ததொழில் பங்குதொரர்களுக்கொன
அமல்படுத்துதல் விதிமுறைகள்1
I.

அைிமுகம்
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இந்த
ஆவணத்தின்
ந ொக்கத்திற்கொக,
“ததொழில்
பங்குதொரர்கள்”
என்பது,
இைக்குமதியொளர்கள் அல்லது ஏதென்டுகள் நபொன்ை வணிக
ிறுவனங்கறளக்
குைிக்கிைது. இவர்களுடன் amfori BSCI பங்நகற்பொளர் ஒரு வணிகத் ததொடர்றப
றவத்துள்ளொர், மற்றும் இவர்கள் மூலமொக amfori BSCI பங்நகற்பொளர்கள் amfori BSCI
டத்றத
விதியின்
தகொள்றககறள
அடுக்கடுக்கொக,
கண்கொணிக்கப்படும்
உற்பத்தியொளர்களுக்குக் தகொண்டு தெல்கிைொர்கள்.
இந்தச் தெொல், ஒரு உற்பத்தியொளர் வணிகத் ததொடர்பு றவத்துள்ள மற்றும் அந்த
உற்பத்தியொளர், amfori BSCI
டத்றத விதியின் தகொள்றககறளக் கறடபிடிக்க
நவண்டுதமன்று உத்நதெிக்கும், துறண ஒப்பந்தக்கொரர்கள் அல்லது துறண வழங்கு ர்கள்
ஆகிநயொறரயும் குைிக்கும்.
இந்த அமல்படுத்துதல் விதிமுறைகறளக் றகதயொப்பமிடுவதன் மூலம், ததொழில்
பங்குதொரர்கள், amfori BSCI
டத்றத விதி அல்லது அதற்கு இறணயொனறத
ஒப்புக்தகொள்வநதொடு,
தங்கள்
தெல்வொக்கு
வட்டத்திற்குள்,
அவற்றை
அமல்படுத்துவதற்கொன
ியொயமொன
தகுந்த
டவடிக்றககறள
எடுப்பதற்கு
தபொறுப்நபற்கின்ைனர்.
இந்த ஆவணம், amfori BSCI டத்றத விதியில், அதற்கு இறணயொன மற்ை டத்றத விதி
ஏதொவது மற்றும் முறையொன ெம்பந்தப்பட்ட அறமப்றபயும் நெர்வறதக் குைிக்கிைது.
மூன்ைொம் தரப்புப் பங்குதொரர்கள் என்பது, இந்த ஆவணத்தில் குைிப்பிட்டுள்ளபடி, இந்த
அமல்படுத்துதல் விதிமுறைகளில் றகதயொப்பமிடும் ததொழில் பங்குதொரர்கறளக்
குைிக்கிைது.
இந்த அமல்படுத்துதல் விதிமுறைகளில் றகதயொப்பமிட்ட ததொழில் பங்குதொரர்கள் amfori
BSCI கண்கொணிப்பு றடமுறையில் உட்படுத்தப்பட மொட்டொர்கள். எனினும், amfori BSCI
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பங்நகற்பொளொின் தகுந்த விழிப்புணர்வு றடமுறையின் விறளவொக, இந்தத் ததொழில்
பங்குதொரர், உற்பத்தியொளர்களுக்கொன அமல்படுத்துதல் விதிமுறைகளில் றகதயொப்பமிட
நவண்டுதமன்று விரும்பும் பட்ெத்தில், amfori BSCI பங்நகற்பொளருக்கு இந்தத் ததொழில்
பங்குதொரறரக் கண்கொணிப்பு றடமுறையில் இறணக்கும் உொிறம இருக்கிைது.

II.

