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�ೕ�ಯ ಉ�ೆ�ೕಶ 
 

ಈ �ೕ�ಯು ���ಯಮ್ ��ೕ �ೆ�ಾ�ಲ�ೕಸ್ ನ (“ ���ಯಮ್” ಅಥ�ಾ “ಕಂಪ�”) �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ಕು��ಾದ 

��ಾ�ಂತಗಳ� ಮತು� ನಮ� �ಾ��ಾರದ�� ಮತು� ನಮ� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸರಪ�ಯ�� �ೕತ ಪದ��ಯನು� 

ಎದು�ಸುವ �ೕ�ಗಳನು� ಪ�ಸು�ತಪ�ಸುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಬಳ�ದ �ೕತ ಪದ�� ಎನು�ವ ಪದ ಗು�ಾಮ��, 

�ಾಸ�, �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಬಲವಂತದ ಅಥ�ಾ ಕ�ಾ�ಯ �ೕತ ಮತು� �ೆ�ೕಷ�ೆಯ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� 

ಕಳ��ಾಗ�ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಉತ�ಮ �ೈ�ಕ �ೌಲ�ಗಳ� ಮತು� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ತತ�ಗಳನು� ಉ� �ೇ�ಸುವ 

ಮೂಲಕ, �ಾವ� ಜನರು �ೇರಲು �ೆ��ಪಡುವ ಕಂಪ��ಾಗುವ ಗು� �ೊಂ�� �ೇ�ೆ.  
���ಯಮ್ ಒಂದು �ಶ� ದ�ೆ�ಯ �ಾಗ�ಕ ಎಂ��ಯ�ಂಗ್ ಮತು� ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಸಮೂಹ�ಾ�ದು�, ಇದು ತನ� 

�ಾ��ಾರದ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳಲೂ� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ತತ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಉ� �ೇ�ಸುತ��ೆ. �ೕತ 

ಪದ��ಯ ಬಳ�ೆ ಮತು� ಅವರ �ೆ�ೕಷ�ೆಯನು� �ಾವ� ��ೋ�ಸು� �ೇ�ೆ, ಮತು� ನಮ�ಾ� ಅಥ�ಾ ನಮ� ಪರ�ಾ� 

�ೆಲಸ �ಾಡುವವ�ೆಲ�ರೂ ನಮ� ಶ�ನ�-ಸ�ಷು��ೆಯ ��ಾನವನು� ಒ���ೊಳ��ೇ�ೆಂದು �ಾವ� ��ೕ�ಸು� �ೇ�ೆ. 

�ಾವ� �ಾವ��ೇ �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ ಸಹ�ಾರ �ೕಡುವ��ಲ��ೆಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು 

ಬದ��ಾ�� �ೇ�ೆ ಮತು� ನಮ� �ಾಲು�ಾರರು ಮತು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರನು� ಕೂಡ �ಾವ� ಇ�ೇ ಉನ�ತ �ಾನದಂಡ�ೆ� 

ಬದ��ಾ�ಸು� �ೇ�ೆ.  
 

���ಯಮ್ �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ �ಾಗ�ಕ �ೂೕಷ�ೆ, ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಾ��ಕ ಸಂಘಟ�ೆಯ ಸ�ಾ�ೇಶಗಳ 

�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ� ಮತು� ಮಗು�ನ ಹಕು�ಗಳ ಸ�ಾ�ೇಶದ�� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ತತ�ಗಳನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸುತ��ೆ 

ಮತು� �ೌರ�ಸುತ��ೆ. ನಮ� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� ಆಧು�ಕ ಗು�ಾಮ�� �ೕ�ಯು ಈ ತತ�ಗ��ೆ 

ಅನುಗುಣ�ಾ� ವ�ವ�ಾರ ನ�ೆಸುವ ಮತು� ಕಂಪ�ಯ ಪ��ಾವದ �ಾ���ಯ�� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳನು� ರ�ಸುವ 

ಕಂಪ�ಯ ಬದ��ೆಯನು� ಪ���ಂ�ಸುತ��ೆ.   
�ೕ�ಯ �ಾ��� 

 
ಈ �ೕ� ನಮ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವ ಎಲ��ಗೂ ಮತು� �ೌಕರರು, ಏ�ೆಂಟರು, ಗು���ೆ�ಾರರು, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� 

ಇತರ �ಾ��ಾರ �ಾಲು�ಾರರೂ �ೇ�ದಂ�ೆ ನಮ� ಪರ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವ ಎಲ��ಗೂ ಅನ��ಸುತ��ೆ. 
 

