amfori BSCI கண்காணிப்புச்
தெயல்முறையில் ததாடர்புறடய
ததாழில் பங்குதாரர்களுக்கான
அமல்படுத்துதல் விதிமுறைகள்
(உற்பத்தியாளர்கள்)1
I.

அைிமுகம்
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இந்த ஆவணத்தின் வ ாக்கத்திற்காக, “உற்பத்தியாளர்கள்” என்பது, ஒரு amfori BSCI
பங்வகற்பாளாின் வழங்கல் ெங்கிலியில் உள்ள, தபாருட்கறள (உணவு அல்லது உணவு
அல்லாத) உற்பத்தி தெய்கின்ை, அல்லது மூலப்தபாருட்கறள உற்பத்தி தெய்கின்ை, amfori
BSCI பங்வகற்பாளர் அல்லது ததாழில் பங்குதாராின் தகுந்த விழிப்புணர்வின் விறளவாக
amfori BSCI கண்காணிப்புச் தெயல்முறையில் வெர்த்துக்தகாள்ளப்படும் ததாழில்
பங்குதாரறரக் குைிக்கும்.
இந்த முடிவு, வ ரடியாக amfori BSCI பங்வகற்பாளாிடமிருந்து அல்லது மறைமுகமாக ஒரு
amfori BSCI பங்வகற்பாளாின் ததாழில் பங்குதாராிடமிருந்து வரலாம்.
கண்காணிப்புச் தெயல்முறையில் உற்பத்தியாளறரத் தங்கள் தொந்த வறரயறையின்
இடர்கறளப் தபாறுத்து, எந்த வ ரமும் வெர்க்கும் அல்லது ீக்கும் உாிறம, amfori BSCI
பங்வகற்பாளர்களுக்கு மட்டுவம உள்ளது.
இந்த அமல்படுத்துதல் றடமுறைகளில் றகதயாப்பமிடுவதன் மூலம், amfori BSCI
டத்றத
விதியின்
மதிப்புகள்
மற்றும்
தகாள்றககறள
உற்பத்தியாளர்கள்
ஒப்புக்தகாள்கிைார்கள், மற்றும் amfori BSCI
டத்றத விதியின் தகாள்றககறளக்
கறடப்பிடிக்கத் வதறவயான தகுந்த டவடிக்றககறள தங்கள் தொந்த பணிமறனகளில்
எடுப்பதற்குப் தபாறுப்வபற்றுக்தகாள்கிைார்கள்.
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வமலும், தங்களுறடய முக்கியமான ததாழில் பங்குதாரறர ஒரு தபாறுப்பான வழியில்
தெயல்படுமாறு ஈடுபடுத்துகிைார்கள்.

II.

