amfori BSCI சசொற்களஞ்சியம்1
இந்த சசொற்களஞ்சியம் amfori BSCI -இன் சூழலில் புொிந்து சகொள்ளப் ட வவண்டும், இது amfori
BSCI
ங்வகற் ொளர்கள் மற்றும் அவர்களது சதொழில்
ங்குதொரர்களுக்குக், குறிப் ொக,
உற் த்தியொளர்களுக்குப் ச ொருந்தும். amfori BSCI சசொற்களஞ்சியத்தின் அனைத்து முந்னதய
திப்புகனளயும் இது மீறுகிறது.

1

உருப் டி

வனரயனற

முகவர்

வழங்கல் சங்கிலியில், ச ொருட்கனள வொங்கும் வணிக நிறுவைத்னதயும் விற்கும் வணிக
நிறுவைத்னதயும் இனணக்கும் ஒரு ந ர். முகவர் ச ொருட்கனள உற் த்தி சசய்யவவொ
அல்லது சசொந்தமொக னவத்திருக்கவவொ மொட்டொர். amfori BSCI வநொக்கங்களுக்கொக,
முகவர் என் வர் ஒரு சதொழில் ங்குதொரர் ஆவொர்.

சதொழிற் யிற்சி
ச று வர்

னகவினைத் சதொழில் ஒன்னற முனறயொகக் கற்றுக்சகொள் வர் அல்லது ஒரு வணிக
நிறுவைத்தில் தன் டிப் ிற்வகற்ற துனறயில் குறிப் ிட்ட நிபுணத்துவம் ச றுவதற்கொக
யிற்சி எடுப் வர்.

சதொழிற் யிற்சி

ஒரு
ள்ளிக்கூடம், அல்லது
யிற்சி னமயம், அல்லது
ணியிடத்தில் மொறு ட்டக்
கொலங்களில், முனறயொை, நீண்ட கொலப்
யிற்சி; சதொழிற்
யிற்சி ச று வர்
முதலொளியுடன் ஒப் ந்த அடிப் னடயில் இனணக்கப் ட்டு ஊதியம் (ஊதியம் அல்லது
டிகள்) ச றுகிறொர். சதொழிற் யிற்சி விதிமுனறகள் வழக்கமொக சட்டம் மற்றும்
சதொழிலொளர் ஒப் ந்தங்களொல் ஒழுங்கு டுத்தப் டுகின்றை. இந்த விதிமுனறகளின்
மூலம், சதொழிற் யிற்சி ச று வருக்கு ஒரு குறிப் ிட்ட வவனலவொய்ப்புக்கு வழிவகுக்கும்
யிற்சினய வழங்குவதற்கொைப் ச ொறுப்ன அந்த முதலொளி எடுத்துக்சகொள்கிறொர்.

விரும் க்கூடிய
இலக்குகள்

வணிக நிறுவைங்கள் தங்களது இலக்கில் ஒரு ச ொிய உயரத்னத அனடய உதவு னவ
வநொக்கங்கள். அந்த வணிக நிறுவைம் நிர்ணயிக்கப் ட்ட உயரத்னதத் சதொட உதவும்
வனகயில் வழக்கமொக ஒரு வொினசயொை சநடுங்கொல மற்றும் குறுகிய கொல வநொக்கங்கள்
வடிவனமக்கப் டுகின்றை.

தணிக்னக

திருப்தியொை ஆதொரங்கனள வநொக்கி ஒரு முனறயொை ஆய்வு, அல்லது ஒரு நினலனய
அல்லது சூழ்நினலனய மீளொய்வு சசய்தல். தணிக்னககள் குறிக்வகொளுடனும்,
ொர ட்சமின்றியும், சுயொதீைமொகவும் சசய்யப் ட வவண்டும். தணிக்னகச் சசயல்முனற
முனறயொைதொகவும்
ஆவணப் டுத்தப் டவும்
வவண்டும்.
amfori
BSCI -இன்
வநொக்கங்களுக்கொக, amfori BSCI நடத்னத விதி மற்றும் அதன் அமல் டுத்துதல்
விதிமுனறகளிலிருந்து வரும் தரநினலகளுக்கு ஏற் amfori BSCI ங்வகற் ொளர்களின்
வழங்கல் சங்கிலியில் சமூகச் சசயல்திறனைத் தணிக்னககள் சொி ொர்க்கும். அதற்சகை
சொியொை முனறகனளயும், தணிக்னக சொதைங்கனளயும் அவர்கள்
யன் டுத்தலொம்.
தணிக்னக எனும் சசொல்,
யன் டுத்தப் ட்ட முனறகனளப் ச ொருட் டுத்தொமல்
மற்றும்/அல்லது அனைத்து வனக வநொக்கங்கனளயும் உள்ளடக்கியது.
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தணிக்னக
ஒருங்கினணப்புத்
திட்டம்

amfori BSCI தணிக்னககனள நடத்தும் வ ொது amfori BSCI மதிப்புகள் மற்றும்
சகொள்னககள் சதொடர்ச்சியொக மதிக்கப் டுகின்றை என்கிற உத்திரவொதத்னதத் தரும்
வனகயில் வடிவனமக்கப் ட்ட ஒரு ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட நனடமுனறகளின் சதொகுப்பு
ஆகும். இதில் உள்ளடங்கு னவ, ஆைொல் இனவ மட்டுவம அல்ல: a) கண்கொணிப்பு
சசயல்முனற
மற்றும்
அதனுடன்
சதொடர்புனடய
நடவடிக்னககளின்
மொறொத்தன்னமனயயும் நம் கத்தன்னமயும் உறுதி சசய்தல்; b) தணிக்னக நிறுவை
சசயல்திறைின் மொறொத்தன்னமனயயும் நம் கத்தன்னமனயயும் உறுதி சசய்தல்.

தணிக்னக
சசய்யப் டுவர்

தணிக்னக சசய்யப் டும் ஒரு நிறுவைம் (அல்லது நிறுவைத்தின் ஒரு
குதி).
நிறுவைங்கள் ஒன்று அல்லது ல சட்டப் டியொை நிறுவைங்கனள உள்ளடக்க முடியும்.
amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, amfori BSCI - ங்வகற் ொளரொல் அனடயொளம்
கொட்டப் ட்ட உற் த்தியொளர்கள், கவைமொகச் சசயல் டுவதன் வினளவொக, ஒவரசயொரு
முனற மட்டும் தணிக்னக சசய்யப் டுவொர்கள். ஆகவவ, ஒரு உற் த்தி வவனல சூழல்
இல்லொத amfori BSCI
ங்வகற் ொளர்கள் மற்றும் சதொழில்
ங்குதொரர்களுக்கு,
கண்கொணிப்பு சசயல்முனறயில் வசர்க்கப் டும் தகுதி இல்னல.

தணிக்னகயொளர்

தணிக்னகச் சசய்யப் டுவொின் சமூகச் சசயல்திறன் மீது தகுதி ச ற்றத் தணிக்னகத்
தீர்ப்ன
அளிப் தற்கொக நியமைம் சசய்யப் டும் அங்கீகொிக்கப் ட்ட ஒரு ந ர்.
ஆவணங்கள்
ொிவசொதனை, வநர்கொணல்கள் மற்றும் தல ஆய்வுகள் மூலம்
தணிக்னகயொளர் ஆதொரங்கனளச் வசகொிப் ொர்.
amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, தணிக்னகயொளர்கள் SAAS (கீவழ உள்ள
வனரயனறனயப்
ொர்க்கவும்) அங்கீகொரம் ச ற்ற தணிக்னக நிறுவைங்களின்
வல்லுநர்களொக இருக்க வவண்டும். அவர்கள் உயர்தர அளவுகனளப் பூர்த்தி சசய்வவதொடு
SAAS மற்றும் amfori BSCI -இன் தகுதித் வதனவகனளயும் பூர்த்தி சசய்தொக வவண்டும்.

அடிப் னட வதனவகள்
ஊதியம்

ணியொளர்கள் தங்களது அடிப் னடத் வதனவகனள (வீட்டுவசதி, ஆற்றல், ஊட்டச்சத்து,
உனட, சுகொதொரம் வ ணுதல், கல்வி, குடிநீர், குழந்னதப் ரொமொிப்பு, வ ொக்குவரத்து
மற்றும் வசமிப்பு) நினறவவற்றிக் சகொள்ளும் வனகயில் ஒரு ஊதியம், இது கூடுதல் சுய
வருமொைம்
மற்றும்
சொர்ந்திருப்வ ொனரயும்
கருத்தில்
எடுத்துக்சகொள்வனத
உள்ளடக்குகிறது. வொழ்க்னக ஊதியம் என்றும் குறிப் ிடப் டுகின்றது. amfori BSCI
அனமப்புக்குள், தணிக்னகயொளர்கள், சமூகப் ச ொறுப்புணர்வு சர்வவதச (SAI) அனமப்பு
உருவொக்கிய முனறனயப்
யன் டுத்தித் தணிக்னகச் சசய்யப் டு வர் மட்டத்தில்
அடிப் னடத் வதனவகனளக் கணக்கிட வவண்டும். தணிக்னக அறிக்னகயின் முதன்னமத்
தரவின்கீழ் அந்தக் கணக்கீட்னட அறிவிக்க வவண்டும்.

amfori BSCI
அர்ப் ணிப்பு

amfori
BSCI
ங்வகற் ொளர்கள்
தங்கள்
சமூக
ச ொறுப்புணர்வுகனள
உள்வொங்கிக்சகொள்ளும், ச ொது அறிக்னகனய இது குறிக்கிறது. amfori BSCI
ங்வகற் ொளர்கள், சமூக இணக்கத்னத வநொக்கிய சதொடர்ச்சியொை முன்வைற்ற
சசயல் ொட்டில் தங்கள் சதொழில் ங்குதொரர்கனளயும் வசர்ப் தற்கொைத் திட்டமிடுதலுக்கு
ஆதரவொக ஒரு அர்ப் ணிப்புச் சூத்திரத்னத amfori BSCI வழங்குகிறது.

amfori BSCI தகவல்
கருத்தரங்கு

amfori BSCI -னய சவற்றிகரமொக அமல் டுத்தத் வதனவயொை தகவல்கனளப் ங்வகற்பு
நிறுவைங்களுக்கு வழங்குவதற்கொக amfori BSCI -ஆல் ஏற் ொடு சசய்யப் டும் ஒரு
முனறயொை விளக்கப் டக் கொட்சி. amfori BSCI -னய ஏற்றுக்சகொள்ளும் amfori BSCI
உறுப் ிைர்கள் amfori -யில் இனணந்த ிறகு, 6 மொதங்களுக்குள் ஒரு amfori BSCI தகவல்
கருத்தரங்கில் கலந்து சகொள்ள வவண்டும்.