�ೈ�ಕ ವ�ವ�ಾರದ ನಡವ��ೆ  
 

���ಯಮ್ ತನ� ವ�ವ�ಾರವನು� �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ ಮತು� ಸಮಗ��ೆ�ಂದ ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� 

�ಾನೂನುಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ೆಂದು ���ಷ�ಪ�ಸುತ��ೆ. ಕಂಪ�ಯ �ೕ�ಗಳ� �ಾವ� �ೇ�ೆ 

ವ�ವ�ಾರ ನ�ೆಸು� �ೇ�ೆ ಮತು� �ೇ�ೆ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ಾ��ಸು� �ೇ�ೆನು�ವ ಬ� �ೆ ಸ�ಷ� �ೈ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ� 

ಮತು� �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ಾ��ಸುತ��ೆ. ನಮ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವವರು ಮತು� ನಮ� ಪರ�ಾ� �ೆಲಸ 

�ಾಡುವವ�ೆಲ�ರೂ �ಾನೂನನು� �ಾ�ಸ�ೇಕು ಮತು� �ಾನೂ�ನ ಕಟು��ಾಡುಗಳ�, �ೕ��ಾಸ� ಮತು� ವ�ವ�ಾರದ  

ನಡವ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ���ಷ� �ಾನದಂಡಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕ�ಗಳ ಅನುಸರ�ೆಯನು� 

�ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ವರ� �ಾಡಲು ಕಂಪ�ಯು ಸ�ಷ��ಾದ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ �ಾಯ���ಾನಗಳನು� 

�ೊಂ��ೆ. 
 
 

�ೕತ ಪದ��ಯನು� ��ೋ�ಸುವ�ದು ಏ�ೆ ಮುಖ��ಾ��ೆ 
 

�ೕತ ಪದ�� ಒಂದು �ಾಗ�ಕ ಸಮ�ೆ��ಾ��ೆ.  ಇದು �ಶ��ಾದ�ಂತ 20 ದಶಲಕಷ್ಕೂ� �ೆಚು� ಜನರ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ 

�ೕರುತ��ೆ.  �ೕತ ಪದ��ಯನು� ಎದು�ಸಲು ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ದುಬ�ಲ�ಾದ �ಾ��ಕರನು� 

ರ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯನು� ತ�ೆಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.   
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ಆಧು�ಕ ಗು�ಾಮ�� ಅಪ�ಾಧ�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ಾ��ೆ. ಇದನು� 

ಯು�ೆ ಆಧು�ಕ ಗು�ಾಮ�� �ಾ�� 2015 ಮತು� �ೕತ, ಗು�ಾಮ��, ಬಲವಂತದ ಅಥ�ಾ ಕ�ಾ�ಯದ �ೕತ ಮತು� 

�ಾನವ ಕಳ��ಾಗ�ೆ ಅಪ�ಾಧಗಳ�� �ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. ಎ�ಾ� ���ಯಮ್ ಕಂಪ�ಗಳ�� ಬಲವಂತದ, 

ಕ�ಾ�ಯ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಕಳ��ಾಗ�ೆ �ಾ�ದ �ಾ��ಕರ ಬಳ�ೆಯನು�, ಅವರು �ೌ�ಢವಯಸ��ಾ�ರ� ಅಥ�ಾ 

ಮಕ��ಾ�ರ�, ಕಟು���ಾ�� ��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ನಮ� ಗು���ೆ�ಾರರು, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಇತರ �ಾ��ಾರ 

�ಾಲು�ಾರರು ಎ� �ೇ ಇದ�ರೂ �ಾವ� ಅವ�ಂದ ಅ�ೇ ಉನ�ತ ಗುಣಮಟ�ವನು� ��ೕ�ಸು� �ೇ�ೆ.  
ನಮ� �ಾ��ಾರದ�� �ಾವ� �ೕತಪದ��ಯನು� ಸ�ಸುವ��ಲ�. �ೕತಪದ��ಯನು� �ಮೂ�ಲ�ೆ �ಾಡುವ�ದು 

ನಮ� �ೈ�ಕ ��ಾ�ಂತ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ��ೆ ಮತು� ಅದು ನಮ� �ಾ��ಯನು� ರ�ಸಲು, ಹೂ��ೆ�ಾರರು ಮತು� 

�ಾ�ಹಕರ ��ಾ�ಸವನು� ಉ���ೊಳ�ಲು ಮತು� ನಮ� �ಾ���ಕ �ಾ�ನವನು� ಭದ�ಪ���ೊಳ�ಲು ಮುಖ��ಾ��ೆ.  
ಮಕ�ಳ ಹಕು�ಗಳ ಕು��ಾದ �ಶ�ಸಂ�ೆ�ಯ ಸ�ಾ�ೇಶ ಮತು� ಐಎಲ್ಒ ಕ�ೆ�ನ�ನ್ 138�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಲ 

