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介绍 

 

本守则对与LPP合作的所有商业伙伴（包括提供产品和服务的生产商和供应商）具有约束力。该守则引

用了当地和国际法律，并代表了一套对参与LPP供应链的所有实体具有约束力的准则。该守则描述了

LPP商业伙伴在就业条件方面的义务，包括：补偿政策、禁止童工和强迫劳动、结社自由和所有雇员的

平等待遇。《守则》还规定了工作场所的健康和安全标准，并规定了保护环境的义务。 

 

作为一家在全球市场上运营的公司，LPP积极参与致力于改善整个供应链中服装行业的工作环境。LPP

承诺对守则的标准进行持续审查，并确保其继续充分反映行业良好做法和适用规则。因此，该守则将来

可能会修改。 

 

该守则旨在确保LPP业务合作伙伴雇佣的人员的安全，特别是在制造设施，提供最佳工作场所条件，并

提供最广泛的环境保护。因此，至关重要的是，所有LPP业务合作伙伴，尤其是供应商，都应了解并遵

守其规定，并收到有关规范潜在变更的持续信息。所有《守则》签署人将收到关于《守则》可能修改的

适当事先通知。 

 

 

I.遵守所有法规和规范 

 

1. 供应商应按照守则的规定开展运营和管理公司，同时收集和保存确认符合规范规则的文件。 

2. 供应商应遵守国家立法的所有适用规定、适用于该行业的所有其他规则和标准、《世界

人权宣言》的规定以及国际劳工组织（ILO）的所有相关公约、《联合国商业与人权指

导原则》和经合组织《跨国企业准则》。如果这些法规的任何规定发生冲突，供应商应

适用为员工提供最大保护的规定。 

 

II.就业条件、禁止强迫/非自愿就业、工作场所条件、童工。 

 

由于自由是每个人不可剥夺的权利，员工应在自愿的基础上工作。应禁止童工、非法劳工、奴隶劳

工、强迫劳动、囚犯强迫劳动、偿还债务的非自愿劳动和所有其他形式的非雇员自觉选择和自愿的

劳动，以及人口贩卖。 

 

A. 就业条件 

 

1. 雇员应根据以其理解的语言编制的文件履行职责，该文件应说明雇用形式及其条件，并考虑到

年假权利和相应的代替年假的薪酬。所有雇佣程序应遵守该国的适用法律，并以书面形式记录。 

2. 招聘过程应透明。在与供应商代表面谈时，应澄清雇佣工人的所有问题和疑问。在雇佣之前供

应商有义务充分告知未来员工其权利、责任和雇佣条款。应特别告知每位员工其职责范围、应

付薪酬金额、付款条件和适用的工作计划 

 

3. 员工有权终止与供应商的雇佣关系，但前提是根据相关法律和雇佣条款发出适当通知。 

 

4. 不得敦促员工向供应商提供任何押金或个人身份证明文件。 

 

5. 如果直接或间接雇用移民工人和弱势群体，供应商应特别小心，按照特定国家适用的法律，向

他们提供与其他员工相同的雇佣条款和报酬。弱势群体包括妇女、通过职业介绍所雇用的工人、

临时工和家庭工人。 
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6. 供应商应自行支付与雇佣员工（包括移徙工人和弱势群体）相关的任何费用。 

 

7. 不允许存在没有详细说明应付报酬、雇佣合同期限、工作日程和责任范围的具体雇佣条款的雇

员，因为不稳定的工作条件可能会给雇员造成不希望的社会和经济不稳定。 

 

B. 补偿政策 

 

1. 员工薪酬不得低于特定国家适用的相关最低工资，并应满足员工及其家庭的基本生活条件。从

事相同工作的男女应获得相同的工资。 

 

2. 所有代扣或扣减工资必须符合当地法律规定的条款和范围。应记录所有适用的纪律措施和工资

扣减，同时员工应同意这些措施。 

 

C. 工作时间 

 

1. 标准每周工作时间表（不包括加班）应遵守当地法律规定的限制，不得超过48小时。任何可能

的加班时间每周不得超过12小时。 

 

2. 员工有权在标准工作日结束后离开工作场所。任何可能的加班时间必须是自愿的，员工可以接

受，并以高于标准小时费率的费用进行补偿。 

 

3. 供应商应允许员工在当地法律规定的每个工作日休息。供应商应确保员工在相关国家规定的公

共假期内享有休假。连续六个工作日后，员工应至少休息一天。本规则的例外情况仅适用于当

地法律允许超过该限制的情况，以及当公司的集体谈判协议允许员工平均工作时间时。在这种

情况下，集体谈判协议应始终规定适当的休假规定。 

 