amfori BSCI
ங்வகற் ொளர்

amfori BSCI -னய ஏற்றுக்சகொள்ளும், சவளிநொட்டு வர்த்தக சங்கத்தின் சொதொரண
உறுப் ிைர் (amfori).

amfori BSCI வமனட

amfori BSCI ங்வகற் ொளர்கள் தங்களுனடய வழங்கல் சங்கிலியில் amfori BSCI -ஐ
அமல் டுத்துவதற்கொைத் தகவல்கனளப் ொிமொறிக் சகொள்ள அனுமதிக்கின்ற amfori BSCI
-ஆல் அனமக்கப் ட்ட தகவல் சதொழில்நுட் அம்சங்கள் மற்றும் சதொழில்நுட் ங்களின்
சதொகுப்பு ஆகும். amfori BSCI நிறுவைத் தணிக்னககள் மற்றும் தணிக்னக அறிக்னககள்
இதில் அடங்கும், ஆைொல் இனவ மட்டுமல்ல.
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amfori BSCI ங்குதொரர்
மன்றம்

amfori -இன் ஒரு ஆளுனகக் குழு. இதில் ங்குதொரர்களின் குழுமங்களில் இருந்து
அதிக ட்சம் 20
ிரதிநிதிகள் இருக்கலொம். amfori BSCI வழிகொட்டும் குழுவில்
ஆவலொசகரொகப் ங்வகற் தற்கொக ஒரு ிரதிநிதினய இது நியமிக்கிறது.

amfori BSCI
வழிநடத்தும் குழு

amfori BSCI நடவடிக்னககனளத் தீர்மொைிக்கும் amfori குழு. amfori BSCI சதொடர் ொை
வசனவகனளப் யன் டுத்தும் ஒன் து சொதொரண உறுப் ிைர்கனளக் சகொண்டது இது.
amfori BSCI வழிகொட்டும் குழுவின் உறுப் ிைர்கள், சொதொரண உறுப் ிைர்கள்
சவளிப் டுத்திய
விற் னை
வருவொயின்
அளனவப் ற்றி
அவர்களின்
ன்முகத்தன்னமனயப்
ிரதிநிதித்துவப் டுத்த வவண்டும்.
ங்குதொரர் குழுவின்
ஆவலொசனை உொினமயுள்ள ஒரு ிரதிநிதினயயும் இது உள்ளடக்குகிறது.

amfori BSCI வவனல
குழுக்கள்

வழிகொட்டும் குழுவொல் நிறுவப் ட்ட amfori குழுக்கள். இனவ, amfori BSCI
ங்வகற் ொளர்களிடமிருந்து வந்த ிரதிநிதிகளொல் ஆைனவ. இக்குழு உறுப் ிைர்கள்
amfori BSCI வழிகொட்டும் குழுவிற்கு ஆதரவொை, அவர்களது ஆனண மற்றும் குறிப் ிட்ட
ணிகனள வனரயறுக்கும், வவனலனயச் சசய்யும் ங்கொற்றுகின்றைர்.

வணிக நிறுவைம்

நுகர்வவொர்கள் அல்லது வொடிக்னகயொளர்கள் ஆகிய இருவருக்கும், அவர்களின் உொினம
வடிவத்னதப் ச ொருட் டுத்தொது அல்லது அவர்கள் ஒழுங்கனமக்கப் டும் வழினயப்
(கடன் வரம்பு, வொி ஆதொயம் அல்லது இணக்க அளவுவகொல்...) ச ொருட் டுத்தொது, சரக்கு
வணிகம், வசனவகளில், ஈடு டும் ஒரு நிறுவைம். amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக,
amfori BSCI ங்வகற் ொளர்களும் அவர்களுனடய சதொழில் ங்குதொரர்களும், குறிப் ொக,
ஆைொல்
அது
மட்டும்
இல்லொது,
சமூக
சசயல்திறன்
கண்கொணிக்கப் டும்
உற் த்தியொளர்களும் வணிக நிறுவைங்கள் ஆகும்.

சதொழில் ங்குதொரர்கள்

தயொொிப்புகள் அல்லது வசனவகள் ச றப் ட்ட அல்லது அத்தனகய தயொொிப்புகள் மற்றும்
வசனவகளின் வழங்கலுக்கொை ஒப் ந்தம் முடிக்கப் ட்ட எந்தசவொரு சவளிப்புறத் தரப்பு.
இந்த உறவுமுனற ஒப் ந்தம் சொர்ந்ததொக இருக்கலொம், மற்றும் ிரத்வயக உறவுமுனற
எதுவும்
வதனவப் டலொம்
அல்லது
வதனவப் டொமல்
இருக்கலொம்.
சதொழில்
ங்குதொரருக்கொை உதொரணங்கள் ின்வருமொறு:
ஒரு உற் த்தியொளர்
ஒரு வழங்குநர்
ஒரு வொடிக்னகயொளர்
ஒரு வசைல் இனடத்தரகர் (முகவர் அல்லது மறுவிற் னையொளர் வ ொன்றவர்கள்),
சதொடர்புனடய ச ொருட்கனள விற்கும் ஒரு விற் னையொளர் (உதொரணமொக, ஒரு தரப்பு
வன்ச ொருள் விற்னகயில், மறுதரப்பு சமன்ச ொருனள விற்கும்)
amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, அனைத்து சதொழில் ங்குதொரர்களும் amfori
BSCI சசயல்முனறயில் இனணக்கப் டவவண்டும் என்ற அவசியமில்னல, ஆைொல்
குனறந்த ட்சம் முக்கியமொைத் சதொழில் ங்குதொரர்கள் ஈடு டுத்தப் ட்டொக வவண்டும்.
இந்த இடத்தில், 'முக்கியமொை' என் து சதொழில்
ங்குதொரர்கனளக்
உற் த்தியொளர்கனளக்) குறிக்கிறது. அவர்கள் யொசரைில்:

(குறிப் ொக

ஒரு சகொடுக்கப் ட்ட வனக வணிகம் அல்லது வசனவயின் ிரதொை வழங்குநர்கள்;
அல்லது சகொள்முதல் அளவில் ஒரு ச ொிய ங்னக வகிக்கும் அல்லது நல்ல புொிதல்
சகொண்டவர் என்ற நற்ச யர் ச ற்ற; அல்லது
எதிர்மனறயொை
மைித
உொினமகள்
தொக்கங்களின்
(குறிப் ொக
சதொழிலொளர்
சம் ந்தப் ட்டனவ) முக்கியமொை இடர்களில் சொத்தியமொைவர் என்று அனடயொளம்
கொணப் ட்டவர்கள்.
கண்கொணிப்பு சசயல்முனறக்கு இலக்கொகும்
ொர்னவயொளர்கனளப்
தகவலுக்கு, "தணிக்னக"யின் வனரயனறனயப் ொர்க்கவும்.
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ற்றிய கூடுதல்

அளவீட்டுக் கூட்டங்கள்

தணிக்னக நனடமுனறகள் மற்றும் அளவுவகொல்கள் ற்றிய தங்கள் விளக்கங்கனளத்
தணிக்னகயொளர்கள் விவொதிக்கக்கூடிய, அங்கீகொிிக்கப் ட்ட தணிக்னக சசய்யும்
நிறுவைங்களுடன் amfori BSCI -ஆல் ஏற் ொடு சசய்யப் ட்ட கூட்டங்கள். இந்தக்
கூட்டங்கள், amfori BSCI -இன் வநொக்கம், ொர்னவ மற்றும் எதிர் ொர்ப்புகளின் சொியொை
விளக்கத்னதத் தணிக்னகயொளர்கள்
ின் ற்றுவனத உறுதி சசய்கின்றை. அத்துடன்
தணிக்னக சொதைங்கள் மற்றும் தணிக்னக முனறகள் மீதொை ஒரு முழுனமயொை புொிதனல
உருவொக்குகின்றை.

திறன்
கட்டனமத்தல்

ிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்னறத் தீர்ப் தற்கொை கண்வணொட்டம், அறிவு மற்றும்
அனு வத்னதப் ச றுவதற்கும் மற்றும் மொற்றங்கனள சசயல் டுத்துவதற்கும் ஒரு
தைிந ர் அல்லது குழுவுக்கு உதவும் ஒரு சசயல்முனற.
amfori BSCI ங்வகற் ொளர்கள் மற்றும் அவர்கள் சதொழில் ங்குதொரர்களுக்கு (குறிப் ொக
கண்கொணிப்பு அனமப் ில் ஈடு டுத்தப் ட்ட உற் த்தியொளர்களுக்கும்) தங்கள் அன்றொட
நடவடிக்னககளில் சமூக இணக்கத்னத ஒருங்கினணப் தற்கொை திறனமகள் மற்றும்
திறன்கனள வமம் டுத்த, amfori BSCI திறன் கட்டனமத்தல் நடவடிக்னககனள ஏற் ொடு
சசய்கிறது.

சதொடர் வினளவு

ஒரு கலந்துனரயொடல் சதொகுப்பு அல்லது ஒன்வறொசடொன்று சொர்ந்த கூறுகள், அல்லது
உறவுகள் ஆகியவற்னறப் ொதிக்கும் ஒரு சசயல் கொரணமொக உண்டொகும் எதிர் ொரொத
“சதொடர் நிகழ்வுகள்”.
இந்தத் சதொடர் வினளவு அதிகொிக்கும் வவகத்துடன், வ ொகப்வ ொக அனத நிறுத்துவது
கடிைம் என்ற அளவில் வமலும் அதிகொித்துக்சகொண்வட இருக்கும் வவகத்துடன் கூடிய
சதொடர் நிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கலொம். amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, amfori
BSCI ங்வகற் ொளர்கள், தங்களது சதொழில் ங்குதொரர்களுக்கு amfori BSCI நடத்னத
விதிகனளக் கனடப் ிடிப் தற்கொக ஒரு வநர்மனறயொை சதொடர் வினளனவ ஊக்குவிக்க
முயற்சிக்கிறொர்கள்.

சொன்றளிப்பு

சில நிறுவப் ட்ட அளவுவகொள்கனளப் பூர்த்தி சசய்யும் ஒரு தைிந ர், நிறுவைம்,
சசயல்முனற, வசனவ அல்லது தயொொிப்புக்கு ஒரு மூன்றொம் தரப்பு நிறுவைம்
அங்கீகொரமளிக்கும் சசயல்முனற.
amfori BSCI என் து லதுனறகனளச் சொர்ந்த ஒரு அணுகுமுனறயொகும், இது வழங்கல்
சங்கிலியில்
சுற்றுச்சூழல்
சசயல்திறனை
வமம் டுத்துவதற்கு
amfori
BSCI
ங்வகற் ொளர்கள் மற்றும் அவர்களது சதொழில் ங்குதொரர்களுக்கு உதவுகிறது. amfori
BSCI
தணிக்னககள்
ஒரு
சொன்றிதழுக்கு
வழிவகுக்கொது,
ஆைொல்
அனவ
முன்வைற்றங்கனள அனடய amfori BSCI -இன்
ிற கூறுகளுடன் இனணந்து
சசயல் டுகின்றை.