�ಾ��ಕ�ೆಯನು� �ಮೂ�ಲ�ೆ �ಾಡುವ �ೕಘ��ಾ�ೕನ �ಾಗ�ಕ ಗು�ಯನು� �ಾವ� �ೆಂಬ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

���ಯಮ್ �ೇರ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ�ೋಕಷ್�ಾ� ಮಕ�ಳನು� �ೇ���ೊಳ��ವ��ಲ�. ನಮ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವವರು 

ಮತು� ನಮ� ಪರ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವವ�ೆಲ�ರೂ ಸ��ೕಯ �ಾನೂನುಗಳ� �ಗ�ಪ�ಸುವ ಕ�ಷ� 

ವ�ೕ���ಂತ �ೕ�ರ�ೇಕು.  
ನಮ� ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ� 

 
��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಈ �ೕ�ಯು ನಮ� �ಾನೂನು ಮತು� �ೈ�ಕ ಕತ�ವ�ಗ� �ೆಂ��ೆ  

�ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ��ೆ.  
 
���ಯಮ್ �ೕಗಲ್ ಈ �ೕ�ಯನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�ದು, ಅದರ ಬಳ�ೆ ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ�ತ�ವನು� 

�ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಡುವ�ದು, ಅದರ ಬ�ೆ�ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ��ಸುವ�ದು ಮತು� ನಮ� �ಾ��ಾರದ�� ಅಥ�ಾ ನಮ� 

ಪ��ೈ�ೆಯ ಸರಪ�ಗಳ�� �ೕತಪದ�� ಉಂ�ಾಗು��ಲ��ೆಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ ಉ� �ೇಶ�ಂದ ಆಂತ�ಕ 

ಪ����ಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಡುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ��ೆ. ���ಯಮ್ �ೕಗಲ್ ತನ� �ಾ��ಕ �ೇ��ೆಯನು� 

�ದ�ಪ�ಸುವ ಮತು� ಅದನು� ಅನು�ೕದ�ೆ�ಾ� ಮಂಡ��ೆ ಸ��ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನೂ� �ೊಂ��ೆ.  
ಆಧು�ಕ ಗು�ಾಮ�� �ಾ�� 2015ರ ಪ��ಾರ ಒಂದು ���ಷ� �ಾತ�ದ �ಾ�ಜ� ಸಂ� �ೆಗಳ� ಪ�� ಹಣ�ಾಸು 

ವಷ�ದ�� ಗು�ಾಮ�� ಮತು� �ಾನವ ಕಳ��ಾಗ�ೆಯ �ೇ��ೆಯನು� ಪ�ಕ�ಸ�ೇಕು, �ಾಗೂ ಇದು ತನ� ವ�ವ�ಾರ 

ಅಥ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಸರಪ�ಯ�� ಗು�ಾಮ�� ಮತು� �ಾನವ ಕಳ��ಾಗ�ೆಗಳ� ನ�ೆಯು��ಲ��ೆಂದು 

ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಸಂ� �ೆ �ೈ�ೊಂಡ ಕ�ಮಗಳನು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ೇಕು. ನಮ� �ೇ��ೆಯನು� ನಮ� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ ಮುಖಪ�ಟದ�� ಪ�ಕ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ಈ �ೕ��ಂ��ೆ ಓ��ೊಳ��ೇಕು.  
�ಾ�ೇನು �ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ  
 

ನಮ� ವ�ವ�ಾರದ�� �ಾವ� �ಾವ��ೇ �ೕತ�ಾಳ�ಗಳನು� �ೇರ�ಾ� ಬಳ��ೊಳ����ಲ��ೆನು�ವ ��ಾ�ಸ ನಮ��ೆ.  

ಆದರೂ, ನಮ� ಪ��ೈ�ೆ ಸರಪ�ಯ�� �ೕತ�ಾಳ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಳ����ಲ��ೆನು�ವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ 

ಪ�ಯತ��ಾ� �ಾವ� ಅದನು� �ಯ�ತ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸು� �ೇ�ೆ ಮತು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡು� �ೇ�ೆ.  
ನಮ� ಪ��ೈ�ೆ ಸರಪ�ಯ�� �ೕತ ಪದ��ಯ ಅ�ಾಯಗಳನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು, �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡಲು ಮತು� 

ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾವ� ಈ �ೆಳ�ನ ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��� �ೇ�ೆ: 

• �ಾವ� ನಮ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ೆಂದು ��ೕ�ಸುವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� 