ெமூகப் தபாறுப்புணர்வுள்ள வணிகத்திற்கு அர்ப்பணிப்பு
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2.1. amfori BSCI டத்றத விதிகளில் உள்ள தபாறுப்புக்கறள ிறைவவற்றுவதில்,
உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் amfori BSCI பங்வகற்பாளர்களுடன் இறணந்து கூட்டாகச்
தெயல்படுகின்ைனர், மற்றும் தங்கள் பங்குதாரர்களுடன் amfori BSCI டத்றத விதியின்
பயன்பாட்டிற்காக ஒரு ஆக்கபூர்வமான மற்றும் தவளிப்பறடயான உறரயாடறலத்
ததாடர்கின்ைனர்.
2.2. உற்பத்தியாளர்கள், தங்களுறடய amfori BSCI டத்றத விதி ஒப்புதறல தங்கள்
ததாழில் பங்குதாரர்களுக்குத் தங்கள்
ிறுவன அறமப்பு வழிவய தெயலூக்கமாகத்
ததாிவிக்கின்ைனர். உற்பத்தியாளர்கள் amfori BSCI டத்றத விதிறய தவளிப்பறடயாக
அணுகக்கூடிய இடத்தில் உள்ளூர் தமாழியில் காட்ெிப்படுத்த வவண்டும்.
2.3. amfori BSCI டத்றத விதி மற்றும் அமல்படுத்துதல் விதிமுறைகறள வாெித்துப்
புாிந்துதகாண்டதாக உற்பத்தியாளர்கள் உறுதிப்படுத்த வவண்டும். வமலும், தங்கள்
தெல்வாக்கு வட்டத்திற்குள் அவற்றை முழுறமயாகக் கறடப்பிடிப்பதற்குச் தெயலாற்ைப்
தபாறுப்வபற்க வவண்டும்.
2.4. amfori BSCI
டத்றத விதி ெம்பந்தப்பட்ட தங்கள் தபாறுப்புக்கறள
எதிர்தகாள்வதற்கான
றடமுறைகறளயும்
வதறவயான
ஆதாரங்கறளயும்
உற்பத்தியாளர்கள் தகாண்டிருக்க வவண்டும். வமலும், அதன் அமல்படுத்துதலில்
ததாடர்ச்ெியான முன்வனற்ைத்றத உறுதிப்படுத்த வவண்டும்.
2.5. உற்பத்தியாளர்கள், தங்களுறடய முக்கியத் ததாழில் பங்குதாரர்கள் amfori BSCI
டத்றத விதிமுறைறய முழுவதுமாகக் கறடப்பிடிக்க றவக்க வவண்டும். வமலும், தங்கள்
தெல்வாக்கு வட்டத்திற்குள், தங்களுறடய தொந்த பங்குதாரர்களுக்கு amfori BSCI
டத்றத விதிறயப் தபாருந்தும்படிச் தெய்வதற்குத் வதறவயான
ியாயமான
டவடிக்றககறள எடுக்க வவண்டும்.
2.6. உற்பத்தியாளர்கள்,
டத்றத விதியின் மதிப்புகள் மற்றும் தகாள்றககறளப்
புைக்கணிப்பது மற்றும்/அல்லது அமல்படுத்துதல் விதிமுறைகறள மீறுவது ஆகியறவ,
amfori BSCI பங்வகற்பாளர்கள் அல்லது தபாருந்தும் ததாழில் பங்குதாரர்கள்
றகதயாப்பமிட்ட உற்பத்தியாளர்களுடன் தங்களுறடய வணிகத் ததாடர்புகறள
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ிறுத்திக்தகாள்ளப் வபாதுமானறவ என்பறத ஒப்புக்தகாள்கின்ைனர். இந்த விஷயத்தில்,
ிரூபிக்கும் தபாறுப்பு, amfori BSCI பங்வகற்பாளர் அல்லது தபாருந்தும் ததாழில்
பங்குதாரர்களிடம் உள்ளது.

III.

