வழங்குநருக்கான நன்னடத்தைக் ககாட்பாடு
கூப்பர் ஸ்டாண்டர்டில், நாங்கள் என்ன தயாரிக்கிற ாற ா அததவிட ற லானதாக சிலவற்த நிதனக்கிற ாம்.
நிர்வாகக்குழு அத யில் இருந்து திய உணவு அத வதை, நிறுவனத்தின் இதயம் ற்றும் ஆன் ாவாக இருப்பது
எங்கள் அடிப்பதட ஒழுக்க நந ிகறேயாகும். பல்றவறு வதகப்பட்ட தி த , றநர்த , சமூகப் பங்குதாைர், ந ாத்த
பாதுகாப்புக் கலாச்சாைம், தைம் ற்றும் நதாடர்ச்சியான ற ம்பாடு ஆகியதவ கூப்பர் ஸ்டாண்டர்ட்டில் நவறும்
காகிதத்தில் எழுதப்பட்ட வார்த்ததகள் ட்டும் அல்ல: அதவ ஒவ்நவாரு நாளும் ஒவ்நவாரு இடத்திலும் நாங்கள்
எப்படி றவதல நசய்கிற ாம் என்பதத நசால்பதவயாகும்.
கூப்பர் ஸ்டாண்டர்ட், அதன் வழங்குநர்கள் அதனவரும் நபாறுப்பான வழங்கல் சங்கிலி நதடமுத கதே
நசயல்படுத்த றவண்டும் என்றும், இந்த வழங்குநருக்கான நன்னடத்ததக் றகாட்பாடு (இந்த “றகாட்பாடு”) -க்கு
இணக்க ாக நடந்துநகாள்ே றவண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கி து. இந்தக் றகாட்பாட்டின் விதிமுத கள் கூப்பர்
ஸ்டாண்டர்ட் அல்லது அதன் துதண நிறுவனங்கள் அல்லது உடனிதணந்துள்ே நிறுவனங்களுடன் வழங்குநர்
நசய்துநகாண்டுள்ே சட்டபூர்வ ான உடன்படிக்தக அல்லது ஒப்பந்தம் இவற்றுடன் இதுவும் றசர்ந்ததுதாறன
தவிை, அதற்கு ாற் ானது கிதடயாது. வழங்குநர்கள் யாவரும், துதண ஒப்பந்தகாைர்கள், மூன் ாம் தைப்புத்
நதாழிலாேர் முகத கள் ற்றும் ஏறதனும் ஒப்பந்த ற்றும் பருவகால நதாழிலாேர்கள் உட்பட, அவர்கேது
வழங்குநர் சங்கிலியில் உள்ேவர்கதே இந்த றகாட்பாட்டில் அடங்கியுள்ே அறத தைநிதலகேில் நடத்த றவண்டும்
என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற ாம். இந்தக் றகாட்பாடானது, வழங்குநர்கள், துதண ஒப்பந்தகாைர்கள், அவைவைது
ஊழியர்கள் அல்லது றவறு ஏறதனும் தைப்பினருக்கும் எந்தநவாரு மூன் ாம் தைப்பு பயன ீட்டாேர் உரித தயயும்
அல்லது பயன்கதேயும் உருவாக்குவதில்தல.
கூப்பர் ஸ்டாண்டர்டு, அதன் வர்த்தக நடவடிக்தககேில் சட்டத்தத திக்கி து ற்றும் வழங்குநர்கள்,
எங்களுடன் அல்லது எங்கள் துதண நிறுவனங்கள் அல்லது எங்களுடன் உடனிதணந்துள்ே நிறுவனங்களுடன்
அவர்கேது றவதலதயச் நசய்யும்றபாது அதன் அதனத்து வழங்குநர்களும், அவைவர் நதாழில்களுக்குப்
நபாருந்தக்கூடிய அதனத்து சட்டங்களுக்கும் இணங்கறவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கி து. சட்டத்தின் றததவ
ற்றும் இந்தக் றகாட்பாட்டின் தைநிதலகள் இதடறய ஏறதனும் முைண்பாடு ஏற்படுகி நிகழ்வில், ஒவ்நவாரு
வழங்குநரும் உயர்வான தைத்தத அவசியம் கதடப்பிடிக்கறவண்டும்.
கநர்தை
கூப்பர் ஸ்டாண்டர்டுடன் இதணந்து நசயல்படும் ற்றும் வர்த்தகம்
நசய்யும் அதனவருற றநர்த யுடன் நசயல்பட றவண்டும் எனவும்,
அவர்கள் நசயல்படும் நாடுகேிலும், அதிகாை எல்தலகேிலும்
நபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் ற்றும் ஒழுங்குமுத களுக்கு ஏற் வாறு
சரியான முடிவுகதே ற்றும் சரியான நடவடிக்தககதே
எடுக்கறவண்டும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகி து. ஒவ்நவாரு
வழங்குநரும் கூப்பர் ஸ்டாண்டர்ட் உதடய றவண்டுறகாளுக்கினங்க
இந்தக் றகாட்பாட்டுக்கு இணக்க ாக நடக்க றவண்டும் ற்றும் எந்தவித
இணக்க ின்த தயயும் சரி நசய்ய நடவடிக்தக எடுக்க றவண்டும்.
கூப்பர் ஸ்டாண்டர்டு, அதன் துதண நிறுவனங்கள் ற்றும்
உடனிதணந்துள்ே நிறுவனங்கள் இந்த றகாட்பாட்டுடன் இணக்க ாக
இருப்பததத் தணிக்தக நசய்வதற்கும், இந்தக் றகாட்பாட்டுடன்
இணக்க ாக நடக்க முடியாத அல்லது இயலாத எந்தநவாரு
வழங்குநருடனும் எந்த உடன்பாட்தடயும் அல்லது ஒப்பந்தத்ததயும்
மு ித்துக் நகாள்வதற்கும் உரித நபற்றுள்ேன.