�ಾ���� �ೇ�ೆ (ಅನುಬಂಧ 1 ಅನು� �ೋ�).  �ಾವ� ಒಪ�ಂದದ ಕಟು��ಾಡುಗಳ ಅನುಸರ�ೆಯನೂ� 

��ಸಬಹುದು ಮತು� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು �ೂೕ�ಸಬಹುದು;  
• �ೕತ ಪದ��ಯ ಅ�ಾಯವನು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡಲು �ಾವ� ಆ�ಾಗ ನಮ� ಪ��ೈ�ೆಯ ಸರಪ�ಗಳನು� 

ಪ��ೕ�ಸು� �ೇ�ೆ ಮತು� ಒಂದು ಅ�ಾಯವನು� ಗುರು�ಸ�ಾದ��, ಅದನು� ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾವ� ಸೂಕ� 

ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��� �ೇ�ೆ; ಮತು� 
• ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ �ಾ��ಾರ �ೕಡು�ಾಗ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕ�ಸು�ಾಗ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ೕ� ಸಂ��ೆ�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ� ಪ�� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ನಡವ��ೆಯನು� ಪ��ೕ�ಸು� �ೇ�ೆ. 
 



 

�ಾನವ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� ಆಧು�ಕ ಯುಗದ ಗು�ಾಮ�� �ೕ� 
  ಪ�ಟ 4 

 

ನಮ� ಪ��ೈ�ೆ ಸರಪ�ಯ�� �ೕತ ಪದ��ಯ ಅ�ಾಯಗಳನು� ಕ�� �ಾಡಲು, ���ಯಮ್ ತನ� ಪ��ೈ�ೆ 

ಸರಪ�ಯ�� �ೆಲಸ �ಾಡುವ �ಬ�ಂ��ೆ �ೕತ ಪದ�� ಮತು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ೕ� ಸಂ��ೆಯ ಬ� �ೆ �ಕಷ್ಣ 

�ೕಡುತ��ೆ. 
 
�ೌಕರರ ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ� 
 

ಈ �ೕ�ಯನು� ತಮ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯ �ಾ���ಯ�� ಅನ��ಸ�ಾ��ೆ�ಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ ಜ�ಾ�ಾ�� 

ವ�ವ�ಾ�ಪಕರ�ಾ��ರುತ��ೆ. 
 
ನಮ� �ಾ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಪ��ೈ�ೆಯ ಸರಪ�ಯ�� �ೕತ ಪದ��ಯ �ಾವ��ೇ ಸೂಚಕಗಳ ಬ� �ೆ ನಮ� �ೌಕರರು 

ಎಚ�ರವ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ಾವ� ��ೕ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಈ ತತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೌಕರರು ಅತು�ನ�ತ ಗುಣಮಟ�ವನು� 

�ಾಯು��ೊಳ��ೇ�ೆಂದು �ಾವ� ��ೕ�ಸು� �ೇ�ೆ. ��ೕ�ತ �ಾನದಂಡಗಳ ಬ� �ೆ �ೌಕರರು ���ರುವ�ದನು� 

ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಅದ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ ನ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ. 

ನಮ� �ಾ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ ಸರಪ�ಯ �ಾವ��ೇ �ಾಗದ�� �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯನು� 

ತ�ೆಗಟು�ವ�ದು, ಪ� �ೆ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� ವರ� �ಾಡುವ�ದು ನಮ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವ ಎಲ�ರ ಅಥ�ಾ ನಮ� 

ಪರ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವವರ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುವ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ 

ಸೂ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಚಟುವ��ೆಯನು� �ೌಕರರು ತ��ಸ�ೇಕು. 
 
ನಮ� �ಾ��ಾರದ�� �ಾವ� �ಾವ��ೇ �ೕತಪದ��ಯನು� ಸ�ಸುವ��ಲ�. ಈ �ೕ�ಯ ಉಲ�ಂಘ�ೆ�ಾ��ೆ�ಂದು 

�ೕವ� ಅನು�ಾ��ದ�ೆ ಅಥ�ಾ ನಮ� ವ�ವ�ಾರದ �ಾವ��ೇ �ಾಗದ�� ಅಥ�ಾ ನಮ� ಪ��ೈ�ೆ ಸರಪ�ಯ�� 

�ೕತ ಪದ��ಯ ಬಳ�ೆ�ಾಗು���ೆ�ಂದು �ಮ�ೆ �ಂ�ೆ�ದ��ೆ, ���ಯಮ್ ನ �ೕ� ಸಂ��ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� 

�ೕವ� ಅದನು� ವರ� �ಾಡ�ೇಕು.  
ಈ �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ ತತ�ಗಳನು� ಉಲ�ಂ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ �ರುದ� �ಸು� ಕ�ಮ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು. 
 