வணிக ிறுவனக் கலாச்ொரத்திற்குள் ெமூகப்
தபாறுப்புணர்விறன உட்தபாதித்தல்
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3.1. ததாழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் பிரதி ிதிகறளப் பணியிடப் பிரச்ெறனகளில்
பலமான தகவல் பாிமாற்ைங்களில் ஈடுபடுத்தும் ெிைந்த
ிர்வாக
டவடிக்றககறள
உற்பத்தியாளர்கள் உருவாக்க வவண்டும்.
3.2. amfori BSCI டத்றத விதிமுறைகறள கறடப்பிடிப்பதற்கும், ததாழிலாளர்களின்
தகுந்த பாதுகாப்றப உறுதி தெய்வதற்கும் உற்பத்தியாளர்கள் தகாள்றககறளயும்
றடமுறைகறளயும் அறமக்க வவண்டும்.
3.3. தங்கள் உாிறமகள் மற்றும் தபாறுப்புகள் பற்ைி ததாழிலாளர்களுக்குக் குைிப்பாக,
மிகவும்
பின்தங்கிய
குழுக்களுக்கு
(எ.கா.
புலம்தபயர்ந்த
ததாழிலாளர்கள்)
விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவதற்கு குைிப்பிட்ட டவடிக்றககறள எடுக்க வவண்டும்.
3.4. வணிக ிறுவனக் கலாச்ொரத்தில் amfori BSCI டத்றத விதிறய உட்தபாதிக்க,
வமலாளர்கள் மற்றும் ததாழிலாளர்கள் மத்தியில் உற்பத்தியாளர்கள் வபாதுமானத்
திைறன வளர்க்க வவண்டும்.
3.5. வணிக ிறுவனக் கலாச்ொரத்தில் தபாறுப்புணர்வுள்ள வணிகத்தின் தகாள்றககள்
ஒருங்கிறணப்பில் பங்களிப்பதற்கு அனுமதிக்கும் வறகயில் உற்பத்தி, மனித வளங்கள்
மற்றும் பிை ததாடர்புறடய துறைகள் (அல்லது தனி பர்கள்) ஆகியற்ைிற்கு
பயிற்ெியளித்து ஊக்கப்படுத்த வவண்டும்.
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IV.

அவர்களது தொந்த பணிமறனகள் மற்றும் வழங்கல்
ெங்கிலியின் ஒத்துறழப்பு மற்றும் அதிகாரமளித்தல்

_____________________________________________________________________________________

4.1. உற்பத்தியாளர்கள், பயிற்ெிகளில் ஈடுபட்டு, தங்கள் தொந்த ஊழியர்கறள amfori
BSCI டத்றத விதியில் அறமக்கப்பட்டுள்ள தகாள்றககறள ிறைவவற்றுவதற்குத்
வதறவயானத் திைன்கறள வளர்ப்பதற்காக ஆதாிக்கின்ைனர்.
4.2. உற்பத்தியாளர்கள், தங்கள் ததாழிலாளர்கள் மற்றும் ததாழிலாளர் பிரதி ிதிகள்
amfori BSCI டத்றத விதியின் தகாள்றககறளக் கறடபிடிப்பது மீதான தபாறுப்புகள்
பற்ைி அவர்களுடன் ஒரு ஆக்கபூர்வமான மற்றும் தவளிப்பறடயான உறரயாடறல
ாடுகின்ைனர்
4.3. உற்பத்தியாளர்கள், தங்களுறடயத் ததாழிலாளர் பங்குதாரர்கள் amfori BSCI
டத்றத விதியின் தகாள்றககறளக் கறடபிடிப்பது மீதான தபாறுப்புகள் பற்ைி
அவர்களுடன் ஒரு ஆக்கபூர்வமான மற்றும் தவளிப்பறடயான உறரயாடறல
ாடுவவதாடு இந்த எதிர்பார்ப்புகறள எதிர்தகாள்வதில் அவர்களுக்கு உதவுகின்ைனர்.

V.