ஊழல்-எைிர்ப்பு ைற்றும் லஞ்ச-எைிர்ப்பு: யு.எஸ் நவேிநாட்டு ஊழல்

நதடமுத கள் சட்டம் உட்பட அதனத்து ஊழல்-எதிர்ப்பு ற்றும் லஞ்சஎதிர்ப்புச் சட்டங்களுக்கும் வழங்குநர்கள் இணக்க ாக இருக்க றவண்டும்.
கு ிப்பாக, எந்தநவாரு வழங்குநரும் எந்த லஞ்சம், தைகு றபைம், ஆதாயம்
அல்லது பண திப்பு நகாண்ட எததனயும் நகாடுப்பது அல்லது ஏற்றுக்
நகாள்வது; ஏறதனும் பணம் ப ிக்கும் ிைட்டல் அல்லது ற ாசடியில்
ஈடுபடுவது; அல்லது அைசாங்க அதிகாரிகள் அல்லது வியாபாை
ஏற்பாடுகேில் முத யற் அனுகூலத்ததப் நபறுவதற்காக எந்தநவாரு
நசல்வாக்தகயும் தவ ாகப் பயன்படுத்துவது ஆகியவற்த
நசய்யக்கூடாது. கூடறவ, கூப்பர் ஸ்டாண்டர்டு உதடய வணிக
முடிவுகதே முத யற் வாறு பாதிக்கலாம் அல்லது நியாய ற்
அனுகூலங்கதே அதடவதற்கு வழி நசய்யலாம் என்பதால், கூப்பர்
ஸ்டாண்டர்டு ஊழியர்களுக்கு வழங்குநர்கள் நன்நகாதட அேிப்பது
அல்லது அேிக்க முன்வருவது ததட நசய்யப்பட்டுள்ேது.

புத்ைகங்கள் ைற்றும் பைிகவடுகள்: வழங்குநர்கள் யாவரும்,

துல்லிய ான ற்றும் நவேிப்பதடயான நிதி சார்ந்த புத்தகங்கள்,
வணிகப் பதிவுகள் ற்றும் கணக்குகதேப் பைா ரிக்க றவண்டும்.