�ೌಕರರ ಹಕು�ಗಳ ರಕಷ್�ೆ 
 

���ಯಮ್ ಉ�ೊ�ೕಗ ಮತು� �ೆಲಸ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾರತಮ�ದ ಪದ��ಗಳ �ಮೂ�ಲ�ೆಯನು� 

�ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಎ����ಯುತ��ೆ ಮತು� ���ಯಮ್ �ೈ�ಧ��ೆ ಮತು� �ೇಪ��ೆ �ೕ�ಯ�� �ವ��ದಂ�ೆ 

ತನ� �ಾ��ಾರ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳ�� �ೈ�ಧ��ೆಯನು� ಉ� �ೇ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಒ���ೊಳ��ತ��ೆ. 

ಮುಂದುವ�ದು ���ಯಮ್ ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ ಬಲವಂತದ, ಬಂ�ತ ಅಥ�ಾ ಕ�ಾ�ಯ �ೕತ ಪದ��ಗಳ �ಮೂ�ಲ�ೆ 

ಮತು� ಸಂಘಟ�ೆಯ �ಾ�ತಂತ��ವನು� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ. ���ಯಮ್ ತನ� ಎಲ� ಉ�ೊ�ೕ�ಗ��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� 

ಆ�ೋಗ�ಕರ �ೆಲಸದ �ಾ�ಾವರಣವನು� ಒದ�ಸಲು ಬದ��ಾ��ೆ. 
 
ನಮ� ಪ��ಾಮ�ಾ�ತ�ವನು� �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಡುವ�ದು 

 
ಈ �ೕ�ಯ ಪ��ಾಮ�ಾ�ತ�ವನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ಾವ� ಇದನು� ಆ�ಾಗ ಪ��ೕ�ಸು� �ೇ�ೆ.  ಈ �ೕ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಕಳವಳಗಳನು� ವ�ಕ�ಪ��ದ��, ಅವ�ಗಳನು� �ೇ�ೆ �ವ��ಸ�ಾ��ೆ�ಂದು �ಾವ� �ೋಡು� �ೇ�ೆ ಮತು� 

ಸೂಕ��ಾದ�ೆ, ಅನುಸರ�ಾ ಕ�ಮವನು� �ೈ�ೊಳ��ಾ��ೆ�ಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��� �ೇ�ೆ.  
 
ಈ �ೕ�ಯ ���  
 

ಈ �ೕ�ಯು �ಾವ��ೇ ಉ�ೊ�ೕಗದ ಒಪ�ಂದದ �ಾಗ�ಾ�ಲ� ಮತು� ಒಪ�ಂದದ ಹಕು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಕಟು��ಾಡುಗಳನು� ಸೃ��ಸುವ��ಲ�.  ಇದನು� ಕಂಪ�ಯು �ಾವ��ೇ ಸಮಯದಲೂ� �ದು�ಪ� �ಾಡಬಹುದು. 
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ಉ�� ೕಖಗ� 

 
• �ಶ�ಸಂ� �ೆಯ �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ �ಾವ���ಕ �ೂೕಷ�ೆ 
• ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಾ��ಕ ಸಂಘಟ�ೆಯ ಸ�ಾ�ೇಶಗಳ� 
• ಮಕ�ಳ ಹಕು�ಗಳ ಕು�ತ �ಶ�ಸಂ� �ೆಯ ಸ�ಾ�ೇಶ 
• ���ಯಮ್ �ೕ� ಸಂ��ೆ 
• ���ಯಮ್ ��ೕ �ೆ�ಾ�ಲ�ೕಸ್ �ೈ�ಧ��ೆ ಮತು� �ೇಪ��ೆಯ �ೕ� 

 
 
ಪ��ೕಲ� ಇ��ಸ 
 
ಪ��ೕ
ಲ� 
���  

��ಂಕ �ಖಕ� ����ನ ಬದ�ವ� 
��ಂಶ 

ಅ��ೕ��ದವ� 

 11 ನ�ೆಂಬರ್ 
2020 

ಎಂ. �ಚುಕ್ ಆರಂ�ಕ ಆವೃ�� ��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ� 
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ಅ��ಧ 1:  ����ರರ �ೕ� ��� 
 

 

���ಯಮ್ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ೕ� ಸಂ��ೆ 

���ಯಮ್ ��ೕ �ೆ�ಾ�ಲ�ೕಸ್ (“���ಯಮ್”) �ಾನೂನುಬದ��ಾ�, �ೈ�ಕ�ಾ� ಮತು� ಪ�ಸರ 

ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ �ೕ�ಯ�� �ಾ��ಾರ ನ�ೆಸಲು ಬದ��ಾ��ೆ.  