குழந்னத

குழந்னத உொினமகள் மர ின் கீழ், குழந்னத என்றொல் திசைட்டு வயதுக்கும் குனறவொை
ஒவ்சவொரு மைிதனும் ஒரு குழந்னத என் து ச ொருள், குழந்னதக்கு ச ொருத்தமொை
சட்டத்தின் கீழ் சமஜொொிடி முன்ைதொகவவ வந்திருந்தொல் தவிர. "குழந்னதகள்" மற்றும்
"இளம் சதொழிலொளிகள்" உட் ட அனைத்துச் சிறொர்களுக்கும் ொதுகொப்பு வழங்குவனத
இந்த மரபு வநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது.
amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக,15 வயதுக்குக் குனறவொை அல்லது கட்டொயப்
ள்ளிக்கூடம் சசல்வனத நினறவுசசய்யும் வயதிற்குட் ட்ட (எது அதிகவமொ அது)
அனைத்து ந ர்களுக்கும் இந்த சசொல் ச ொருந்தும், ச ொருளொதொரம் மற்றும் கல்வி
வசதிகள் வ ொதுமொைதொக இல்லொத சில நொடுகளில் குனறந்த ட்ச வயது 15-க்கு
குனறவொக இருக்கலொம். விதிவிலக்கொை இந்த நொடுகளில் சம் ந்தப் ட்ட நொட்டின் சிறப்பு
விண்ணப் த்திற்கு
திலளித்து,
முதலொளிகளுக்கும்,
சதொழிலொளிகளுக்குமொை
ிரதிநிதித்துவ அனமப்புக்களுடன் ஆவலொசனை சசய்த ிறகு அந்த நொடுகனள ILO
குறிப் ிட்டுள்ளது.
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குழந்னத சதொழிலொளர்

குழந்னதகளிடமிருந்து அவர்களது குழந்னதப் ருவம், ஆற்றல், மொியொனத ஆகியவற்னறப்
றிப் வதொடு, அவர்களின் உடல் மற்றும் மைவளர்ச்சிக்குத் தீங்னக வினளவிக்கும்
வவனலகனள இந்தச் சசொல் குறிக்கிறது. மை ொீதியொக, உடல் ொீதியொக, சமூக ொீதியொக
அல்லது ஒழுக்க ொீதியொக ஆ த்தொை, குழந்னதகளுக்குத் தீங்கு வினளவிக்கும், அவர்களின்
ள்ளிப் டிப்ன த் தனட சசய்யும் வவனலனய இது குறிக்கிறது. இதைொல்:
ள்ளிக்கூடம் சசல்வதற்கொை வொய்ப்ன அவர்கள் இழக்கின்றைர்;
முன்கூட்டிவய ள்ளினய விட்டு வருமொறு கட்டொயப் டுத்தப் டுகின்றைர்; அல்லது
அதிகப் டியொை,
சநடுவநர
மற்றும்
கைமொை
வவனலகளுடன்
வருனகனயயும் அவர்கள் இனணக்க வவண்டியதொகிறது.

குழந்னத சதொழிலொளர்
தீர்வு

ள்ளிக்கூட

இது, தடுப்பு மற்றும் திருத்தச் சசயல் ொட்டுத் திட்ட நடவடிக்னககள் இனணந்த ஒரு
நனடமுனறயொகும். குழந்னத சதொழிலொளர் வசர்க்னகனயத் தவிர்ப் தற்கு தடுப்பு
நடவடிக்னககள் வழிவகுக்கின்றை. திருத்தச் சசயல் ொட்டுத் திட்ட நடவடிக்னககள்,
குழந்னத
சதொழிலொளர்
கண்டு ிடிக்கப் ட்டொல்,
நினலனமனயச்
சீர்
சசய்து
வமம் டுத்துவதற்கொக உத்வதசிக்கப் ட்டனவ.
சதொழில் ங்குதொரர்கள், குறிப் ொகக் கண்கொணிக்கப் டுவர்கள், ணியிடத்தில் குழந்னத
சதொழிலொளர் தீர்வு நனடமுனறனய வமற்சகொள்ள வவண்டும். இதில் உள்ளடங்கிய
குனறந்த ட்ச தீர்வுகள்: a) ஒரு வலுவொை வயது சொி ொர்ப்பு; b) நீண்டகொலத் தீர்வுகனள
ஊக்குவிப் தில் சவளிப்புற ஆதரனவ நொடுவது; c) குழந்னதனயப்
ள்ளிக்கூட
அனமப்புக்குத் திருப் ி அனுப்புவது மற்றும் உற் த்தித் தளத்தில் இருந்து அந்தக் குழந்னத
சவளிவயற்றப் ட்டனத உறுதி சசய்வது.
குழந்னத சதொழிலொளர் ஒரு அடிப் னட மைித உொினம
ொதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வதனவப் டலொம்.

நடத்னத விதி

புகொர்

மீறலொகும்.

இதைொல்,

amfori BSCI ங்வகற் ொளர்களின் நம் ிக்னககள் மற்றும் தங்கள் வழங்கல் சங்கிலியில்
உள்ள சதொழில்
ங்குதொரர்கள் மீது சகொண்ட எதிர் ொர்ப்புகனளப்
ிரதி லிக்கும்
மதிப்புகள் மற்றும் சகொள்னககளின் முனறயொை அறிக்னக. இந்த விதியொைது,
ச ொதுவிைில் கினடக்கக்கூடியது. வணிக நிறுவைங்களின் நடவடிக்னககளில், அவர்கள்
சதொழினல நடத்தும் விதம் ற்றி அறியும் ஓர் ஆர்வம் சகொண்ட எவர் ஒருவருக்கும்
வழங்கப் டுகிறது. நடத்னத விதிகள்,
ின்ைினணப்புகவளொடு (அமல் டுத்துதல்
விதிமுனறகள், amfori BSCI குறிப்பு மற்றும் amfori BSCI சசொற்களஞ்சியம்) வசர்த்து
வொசித்துப் புொிந்துசகொள்ளப் ட வவண்டும்.
இது ஒரு சட்டபூர்வமற்ற மற்றும் சட்டபூர்வமொை அர்த்தம் சகொண்டிருக்கலொம். ஒரு
சட்டபூர்வமற்ற விஷயமொக, ஒரு அனமப்பு, ஒரு வணிக நிறுவைம் அல்லது ஒரு
தைிந ரொல் எழுப் ப் ட்ட எதிர் ொர்ப்புகள் திருப்திகரமொக இல்னல அல்லது பூர்த்தி
சசய்யப் டவில்னல என்கிற ஒரு புகொர் அல்லது குற்றச்சொட்னட சவளிப் டுத்துவனதக்
குறிக்கிறது.
ஒரு சட்டபூர்வமொை விஷயமொக, புகொரளிப் வர் மற்சறொரு தரப் ிற்கு எதிரொக ஒரு
உொினமவகொரனல சகொண்டுவரப் வ ொதுமொைதொகவும் ஒரு தீர்னவப் ச றுவதற்குச்
சொதகமொை உண்னமகள் மற்றும் சட்டபூர்வமொைக் கொரணங்கள் தம்மிடம் இருப் தொக
புகொரளிப் வர் நம்புகின்ற, முனறயொை சட்ட ஆவணத்னதக் குறிக்கிறது.
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உடந்னத

இது ஒரு சட்டபூர்வமற்ற மற்றும் சட்டபூர்வமொை அர்த்தம் சகொண்டிருக்கிறது. ஒரு
சட்டபூர்வமற்ற விஷயமொக, வணிக நிறுவைங்கள், மற்சறொரு தரப் ின் சசயல்களில்
"உடந்னதயொக" இருப் தொக உணரப் டலொம், உதொரணமொக, அந்தத் தரப்புச் சசய்த ஒரு
துஷ் ிரவயொகத்திலிருந்து இவர்கள் யைனடயும்வ ொது.
ஒரு சட்டப்பூர்வமொை விஷயமொக, உடந்னத என் து மற்சறொரு வணிக நிறுவைம்,
அரசொங்கம், தைிந ர், குழு வ ொன்றவற்றிற்கு இனடயூறு வினளவிப் னதக் குறிக்கிறது.
மைித உொினமகள் துஷ் ிரவயொகத்தில் குற்றத்திற்கு உடந்னதயொக இருக்கும் அ ொயம்,
வலினமயற்ற ஆளுனம மற்றும்/அல்லது மைித உொினமகள் துஷ் ிரவயொகம் ரவலொக
உள்ள குதிகளில் குறிப் ொக அதிகமொக இருக்கலொம்.
உடந்னத ச ொதுவொக 2 அம்சங்கனளக் சகொண்டது:
ஒரு வணிக நிறுவைத்தொல் அல்லது ஒரு வணிக நிறுவைத்னதப் ிரதிநிதித்துவப் டுத்தும்
ஒரு தைிந ரொல் நிகழும் ஒரு சசயல் அல்லது விடு டுதல் (சசயல் டத் தவறுதல்). அது
மைித உொினமகள் துஷ் ிரவயொகத்திற்கு ஏவதொ ஒரு வழியில் ஒருவருக்சகொருவர் “உதவி
சசய்யும்” (எளிதொக்குதல், சட்டபூர்வமொக்குதல், உதவுதல், ஊக்குவித்தல், முதலியை),
மற்றும்
தைது சசயல் அல்லது விடு டுதல் இத்தனகய உதவிகனள வழங்க முடியும் என்கிற
வணிக நிறுவைங்களின் அறிவு.

கட்டொயக் கல்வி

ஒவ்சவொரு ந ருக்கும் வதனவப் டும் கல்விக்கொை கொலம், இதன் நீட்டிப்புச் சட்டத்திற்குச்
சட்டம் மொறு டும். இது கல்விக்கொை உொினமனய உறுதிப் டுத்துவதற்கொைது. இது
தொைொகவவ ஒரு உொினம ஆகும், மற்றும் இது ஒரு உொினமக்கு வழிவகுப் து ஆகும். தமது
உொினமகனளப் ொதுகொக்கும் திறனமகள், திறன் மற்றும் நம் ிக்னகனய தைிந ர்களுக்கு
கல்வி வழங்குகிறது. தகவல்கனள அணுகுவதற்கும் அவற்னறச் சுதந்திரமொக ஆய்வு
சசய்வதற்குமொை திறனை மக்களுக்கு கல்வி வழங்குகிறது.