பழிவாங்கும் நடவடிக்தக கைற்ககாள்ளாைல் இருத்ைல்: கூப்பர்

ஸ்டாண்டர்டுக்காக றவதல நசய்யும்றபாது தான் நதரிந்துக்நகாண்ட
ஒரு இணக்கம் சார்ந்த அல்லது நந ிமுத ப் பிைச்சிதன பற் ிய புகார்
அேிக்கி அல்லது ஒரு புகாதைப் பற் ிய விசாைதணயின்றபாது
விசுவாசத்துடன் ஒத்துதழக்கி ஊழியர்களுக்கு எதிைாக வழங்குநர்கள்
பழிவாங்கும் நடவடிக்தக ற ற்நகாள்ளுவது ததட நசய்யப்பட்டுள்ேது.

கான்ஃப்ளிக்ட் ைினரல்ஸ்: அப்ஸ்ட்ரீம் (upstream) வழங்கல் சங்கிலி

இணக்க ாக இருப்பதத திப்பீடு நசய்வதற்கு, வழங்குநர்கோல்
கூப்பர் ஸ்டாண்டர்டு, அதன் துதண நிறுவனங்கள் ற்றும்
உடனிதணந்துள்ே நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும், டின், டங்ஸ்டன்,
றடன்டலம், தங்கம் அல்லது யு. எஸ் ஸ்றடட் டிபார்ட்ந ண்டினால்
“கான்ஃப்ேிக்ட் ினைல்” என்று வதையறுக்கப்பட்டுள்ே எந்தநவாரு
நபாருள் அல்லது அதன் வழிப்நபாருதே உள்ேடக்கிய நபாருட்கள்

அல்லது றசதவகளுடன் நதாடர்பு நகாண்ட வழங்கல் சங்கிலி
நதாடர்பாக அதன் நதாடக்கத்திலிருந்து அதன் மூலாதாை
வழிமுத தயத் நதரிவிக்க முடிந்திருக்கறவண்டும். ற லும்
கு ிப்பாக, தங்கேது கான்ஃப்ேிக்ட் ினைல்கள் காங்றகா ஜனநாயகக்
குடியைசு ("DRC") அல்லது அதன் அருகில் உள்ே நாட்டுக்கு (கூட்டாக,
"கான்ஃப்ேிக்ட் பிைறதசம்") -க்கு நவேியில் உள்ே சுைங்கங்கள் ற்றும்
உருக்காதலகேில் இருந்து நகாள்முதல் நசய்யப்பட்டது என்பதத
உறுதி நசய்ய றவண்டும் அல்லது, கான்ஃப்ேிக்ட் பிைறதசத்தில்
நகாள்முதல் நசய்யப்பட்டிருந்தால் ஒரு சுயாதீன ான மூன் ாம்
தைப்பினைால் DRC கான்ஃப்ேிக்ட் இல்லாதது என்று சான் ேிக்கப்பட்ட
சுைங்கங்கள் ற்றும் உருக்காதலகேில் இருந்து நகாள்முதல்
நசய்யப்படறவண்டும் என்பதில் வழங்குநர்கள் தங்கேது வழங்கல்
சங்கிலிகேில் நியாய ான றபாதிய கவனம் நசலுத்த
நபாறுப்றபற்கறவண்டியது றததவப்படுகி து. எந்தநவாரு
வழங்குநரும் தற்றபாது இந்த தி தனக் நகாண்டிருக்கவில்தல
என் ால், அத்ததகய வழங்குநர் அவ்வாறு நசய்வதற்கு தவத்துள்ே
எதிர்காலத் திட்டங்கதே நவேியிட றவண்டிய றததவயுள்ேது.
வழங்குநர்கள் ஓர் உரிய கால வதையத யில் கூப்பர்
ஸ்டாண்டர்டுக்கு அதனத்து விவைங்கதேயும் நதரிவிக்க
றவண்டும்.
இரகசியத்ைன்தை ைற்றும் ைரவுப் பாதுகாப்பு: எங்களுடனான
வர்த்தக உ வு முடிவதடந்த பின்னரும், எங்கேது தகவல்கதே
(காகிதம், ின்னணு அல்லது பி ஊடகங்கள் என எதிலிருந்தாலும்)
பத்திைப்படுத்துவதன் மூலம், அணுகதலக் கட்டுப்படுத்துவது,
விவாதத்தத அல்லது நபாது இடங்கேில் இத்ததகய தகவல்கதே
நவேிப்படுத்துவததத் தவிர்ப்பதன் மூலம் எங்கள் தகவல்களுக்கு
பாதுகாப்பேிக்க றவண்டும்.

