ਿਪ�ਮਾਰਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ (PRIMARK CODE OF CONDUCT) 2019
ਭੂਿਮਕਾ
ਿਪ�ਮਾਰਕ (Primark) ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ

ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ ਕਾਿਮ�ਆਂ ਕੋਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਹੈ ।

ਠ�ਕੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ� ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰ, ਜੋ ਿਕ ਉਤਪਾਦ� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ, ਮੁਕੰਮਲ, ਪੈਕ ਜ� ਹੋਰ
ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਪ�ਮਾਰਕ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਸ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ

ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜੱ ਥੇ ਇਸ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦੀ �ਚਤਮ

ਪੱ ਧਰ ਤ� �ਪਰ ਹਨ, ਸਪਲਾਇਰ� ਨੂੰ ਇਸ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਪਲਾਇਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ
ਕਾਨੂੰਨ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਬਾਰੇ ਭਿਵੱ ਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਕਿਲੱਕ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਬਾਰੇ, ਇੱ ਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰ ਡਕਟ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਸਪਲਾਇਰ
ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰ ਡਕਟ ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਸਕਰਣ ਹਨ, ਇਹਨ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰ�� ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰ ਸਕਰਣ ਿਵਿਨਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੌਲ ਮਰਚ�ਟ, ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਿਪ�ਮਾਰਕ
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1.

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚੁਿਣਆਂ ਿਗਆ ਹੈ
1.1

ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਬੰ ਧੂਆ, ਿਗਰਿਮਿਟਆ, ਤਸਕਰੀ ਜ� ਜੇਲ� ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸਵੈਇੱਿਛਕ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1.2

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਮੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ।

1.3

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਿਦ�ਕ ਜਮ�ਾ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਚਾਣ
ਪੱ ਤਰ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

1.4

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਨ�ਿਟਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.

ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱ ਕ
2.1

ਸਾਰੇ ਕਾਿਮ�ਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨੀਅਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜ� ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

2.2

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਇੱ ਕ ਖੁੱ ਲਾ ਰਵੱ ਈਆ
ਅਪਣਾਏਗਾ।

2.3

ਵਰਕਰ� ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਕਾਰਜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ�� ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

2.4

ਿਜੱ ਥੇ ਿਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਸੀਮਤ ਹੈ,

ਮਾਲਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਬੰ ਧ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਰਥ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ
ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ� ਪਾਉਣਗੇ।

2.5

ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਿਬਨ�, ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਿਣਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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3.

ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਨ।
3.1

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ

ਿਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਮਾਰਤ� ਦੀ ਭੌਿਤਕ ਸਰੰ ਚਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ�
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

3.2

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਰਾਹ� ਮਾਲਕ� ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਿਸਹਤ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵ� ਅਤੇ ਸੱ ਟ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।

3.3

ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਸ ਲਈ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

3.4

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਿਨਯਮਤ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨਵ� ਜ� ਮੁੜ ਿਨਰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਲਈ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

3.5

ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਟੌਇਲਟ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਢੁਕਵ� ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਭੰ ਡਾਰਨ

ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਹੂਲਤ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
3.6

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਜ� ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ

3.7

ਆਵਾਸ, ਿਜੱ ਥੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ�ੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼,
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4.

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਤੀ ਨਹ� ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
4.1

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4.2

ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਊਨਤਮ ਉਮਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮ�ੇ ਦੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਮ, ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ILO ਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਖੇਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰ ਮੇਲਨ� ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਪੱ ਸ਼ਟਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮ�ੇ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਕੰ ਮਕਾਜ਼ੀ
ਉਮਰ ਤ� ਵੱ ਧ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 18ਵ� ਜਨਮਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੰ ਦਰਿਭਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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4.3

ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ
ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

5.

ਿਨਰਵਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
5.1

ਇੱ ਕ ਿਮਆਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਿਨਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ� ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਬ�ਚਮਾਰਕ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਿਨਊਨਤਮ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਰੂਪ ਿਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ

ਿਵੱ ਚ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਖਿਤਆਰੀ

ਆਮਦਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਪ�ਮਾਰਕ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਚਾਲ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਦਯੋਗ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਤਰੀ
ਸਮੂਿਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
5.2

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਉਨ�� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਨ�� ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ

ਉਹਨ� ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5.3

ਇੱ ਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਤਨਖਾਹ ਤ� ਕਟੌਤੀਆਂ ਜ� ਕੌ ਮੀ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਤ� ਕਟੌਤੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਨਹ�
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

5.4

ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਦਰ ਦੇ 125% ਤ� ਘੱ ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ।

5.5

ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱ ਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

6.

ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਹਨ।
6.1

ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬ�ਚਮਾਰਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨਾਲ
ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

6.2

ਿਮਆਰੀ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ*।
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6.3

ਓਵਰਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਿਮ�ਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਫ਼ੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਆਵਰਤੀ
ਅਤੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁੰ ਮ�ੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6.4

ਓਵਰਟਾਈਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱ ਲ ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ 7 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵਚ 60
ਘੰ ਟੇ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ� ਤਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਵੱ ਚ, ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ;
• ਇੱ ਕ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ

ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ�ੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਵੱ ਚ
ਅਨੁਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ;

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ
ਕੀਤੇ ਹਨ; ਅਤੇ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ�
ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਧਨਾ, ਹਾਦਸੇ ਜ� ਸੰ ਕਟਕਾਲ

6.5

ਹਰ 7 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ 1 ਿਦਨ ਬੰ ਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ ਜ� ਹਰ 14 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵਚ 2 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ�, ਿਜੱ ਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ
ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

*ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਆਰ ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਘੰ ਿਟਆਂ
(ਓਵਰਟਾਈਮ ਛੱ ਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ), ਜਦ ਵੀ ਢੁਕਵ� ਹੋਵ,ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ�
40 ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤ� ਨਾ ਘਟਨ, ਜ� ਘੰ ਟੇ ਘਟਦੇ ਹਨ।

7.

ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
7.1

ਭਰਤੀ, ਿਕੱ ਤਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਿਸਖਲਾਈ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ, ਪ�ਮੋਸ਼ਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਜ� ਪ�ਜਾਤੀ, ਜਾਤੀ,

ਰੰ ਗ, ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਅਪੰ ਗਤਾ, ਿਲੰਗ, ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ, ਯੋਨ
ਅਿਭਿਵਿਨਆਸ, ਸੰ ਘ ਦੀ ਸਦੱ ਸਤਾ ਜ� ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੰ ਬਦੱ ਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ,

ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਸਮੇਤ ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਿਵੱ ਚ ਕਾਿਮ�ਆਂ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ

ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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8.

ਿਨਯਿਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ
8.1

ਹਰ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ, ਕੌ ਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਮਾਨਤਾ
ਪ�ਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8.2

ਲੇ ਬਰ ਜ� ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ� ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ� ਲੇ ਬਰ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਸਬ-ਕੰ ਟਰੈਕਿਟੰ ਗ, ਘਰ ਤ�
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਜ� ਅਪ��ਿਟਸਿਸ਼ਪ ਸਕੀਮ� ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਤ� ਿਜੱ ਥੇ ਹੁਨਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ

ਜ� ਿਨਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨ�ਰਥ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਮਆਦ
ਦੇ ਠ�ਿਕਆਂ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤ� ਰਾਹ� ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ� ਭੱ ਿਜਆ ਜਾਵੇ।

8.3

ਿਨਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

8.4

ਅਨੁਬੰਧ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱ ਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਨਰਪੱ ਖ,

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬੰ ਿਧਤ
ਕਾਿਮ�ਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
9.

ਕੋਈ ਤੰ ਗੀ ਜ� ਅਿਹੰ ਮੀ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੋਵ।ੇ
9.1

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜ� ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਿਜਨਸੀ ਜ� ਹੋਰ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ

ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜ� ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜ� ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰ ਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ
ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ।

10. ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ�ਤੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
10.1

ਸਪਲਾਇਰ� ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਿਨਯਮ�
ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਿਮਟ�,
ਪ�ਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ

ਅਤੇ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰਇੱ ਥੇਪੜ�ੋ।

11. ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜ�
11.1

ਿਪ�ਮਾਰਕ (Primark) ਹਰ ਪ�ਾਪਤੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ� ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ� ਲਈ ਪ�ਤੀਬੱ ਧ ਹੈ

ਿਜੱ ਥੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ� ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ
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ਉਲੰਘਣਾ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ
11.2

ਿਜੱ ਥੇ ਇਸ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦੀ
�ਚਤਮ ਪੱ ਧਰ ਤ� �ਪਰ ਹਨ, ਸਪਲਾਇਰ� ਨੂੰ ਇਸ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰ ਡਕਟ ਦੀਆਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਪਵੇਗਾ।

12. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ
12.1

ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਿਮ�ਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤ� ਿਬਨ�
ਕਾਰਜਸਥਲ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੋਵੇ।

12.2

ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮ� ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮ�ੇ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਿਮ�ਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਿਧਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

12.3

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਉਿਚਤ ਪੋਧਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12.4

ਪ�ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਿਮ�ਆਂ

ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰ ਿਧਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸਮ� 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

12.5

ਵਪਾਰਕ ਯੂਨੀਅਨ� ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਆਂਇਕ,
ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ� ਪਾਈ

ਜਾਵੇਗੀ।

13. ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਵਤ ਜ� ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
13.1

ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਭੁਗਤਾਨ, ਪੁੱ ਛ ਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ� ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਹੂਲਤ
ਭੁਗਤਾਨ� ਸਮੇਤ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ

ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ, ਿਵਚਾਰਨ,
ਇਨਾਮ ਜ� ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਜ� ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ

ਦੇਣਾ ਜ� ਿਜੱ ਥੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਵੱ ਲ� ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਗਲ਼ਤ ਹੋਵ,ੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ �ਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ� ਦੇਣ ਿਕਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱ ਖ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਕੋਈ ਏਜੰ ਟ, ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਜ� ਿਵਚੋਲਾ।
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ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸੂਚੀ ਨਹ� ਹੈ:
• ਤੋਹਫ਼ੇ, ਜ� ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ
• ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�, ਸਹੂਲਤ� ਜ� ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਿਨਯਮਤ ਵਰਤ�
• ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ
• ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰ ਟੀ ਜ� ਹੋਰ ਕ�ੈਿਡਟ
• ਇੱ ਕ ਲਾਭ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ / ਜਨਤਕ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ
ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਿਵਿਦਅਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਜ� ਹੈਲਥਕੇਅਰ

• ਮੁੱ ਖ ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਕੰ ਟਰੈਕਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ

• ਇਕ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ / ਜਨਤਕ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

13.2

ਸਹੂਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਮੰ ਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਦੇ

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਟੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜ� ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰ�ਸ
ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜ� ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਹਨ।
13.3

ਸਪਲਾਇਰ, ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਵਤ

ਅਤੇ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਵਤ- ਿਵਰੋਧੀ

ਜ� ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ, ਜ� ਯੂਕੇ (UK) ਦੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਐਕਟ 2010
ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਘੱ ਟ ਹਨ, ਤ� ਸਪਲਾਇਰ�, ਪ�ਤੀਿਨਧ� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ (UK) ਦੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
13.4

ਸਪਲਾਇਰ� ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਜ� ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਵਰੋਧੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਇਨ��

ਪ�ਿਕ�ਆਵ� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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