நுகர்வவொர்

தன்னுனடய சசொந்த
வொங்குவவொர்.

திருத்தச் சசயல் ொடு

amfori BSCI -இன் சூழலில், திருத்தச் சசயல் ொடு என் து, amfori BSCI நடத்னத
விதியிலிருந்து தற்வ ொதிருக்கும் விலகலின் கொரணம்(கனள) நீக்குவது அல்லது
மட்டுப் டுத்துவதற்கொை
நடவடிக்னககள்,
அல்லது
அனமப்பு
மொற்றங்கனள
அமல் டுத்துவனதக் குறிக்கிறது.

திருத்தச் சசயல் ொட்டுத்
திட்டம் (CAP)

தணிக்னகயின்வ ொது கண்டு ிடிக்கப் டும்
ினழகனளச் சொி சசய்யத் வதனவயொை
நடவடிக்னககளின் திட்டம். நடவடிக்னககனள அமல் டுத்த வவண்டிய ச ொறுப்புள்ள
ந ரும், கொல அளவின் வரம்பும் இதில் வசர்க்கப் ட வவண்டும்.

நொடுகள் இடர்
வனகப் ொடு

amfori BSCI ங்வகற் ொளர்கள், அவர்களின் சகொள்முதல் நொடுகளுடன் சதொடர்புனடயச்
சொத்தியமொை சமூக இடர்கள் மற்றும் அமல் டுத்துதல் முன்னுொினமகள் ஆகியவற்னற
நன்கு அனடயொளம் கொண் தில் உதவுவதற்கொக, amfori BSCI -ஆல் உருவொக்கப் ட்ட ஒரு
சொதைம்.

முக்கிய ிரச்சினைகள்

வழக்கமொக, அடிப் னட ILO மொநொடுகள் (முக்கிய மொநொடுகள்) சதொடர் ொை அல்லது
amfori BSCI அனமப்புக்குள் முக்கியமொைனவயொக உணரப் டும்
ிரச்சனைகள்
சதொடர் ொைனவ. ஏசைைில்:

உ வயொகத்திற்கொகப்

ச ொருட்கள்

மற்றும்

வசனவகனள

• அனவ, சதொழிலொளர்கள்
ொதுகொப் ிற்கு உடைடி இடர் அல்லது உயிர் மற்றும்
அங்கங்களுக்கு ஆ த்னதத் தருகின்றை அல்லது சதொழிலொளர்களின் மைித உொினமகளில்
ஒரு குறிப் ிடத்தக்க மீறனல உண்டொக்குகின்றை, மற்றும்/அல்லது,
• வமொசடி, வற்புறுத்தல், ஏமொற்றுதல் அல்லது குறுக்கீடு மூலம் தணிக்னகப்
தினச திருப்பும் ஒரு முயற்சினய அனவ அளிக்கின்றை.
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ொனதனயத்

வொடிக்னகயொளர்

ஒரு கனட அல்லது சதொழிலிருந்து ச ொருட்கள் அல்லது வசனவகனள வொங்கும் ஒரு ந ர்.
அல்லது ஒரு வணிகப் வ ரம் வ ச வவண்டிய, ஒரு குறிப் ிட்ட வனகயொை ஒரு ந ர்.

கண்ணியமொை வவனல

மக்களுக்குத் தங்கள் ணி வொழ்க்னககளில் உள்ள அ ிலொனஷகளின் கூட்டு. ஆக்க வளம்
தரும், மற்றும் நியொயமொை வருமொைம்,
ணியிடத்தில்
ொதுகொப்பு மற்றும்
குடும் ங்களுக்கொை சமூகப் ொதுகொப்பு ஆகியவற்னற வழங்கும் வவனலவொய்ப்புகனள
இது உள்ளடக்குகிறது. தைிப் ட்ட அ ிவிருத்தி மற்றும் சமூக ஒருங்கினணப்பு,
மக்களுக்குத் தங்களின் அக்கனறனயயும் சம வொய்ப்புகனளயும் சவளிப் டுத்துவதற்கொை
சுதந்திரம், அனைத்துப் ச ண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் சமமொை வொய்ப் ளித்து சமமொகப்
ொவிப் து ஆகிய சிறந்த வொய்ப்புகள் இதில் உள்ளை.

வொழுமிட வசதி

சதொழிலொளர்களுக்குப் ொதுகொப் ொை வொழும் இட வசதிகனள வழங்கும் ஒரு அனமப்பு.
இது முதலொளிகளொல் வழங்கப் டுகிறது மற்றும் இது ணியிடத்திவலொ அல்லது அதற்கு
சவளியிவலொ இருக்கலொம். வீடுகள் எைவும் அறியப் டும்.

தகுந்த விழிப்புணர்வு

மற்றவர்களுக்குத் தீங்கு வநரலொம் என்று கணிக்கப் டும் எந்தசவொரு சசயனலயும்
சசய்யும்வ ொது நியொயமொை கவைத் தரத்துடன்
ின் ற்ற வவண்டிய
ல தடுப்பு
நடவடிக்னககனள இது குறிக்கிறது.
ஒரு நியொயமொை கவைிப்பு என் து, அவத அல்லது அவதவ ொன்ற சூழ்நினலகளில் ஒரு
"நியொயமொை ந ர்" கொட்டக்கூடிய ஈடு ொட்னடக் குறிக்கிறது. ஒரு "நியொயமொை ந ர்"
என் வர், ஒரு சமூகத்தின் வழக்கமொை மொதிொி உறுப் ிைரொக (எ.கொ. வணிக
நிறுவைங்கள்) மற்றவர்களுக்குத் தீங்கு தரும் (சசயல் அல்லது சசயலற்ற தன்னம
வழியொக) அச்சுறுத்தல் இருக்கும் சூழ்நினலகளில் எவ்வொறு நடந்து சகொள்ள வவண்டும்
என்ற சதொடர்புனடய ஒரு சமுதொயத்தின் தீர்ப் ின் ஒரு கலனவ ஆவொர்.
ொதுகொப்புக்
கடனம
என் து
தைிந ர்களுக்கும்
வணிக
நிறுவைங்களுக்கும்
சமுதொயத்தினுள் மற்றவர்கள் மீதொை மனறமுகப் ச ொறுப்புக்கனள உள்ளடக்கியது.
ஆகவவ,
சட்டத்திைொல்
அது
வதனவயொ
அல்லது
இல்னலயொ
என் னதப்
ச ொருட் டுத்தொமல் எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது.

உமிழ்வுகள்

amfori BSCI தணிக்னகச் சூழலில், இது, சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தச் சொத்தியமொை
வசதத்னதயும் தவிர்க்க, வ ொதுமொை அளவு நிர்வகிக்கப் ட வவண்டிய, எொிச ொருள் வொயு
அல்லது சவளிவயற்ற வொயுனவக் குறிக்கிறது.

ஊழியர்

ஒரு வவனல வொய்ப்பு ஒப் ந்தத்தின் விதிமுனறகளின் கீழ், ஒரு நிறுவைத்திற்கொக வவனல
சசய்யும் ஒரு ந ர். ஒரு வவனலவொய்ப்பு ஒப் ந்தம் வொய் சமொழியொகவவொ, எழுத்திவலொ,
மனறமுகமொகக் குறிப் ொல் உணர்த்தும் டிவயொ இருக்க முடியும். amfori BSCI -இன்
வநொக்கங்களுக்கொக, ஊழியர்கள் மற்றும் சதொழிலொளர்கள் ( ருவகொல அல்லது
நிரந்தரமொக) இருவருவம "சதொழிலொளி" என்ற ஒவர சசொல்லில் குறிக்கப் டுகின்றைர்.

சுற்றுச்சூழல்
வமலொண்னம அனமப்பு

நிறுவைத்தின் சுற்றுச்சூழல் வநொக்கங்கனள உருவொக்குவதற்கும் வழங்குவதற்கும் மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் தொக்கத்னதக் சகொண்ட சசயல் ொடுகனள நிர்வகிப் தற்குமொை ஒரு
முனறயொை அணுகுமுனற. ஒரு சுற்றுச்சூழல் வமலொண்னம அனமப் ொைது (EMS)
நிறுவைத்தின் கட்டனமப்பு, சசயல் ொடுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொக்கங்கனள
ஏற் டுத்தும் சசயல் ொடுகளின் மதிப்பீடு ஆகியவற்னற உள்ளடக்கும். கூடுதலொக
சதொடர்புனடய சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுனற சுற்றுச்சூழல் ச ொறுப்புகள, வநொக்கங்கள்,
யிற்சி மற்றும் மதிப்பீடுகள் வ ொன்றனவயும் உள்ளடக்கப் டலொம்.

Foreign Trade
Association (FTA)

சவளிநொட்டு வர்த்தகச் சங்கம் (amfori) என் து தனடயற்ற மற்றும் நீடித்த வர்த்தகத்தின்
மதிப்புகனளக் குறிக்கும் ஐவரொப் ிய மற்றும் சர்வவதச வர்த்தகத்தின் கூட்டனமப்பு ஆகும்.
நூற்றுக்கணக்கொை சில்லனற விற் னையொளர்கள், இறக்குமதியொளர்கள்,
ிரொண்ட்
நிறுவைங்கள்
மற்றும்
வதசியச்
சங்கங்கள்
ஆகிவயொனர
அரசியல்
மற்றும்
வர்த்தகத்திற்கொைச் சட்டக் கட்டனமப்ன ப் ச ொறுப்புடன் வமம் டுத்துவதற்கொக, இது
ஒன்றொகக் சகொண்டு வருகிறது.

© திப்புொினம amfori 2017

BSCI சசொற்களஞ்சியம் - ச ொது ஆவணம் V. 1/2017

amfori இயக்குைர்கள்
குழுமம்

குனறந்த ட்சம்
இரண்டு,
அதிக ட்சம்
த்து
சொதொரண
உறுப் ிைர்கனளப்
ிரதிநிதிகளொகக் சகொண்டிருக்கும் சவளிநொட்டு வர்த்தகச் சங்கத்னத நிர்வகிக்கும் குழு.

amfori நிதிக் குழு

amfori இயக்குைர்கள் குழுவிலிருந்து மூன்று வ னர (ச ொருளொளர் + இரண்டு இதர
உறுப் ிைர்கள், அவர்களில் ஒருவர் amfori BSCI வழிநடத்தும் குழுவில் ணிபுொி வரொக
இருக்க வவண்டும்) உறுப் ிைர்களொகக் சகொண்ட, நிதிப்
ிரச்சினைகளில் கவைம்
சசலுத்தும் குழு.

amfori ச ொதுச் சன

அனைத்துக் கூட்டொளிகள் மற்றும் சொதொரண உறுப் ிைர்கள் அடங்கிய வருடொந்திர சன .
வணிக நிறுவைம் அல்லது சங்கத்தின் வருவொனயப் ச ொறுத்து, அனைத்து வொக்குகளும்
எனடயிடப் ட்ட வொக்களிக்கும் முனறனய அடிப் னடயொகக் சகொண்டனவ.