புகாரளித்ைல்: அநா றதய அ ிக்தககள் உட்பட பணியிடக்

குத கள் பற் ிய அ ிக்தககதே தகயாள்வதற்கான உள்ோர்ந்த
திட்டங்கள், நசயல்முத கள் ற்றும் நதடமுத கதே
வழங்குநர்கள் உருவாக்க றவண்டும். இந்தக் றகாட்பாடு நதாடர்பாக
உண்த யான அல்லது சந்றதகத்திற்குரிய சட்ட ீ ல்கள்
இருந்தால் வழங்குநர்கள் அவற்த உடனடியாக கூப்பர்
ஸ்டாண்டர்டுக்குத் நதரிவிக்க றவண்டும். வழங்குநர் அல்லது
கூப்பர் ஸ்டாண்டர்டு சார்பாகச் நசயல்படும் எந்த ஊழியர் அல்லது
முகவருதடய உண்த யான அல்லது சந்றதகத்திற்குரிய
ீ ல்களும் இதில் அடங்கும். ஒரு பிைச்சிதனதய
அநா றதய ாகத் நதரிவிக்க,
ஆன்தலன் ற்றும் சர்வறதச நதாதலறபசி ஆகிய இைண்டு
விருப்பத்றதர்வுகளுக்கும் https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/1
3016/index.html ஐப் பார்தவயிடவும். வழங்குநர்கள் ற்றும் அவர்கேது
ஊழியர்கள் கூப்பர் ஸ்டாண்டர்ட்தட
ethicsandcompliance@cooperstandard.com தேத்திலும்கூடத் நதாடர்பு
நகாள்ேலாம்.
ைனிை உரிதைகள்

கூப்பர்
ஸ்டாண்டர்ட்

கூப்பர் ஸ்டாண்டர்டு, அதன் வழங்குநர்கள் ஒவ்நவாருவரும்
பணியிடத்தில் அடிப்பதட நகாள்தககள் ற்றும் உரித கள் பற் ிய
சர்வறதசத் நதாழிலாேர் அத ப்பின் 1998 ஆண்டு பிைகடனம் (International
Labour Organization’s 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
ற்றும் னித உரித கள் பற் ிய அதனவருக்கும் நபாதுவான ஐக்கிய
நாடுகள் பிைகடனம் (United Nations Universal Declaration of Human Rights)
ஆகியவற் ின் அடிப்பதடயில் அதன் நடவடிக்தககதே ற ற்நகாள்ே
விரும்புகி து.

கட்டாய உதழப்பு: வழங்குநர்கள் எவ்வதகயிலும் அடித ,

கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட, பிதணக்கப்பட்ட, கடன் நகாடுத்து
பிதணக்கப்பட்ட அல்லது விருப்ப ில்லாத உதழப்தபப் பயன்படுத்தக்
கூடாது. ஆட்கதேக் கடத்துதல் அல்லது சுைண்டல் அல்லது
அடித த்தனம் அல்லது ஆட்கதேக் கடத்துதல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட
நபாருட்கதே இ க்கு தி நசய்தல் ஆகியவற் ில் வழங்குநர்கள்
ஈடுபடக்கூடாது. றவதலக்கு அ ர்த்துவதற்கு ஒரு நிபந்ததனயாக
பணம் நசலுத்துதல் அல்லது அைசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட அதடயாே
ஆவணங்கள், பாஸ்றபார்ட் அல்லது றவதல அனு திகள் (work permits)
ஆகியவற்த ஒப்பதடக்கும்படி வழங்குநர்கள் றகாைக்கூடாது.