தங்கள் தொந்த பணிமறனகள் மற்றும் வழங்கல் ெங்கிலியில்
தகுந்த விழிப்புணர்வு
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5.1. உற்பத்தியாளர்கள், பின்வருவனவற்ைில் தகுந்த விழிப்புணர்வுடன் தெயல்படப்
தபாறுப்வபற்கின்ைனர்: (a) amfori BSCI டத்றத விதிக்கு எதிரான தங்கள் ததாழிலின்
உண்றமயான மற்றும் ொத்தியமான எதிர்மறைத் தாக்கங்கறளக் கணக்கீடு தெய்தல்; (b)
இந்த எதிர்மறைத் தாக்கங்கறள ஏற்படுத்தும் மிக முக்கியமான இடர்கள் தங்கள் தொந்த
வெதிகள் மற்றும் வழங்கல் ெங்கிலியில் எந்த இடத்தில்
ிகழ்கின்ைன என்பறதக்
கண்டைிதல் மற்றும் (c) அவற்றைத் தடுக்கும் மற்றும்/அல்லது amfori BSCI டத்றத
விதியுடன் அறவகள் இணங்கச் தெய்வறத வ ாக்கமாகக் தகாண்டு தெயல்படுதல்.
5.2. உற்பத்தியாளர்கள், தங்களுறடய தொந்தத் ததாழில் மற்றும் ததாழில்
பங்குதாரர்களின் தபாறுப்பான
டத்றதறயப் பற்ைி
ம்பகமானத் தகவல்கறளச்
வெகாித்து
மதிப்பிடுகின்ைனர்,
மற்றும்
அவர்கள்
தகுந்த
விழிப்புணர்வுடன்
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தெயல்பட்டதற்குத் வதறவயான ஆவண ஆதாரங்கறள றவத்திருக்கிைார்கள். அவர்கள்,
amfori BSCI டத்றத விதியின் தகாள்றககளுடன் ஏதாவது முரண்பாடு மீதான மூல
காரணங்கள் மீது கூடுதல் விவரங்கறளத் வதடுகின்ைனர். மற்றும், வதறவயானத் திருத்த
டவடிக்றககறள வமற்தகாள்கிைார்கள்.
5.3. உற்பத்தியாளர்கள், தங்கள் ததாழில் பங்குதாரர்கள் amfori BSCI டத்றத விதிறய
அமல்படுத்துவதில் மற்றும்/அல்லது ிறல ிறுத்துதலில் தங்களது முன்வனற்ைம், மற்றும்
தாங்கள் ஈடுபட்டுள்ள amfori BSCI
டத்றத விதியின் மதிப்புகள் மற்றும்
தகாள்றககளுக்தகதிரான எதிர்மறைத் தாக்கத்திற்கான தங்களின் பதில்களுக்குக்
கிறடக்கும் பலன்கள் பற்ைி முறையாக அைிக்றக அளிக்க வவண்டுதமனக்
வகட்டுக்தகாள்கிைார்கள்.
5.4. உற்பத்தியாளர்கள், தங்கள் டவடிக்றகளால் எதிர்மறைத் தாக்கமறடந்த தனி
பர்களுக்குப் (குைிப்பாகத் தங்களுறடய ததாழிலாளர்களுக்கு) பதிலளிக்க, தங்களால்
இயன்ை அளவு அதிகமாக, ஒரு திைம்பட்ட இயக்க ிறல குறைதீர்ப்பு வழிமுறையில்
ஈடுபட அல்லது ஆதரவளிக்க வவண்டும்.

VI.

தகவல் வமலாண்றம

_____________________________________________________________________________________

6.1. உற்பத்தியாளர்கள், தங்கள் அமல்படுத்துதல் திட்டம் மற்றும் தங்கள் தொந்தத்
ததாழிலின் ததாடர்ச்ெியான முன்வனற்ைம் பற்ைியும், amfori BSCI டத்றத விதியின்
மதிப்புகள் மற்றும் தகாள்றககளுக்கு எதிரான தாக்கத்திற்கான ஏதாவது பயனுள்ள
பதில்கள் பற்ைியும், amfori BSCI பங்வகற்பாளர்களுக்கு தெயலூக்கமாகத் ததாிவிக்க
வவண்டும்.
6.2. உற்பத்தியாளர்கள், ொத்தியமான பாதிப்பறடந்த பங்குதாரர்களின் கவறலகறளப்
புாிந்து தகாண்டு அவற்ைிற்கான அைிவுறரயும் ஆவலாெறனயும் தபறுவதற்காக தவளிவய
ம்பிக்றகயான, தனித்துச் தெயல்படும் வல்லு ர்கறள
ாடுகிைார்கள். அவர்களின்
அமல்படுத்துதல் றடமுறையிறனச் ொிபார்க்க, அரொங்கங்கள், ெிவில் ெமூகம் மற்றும்
ததாழிலாளர்கள் பிரதி ிதிகள் இதில் அடங்குவார்கள்.
6.3.
உற்பத்தியாளர்கள்,
தங்களுறடய
மற்றும்/அல்லது
தங்களது
ததாழில்
பங்குதாரர்களின், குைிப்பாகத் துறண ஒப்பந்தக்காரர்களின், amfori BSCI டத்றத
விதியின் மதிப்புகள் மற்றும் தகாள்றககள் மீது எதிர்மறையானத் தாக்கங்கறள
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உண்டாக்கக்கூடிய, எந்ததவாரு தவைான டத்றதறயயும், தங்களுக்கு அது ததாியவந்த
உடவன amfori BSCI பங்வகற்பாளருக்குத் ததாிவிக்கப் தபாறுப்வபற்கின்ைனர்.