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ೕ� ಸಂ��ೆಯು (“ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ೋಡ್”) �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ�, 

�ೕ��ಾಸ�, �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� �ೆಲಸ�ಾರರು, �ಾ�ಯಯುತ�ಾ� ನ�ೆ��ೊಳ����ೆ, 

�ಾರತಮ�ರ�ತ, ಆ�ೋಗ�, ಸುರಕಷ್�ೆ ಮತು� ಪ�ಸರ ಸು��ರ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

���ಯಮ್ ನ ತತ�ಗಳ ಬ�ೆ� �ೇಳ�ತ��ೆ.  ���ಯಮ್ ತನ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ 

ಸಂ��ೆಯ�� �ೇ�ರುವ ತತ�ಗಳನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು ಮತು� �ಾ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಅವರ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಉಪ ಗು���ೆ�ಾರರು ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸಂ��ೆಯ ತತ�ಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸು�ಾ��ೆಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂದು 

��ೕ�ಸುತ��ೆ. 
�ಾನೂನು ಅನುಸರ�ೆ ಮತು� �ೈ�ಕ�ೆ 

���ಯಮ್ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ಾನೂನುಗಳ�, �ಯಮಗಳ� ಮತು� �ಾನದಂಡಗಳನು� 

ಗುರು�ಸಲು ಮತು� ಅನುಸ�ಸಲು ಬದ��ಾ��ೆ.  ���ಯಮ್ �ಾ��ಾರವನು� �ೈ�ಕ �ೕ�ಯ�� 

ನ�ೆಸಲು ಮತು� �ೈ�ಕ�ಾ� ಮತು� ಸಮಗ��ೆ�ಂದ ವ�ವ�ಾರ ನ�ೆಸುವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರನು� 

ಬಳ��ೊಳ�ಲು ಬದ��ಾ��ೆ. �ಾವ�ಗಳನು� ಸುಲಭ�ಾ�ಸುವ�ದು, ಅ�ಾ�ಯದ ಅಥ�ಾ ಅನು�ತ 

�ಾಭ ಪ�ೆಯಲು �ಾವ� �ೕಡುವ�ದು, ಹಣದ ವ�ಾ�ವ�ೆ, ದುರುಪ�ೕಗ ಮತು� ವಂಚ�ೆಯೂ 

�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ ಭ��ಾ��ಾರ ಮತು� ಲಂಚವನು� ���ಯಮ್ ��ೇ�ಸುತ��ೆ. ���ಯಮ್ 

�ಾ��ಾರ �ಯಮಗಳ� ಮತು� �ಾನ��ೆ ಪ�ೆದ �ಾ��ೕಯ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಯಂತ�ಕ 

ಅ��ಾ�ಗಳ �ಬ�ಂಧಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ. �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� �ಾ��ಕರು  

���ಯಮ್ �ಾ��ಕರ �ಾನವ ಹಕು�ಗಳನು� ಎ����ಯಲು, �ಾ�ಯಯುತ ಮತು� �ೈ�ಕ 

�ಾಯ�ಸ�ಳವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಲು ಮತು� �ಾ��ಕರನು� ಘನ�ೆ ಮತು� �ೌರವ�ಂದ 

�ೋ��ೊಳ�ಲು ಬದ��ಾ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಬಲವಂತದ, ಬಂ�ತ ಅಥ�ಾ �ೕತದ 

�ಾ��ಕರನು� ಬಳ��ೊಳ��ವ�ದನು� ���ಯಮ್ ��ಾಕ�ಸುತ��ೆ. ���ಯಮ್ ಸ��ೕಯ 

�ಾನೂನುಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾನೂನುಬದ��ಾ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾದ ಕ�ಷ� �ೇತನ ಮತು� �ೆಲಸದ 

ಸಮಯವನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ತನ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಗಳ�� ಅಕ�ಮ �ಾಲ �ಾ��ಕರನು� 

ಕಟು���ಾ�� ��ೇ�ಸುತ��ೆ. "ಮಗು" ಎಂಬ ಪದವ� �ೆಲಸ �ಾಡು��ರುವ �ೇಶದ ಕ�ಷ� 

�ಾನೂನುಬದ� ಉ�ೊ�ೕಗದ ವಯ��ನ �ೆಳ�ರುವ �ಾವ��ೇ ವ���ಯನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ, ಈ 