குழந்தைத் கைாழிலாளர்: வழங்குநர்கள் தங்கள் சைக்குகள் அல்லது

றசதவகேின் நகாள்முதல், உற்பத்தி அல்லது விநிறயாகத்தில்
எந்தநவாரு வயது குத ந்தவர்கேது உதழப்பும்
பயன்படுத்தப்படவில்தல என்பதத உறுதி நசய்ய றவண்டும். உள்ளூர்
சட்டம் அனு திக்கும்படி 15 வயதிற்கும் குத வான அல்லது 14
வயதிற்கும் குத வான குழந்ததகதே வழங்குநர்கள் றவதலயில்
அ ர்த்தக்கூடாது.

சங்கத்ைில் கசரும் சுைந்ைிரம் ைற்றும் கூட்டுப் கபரம் கபசுவது:

சட்டம் அனு திக்கும் வதகயில் ற்றும் நபாருந்தக்கூடிய அதனத்து
சட்டங்கள் ற்றும் விதிமுத களுக்கு இணங்க எந்தநவாரு
குழுவுடனும் றசர்வதற்கு அல்லது றசைா ல் இருப்பதற்கான
ஊழியர்கேின் உரித கதே வழங்குநர்கள் அங்கீ கரிக்கவும்
திக்கவும் றவண்டும்.

பணி நிதலதை: அவர்கேது இருப்பிடத்திலும் பணியிடத்திலும்

சட்டபூர்வ ாக அங்கீ கரிக்கப்பட்ட நதாழிலாேர்கதே ட்டுற
வழங்குநர்கள் பணிக்கு அ ர்த்தறவண்டும், பணியாற்றுவதற்கான
தகுதி உள்ேதா என்று அதற்கான தகுந்த ஆவணங்கதேச்
சரிபார்ப்பதற்கு அவர்கறே நபாறுப்பாவார்கள்.

பாகுபாடுகதள எைிர்த்ைல் ைற்றும் நியாயைாக நடத்துைல்:

வழங்குநர்கள் பல்றவறுபட்ட பணியாேர்கதே உற்சாகப்படுத்தி,
அவர்கதே நியாய ாக, கண்ணிய ாக ற்றும் ரியாததயாக நடத்த
றவண்டும். எந்த வித ான சட்டவிறைாதப் பாகுபாடு, துன்புறுத்தல்
அல்லது துஷ்பிைறயாகமும் இருக்கக்கூடாது.

ஊைியங்கள் ைற்றும் நன்தைகள்: வழங்குநர்கள் பின்வருவதத

உள்ேடக்கிய இழப்பீட்தட ஊழியர்களுக்கு வழங்க றவண்டும்: கூலி,
ஓவர்தடம் ஊதியம், பிரீ ிய ஊதியம் ற்றும் சட்டரீதியான
குத ந்தபட்ச தைநிதலகளுக்றகற் அல்லது அததக்காட்டிலும்
அதிக ான நன்த கள். வழங்குநர்கள், பணியாேர்களுக்கு பாகுபாடு

காட்டா ல் ச
ான றவதலக்கு ச
ான ஊதியம் நகாடுக்க
றவண்டும். வழங்குநர்கள் ஊழியர்களுக்கு உரிய றநைத்தில் ஊதியம்
நகாடுக்க றவண்டும் ற்றும் ஒழுங்குமுத க் காைணங்களுக்காக
ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தங்கள் நசய்யக்கூடாது.
கைாத்ை பாதுகாப்புக் கலாச்சாரம்
ைற்றும் கார்ப்பகரட் கபாறுப்புணர்வு
சுற்றுச்சூழல் நபாறுப்புணர்வு நகாண்ட நபாருட்கள், தயாரிப்புகள்
ற்றும் நதடமுத கேில் கவனம் நசலுத்துவதன் மூலம்
பாதுகாப்பான ற்றும் ரியாததக்குரிய சுற்றுச்சூழதல நாங்கள்
உறுதி நசய்கிற ாம்.