அடிப் னட சர்வவதச
சதொழிலொளர் அனமப்பு
(ILO) மொநொடுகள்
(முக்கிய மொநொடுகள்)

சர்வவதச சதொழிலொளர் அனமப் ின் ஆளுனமக் குழு, அடிப் னடக் சகொள்னககள் மற்றும்
ணியில் உொினமகள் எைக் கருதப் டும் எட்டு மொநொடுகனள இைம் கண்டுள்ளது:

சங்கத்திற்கொைச் சுதந்திரம் மற்றும் கூட்டு வ ரம் வ சுவதற்கொை உொினமனயத் திறம் ட
அங்கீகொித்தல்; கட்டொயப் டுத்தப் ட்ட அல்லது வலுக்கட்டொய உனழப் ின் அனைத்து
வனககனளயும் நீக்குதல்; குழந்னத சதொழிலொளனரத் திறம் ட நீக்குதல்; மற்றும்,
வவனலவொய்ப்பு மற்றும் ணியில் ொகு ொடு நீக்குதல்.
இந்தக் வகொட் ொடுகள், சர்வவதச சதொழிலொளர் அனமப் ின், அடிப் னடக் சகொள்னககள்
மற்றும் ணியில் உொினமகள் மீதொை ிரகடைம் (1998)-இல் உள்ளடக்கப் ட்டுள்ளை.
தற்வ ொது, இந்த மொநொடுகளின் ஒப்புதல்களின் எண்ணிக்னக, சொத்தியமொை சமொத்தத்தில்
86 சதவீதத்னதக் குறிக்கிறது.
ஒப்புதல் அளிக்கும் நொடுகள் ( ொர்க்க: http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm)
இந்தக் சகொள்னககனளத் தங்கள் வதசியச் சட்டத்தில் யன் டுத்தி ின் ற்றுவதற்கும்,
முனறயொை இனடசவளிகளில்
யன் ொட்டினைப் ற்றிய அறிக்னக அளிப் தற்கும்
தொங்களொகவவ ஒப்புக்சகொள்கிறொர்கள்.

குனறதீர்ப்பு நனடமுனற

ஒரு குனறதீர்க்கும் வழிமுனறயொைது, ஒரு நீதித்துனறச் சொரொத நனடமுனற. இது வழங்கும்
முனறப் டுத்தப் ட்ட வழிகள் மூலம், தைிந ர்கள் அல்லது குழுக்கள், ஒரு வணிக
நிறுவைம் தங்கள் மீது ஏற் டுத்திய தொக்கத்னதப் ற்றியக் கவனலகனள எழுப்புவதன்
மூலம் - தங்கள் மைித உொினமகள் மீது உட் ட, ஆைொல் அது மட்டுவம ிரத்வயகமொக
அல்ல - தீர்வு கொண முடியும்.
இந்த
வழிமுனறகள்,
விவவகமொை,
உனரயொடல்-அடிப் னடயிலொை
அல்லது
கலொச்சொரப் டி சொியொைதொகவும் மற்றும் உொினமகளுக்கு இணக்கமொைனவயொகவும்
உள்ள ிற சசயல்முனறகனளப் யன் டுத்தலொம்.
ஐக்கிய நொடுகள் சன யின் கூற்றுப் டி, ஒரு குனறதீர்க்கும் வழிமுனற யனுள்ளதொக
அனமய, அது சட்டபூர்வமொக, அணுகக்கூடியதொக, முன்கூட்டிவயக் கணிக்கக்கூடியதொக,
சமமொக, சவளிப் னடயொக, உொினமகளுக்கு இணக்கமொக மற்றும் ஒரு சதொடர்ச்சியொை
கற்றல் ஆதொரமொக இருக்க வவண்டும்.

வீட்டுத் சதொழிலொளி

ஒரு வணிக நிறுவைத்தில் வநரடி அல்லது மனறமுக ஒப் ந்தத்தின் கீழ், வணிக
நிறுவைத்தின் வளொகத்தினுள் இல்லொமல், ஊதியம் ச றுவதற்கொகப் ணிபுொியும் ஒரு
ந ர். முதலொளி வகட்கும் ஒரு தயொொிப்பு அல்லது வசனவனய, அதற்குத் வதனவயொை
உ கரணங்கள் அல்லது மற்ற உள்ளீடுகனள யொர் வழங்குகிறொர் என் னதப்
ச ொருட் டுத்தொது வழங்குதவல இதன் வினளவொகும்.

மைித உொினமகள்

இவ்வுலகில் சுதந்திரம், நீதி மற்றும் அனமதிக்கொை அஸ்திவொரமொக, மைிதக் குடும் த்தின்
அனைத்து உறுப் ிைர்களுக்கும், இயற்னகயொை கண்ணியம் மற்றும் சமமொை மற்றும்
மொற்றமுடியொத உொினமகனள அங்கீகொிப் தன் அடிப் னடயில், மைித உொினமகள் ற்றிய
உலகளொவிய
ிரகடைத்தில் (1948) வனரயறுக்கப் ட்டுள்ள வகொட் ொடுகளின் ஒரு
சதொகுப்பு.
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மைித உொினமகள்
தகுந்த விழிப்புணர்வு

எதிர்மனறயொை மைித உொினமத் தொக்கங்கனள அவர்கள் எப் டி எதிர்சகொள்கிறொர்கள்
என் னதக் கண்டறிவதற்கொக, தடுப் தற்கொக, குனறப் தற்கொக மற்றும் கணக்கீடு
சசய்வதற்கொக வணிக நிறுவைங்களொல் நடத்தப் ட்டொக வவண்டிய சசயல்முனற. தைது
சசொந்த நடவடிக்னககள் மூலவமொ அல்லது தன்னுனடய வணிக உறவுகளொல் அதனுனடய
நடவடிக்னககள், தயொொிப்புகள் அல்லது வசனவகளுடன் வநரடியொக இனணக்கப் டுவதன்
மூலவமொ, அந்த வணிக நிறுவைத்திற்கு உண்டொகும் எதிர்மனற மைித உொினமத்
தொக்கங்கனளக் கட்டொயமொக அந்தச் சசயல்முனறயில் அது வசர்க்க வவண்டும்.

இறக்குமதியொளர்

ச ொருட்கனள விற்கும் வணிக நிறுவைம்.
சசய்வதில்னல. ச ொருட்களின் விநிவயொகங்கள்
அல்லது சவளிவய சசய்யப் டுகின்றை. amfori
இறக்குமதியொளர் amfori BSCI ங்வகற் ொளர்
இருக்கலொம்.

சர்வவதச சதொழிலொளர்
அனமப்பு
(ILO)

சுவிட்சர்லொந்தின் சஜைீவொவில் அனமந்துள்ள ஒரு சர்வவதச
ஆண்கள் மற்றும் ச ண்களுக்குக் கண்ணியமொை வவனலனய
வநொக்கமொகும். ILO ஒரு முத்தரப்பு அணுகுமுனறனயக்
சதொழிலொளர்கள், முதலொளிகள் மற்றும் அரசொங்கங்களொல்
ிரதிநிதித்துவம் சசய்யப் டுகின்றை.

சர்வவதச சதொழிலொளர்
அனமப்பு மொநொடுகள்

சர்வவதச சதொழிலொளர் அனமப்பு (ILO), சர்வவதச சதொழிலொளர் தரநினலகனள
அனமப் தற்கொைப் ச ொறுப்ன க் சகொண்டுள்ளது. இது, சர்வவதச சதொழிலொளர்
தரநினலகள் மற்றும் அவற்றின் விளக்கம் ஆகியவற்றிற்கு சட்டபூர்வமொை ஆதொரமொகும்.

அவர்கள் ச ொருட்கனள உற் த்தி
ஐவரொப் ிய ஒன்றியத்திற்கு உள்வள
BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, ஒரு
அல்லது ஒரு சதொழில் ங்குதொரரொக

அனமப்பு, அனைத்து
ஊக்குவிப் வத இதன்
சகொண்டது எைவவ,
உறுப் ிைர் நொடுகள்

சர்வவதசச் சட்டத்தின் வலினம சகொண்டு, மற்றும் அவற்னற ஏற்றுக்சகொண்ட
மொநிலங்கனளக் கட்டுப் டுத்தி, மற்றும் ொிந்துனரகளில் கூடுதல் விளக்க வழிகொட்டனல
வழங்கும் தரநினலகள் சர்வவதச சதொழிலொளர் அனமப்பு (ILO) மொநொடுகளில்
அனமக்கப் ட்டுள்ளை.
குறிப் ொக, சர்வவதச சதொழிலொளர் அனமப் ின் (ILO) அனைத்து உறுப்பு நொடுகளும்,
ஒப்புதனலப் ச ொருட் டுத்தொமல், அடிப் னட சர்வவதச சதொழிலொளர் அனமப்பு (ILO)
மொநொடுகளில் உள்ள வகொட் ொடுகனள மதிப் தற்கு, ஊக்குவிப் தற்கு மற்றும்
புொிந்துசகொள்வதற்குக் கடனமப் ட்டுள்ளை.
சர்வவதச சதொழிலொளர் அனமப் ின் (ILO) மொநொடுகள்,
ொிந்துனரகள் மற்றும்
விளக்கங்கள், வழிகொட்டுதல்கனள amfori BSCI முடிந்த அளவு அதிக அளவில்
எடுத்துக்சகொள்கிறது.
சர்வவதச சதொழிலொளர்
அனமப் ின் (ILO)
ொிந்துனரகள்

அனவ, சர்வவதச சதொழிலொளர் தரநினலகனள எதிர்சகொள்வதற்கொகவும், அடிப் னடக்
சகொள்னககள், மற்றும் ணியில் உொினம ஆகியவற்னற அனமப் தற்கொகவும், சர்வவதச
சதொழிலொளர்
அனமப் ின்
உறுப்புகளொல்
(அரசுகள்,
முதலொளிகள்
மற்றும்
சதொழிலொளர்கள்) வனரயப் ட்ட சட்டக் கருவிகள் ஆகும். உறுப்பு நொடுகளொல்
ஒப்புக்சகொள்ளப் டக்கூடிய
சர்வவதச
உடன் டிக்னககனளச்
சட்டபூர்வமொகக்
கட்டுப் டுத்தும், சர்வவதச சதொழிலொளர் அனமப்பு (ILO) மொநொடுகளுக்கு மொறொக, ILO
ொிந்துனரகள் கட்டுப் டுத்தொத வழிகொட்டுதல்களொகச் வசனவ புொிகின்றை.
ல சந்தர்ப் ங்களில், ஒப்புக்சகொள்ளும் நொடுகளொல் அமல் டுத்த வவண்டிய அடிப் னடக்
சகொள்னககனள ஒரு மொநொடு னகவிடுகிறது, அது எவ்வொறு
யன் டுத்தப் டலொம்
என் னதப் ற்றிய இன்னும் விொிவொை வழிகொட்டுதல்கனள வழங்கும் ஒரு சம் ந்தப் ட்ட
ொிந்துனரனயக் சகொண்டு நிரப்பும்வ ொது.
ொிந்துனரகள் சுய ஆளுனம ச ற்றனவயொக இருக்கலொம், அதொவது எந்த மொநொட்டுடனும்
இனணக்கப் டொமல்.