VII. முன்வனற்ைங்கறளக் கண்காணித்தல்
_____________________________________________________________________________________

7.1. உற்பத்தியாளர்கள், தங்களாலும், உற்பத்தி தெயலில் ஈடுபட்டுள்ள தங்களது ததாழில்
பங்குதாரர்களாலும் amfori BSCI டத்றத விதிமுறை அனுொிக்கப்படுகிைதா என்பறத
ஒரு வளர்ச்ெி ொர்ந்த அணுகுமுறையின் அடிப்பறடயில் கண்காணிக்கின்ைனர்.
7.2.
உற்பத்தியாளர்கள்,
ம்பிக்றகக்குாிய
உைவுகறள
றவத்துக்தகாள்வதின்
முக்கியத்துவத்றத ஒத்துக்தகாள்கிைார்கள். வமலும், எந்தத் தகவறலயும், குைிப்பாக amfori
BSCI
டத்றத
விதிறயக்
கறடப்பிடிப்பதில்
தங்களின்
தெயல்திைறனக்
கண்காணிப்பதற்கான முக்கிய ஆதாரங்கறளத் தவைாகப் பயன்படுத்துவதில் ஈடுபட
மாட்டார்கள்.
7.3. உற்பத்தியாளர்கள், amfori BSCI ொர்பாகத் தனிப்பட்ட தணிக்றகயாளர்கவளா
அல்லது amfori BSCI தணிக்றககறள
டத்தும் ஒரு தணிக்றக
ிறுவனத்தின்
பிரதி ிதிகவளா வதறவயான ஆவண ஆதாரங்கறளச் வெகாிப்பதற்குச் ெம்மதிக்கிைார்கள்.
உற்பத்தியார்களின் உற்பத்தி தளம்(கள்) மற்றும் தணிக்றகக்குத் ததாடர்புறடய வணிக
ஆவணங்களின் பிரதிகள் வபான்ைறவ இதில் அடங்கும் - ஆனால் அறவ மட்டுமல்ல.
7.4. ததாழிலாளர்களுடன் இரகெிய வ ர்காணல்கள் மற்றும் ததாழிலாளர்கள்
சுதந்திரமாகத் தணிக்றகயாளர்களால் வதர்ந்ததடுக்கப்படுதல் ஆகியறவ உற்பத்தியாளர்
தரப்பிலிருந்து எந்ததவாரு தெல்வாக்கும் இல்லாமல்
டத்தப்படுகின்ைன என்று
உற்பத்தியாளர்கள் ஒப்புக்தகாள்கிைார்கள்.
7.5. அறனத்துத் தணிக்றகத் தகவல்களும் amfori BSCI வமறையில் பதிவு தெய்யப்படும்
என்று உற்பத்தியாளர்கள் ஒப்புக்தகாள்கிைார்கள். amfori BSCI பங்வகற்பாளர்கள்
மத்தியில் அந்தத் தணிக்றக அைிக்றககறளப் பகிர்ந்து தகாள்வதற்கு இந்த வமறட
அனுமதிக்கிைது.
7.6. உற்பத்தியாளர்கள், தங்களுறடய வெதிகளில் amfori BSCI தணிக்றகயின்வபாது
வெகாிக்கப்பட்ட
தகவல்கள்
அறனத்தும்
மூன்ைாம்
தரப்பினருடன்
பகிர்ந்து
தகாள்ளப்படலாம் என்று ஒப்புக்தகாள்கின்ைனர் (i) அது amfori BSCI இன்
கட்டறமப்பிற்குள் ிகழும்வறர; (ii) amfori/amfori BSCI ததாடர்பான டவடிக்றககள்
அல்லது ொர்பான விதிகளுக்காக அத்தறகயப் பாிமாற்ைங்கள் வதறவப்படும்வறர,
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மற்றும்/அல்லது (iii) மூன்ைாம் தரப்பு
மாியாறதயுடனும்
அந்த
ிகழ்வுக்குத்
பயன்படுத்திக்தகாள்ளச் ெம்மதிக்கும்வபாது.