உடல்நலம் ைற்றும் பாதுகாப்பு: வழங்குநர்கள் ஒரு

பாதுகாப்பான, ரியாததக்குரிய, சுத்த ான ற்றும்
ஆறைாக்கிய ான றவதலச் சூழதலப் பணியாேர்களுக்கு வழங்க
றவண்டும். முழுத யான உடல் நலம் ற்றும் பாதுகாப்பு
ற லாண்த நதடமுத கள் ற்றும் றவதல சார்ந்த இடர்
திப்பீடு, இடர் ற லாண்த
ற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி
ஆகியவற்த தங்கேது வணிகத்தில் ஒருங்கிதணக்கும்
நபாறுப்பு ஒவ்நவாரு வழங்குநனருக்கும் உண்டு. வழங்குநர்கள்,
தங்கேது ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பற் பணிதய றுக்கவும்,
பாதுகாப்பற் அல்லது ஆறைாக்கிய ற் பணி நிதலத கதே
புகார் நசய்யவும் உரித தைறவண்டும். ஒவ்நவாரு வழங்குநரும்
இந்தப் பகுதியில் நபாருந்தும் சட்டங்கள் ற்றும் நதாழில்துத த்
தைங்கதேறயா அல்லது அதற்கும் ற லாகறவா அவற்த ச்
நசயல்படுத்தறவண்டும். பணியிடப் பாதுகாப்பில் நதாடர்ச்சியான
முன்றனற் த்தத அதடவதற்கு வழங்குநர்கள் ஒரு
றவதலத்திட்டத்தத பைா ரிக்க றவண்டும். வழங்குநர்கள்
பாதுகாப்பான ற்றும் அதனத்து உள்ளூர் ற்றும் றதசிய
சட்டங்களுக்கும் நபாருந்தக்கூடிய தயாரிப்புகள் ற்றும்
றசதவகதே ட்டுற வழங்கறவண்டும்.

சுற்றுச்சூழல்: வழங்குநர்கள், தங்கள் பணியிடங்கேில்

சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தத தகயாே, அேக்க, குத க்க
நடவடிக்தககள் எடுக்கறவண்டும் ற்றும் காற் ில் உ ிழ்வுகள்,
கழிவுகதேக் குத ப்பது, ீ ட்நடடுப்பது ற்றும் ற லாண்த ,
நீர் பயன்பாடு ற்றும் கழிவுநீதை அகற்றுதல்; சக்தி பயன்பாடு;
ற்றும் கிரீன்ஹவுஸ் வாயு உ ிழ்வுகள் றபான் பகுதிகேில்
நதாடர்ச்சியான முன்றனற் த்தத நவேிப்படுத்த றவண்டும்.

இரசாயன இணக்கம்: ஐறைாப்பாவின் REACH

ற்றும் RoHS ற்றும்
ஆட்றடாந ாதபல் நதாழிற்துத யின் “இன்டர்றநஷனல்
ந ட்டீரியல் றடட்டா சிஸ்டம்” றபான் நபாருந்தக்கூடிய
இைசாயனம் நதாடர்பான சட்டங்கேின் றததவகதே
நித றவற்றுவதற்கும், இணக்க ாக நடப்பதற்கும் அவற் ில்
தீவிை ாக பங்றகற்க நசயல்திட்டங்கதே தவத்திருக்கறவண்டும்.

கீ றழ தகநயழுத்திடுவதன் மூலம், இந்த வழங்குநர் நன்னடத்ததக் றகாட்பாட்தட நீங்கள் வாசித்திருக்கி ர்
ீ கள்
என்பதத ஒப்புக்நகாள்கி ர்
ீ கள், ற லும் அதன் அதனத்து விதிமுத கதேப் பின்பற் ஒப்புக்நகாள்கி ர்
ீ கள்.
வழங்குநர் நிறுவனத்தின் நபயர்:
நிறுவனப் பிைதிநிதியின் தகநயாப்பம்:
நிறுவனப் பிைதிநிதியின் நபயர் (அச்சில்):
றததி:

கூப்பர்
ஸ்டாண்டர்ட்