உள் சமூக வமலொண்னம
அனமப்பு (ISMS)
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சதொழிலொளர்-மட்டுவம
ஒப் ந்தம்

ஒப் ந்ததொரர் அல்லது துனண ஒப் ந்ததொரர், சவறுமவை ஆள் வசர்க்கும், ஆட்கனள
வழங்கும், அல்லது ஒரு ணி, வவனல அல்லது ஒரு முதலொளிக்கொக வசனவ சசய்யத்
சதொழிலொளர்கனள நியமிக்கும் ஒரு தனடசசய்யப் ட்ட ஏற் ொடு. சதொழிலொளர்-மட்டுவம
ஒப் ந்தத்தில்,
ின்வரும் அம்சங்கள் உள்ளை: (a) ஒப் ந்ததொரர் அல்லது துனண
ஒப் ந்ததொரர், உண்னமயில் தொைொகவவ மற்றும் தன்னுனடய ச ொறுப் ில் ஒரு வவனல
அல்லது வசனவனயச் சசய்ய வ ொதுமொை ணம் அல்லது முதலீடு இல்லொதவர்; (b)
வவனலக்குச் வசர்க்கப் ட்ட, வழங்கப் ட்ட அல்லது இத்தனகய ஒப் ந்ததொரர் அல்லது
துனண ஒப் ந்தக்கொரரொல் நியமிக்கப் டும் ணியொளர்கள், ிரதொை நிறுவைத்துடன்
வநரடியொகத் சதொடர்புனடய வவனலகனளச் சசய்கிறொர்கள்.

சட்டப் டியொை
குனறந்த ட்ச ஊதியம்

முதலொளிகள் சட்டபூர்வமொகப் ணியொளர்கள் மற்றும் சதொழிலொளர்களுக்கு வழக்கமொை
மணிவநர வவனலக்குக் சகொடுக்க வவண்டிய மிகக் குனறந்த மணிவநர, திைசொி அல்லது
மொதொந்திர ஊதியம். குனறந்த ட்ச ஊதியம் சட்டபூர்வமொக வனரயறுக்கப் டொத நொடுகள்,
குனறந்த ட்ச ஊதியத்னதக் கூட்டு வ ரம் வ சுவதன் மூலம் நிர்ணயிப் தற்கொக முதலொளி
குழுக்கள் மற்றும் வர்த்தகச் சங்கங்கனளச் சொர்ந்திருக்கின்றை.

சசல்வொக்கு நினல

மற்றவர்கனளக் கட்டுப் டுத்தும் அதிகொரத்னதத் தரக்கூடிய ஒரு சொதகமொை நினல
மற்றும்/அல்லது எதிர்மனறத் தொக்கத்னத ஏற் டுத்தும் அல்லது அதில்
ங்களிக்கும்
சதொழில் ங்குதொரொின் தவறொை நனடமுனறகனள மொற்றும் திறன்.

நிர்வொகம்

வனரயறுக்கப் ட்ட
குறிக்வகொள்கனள
நிறுவுவதற்கும்
அனடவதற்குமொை
ஒருங்கினணக்கப் ட்ட நடவடிக்னககள். வமலொண்னம என்னும் சசொல், ஒரு வணிக
நிறுவைம் அல்லது வியொ ொர நிறுவைத்னத நடத்துவதற்கும், கட்டுப் டுத்துவதற்குமொை
அதிகொரம் மற்றும் ச ொறுப்புணர்வுடன் கூடிய ஒரு ந ர் அல்லது குழுவிைனரக் குறிக்கும்.

கண்கொணிப்புச்
சசயல்முனற

கண்கொணிப்புச் சசயல்முனற என் து ஒரு முனறயொை அணுகுமுனறயொகும். இது வணிக
நிறுவைங்கள், சசயல்திறமிக்க சிக்கல்கனளக் கண்டறிவதற்கொகச் சமூகச் சசயல்திறனை
அளவிடுவதற்கும் குப் ொய்வு சசய்வதற்கும், மற்றும் அதன் கூட்டொண்னம, சமூகப்
ச ொறுப்புணர்வின் தரம் மற்றும் சசயல்திறனை வமம் டுத்துவதற்கொை முடிவுகனள
எடுக்கத் தரவுகனளப்
யன் டுத்துவதற்கும் உதவுகிறது. amfori BSCI -இன்
வநொக்கங்களுக்கொக, கண்கொணிப்புச் சசயல்முனற, முக்கியமொக amfori BSCI
தணிக்னககள் மூலம் நடத்தப் டுகிறது.

சொதொரண amfori
உறுப் ிைர்கள்

இனவ, வணிக ொீதியொை மற்றும் சதொடர்புனடய வர்த்தக நடவடிக்னககனளக் சகொண்ட
உலசகங்கிலுமுள்ள
நிறுவைங்கள்
மற்றும்
வர்த்தகச்
சங்கங்கள்.
சொதொரண
உறுப் ிைர்களுக்கு முழு உறுப் ிைர் உொினமகள் உள்ளை.

தைிப் ட்டப்
ொதுகொப்பு சொதைங்கள்
(PPE)

தைிப் ட்டப்
ொதுகொப்பு
சொதைங்கள்
(PPE)
என் து
ொதுகொப்பு
ஆனட,
தனலக்கவசங்கள், கண்ணொடிகள், அல்லது ிற ஆனடகள் அல்லது அணிந்திருப் வொின்
உடனலக் கொயத்திலிருந்துப் ொதுகொக்கும் வனகயில் வடிவனமக்கப் ட்ட சொதைங்கனளக்
குறிக்கிறது. ொதுகொப்பு சொதைங்கள், ணி சதொடர் ொை சதொழில்சொர் ொதுகொப்பு மற்றும்
உடல்நலக் கொரணங்களுக்கொக அணிந்து சகொள்ளப் டலொம். தைிப் ட்டப் ொதுகொப்பு
சொதைங்களின்
வநொக்கம்,
ச ொறியியல்
மற்றும்
நிர்வொகக்
கட்டுப் ொடுகள்
சொத்தியமில்லொதவ ொது அல்லது ஏற்றுக்சகொள்ளத்தக்க அளவிற்கு அ ொயங்கனளத்
திறம் டக்
குனறக்க
முடியொதவ ொது,
ணியொளர்கள்
ஆ த்துக்குட் டுவனதக்
குனறப் தொகும்.
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ிரதொை உற் த்தித்
தணிக்னக முனற

ஒரு தணிக்னகயின் சமூகச் சசயல்திறனை மதிப் ிடுவதற்கொக, amfori BSCI -ஆல்
உருவொக்கப் ட்ட ஒரு முனறயொை தணிக்னக அணுகுமுனற. அந்தத் தணிக்னக ல
உற் த்தி
அலகுகனளக்
சகொண்டிருக்கலொம்
(அனவ
சட்டபூர்வமொகத்
தைி
நிறுவைங்கவளொ
இல்னலவயொ).
முக்கியத்
தணிக்னகயொல்
எடுக்கப் ட்ட
நடவடிக்னககளின் சசயல்திறனை இது கண்கொணிக்கிறது, மற்றும் அவத தணிக்னகயின்,
ஒரு சீரற்ற உற் த்தி அலகுகள் மொதிொியில் இத்தனகய நடவடிக்னககனள குறுக்கு
சொி ொர்ப்பு சசய்கிறது.
ின்வரும் நி ந்தனைகனளப் பூர்த்தி சசய்தொல் மட்டுவம, இந்த முனறனமனயப்
யன் டுத்தி ஒரு தணிக்னக சசய்யப் டலொம். (i) அந்தத் தணிக்னக, amfori BSCI
தணிக்னகக்கு முன்ைதொக, அதன் சதொழில்
ங்குதொரர்கனள ஈடு டுத்தும் மற்றும்
கண்கொணிப் தற்கொைப் ச ொறுப்ன
எடுத்திருக்க வவண்டும் மற்றும் (ii) அந்தத்
தணிக்னக, அதன் சதொழில் ங்குதொரர்கள் amfori BSCI நடத்னத விதியில் உள்ள
மதிப்புகள் மற்றும் சகொள்னககனளக் கனட ிடிப் னத வநொக்கி வவனல சசய்வனத உறுதி
சசய்வதற்கொக, ஒரு சசயல் டும் உள் சமூக வமலொண்னம அனமப்ன
(ISMS)
உருவொக்கியிருக்க வவண்டும்.
ச ொதுவொக, இந்த முனறனம, வவளொண்னம நடவடிக்னககனளக் கண்கொணிப் தற்குப்
யன் டுகிறது, இது ஒரு ிரமிடு வழியில் கட்டனமக்கப் ட வவண்டும் (எ.கொ., ஒரு
கட்டுமிடத்திற்குக் (packing house) கொய்கறிகனள விநிவயொகிக்கும் ல ண்னணகள்).
எைினும், இந்த முனறனம, ஒரு குறிப் ிட்ட வணிக நிறுவைம் அதன் வவறு சதொழில்
ங்குதொரர்களின் (எ.கொ. ஒரு சிறிய உற் த்தி அலகுகளின் சநட்சவொர்க்னகக்
கண்கொணிக்கும்
ஒரு
சதொழிற்சொனல)
amfori
BSCI
சதொடர்
வினளனவக்
கண்கொணிப் தற்குப்
யன் டுத்தப் ட முடியும். இந்த முனறனமனயப்
யன் டுத்தி
நடத்தப் டும் amfori BSCI தணிக்னககனள முதன்னம உற் த்தி ச ொறுப்பு விதிமுனறயின்
கீழ் அறிக்னக சசய்யப் ட வவண்டும்.

