕೆ್ಡುಗ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಪರವಾಸದ ಖನುಗಗಳು
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-

ನಷ್ಟರ್ತಿಗ ಮಾಡದ ಕ್ಂಪೀಯ ಸೋವಗಳ ಸ್ೌಲ್ರ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಸಾತುತಗಳ ಉಪಯೋಗ;

-

ನಗದು ಪಾವತಿ;

-

ಸ್ಾಲ್ಗಳು ಸ್ಾಲ್ಗಳಿಗ್ಗ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಉದುರಿ ಸ್ೌಲ್ರ್ಯಗಳು;

-

ಸಂಭಾವಯ ಗಾರಹಕ್ / ಸ್ಾವಗಜೀಕ್ ಅಥವಾ ಸಕಾಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ುಟುಂಬದ ಸದಸಯರಿಗ್ಗ
ವಿಲದಾಯಭಾಯಸದ ವಿಲದಾಯರ್ಥಗವೋತನ ಅಥವಾ ಆರೆ್ೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸವಲ್ತಿತನ ಒದಗಿಸುವಿಲಕೆ;

-

ಮುಖಯ ಗುತಿತಗ್ಗಯನುು ಕೆ್ಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುುಳು ವಯಕ್ತತಗ್ಗ ಉಪ-ಗುತಿತಗ್ಗಯನುು
ಕೆ್ಡುವುದು: ಮತುತ

-

ಸಂಭಾವಯ ಗಾರಹಕ್ / ಸ್ಾವಗಜೀಕ್ ಅಥವಾ ಸಕಾಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ುಟುಂಬದ ಸದಸಯರ
ಒಡೆತನದ ಸಂಸಿಯ ಸೋವಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಥಕೆ್ಳುುವುದು.

12.2

ಸುಗಮಕಾರಕ್ ಪಾವತಿಗಳು ಕ್ಸಟಮ್ಚ ಕ್ತಿಯರೆನ್ಸಚ ಅಥವಾ ವಿಲೋಸ್ಾ ಒದಗಿಸುವಿಲಕೆಯಂತಹ ವಾಿ,ಕೆಯ
ಕಾಯಗಗಳನುು ಸುಲ್ಲ್ಲತಗ್ಗ್ಳಿಸಲ್ು ಸಕಾಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆ್ೋರಲ್ಿಡುವ ಸಣಣ ಮೊತತದ ಪಾವತಿಗಳು
ಇಂತಹ ಪಾವತಿಗಳನುು ೀಷೋಧಿಸಲಾಗಿದ.

12.3

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಪರತಿೀಧಿಗಳು ಮತುತ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನಾಯವಾಗುವ ಎಲಾಿ ಲ್ಂನೀರೆ್ೋಧ್ಕ್
ಕಾನ್ನುಗಳನುು ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕ್ು. ಯಾವುದೋ ಲ್ಂನೀರೆ್ೋಧ್ಕ್ ಕಾನ್ನುಗಳು ಅನಾಯವಾಗಿಂದುಲ್ಲಿ ಯುಕೆ
ಲ್ಂನದ ಶಾಸನ 2010 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅವರ ಪರತಿೀಧಿಗಳು ಮತುತ ಅವರ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯುಕೆ ಲ್ಂನದ ಶಾಸನ 2010 ಕೆೆ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಬದಧವಾಗಿರಬೋಕ್ು.