�ಾನೂನುಬದ� �ೆಲಸದ ವಯಸು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಾ��ಕ ಸಂ�ೆ� (ಐಎಲ್ಒ) �ಾ��ಾ���ರುವ 

ಕ�ಷ� �ೆಲಸದ ವಯ���ೊಂ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ���ಯಮ್ ಬಲವಂತ, �ಂದ�ೕಯ 

ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕಷ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ ಸ�ೆ�ಗಳ�, �ಾ�ೆ ಮತು� �ೈ�ಕ ಸಂಪಕ�ವನು� 

ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ���ಗಳ� ಅಥ�ಾ ನಡವ��ೆಗಳನು� ��ೇ�ಸುತ��ೆ. 
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�ಾ��ೕ�ತ�ಾ� ನ�ೆ��ೊಳ����ೆ ಮತು� �ಾರತಮ�ರ�ತ 

���ಯಮ್ �ೆಲಸದ ಸ�ಳವನು� �ರುಕುಳ ಮತು� �ಾರತಮ��ಂದ ಮುಕ��ೊ�ಸಲು ಬದ��ಾ��ೆ 

ಮತು� ಜ�ಾಂಗ, ಬಣ�, ವಯಸು�, �ಂಗ, �ೈಂ�ಕ ದೃ���ೋನ, ಜ�ಾಂ�ೕಯ�ೆ, ಅಂಗ�ೈಕಲ�, 

ಧಮ�, �ಾಜ�ೕಯ ಸಂಬಂಧ, ಯೂ�ಯನ್ ಸದಸ�ತ� ಅಥ�ಾ �ೈ�ಾ�ಕ �ಾ�ನ�ಾನದ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ ವ���ಗಳ �ರುಕುಳ ಅಥ�ಾ �ಂದ�ೆಯನು� ಕಷ್�ಸುವ��ಲ�. 
ಆ�ೋಗ�, ಸುರಕಷ್�ೆ ಮತು� ಪ�ಸರ ಸು��ರ�ೆ 

���ಯಮ್ ತನ� ಉ�ೊ�ೕ�ಗ��ೆ ಸುರ�ತ�ಾದ ಮತು� ಆ�ೋಗ�ಕರ �ೆಲಸದ �ಾ�ಾವರಣವನು� 

ಒದ�ಸಲು ಮತು� �ೆಲಸದ ಪ����ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ಾನೂನು ಮತು� 

�ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಬದ��ಾ��ೆ. ���ಯಮ್ ಪ�ಸರ�ೆ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ �ೕ�ಯ�� 

�ಾಯ��ವ��ಸಲು ಮತು� ಅದರ ಋ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಮತು� ಸ�ಾಜ, 

ಆ��ಕ�ೆ ಮತು� ಪ�ಸರದ �ೕ�ೆ ಧ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ೊಡು�ೆ �ೕಡಲು ತನ� ವ�ವ�ಾರ ಮತು� ಪ��ೈ�ೆ 

ಸರಪ�ಯ�� ಸು��ರ�ೆ, ಜ�ಾ�ಾ�� ಮತು� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� ಸಂ�ೕ�ಸಲು ಬದ��ಾ��ೆ.  

ವಸು� ಅನುಸರ�ೆ ಮತು� ಸಂಘಷ� ಖ�ಜಗಳ� 

���ಯಮ್ ಅ�ಾಯ�ಾ� ವಸು�ಗಳ� ಮತು� ಸಂಘಷ�ದ ಖ�ಜಗಳ ��ೇಧ ಮತು� �ಬ�ಂಧದ ಬ�ೆ� 

�ಯಂತ�ಕ ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು, �ೊ�ೆ�ೆ ���ಯಮ್ �ೆ ಒದ��ದ 

ಸರಕುಗಳ� ಆ ಎ�ಾ� ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ 

�ಾತ� ಅವ�ಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು ಬದ��ಾ��ೆ.   
ಎ�ಕ್� �ಾಟ್ �ೈನ್ 

�ೌಕರರು ಮತು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು �ೈ�ಕ�ೆಯ �ಂ�ೆಗಳನು� ���ಯಮ್ ಎ�ಕ್� �ಾಟ್ �ೈನ್ 

ಮೂಲಕ ವರ� �ಾಡಬಹುದು, ಇದು ಪ�ಸು�ತ ಅವರ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ �ೇಶಗಳ�� ಲಭ���ೆ. 

ಬಯ�ದ�� ಮತು� �ನಂ��ದ�� �ಾಟ್ �ೈನ್ �ೆ ಅ�ಾಮ�ೇಯ�ಾ� ವರ� �ಾಡಬಹುದು.  