சினறச்சொனலத்
சதொழிலொளர்

சுதந்திரமற்ற ஒரு சதொழிலொளர் வடிவம். இந்தச் சசொல், இரண்டு வவறு ட்ட
கருத்துக்கனளக் குறிக்கலொம்: ஒரு தண்டனையின் வடிவம் மற்றும் ஒரு குற்றவொளியின்
ணி வடிவம்.

உற் த்தியொளர்

amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, ஒரு உற் த்தியொளர் என் வர், ஒரு ச ொருனளத்
(உணவு அல்லது உணவு அல்லொத) தயொொிப் வர் அல்லது சதொழிலொளர், இயந்திரங்கள்,
கருவிகள், இரசொயைங்கள், உயிொி சசயல்முனற மற்றும் விதிமுனறப் டுத்துதல் மூலம்
மூலப்ச ொருட்கனள உற் த்தி சசய்கின்ற ஒரு amfori BSCI ங்வகற் ொளொின் வழங்கல்
சங்கிலியில் உள்ள ஒரு சதொழில் ங்குதொரர் ஆவொர்.

ச ொறுப்புணர்வு

amfori BSCI விதியொை, வமம் ட்ட சசயல்முனற மூலம் தங்களின் சதொழில்
ங்குதொரர்கனள வழிநடத்த, தங்கள் சதொழில்
ங்குதொரர்களுடன் (குறிப் ொக
உற் த்தியொளர்கள்) இனணந்து ணியொற்றுவதில் ஒரு உயிர்ப் ொை ங்சகடுத்தனலப்
ின் ற்றும் amfori BSCI ங்வகற் ொளர்களொல் அனுசொிக்கப் டும் அந்த உயிர்ப் ொை
ங்கு. வமற் ொர்னவக்கொை வதனவயின்றி, நடத்னத விதிகளில் அனமக்கப் ட்டுள்ள
முக்கியப் குதி, மதிப்புகள் மற்றும் சகொள்னககளின் மீது சசயல் டுவது அல்லது முடிவு
சசய்வதற்கொை amfori BSCI ங்வகற் ொளர்களின் திறனை அது நம் ியிருக்கிறது.

இடர்

ஏற் டும் அ ொயத்தின் வினளவொக உயிர், ஆவரொக்கியம், சசொத்து, மற்றும்/அல்லது
சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற் டக்கூடிய வசதத்தின் நிகழ்தகவின் அளவீடு. அ ொயம் தொக்கம்
மற்றும் சொத்தியத்தின் அடிப் னடயில் அளவிடப் டுகிறது.
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இடர் மதிப்பீடு

ருவகொலப் ணியொளர்

சுய மதிப்பீடு

அனடயொளம் கொணப் டும் ஆ த்துகளின் வினளவொகப்
ொதிப்பு ஏற் டுவதற்கொை
சொத்தியக்கூறுகளின் ஒரு முனறயொை மதிப்பீடு. ஓர் இடர் மதிப்பீடு என் து, amfori BSCI
ங்வகற் ொளர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களின் சதொழில் ங்குதொரர்களுக்குமொை amfori
BSCI அமல் டுத்துதலின் ஓர் ஒருங்கினணந்த குதியொகும். இது அவர்னள amfori BSCI க்குள் தங்கள் நடவடிக்னககனள நிர்வகிக்கவும் திட்டமிடவும் அனுமதிக்கிறது. நிகழ்தகவு,
தொக்கம் மற்றும் திட்டத்தின் ஒவ்சவொரு அறியப் ட்ட அ ொயத்தின் வினளனவயும்,
இடொின் வ ொது எடுக்க வவண்டிய திருத்த நடவடிக்னகனயயும் அவர்கள் ஆய்வு
சசய்யலொம்.
ருவகொலப் ணியொளர் என் வர், ஒரு குறுகிய கொல அடிப் னடயில் வவனல சசய் வர்
அல்லது சில ருவங்களில் மட்டுவம வவனல சசய் வர். ஒரு amfori BSCI தணிக்னகச்
சூழலில், அவர்கள் தற்கொலிகப் ணியொளர்கள், ஒற்னறப் னடத் சதொழிலொளர்கள் அல்லது
சொதொரணத் சதொழிலொளர்கள் என்று குறிப் ிடப் டுகின்றைர்.
ஒரு ந ர் அல்லது நிறுவைம், தன் சசயல் ொடுகனளத் திட்டமிடுகின்ற, நிர்வகிக்கின்ற,
சசயல் டுத்துகின்ற மற்றும் மதிப் ிடுகின்ற, மற்றும் அனடந்திருக்கும் சசயல்திறன்
நினலனயத் தீர்மொைிக்கின்ற ஒரு சசயல்முனற.
amfori BSCI -இன் சூழலில், இது அமல் டுத்துவதற்குத் தயொரொவதற்கொகத் தகவல்கனளச்
வசகொிக்கும் சசயலொகும். இதற்கொகப் யன் டுத்தப் டும் சுய மதிப்பீட்டு வகள்வித்தொனள
amfori
BSCI
உற் த்தியொளர்களுக்கு
வழங்குகிறது.
இந்த
ஆவணங்களில்
வசகொிக்கப் ட்டத் தகவல்கள் ஒரு சுய ிரகடைவம. இவற்னற ஒரு தணிக்னகயுடன்
ஒப் ிட முடியொது.

சர்வவதச சமூகப்
ச ொறுப்புணர்வு

ணியிடங்கனள வமம் டுத்துவனத வநொக்கமொகக் சகொண்ட, உலகளொவிய தரநினலஅனமப்பு, லொ த்திற்கொக-இல்லொத மைித உொினமகள் அனமப்பு.

(SAI)

SAI, சமூகப் ச ொறுப்புணர்வுக்கொை SA8000 சொன்றிதழ் தரத்னத உருவொக்கியிருக்கிறது,
இதுசவொரு amfori BSCI “சதொழில்துனறக்கு மிகச்சிறந்த நனடமுனற” வழிகொட்டி.

சமூகப் ச ொறுப்புணர்வு
8000

SA8000 என் து ஒரு தன்ைொர்வ தரநினலயொகும், மற்றும் வணிகத்தின் அனைத்து
சதொழில்துனறகள் முழுவதும் அல்லது எந்த அளவிலொை நிறுவைத்திற்கும் இனதப்
யன் டுத்தலொம். SA8000-இன் குறிக்வகொள், சரக்குகள் மற்றும் வசனவகளின் நன்சைறி
ஆதொரங்கனள உறுதிப் டுத்துவதொகும். இந்தத் தரநினல, வணிக நிறுவைங்கள் அல்லது
சதொழில்துனறயின்
குறிப் ிட்ட
சமூகப்
ச ொறுப்புணர்வுக்
குறியீடுகனள
மொற்றியனமக்கவவொ அல்லது அதிகொிக்கவவொ முடியும். குழந்னத சதொழிலொளர், கட்டொய
உனழப்பு, உடல்நலம் மற்றும் ொதுகொப்பு, சங்கத்தின் சுதந்திரம் மற்றும் கூட்டுப் வ ரம்
வ சும் உொினம, ொகு ொடு, ஒழுங்குமுனற நனடமுனறகள், வவனல வநரம், ஊதியம்
மற்றும் வமலொண்னம அனமப்புகள் ஆகியவற்றிற்கொை அடிப் னடத் தரநினலகனள
SA8000 அனமக்கிறது.

சமூகப் ச ொறுப்புணர்வு
அங்கீகொரச் வசனவகள்

சமூகப் ச ொறுப்புணர்வு அங்கீகொரச் வசனவகள் (SAAS) என் து, சநறிமுனறப் ணி
நினலனமக்கொைச் சமூகப் ச ொறுப்புணர்வு 8000 தரநினல உட் ட சமூகத்
தரங்களுடைொை இணக்கத்திற்குச் சொன்றளிப் வர்களொக, அங்கீகொிப் தற்கொகவும்
கண்கொணிப் தற்கொகவும் நிறுவப் ட்ட ஒரு அங்கீகொர நிறுவைம் ஆகும். 1997-ஆம்
ஆண்டில் சமூகப் ச ொறுப்புணர்வு சர்வவதச (SAI)-க்குள் ஒரு உள் துனறயொக SAAS
ணியொற்றத் சதொடங்கியது, மற்றும் 2007-ஆம் ஆண்டில் லொ ம்-இல்லொத, அதன் சசொந்த
நிறுவைமொக, முனறயொக நிறுவப் ட்டது.

சமூக நலன்

ஒரு சமூகப் ொதுகொப்பு அனமப் ின் கீழ் சசலுத்தப் டும் லன்.

சமூக உனரயொடல்

ஆவலொசனை, உனரயொடல் மற்றும் கூட்டு வ ரம் ஆகியவற்னற ஊக்குவிப் தற்கொகச்
சமூகப் ங்குதொரர்களுக்கினடவய நிகழும் ஒரு ொிமொற்றச் சசயல்முனற.
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சமூகக் சகொள்னக

ஒரு சமூகத் தரம் மற்றும் அதன் வதனவகள் சதொடர் ொக ஒரு நிறுவைத்தின் உலகளொவிய
வநொக்கங்கள் மற்றும் ஒரு நிறுவைத்தின் வணிக வநொக்குநினல ஆகியவற்னற அனமக்கும்
ஒரு எழுதப் ட்ட ஆவணம். amfori BSCI நடத்னத விதிகளின் உள்ளடக்கம் மற்றும்
அமல் டுத்துதல்
விதிமுனறகனள
வமம் டுத்துவதற்கொக,
வணிக
நிறுவைங்கள்
இத்தனகய ஒரு ஆவணத்னத உருவொக்க வவண்டுசமை amfori BSCI வகொருகிறது.

சசல்வொக்கு வட்டம்

amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, ஒரு வணிக நிறுவைம், அதன் சதொழில்
ங்குதொரர்களுக்கு amfori BSCI நடத்னத விதியில் உட்ச ொதிக்கப் ட்ட ச ொறுப்புகனள
அமலொக்கம் சசய்வதில், சசலுத்துகின்ற அதிகொரத்னதக் குறிக்கிறது. சசல்வொக்கின்
அதிகொரம் (சசல்வொக்குமிக்க, நிறுவை ொீதியொை, தூண்டுதலொை) மற்றும் வவறு ட்ட
சநட்சவொர்க்குகளில் (முக்கியமொை ஆர்வ சநட்சவொர்க்; வநரடித் சதொடர்புகள்

சநட்சவொர்க்; உயிர்ப் ொை சநட்சவொர்க்; சதொனலந்த சநட்சவொர்க்; எதிர்கொல
சநட்சவொர்க்) வணிக நிறுவைத்தின் நினலத்தன்னமயிலிருந்து கினடக்கும் சசல்வொக்கு
வட்டத்தின் அளவு.
ங்குதொரர்

ொதிக்கப் ட்ட மற்றும் ஒரு நிறுவைத்தின் தயொொிப்புகள், சசயல் ொடுகள், சந்னதகள்,
சதொழில்கள் மற்றும் வினளவுகளின் சில அம்சங்கனளப் ொதிக்கக்கூடிய ஒரு தைிந ர்,
சமூகம் அல்லது நிறுவைம். ங்குதொரர்கள் உள்புறமொக (எடுத்துக்கொட்டொக, ஊழியர்கள்)
அல்லது சவளிப்புறமொக (எடுத்துக்கொட்டொக, வொடிக்னகயொளர்கள், வழங்குநர்கள்,
ங்குதொரர்கள், நிதியொளர்கள், வர்த்தகச் சங்கங்கள், அரசு சொரொ நிறுவைங்கள்,
ஊடகங்கள், அரசொங்கம் அல்லது உள்ளூர் சமூகம்) இருக்கலொம்.

