ਸਪਲਾਇਰ ਲਈ ਿਵਹਾਰ
ਜ਼ਾਬਤਾ

ਸਪਲਾਇਰ ਲਈ ਿਵਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ
1.

ਨੌ ਕਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਤਰ
ੰ ਤਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
1.1

ਇੱਥੇ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂ ਰੀ, ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂ ਰਾਂ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੇ ਬਰ ਨਹ ਹੈ।

1.2

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ "ਧਨ" ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਿਚਤ ਨੋ ਿਟਸ
ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

2.

ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦਬ
ੇ ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
2.1

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਿਬਨਹ੍ ਾਂ ਿਕਸੇ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

2.2

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2.3

ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਿਦਆਂ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

2.4

ਿਜੱਥੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਤਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਨਹ ਪਾਂਉਂਦਾ ਹੈ।
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3.

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹਨ
3.1

ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨੂ ੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਦਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ
ਅਰੋਗਤਾਦਾਇਕ ਚੌਿਗਰਦਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਢੁ ਕਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਿਸਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨੂ ੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨੂ ੰ, ਕੰਮ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ
ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨੂ ੰ ਿਜੱਥੇ ਤਕ ਉੱਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।

3.2

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਵ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਮੁੜ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

3.3

ਸਾਫ਼ ਟਾਇਲਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਿਚਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨੂ ੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

4.

3.4

ਿਜੱਥੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।

3.5

ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧ ਨੂ ੰ ਸਪੇਗੀ।

ਚੌਿਗਰਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
4.1

ਪਰ੍ਾਇਮਾਰਕ ਚੌਿਗਰਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚੌਿਗਰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੂ
ਿਮਆਰਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ।

5.

ਬਾਲ ਿਕਰਤ (ਚਾਈਲਡ ਲੇ ਬਰ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ ਹੋਏਗਾ
5.1

5.1 ਬਾਲ ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਭਰਤੀ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

5.2

ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਿਕਰਤ
ਕਰਦਾ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂ ੰ ਵਧੀਆ ਿਸਿਖਆ ਲਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦ ਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦ
ਤਕ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਬੱਚਾ ਨਹ ਰਹੇਗਾ; "ਚਾਈਲਡ" (ਬੱਚਾ) ਅਤੇ "ਚਾਈਲਡ ਲੇ ਬਰ" ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਮੇ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

5.3

18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਰਾਤ ਲਈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌ ਕਰ ਨਹ
ਰੱਿਖਆ ਜਾਏਗਾ।

5.4
6.

ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ILO ਮਾਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ
6.1

ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਮਾਨਕ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬਚ ਮਾਰਕ (ਮਾਪ) ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਏਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਆਮਦਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
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6.2

ਸਭ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਨੌ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਤਨਖਾਹ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਏ, ਉਸ ਿਮਆਦ ਲਈ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

6.3

ਤਨਖਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੁ ਝ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਿਵੱਚ ਉਦ ਤਕ ਕੁ ਝ
ਕੱਿਟਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਤਿਹਤ ਨਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਤਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵਰਕਰ ਆਪ ਆਿਗਆ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸ਼ਨੀ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
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7.

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਹਨ
7.1

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ, ਸਮੂਿਹਕ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 7.2 ਤ 7.6 ਦੀ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੇ, ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 7.2 ਤ 7.6 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਿਕਰਤ ਮਾਨਕਾਂ ‛ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ।

7.2

ਿਮਆਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਤ ਿਬਨਾਂ, ਨੂ ੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਤ
ਿਜਆਦਾ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ*

7.3

ਸਾਰੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਨੂ ੰ ਹੇਠ ਿਲੱਖੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ
ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:ਿਕਸੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਰਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ, ਆਿਵਰਤੀ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‛ਤੇ ਿਕਰਤੀਆਂ
ਦੀ ਸੰਿਖਆ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਿਨਯਿਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਪਰ੍ੀਿਮਅਮ ਦਰ ‛ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਦਰ ਤ 125% ਤ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

7.4

7 ਓਵਰਟਾਈਂ ਸਮੇਤ, ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਘੰਟੇ 60 ਘੰਿਟਆਂ ਤ ਿਜਆਦਾ ਨਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਿਸਵਾਏ ਿਜੱਥੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਧਾਰਾ 7.5 ਦੁ ਆਰਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

7.5

ਓਵਰਟਾਈਂ ਸਮੇਤ, ਕੰਮ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਘੰਟੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ 60 ਘੰਿਟਆਂ ਤਿਜ਼ਆਦਾ ਅਪਵਾਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਹੇਠ
ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ:
•

ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਹੋਵੇ;

•

ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਾਮੂਿਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁ ਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਰਤਸ਼ਕਤੀ ਦੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਿਨੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ;

•

ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ; ਅਤੇ

•

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਪਵਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੀਕਜ਼, ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ
ਸੰਕਟਕਾਲ।
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7.6 ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਹਰ 7 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਿਦਨ ਦਾ ਆਰਾਮ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ, ਿਜੱਥੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਉੱਥੇ
ਹਰ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 2 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ।*
*ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਿਮਆਰ ਕੰਮ ਦੇ ਿਮਆਰੀਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ (ਓਵਰਟਾਈਮ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜਦ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, 40 ਘੰਟੇ ਪਰ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਬਨਾਂ ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟਾਏ ਿਜਵ ਘੰਟੇ ਘੱਟਾਏ ਜਾਣ।
8.