ெமூகப் தபொறுப்புணர்வுள்ள வணிகத்திற்கு அர்ப்பணிப்பு
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2.1. amfori BSCI டத்றத விதிகளில் உள்ள தபொறுப்புக்கறள ிறைநவற்றுவதில்,
ததொழில் பங்குதொரர்கள், amfori BSCI பங்நகற்பொளர்கள் மற்றும் அவர்களுறடய மூன்ைொம்
தரப்பு பங்குதொரர்களுடன் இறணந்துக் கூட்டொகச் தெயல்படுகின்ைனர், மற்றும்
பங்குதொரர்களுடன் amfori BSCI
டத்றத விதி பயன்பொட்றட ந ொக்கி ஒரு
ஆக்கபூர்வமொன மற்றும் தவளிப்பறடயொன உறரயொடறலத் ததொடர்கின்ைனர்.
2.2. ததொழில் பங்குதொரர்கள், தங்களுறடய amfori BSCI டத்றத விதி ஒப்புதறலத்
தங்கள் மூன்ைொம் தரப்புப் பங்குதொரர்களுக்கு தங்கள்
ிறுவன அறமப்பு வழிநய
தெயலூக்கமொகத் ததொிவிக்கின்ைனர்.
2.3. ததொழில் பங்குதொரர்கள், தங்களது மூன்ைொம் தரப்புப் பங்குதொரர்கள், amfori BSCI
டத்றத விதிறய முழுறமயொகக் கறடபிடிப்பதற்கொக தெயல்புொியுமொறு நகட்கின்ைனர்.
2.4. ததொழில் பங்குதொரர்கள், நதறவயொன
றடமுறைகள் மற்றும் நபொதுமொன
ஆதொரங்கறளக் தகொண்டு, amfori BSCI டத்றத விதி ததொடர்பொன தபொறுப்புக்கறள
எதிர்தகொள்கின்ைனர்.
2.5. ததொழில் பங்குதொரர்கள், amfori BSCI டத்றத விதிறயத் தங்கள் மூன்ைொம் தரப்புப்
பங்குதொரர்கள்
அவர்களின்
தெல்வொக்கு
வட்டத்திற்குள்
முழுறமயொகக்
கறடப்பிடிப்பதற்கொக, அவர்களின் மூன்ைொம் தரப்புப் பங்குதொரர்களுக்குப் தபொருந்தும்
amfori BSCI டத்றத விதிக்குத் நதறவயொன, ியொயமொன றடமுறைகறள எடுக்க
நவண்டும்.
2.6. ததொழில் பங்குதொரர்கள், amfori BSCI
டத்றத விதியின் மதிப்புகள் மற்றும்
தகொள்றககறளப் புைக்கணிப்பது மற்றும்/அல்லது அமல்படுத்துதல் விதிமுறைகறள
மீறுவது ஆகியறவ, amfori BSCI பங்நகற்பொளர்கள் றகதயொப்பமிட்ட ததொழில்
பங்குதொரர்களுடன்
தங்களுறடய
வணிகத்
ததொடர்புகறள
ிறுத்திக்தகொள்ளப்
நபொதுமொனறவ என்பறத ஒப்புக்தகொள்கின்ைனர். இந்த விஷயத்தில்,
ிரூபிக்கும்
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தபொறுப்பு, amfori BSCI பங்நகற்பொளர்கள் அல்லது மூன்ைொம் தரப்பு பங்குதொரர்களிடம்
உள்ளது.

III.

வணிக ிறுவனக் கலொச்ெொரத்திற்குள் ெமூகப்
தபொறுப்புணர்விறன உட்தபொதித்தல்
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3.1. ததொழில் பங்குதொரர்கள், தங்களுறடய தகொள்முதல் பழக்கம் (எ.கொ. விறல
மற்றும்/அல்லது வி ிநயொக ந ரம் நபொன்ை) மூலம், தங்கள் மூன்ைொம் தரப்புப்
பங்குதொரர்கள் amfori BSCI
டத்றத விதிறயக் கறடப்பிடிப்பதிலிருந்து விலகும்
ிறலக்கு, அவர்கறளக் தகொண்டுவரக் கூடொது.
3.2. தகொள்முதல் மற்றும் பிை ெம்பந்தப்பட்டத் துறைகள் (அல்லது தனி பர்கள்),
பங்குதொரர்களின்
ிறுவனக் கலொச்ெொரங்களில் உள்ள தபொறுப்பொன வணிகத்தின்
தகொள்றககறள ஒருங்கிறணப்பதில் பங்களிக்கும் வறகயில் அவர்களுக்குப் பயிற்ெியும்
ஊக்கமும் அளிக்கப்பட நவண்டும்.