துனண ஒப் ந்ததொரர்

மற்சறொரு ஒப் ந்தத்தின்
குதியளவிலொை அல்லது அனைத்து கடப் ொடுகனளயும்
வமற்சகொள்வதற்கொக னகசயொப் மிடும் ஒரு தைிந ர் அல்லது சட்ட நிறுவைம். amfori
BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, சரக்குகளின் இறுதி உற் த்தினய முழுனமயொகவவொ
அல்லது
குதியளவிவலொ வமற்சகொள்வதற்கொக, உற் த்தியொளரொல் நியமிக்கப் ட்ட
சதொழில் ங்குதொரனரக் குறிக்கும்.

துனண-வழங்குநர்

amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, துனண வழங்குநர் என் து, உற் த்தியொளர்
அல்லது அதன் துனண ஒப் ந்ததொரர்களுக்குப் ச ொருட்கனள வழங்குவதில் ங்கு ச றும்
வணிக நிறுவைத்னதக் குறிக்கிறது. எைினும், துனண வழங்குநர்கள் உற் த்தியொளொின்
ஒப் ந்தக் கடனமகனளச் சசய்வதில்னல.

வழங்குநர்

ஒரு விற் னையொளர் அல்லது ஒரு வழங்குநர் என் வர், ஒரு வழங்கல் சங்கிலியின்
சரக்குகள் அல்லது வசனவகளுக்குப் ங்களிக்கும் ஒரு தைிந ர் அல்லது ஒரு சட்ட
நிறுவைம்.
இவர்கள்
சரக்குகளின்
வழங்குநர்களொக
சசயல் டலொம்
அல்லது
சசயல் டொமலும்
இருக்கலொம்.
இவர்கள்
சரக்குகளின்
உற் த்தியொளர்களொக
சசயல் டலொம் அல்லது சசயல் டொமலும் இருக்கலொம். அவர்கள் ச ொருட்கனள
னவத்திருக்கொமல் இருக்கலொம் (உதொரணமொக முகவர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள்). அவர்கள்
ச ொருட்களுக்கு உொினமயளர்களொக இருக்கலொம் (இறக்குமதியொளர்கள்).

வழங்கல் சங்கிலி

ஒரு தயொொிப்பு அல்லது வசனவனய வழங்குநொிடமிருந்து வொடிக்னகயொளருக்கு சகொண்டு
சசல்வதில் ஈடு ட்டுள்ள நிறுவைங்கள், மக்கள், சசயல் ொடுகள், தகவல் மற்றும்
வளங்கள் ஆகியவற்றின் ஒருங்கினணந்த அனமப்பு. amfori BSCI -ன் வநொக்கத்திற்கொக,
amfori BSCI ங்வகற் ொளொின் குறிப் ிட்ட சதொழில் ங்குதொரர்களொல் வழங்கல் சங்கிலி
உருவொக்கப் டுகிறது.
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அமல் டுத்தல்
விதிமுனறகள்
(TOI)

amfori BSCI -இன் வநொக்கங்களுக்கொக, அமல் டுத்துதல் விதிமுனறகள் (ToI) என் ை,
amfori BSCI நடத்னத விதியுடன் இனணக்கப் ட்ட, amfori BSCI நடத்னத விதினய
அமல் டுத்துவதற்கொை
உள்ளொர்ந்தக்
குறிப் ிட்டக்
கடனமகனள
விவொிக்கும்
ஆவணங்கனளக் குறிக்கிறது. மூன்று தைித்தைியொை அமல் டுத்துதல் விதிமுனறகள்
உள்ளை: a) amfori BSCI
ங்வகற் ொளர்களுக்கொைனவ; b) கண்கொணிப்புச்
சசயல்முனறயில் வசர்க்கப் டொத amfori BSCI
ங்வகற் ொளர்களின் சதொழில்
ங்குதொரர்களுக்கொைனவ; c) கண்கொணிப்புச் சசயல் ொட்டில் வசர்க்கப் ட்டுள்ள amfori
BSCI
ங்வகற் ொளர்களின்
சதொழில்
ங்குதொரர்களுக்கொைனவ.
னகசயொப் மிடப் ட்டதும், இந்த அமல் டுத்துதல் விதிமுனறகள் சதொழில் ங்குதொரரொல்
மற்றும்/அல்லது உற் த்தியொளரொல் உருவொக்கப் ட்ட ஒருதனலப் ட்ச ஒப் ந்தமொகச்
சசயல் டுகின்றை. எைவவ, அமல் டுத்துதல் விதிமுனறகளின் எந்தசவொரு மீறலும்,
ஒப் ந்தப் ச ொறுப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

வர்த்தகச் சங்கம்

ச ொதுவொை குறிக்வகொள்கள் மற்றும் சிறந்த வவனல நினலனமகனள அனடவதற்கொகச்
சுதந்திரமொக இனணக்கப் ட்ட சதொழிலொளர்களின் ஓர் அனமப்பு. வர்த்தகச் சங்கம், தைது
தனலனமப்ச ொறுப் ின் மூலமொக, சதொழிற்சங்க உறுப் ிைர்களின் சொர் ில் (தரவொினச
மற்றும் வகொப்பு உறுப் ிைர்கள்) முதலொளியுடன் வ ரம் வ சுகிறது. மற்றும் சதொழிளொர்
ஒப் ந்தங்களின் மீது (கூட்டு வ ரம்) முதலொளிகளுடன் வ ச்சு வொர்த்னத நடத்துகின்றது.
இந்தக் கூட்டனமப்பு அல்லது சங்கங்களின் ச ொதுவொை வநொக்கம் “தங்கள் வவனலகளின்
நினலனமகனளப் ரொமொிப் து அல்லது வமம் டுத்துவது ஆகும்.” ஊதியங்கள், ணி
விதிகள், புகொர் நனடமுனறகள், ணியமர்த்தல் விதிமுனறகள், ணி நீக்கம் மற்றும்
சதொழிலொளர்கனள ஊக்குவித்தல், நலன்கள், ணியிடப் ொதுகொப்பு மற்றும் சகொள்னககள்
ஆகியவற்றின் மீதொை வ ச்சுவொர்த்னதகள் இதில் அடங்கும்.

மூன்றொம் தரப்பு
ங்குதொரர்

சதொழில்
ங்குதொரர்களுக்கொை amfori BSCI அமல் டுத்தல் விதிமுனறகளின் டி,
"மூன்றொம் தரப்பு ங்குதொரர்" என்றொல், ஒரு சதொழில் ங்குதொரருடன் வணிக உறவு
சகொண்ட வணிக நிறுவைமொகும். இது னகசயொப் மிட்ட சதொழில் ங்குதொரொின் சதொழில்
ங்குதொரர் ஆகும். சதொழில்
ங்குதொரர்களுக்கு amfori BSCI அமல் டுத்துதல்
விதிமுனறயில் மட்டுவம, னகசயொப் மிட்ட சதொழில் ங்குதொரருக்கும் அந்த மூன்றொம்
தரப்பு
ங்குதொரருக்கும் இனடயில் ஒரு சதளிவொை வவறு ொட்னட உருவொக்கும்
ச ொருட்டு இந்தச் சசொல்
யன் டுத்தப் டுகிறது. எைினும், "சதொழில்
ங்குதொரர்"
வனரயனறயின் டி மூன்றொம் தரப் ிைரும் அவத ங்கொற்றும் ந ர்கவள.

ஊதியம் ச றுவவொர்

ஒரு வழக்கமொை அடிப் னடயில் (உள்ளூர் சட்டப் டி) சம் ளம் ச றொத ஒரு வணிக
நிறுவைத்தின்
ணியொளர்கள் ஆைொல் உற் த்திச் சசய்யப் டும் அலகுகளின்
எண்ணிக்னகயின் அடிப் னடயில் ஊதியமளிக்கப் டு வர்கள். அவர்கள் வழக்கமொை
சதொழிலொளர்களொகக்
கருதப் ட
மொட்டொர்கள்,
ஆைொல்
ஒரு
உண்னமயொை
முன்வைொக்கில், அவர்கள் அந்த வணிக நிறுவைக் கட்டனமப் ின் ஒரு குதியொவொர்கள்.
amfori BSCI தணிக்னகக் வகள்வித்தொளில், அவர்கள் “உற் த்தி அடிப் னடயிலொை
ணியொளர்கள்” என்று அனழக்கப் டுகிறொர்கள்.

ணியொளர்

இளம் சதொழிலொளர்
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வநரடி வவனலவொய்ப் ொகவவொ, ஒப் ந்த அடிப் னடயிவலொ அல்லது அந்த வணிக
நிறுவைத்துடன் அவள்/அவன் உறவு
ொரொட்டும் வனகயிவலொ, ஒரு வணிக
நிறுவைத்துக்கொக அவள்/அவன் சுதந்திரமொக வவனல சசய்யும் ஒரு ந ர்.
ஒரு ணி சசய்யும் ந ர், குழந்னதனயவிட அதிக வயதுனடயவர் (வனரயனறனயப்
ொர்க்கவும்), ஆைொல் 18 வயதிற்குக் குனறவொக உள்ளவர், இவர் வதசியச் சட்டத்தின் கீழ்
கட்டொய முழுவநர ள்ளிக்கூடம் சசல்வதற்கு இைி உட் டுத்தக்கூடியவர் அல்ல. இந்த
நினலயின் நீட்டிப்பு என் து இனளஞர்
ொதுகொப்ன
விொிவொக்கும் வநொக்கத்தில்
சவவ்வவறு அரசியல் கருவிகளொல் வனரயறுக்கப் டுகிறது.

BSCI சசொற்களஞ்சியம் - ச ொது ஆவணம் V. 1/2017

amfori ஒரு சவளிப் னடயொை மற்றும் நீடித்து நினலக்கக்கூடிய வர்த்தகத்திற்கொை ஓர்
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