12.4

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮತುತ ಪರತಿೀಧಿಗಳು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಸಿಯ ಸಹಭಾಗಿಗಳು
ಲ್ಂನಗುಳಿತನದ

ಅಪರಾಧ್ವನುು ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಗಟಟಲ್ು ಅಗತಯವಾದ ೀಯಮಾವಳಿಗಳನುು
ಅಳವಿ,ಸ್ಥಕೆ್ಂಿ,ರಬೋಕ್ು. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮತುತ ಪರತಿೀಧಿಗಳು ಈ ೀಯಮಾವಳಿಗಳನುು ತಮಮ
ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲ್ಲಸಬೋಕ್ಲ್ಿದೋ ಅವುಗಳನುು ಕಾಲ್ಕ್ಲ್ಕೆೆ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ಥ ಅವರು ೀಯಮಬದಧವಾಗಿ
ಕಾಯಗೀವಗಹಿಸುತಿತರುವುದನುು ಖಾತರಿಪಿ,ಸ್ಥಕೆ್ಳುಬೋಕ್ು.
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13. ಅನುಬಂಧ್ ಎ ವಿಲವರಣೆ
ಮಗು
ಸಿಳಿೋಯ ಕ್ೀಷ್ಠ ವಯೋಮಾನ ಕಾನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗ್ ಕ್ಡ್ಾಾಯ ಶಾಲಗಾಗಿ ಹಚಿಿನ ವಯೋಮಾನವನುು
ೀಗಧಿಪಿ,ಸ್ಥರುವುದರ ಹ್ರತ್ಾಗಿ 15 ವಷ್ಗಕ್ತೆಂತ ಕ್ಿ,ಮೆ ವಯಸ್ಥಚನ ಯಾವುದೋ ವಯಕ್ತತ ಈ ಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಹನುಿವರಿ ವಯಸುಚ ಉದ್ಯೋಗಕೆೆ ಅನಾಯವಾಗುತತದ. ಆದರೆ ಅಂತರರಾಟ್ರೀಯೋಯ ಕಾರ್ಮಗಕ್ ಸಂಘದ (ILO) 138
ನೋ ಸಮಾವೋಶದಿ,ಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃಿಂಧ ಹ್ಂಿಂರುತಿತರುವ ದೋಶಗಳನುು ಹ್ರತುಪಿ,ಸ್ಥ

ಸಿಳಿೋಯ ಕ್ೀಷ್ಠ

ವಯೋಮಾನ ರ್ಮತಿಯನುು 14 ವಷ್ಗಕೆೆ ೀಗಧಿಪಿ,ಸ್ಥದುರೆ ಕ್ಿ,ಮೆ ವಯಸುಚ ಅನಾಯವಾಗುತತದ.
ಯುವವಯಕ್ತತ
ಮೆೋಲ ವಿಲವರಿಸ್ಥದಂತೆ ಮಗುವಿಲನ ವಯಸಚನುು ರ್ಮೋರದ ಹಾಗ್ 18 ವಷ್ಗಕ್ತೆಂತ ಕ್ಿ,ಮೆ ವಯೋಮಾನದ ವಯಕ್ತತ.
ಬಾಲ್ಕಾರ್ಮಗಕ್
ಮೆೋಲ್ಲನ ವಿಲವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ೀಿಂಗಷ್ಟಪಿ,ಸಲಾದ ವಯೋಮಾನಕ್ತೆಂತ (ಗಳಿಗಿಂತ) ಕ್ಿ,ಮೆ ವಯಸ್ಥಚನ ಮಗು ಅಥವಾ
ಯುವ ವಯಕ್ತತ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೋ ಕೆಲ್ಸವಾಗಿದುು

ತತಚಂಬಂಧಿ ಅಂತರರಾಟ್ರೀಯೋಯ ಕಾರ್ಮಗಕ್ ಸಂಘದ

ಕಾಯಗೀೋತಿಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿರದ ಮತುತ ಮಗು ಅಥವಾ ಯುವ ವಯಕ್ತತಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಅಡನಣೆಯಾಗಬಲ್ಿ ಅಥವಾ
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲ್ಸ ಅಥವಾ ಮಗು ಅಥವಾ ಯುವ ವಯಕ್ತತಯ ಆರೆ್ೋಗಯ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ್
ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಆನಾಯತಿಮಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ಅಭಿವೃಿಂಧಗ್ಗ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಕೆಲ್ಸ.
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