IV.

வழங்கல் ெங்கிலியில் ஒத்துறழப்பு மற்றும் அதிகொரமளித்தல்
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4.1. ததொழில் பங்குதொரர்கள், தங்கள் தெொந்த ஊழியர்களுக்கு amfori BSCI டத்றத
விதியில்
அறமக்கப்பட்டுள்ள
தகொள்றககறள
ிறல ிறுத்துவற்கும்,
ிறைநவற்றுவதற்கும் நதறவயொனத் திைன்கறள வளர்ப்பதற்கொன பயிற்ெியளித்து
ஆதொிக்கின்ைனர்.
4.2. ததொழில் பங்குதொரர்கள், தங்களுறடய மூன்ைொம் தரப்புப் பங்குதொரர்கள் amfori BSCI
டத்றத விதிறயக் கறடபிடிப்பது மீதொன திைன் பற்ைியும், இந்த எதிர்பொர்ப்புகறள
எதிர்தகொள்வதில் உதவியொக அவர்களுக்குத் துறண
ிற்கவும், அவர்களுடன் ஒரு
ஆக்கபூர்வமொன மற்றும் தவளிப்பறடயொன உறரயொடறல ொடுகின்ைனர்.
4.3. ததொழில் பங்குதொரர்கள், ிர்வொகம், ததொழிலொளர்கள், மற்றும்/அல்லது அவர்களதுப்
பிரதி ிதிகளுக்கு இறடநய, amfori BSCI டத்றத விதிறய தவற்ைிகரமொக அமல்படுத்த
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வழிவகுக்கும்
அறமப்புகள்
மற்றும்
றடமுறைகளின்
நமம்பொடு
அமல்படுத்துதலில் தெயலூக்கமொன ஒத்துறழப்றப ஊக்குவிக்கின்ைனர்.

V.

மற்றும்

வழங்கல் ெங்கிலியில் தகுந்த விழிப்புணர்வு
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5.1. ததொழில் பங்குதொரர்கள், பின்வருவனவற்ைில் தகுந்த விழிப்புணர்வுடன் தெயல்படப்
தபொறுப்நபற்கின்ைனர்: (a) amfori BSCI டத்றத விதிக்கு எதிரொன உண்றமயொன மற்றும்
ெொத்தியமொன எதிர்மறைத் தொக்கங்கறளக் கணக்கீடு தெய்தல்; (b) இந்த எதிர்மறைத்
தொக்கங்கறள ஏற்படுத்தும் மிக முக்கியமொன இடர்கள் வழங்கல் ெங்கிலியில் எந்த
இடத்தில்
ிகழ்கின்ைன என்பறதக் கண்டைிதல் மற்றும் (c) அவற்றைத் தடுக்கும்
மற்றும்/அல்லது amfori BSCI டத்றத விதியுடன் அவர்கள் இணங்கச் தெய்வறத
ந ொக்கமொகக் தகொண்டு தெயல்படுதல்.
5.2. ததொழில் பங்குதொரர்கள், தங்கள் ததொழில் பங்குதொரர்களின் தபொறுப்பொன
டத்றதறயப் பற்ைி ம்பகமொனத் தகவறலச் நெகொித்து மதிப்பிடுகின்ைனர், மற்றும்
அவர்கள் தகுந்த விழிப்புணர்வுடன் தெயல்பட்டதற்குத் நதறவயொன ஆவண
ஆதொரங்கறள றவத்திருக்கிைொர்கள்.
5.3. ததொழில் பங்குதொரர்கள், தங்கள் மூன்ைொம் தரப்பு பங்குதொரர்கள் amfori BSCI டத்றத
விதிறய அமல்படுத்துவதில் மற்றும்/அல்லது ிறல ிறுத்துதலில் தங்களது முன்நனற்ைம்,
மற்றும் தொங்கள் ஈடுபட்டுள்ள amfori BSCI டத்றத விதியின் மதிப்புகள் மற்றும்
தகொள்றககளுக்தகதிரொன எதிர்மறைத் தொக்கத்திற்கொன தங்களின் பதில்களுக்குக்
கிறடக்கும் பலன்கள் பற்ைி முறையொக அவர்களுக்கு அைிக்றக அளிக்க நவண்டுதமனக்
நகட்டுக்தகொள்கிைொர்கள்.
5.4. ததொழில் பங்குதொரர்கள், வழங்கல் ெங்கிலியினொல் எதிர்மறைத் தொக்கமறடந்த தனி
பர்கள் மற்றும் ெமூகங்களுக்குப் பதில் அளிக்க, தங்களொல் இயன்ை அளவு அதிகமொக,
ஒரு திைம்பட்ட இயங்கும் குறைதீர்ப்பு வழிமுறைறய கட்டறமக்கநவண்டும் அல்லது
ஈடுபடநவண்டும்- கூடுமொன அளவுக்கு.
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VI.