ਕੋਈ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
8.1

8.1 ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਨੌ ਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਿਸਖਲਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਨੌ ਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਰਟਾਇਰਮਟ ਲਈ
ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ, ਿਲੰਗ, ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਲੰਗਕ ਰੁਝਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਬਰਿਸ਼ਪ ਜਾਂ
ਿਸਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂ ੰ ਆਧਾਰ ਨਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

9.

ਿਨਯਮਤ ਨੌ ਕਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
9.1

ਿਜਸ ਸੀਮਾ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਰਾਹ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

9.2

ਿਕਰਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤਿਹਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਜੋ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਤ, ਿਸਰਫ਼ ਠੇ ਕੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਠੇ ਿਕਆਂ ਰਾਹ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ
ਅਪਰਿਟਸਿਸ਼ਪ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹ , ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਮਹਾਰਤ ਿਸਖਾਉਣ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਹ ਨਹ
ਬਿਚਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਦ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ ਬਿਚਆ
ਜਾਏਗਾ।

10.

ਿਕਸੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁ ਖ
ੱ ੀ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੈ
10.1 ਸਰੀਰਕ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਰੀਰਕ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਿਲੰਗਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੌ ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
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11.

ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
11.1 ਪਰ੍ਾਇਮਾਰਕ, ਸਾਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਜਥੇ ਪਰ੍ਾਇਮਾਰਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਜਾਂ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ ਕਰੇਗੀ।
11.2 ਪਰ੍ਾਇਮਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂ ੰਨਾ ਅਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

12.

ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਿਭਰ੍ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
12.1 ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਵੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੰਗਣਾ/ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਿਵਧਾ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ, ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਵਪਾਿਰਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੈ ਣਦਾਰ ਨੂ ੰ ਅਨੁ ਿਚਤ ਲਾਭ/ ਇਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂ ੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਿਜਵ ਏਜੰਟ, ਪਰ੍ਤਿਨਧੀ, ਜਾਂ ਿਵਚੋਲੇ ਰਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਿਰਸ਼ਵਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ।
ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੁ ਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਇਹ ਪੂਰ ਸੂਚੀ ਨਹ ਹੈ:
ਉਪਹਾਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਦਾ ਿਬਨਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਏ ਇਸਤੇਮਾਲ;
ਨਕਦ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਕਰਜ਼, ਕਰਜ਼ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ;
ਸੰਭਾਿਵਤ ਗਰ੍ਾਹਕ/ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਵਜ਼ੀਫਾ / ਿਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ;
ਮੁੱਖ ਠੇ ਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ/ ਪਿਰਵਾਰ ਸਦੱਸ ਨੂ ੰ ਉਪ-ਠੇ ਕਾ ਦੇਣਾ;
ਸੰਭਾਿਵਤ ਗਰ੍ਾਹਕ/ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲੈ ਣਾ।
12.2 ਸੁਿਵਧਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਉਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ (ਿਜਵ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ
ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ, ਕਸਟਮ ਕਲੀਰਸ) ਨੂ ੰ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਹੈ।
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12.3 ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਿਭਰ੍ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਨੂ ੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਤੇ
ਿਭਰ੍ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਨਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂ.ਕੇ. ਿਰਸ਼ਵਤ ਕਾਨੂ ੰਨ 2010 (UK Bribery Act 2010) ਤ
ਿਨਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤਿਨਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਿਰਸ਼ਵਤ ਕਾਨੂ ੰਨ 2010 (UK
Bribery Act 2010) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
12.4 ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤਿਨਧੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭਰ੍ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਵਰੋਧੀ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ੍ ਾਂ
ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਪਾਿਰਕ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਿਭਰ੍ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤਿਨਧੀ ਇਨਹ੍ ਾਂ
ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆਵਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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13.

ਜ਼ਮੀਮਾ A ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਬੱਚਾ (ਚਾਈਲਡ)
ਉਦ ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ ਤਕ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ
ਿਨਸਿਚਤ ਨਹ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂ ੰਨ ILO (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਕਰਤ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 138
(ILO Convention No. 138) ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਿਵੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਨਸਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਾਗੂ
ਹੋਏਗੀ।
ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਿਜਸ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ
ਬਾਲ ਿਕਰਤ (ਚਾਈਲਡ ਲੇ ਬਰ)
ਿਕਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਮਰ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਵਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ILO
ਮਾਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਜਸਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਨੌ ਜਵਾਨ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਅਿਧਆਤਮਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਿਵਕਾਸ
ਲਈ ਨੁ ਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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