பர்கள், வழங்கப்படும் தகவல்கறள
ததாடர்பான
வ ாக்கத்திற்காகவும்

7.7.
உற்பத்தியாளர்கள்,
தங்களுறடய
வெதியில்,
amfori
BSCI
தணிக்றக
டத்தப்படும்வபாது, amfori BSCI தணிக்றகயாளர்கள் ொட்ெியம் தணிக்றகக்கு
உட்படலாம் என்பறத ஒப்புக்தகாள்கிைார்கள். ொட்ெியம் தணிக்றககள், amfori BSCI
தணிக்றககறள டத்தும் தணிக்றகயாளர்கள்/தணிக்றக ிறுவனங்களின் தரத்றத உறுதி
தெய்வறத வ ாக்கமாகக் தகாண்டது. எனவவ, உற்பத்தியாளர்களின் தெயல்திைன்
அல்லது தணிக்றக முடிவுகளில் அறவ எந்ததவாரு ிகழ்றவயும் தகாண்டிருக்கவில்றல
மற்றும் உற்பத்தியாளருக்குக் கூடுதல் தெலவவதும் இல்றல. உற்பத்தியாளர்கள்,
வவண்டுவகாள் விடுத்தால், amfori BSCI ெமூகத் தணிக்றகயில் ஒரு ொட்ெியம் தணிக்றக
மற்றும்
கூடுதல்
தணிக்றகயாளர்கள்
அவர்கள்
வெதிறய
அணுகுவதற்கு
வெர்த்துக்தகாள்ள அனுமதிக்கப்படும் என்பறத ஒப்புக்தகாள்கிைார்கள்.
7.8. உற்பத்தியாளர்கள், தங்களுறடய பணிமறனகள் மற்றும் உற்பத்தித் தளங்கள், amfori
BSCI ஒருங்கிறணந்த திட்டத்தின் ெட்டத்தில் உள்ள ொட்ெியம் தணிக்றக,
கல்
தணிக்றககள், மற்றும் ெீரற்ை முன்னைிவிப்பின்ைி வொதறனயிடுதல் (RUC) வபான்ை,
ஆனால் அது மட்டுமல்ல, விொரறண
டவடிக்றககளுக்கு உட்படுத்தப்படக்கூடும்
என்பதற்குச் ெம்மதிக்கிைார்கள். ெீரற்ை முன்னைிவிப்பின்ைி வொதறனயிடுதல் (RUC)
முடிவுகள் முந்றதய தணிக்றக முடிவுடன் வவறுபட்டால், ெீரற்ை முன்னைிவிப்பின்ைி
வொதறனயிடுதல் (RUC)-இன் தமாத்தச் தெலறவயும் உற்பத்தியாளர் ஏற்க வவண்டும்.

ிறுவனத்தின்
றகதயாப்பம்

ொர்பாக

றகதயாப்பத்தின் வததி

ிறுவனத்தின் தபயர்

பாின் தபயர்
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