தகவல் நமலொண்றம

_____________________________________________________________________________________

6.1.
ததொழில்
பங்குதொரர்கள்,
amfori
BSCI
பங்நகற்பொளர்கள்
நகட்டுக்தகொண்டதற்கிணங்க, தங்களது அமல்படுத்துதல் திட்டம் மற்றும் தங்களுறடய
மூன்ைொம் தரப்புப் பங்குதொரர்களின் ததொடர்ச்ெியொன முன்நனற்ைம், amfori BSCI டத்றத
விதியின் மதிப்புகள் மற்றும் தகொள்றககளுக்கு எதிரொன தொக்கத்திற்கொன பயனுள்ள
பதில்கள் ஆகியவற்றை அவர்களுக்குத் துல்லியமொக அைிவிக்க நவண்டும்.
6.2.
ததொழில்
பங்குதொரர்கள்,
ெொத்தியமொன
பொதிப்பறடந்த
பங்குதொரர்களின்
கவறலகறளப் புொிந்து தகொண்டு அவற்ைிற்கொன அைிவுறரயும் ஆநலொெறனயும் தபை
அவர்கள்
தவளிநய
ம்பிக்றகயொன,
தனித்துச்
தெயல்படும்
வல்லு ர்கறள
ொடுகிைொர்கள்.
அவர்களின்
அமல்படுத்துதல்
றடமுறையிறனச்
ெொிபொர்க்க,
அரெொங்கங்கள், ெிவில் ெமூகம் மற்றும் ததொழிலொளர்கள் பிரதி ிதிகள் இதில்
அடங்குவொர்கள்.
6.3. ததொழில் பங்குதொரர்கள், தங்களுறடய மூன்ைொம் தரப்புப் பங்குதொரர்களின், amfori
BSCI
டத்றத விதியின் மதிப்புகள் மற்றும் தகொள்றககள் மீது எதிர்மறையொனத்
தொக்கங்கறள உண்டொக்கக்கூடிய, எந்ததவொரு தவைொன டத்றதறயயும், தங்களுக்கு அது
ததொியவந்த உடநன தங்களது amfori BSCI பங்நகற்பொளருக்குத் ததொிவிக்கப்
தபொறுப்நபற்கின்ைனர்.

ிறுவனத்தின்
றகதயொப்பம்

ெொர்பொக

றகதயொப்பத்தின் நததி

ிறுவனத்தின் தபயர்

பொின் தபயர்
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