ಒ� �ೆಯ ��ಾ�ಸದ�� �ಾ��ಾ�ಕ �ಾಳ�ಯನು� ವರ� �ಾಡುವ �ಾರ �ರುದ�ವ� ಪ��ೕ�ಾರದ 

�ೕ���ೊಳ�ಲು ಹವ�ಸು��ೆಯ ಬ�ೆ� ���ಯಮ್ ಶ�ನ�-ಸ�ಷು��ಾ �ೕ�ಯನು� �ೊಂ��ೆ. 

ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು �ೆಬ್ ಮೂಲಕ www.trilliumflow.ethicspoint.com ನ�� 

ಅಥ�ಾ ಅ�ೇ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಒದ�ಸ�ಾದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ದೂರ�ಾ� ಮೂಲಕ ವರ� 

�ಾಡಬಹುದು. ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ಮತು� �ೈ�ಕ �ೕ�ಯ�� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ನಮ� ಬದ��ೆಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ��ವ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ವ�ವ�ಾರ ನ�ೆಸಲು ���ಯಮ್ ಶ��ಸುತ��ೆ.  

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸಂ��ೆಯ�� �ೇಳ�ಾದ ತತ�ಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾನದಂಡಗ�ಾ��ೆ, ಮತು� ���ಯಮ್ 

ತನ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರನು� �ಾಧ��ಾದಷೂ� ಕ�ಷ� ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� �ೕರುವಂ�ೆ 

��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ.  ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸಂ��ೆಯ��ರುವ ತತ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

ಇತರ ಸ��ೕಯ �ಾನದಂಡಗ��ೆ ಅಥ�ಾ  ಅವಶ�ಕ�ೆಗ��ೆ ಬದ��ಾ�ದ���, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು 

ಅನ��ಸುವ �ೆಚು� ಕ�ಣ�ಾದ ಅವಶ�ಕ�ೆಗ��ೆ ಬದ��ಾ�ರ�ೇಕು. 
 
���ಯಮ್ �ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಾ�, �ೕವ�: 

http://www.trilliumflow.ethicspoint.com/


 

�ಾನವ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� ಆಧು�ಕ ಯುಗದ ಗು�ಾಮ�� �ೕ� 
  ಪ�ಟ 8 

(1) ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸಂ��ೆಯ��ರುವ ತತ�ಗಳನು� ಪ�ೆ�ರುವ�ದನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು ಮತು� 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ ಸಂ��ೆಯ��ರುವ ತತ�ಗ��ೆ ಬದ��ಾ�ರಲು ಒ���ೊಳ��ೇಕು; 
(2) ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸಂ��ೆಯ��ರುವ ತತ�ಗಳ ಅನುಸರ�ೆಯನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ವ�ಹ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ಸ�ೇಕು ಮತು� �ವ��ಸ�ೇಕು; 
(3) ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ �ೋಡ್ �ೆ �ಮ� ಅನುಸರ�ೆಯನು� ಪ�ದ��ಸಲು ದ�ಾ��ೇಜನು� 

�ವ��ಸ�ೇಕು; ಮತು� 
(4) �ಮ� �ೌಕರರು, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಸಹಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಏ�ೆಂಟರು, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಉಪ 

ಗು���ೆ�ಾರ��ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸಂ��ೆಯ �ಷಯವನು� ಮನದಟು� �ಾಡಲು ಸೂಕ��ಾದ 

ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಅನುಸರ�ೆಯನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಅಗತ� 

ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು.  
ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ��ೕಕೃ� 

_________________________ ಅವರ ಪರ�ಾ�, ಈ �ೆಳ�ೆ ಸ� �ಾ�ದವರು ���ಯಮ್ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ೕ� ಸಂ��ೆಯ�� ಸೂ��ರುವ ತತ�ಗಳನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಒಪ���ಾ��ೆ 

ಮತು� ಅದರ ಎಲ� ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಏ�ೆಂಟರು, ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು 

ಮತು� ಉಪ ಗು���ೆ�ಾರರು ���ಯಮ್ ��ೕ �ೆ�ಾ�ಲ�ೕಸ್ �ೆ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ�ಾ� ಸರಕು ಮತು� 

�ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸು�ಾಗ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಸಂ��ೆಯು ಅವ��ೆ ���ರುವ�ದನು� ಮತು� ಅದನು� 

ಅನುಸ�ಸುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ���ಾ��ೆ.    

ಸ�: ___________________________________________________________________________ 

 

ಅ�ಕೃತ ಸ��ಾರರ �ೆಸರು ಮತು� ಉ�ೊ�ೕಗ �ೕ���ೆ:  _________________________________ 

 

��ಾಂಕ:  ____________________________ 
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