D. 18岁以下的员工 

 

1. 15岁以下的人应视为未成年人，除非当地法律规定了更高的最低就业年龄或义务教育要求。在

这种情况下，供应商应适用较高的最低就业年龄。 

 

2. 未满15周岁的未成年人不得被供应商录用或雇佣。禁止童工和剥夺受教育的权利。 

 

3. 未满18周岁的少数民族（根据D.1项）以上的人应被视为青年工人。 

 

4. 供应商应特别注意年轻工人的安全和福利。在任何情况下，供应商均不得将年轻工人置于对其

身心健康和发展构成危险或威胁的工作条件下。 

 

5. 青年工人不得从事妨碍其上学的工作。青年工人不得在白天或晚上加班八小时。 

 

E. 住处 

 

1.如果供应商为员工提供住宿，则此类住宿应安全有序。 

 

III.结社自由和雇员代表权 

 

1. 供应商应承认并尊重员工在工会、工会和代表员工利益的协会等组织中的结社自由。雇主不得

阻碍、支配或控制此类组织。在这种组织中，雇员不应受到歧视。 
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2. 雇主应尊重劳工组织代表其成员的权利，并根据国际劳工组织（ILO）的定义和解释以及适用的

当地法律寻求集体争端解决。 

 

3. 雇员代表应在自愿的基础上行使这一职能，并在自由和透明的选举中当选，而不受其他人，特

别是雇主的影响。 

 

IV.多样性和包容性 
 

1. 供应商应以尊严和尊重对待所有员工 

 

2. 供应商不得基于性别、年龄、残疾、出身、种族、婚姻状况、性取向、怀孕、政治观点、组织

成员资格（或缺乏）、宗教或种姓遗产，在雇员的雇佣、损害赔偿金支付、培训和晋升、终止

雇佣和退休等方面歧视雇员。 

 

3. 不得强迫雇员从事与他们的身体或精神和情感能力不相符的工作。 

 

4. 尊严和人身不可侵犯是每个人的基本权利。绝对禁止身体或言语暴力、骚扰以及性骚扰。 

 

5. 所有纪律程序和投诉均应明确记录在案，员工应不断收到相关通知。 

 

V.健康、安全与卫生 

 

1. 员工安全至关重要。提供适当的工作条件，确保员工能够以安全的方式履行其职责，不会对其

健康或生命造成风险，必须是每个供应商的优先事项。在LPP供应链中工作的所有供应商应高

度关注其员工的安全，并提供适当和稳定的工作条件。供应商应特别注意年轻工人和怀孕工人

的安全和健康。 

 

2. 工作场所应适合在该场所进行的制造类型。所有空间应具有清晰标记且易于进入的紧急出口，

确保在制造工厂所有区域工作的员工有适当的逃生路线。所有员工，无论其工作地点在何处，

应在整个工作日自由进入紧急出口。 

 

3. 所有员工应参加消防和其他应急演习和培训。供应商应保存培训记录。 

 

4. 供应商应向员工提供一个安全卫生的工作环境，同时考虑到行业的最新水平和对任何可能的危

害的了解。供应商的责任包括防止在履行工作职责期间或由此产生的潜在工作场所事故和伤

害。供应商应实施发生严重伤害时使用的适当程序，并向员工提供安全说明和程序，以防止事

故发生。 

 

5. 供应商应为员工提供饮用水、清洁卫生设施、适当的照明和空气循环，以及适当的食品储存设

施。 

 

6. 工作场所应配备急救箱。 

 

7. 如果适用的当地法律规定，护士或医生应在工作时间内出现在工作场所。 

 

8. 供应商应按照法律和工作场所健康和安全法规的规定，为工人提供与其职责相适应的防护设

备。供应商还应告知每位员工不使用防护设备的相关风险。员工应使用防护设备。上述设备不

得含有对使用者构成危险的任何元素。 
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9. 供应商应定期对所有员工进行工作场所安全卫生培训，尤其是新录用或新入职的员工。此外，

供应商应确保对从事专业工作岗位的员工进行适当的专业培训。如果工厂发生任何工作场所事

故，应重复培训。 

 

VI.环境意识 

 

1. 供应商应遵守适用的当地环境保护法律，特别是与空气污染、水的污染和使用、噪音污染和气

味污染以及废物（包括纺织废物）的管理和处置有关的法律。供应商应以保护人员生命健康和

环境的方式管理废物。在处理废物时，建议防止和减少废物产生、准备再利用、再循环、其他

回收操作和处置。供应商应特别注意危险废物的管理。 

 

2. 供应商应对供应给LPP的产品的安全负责。LPP公布了严格禁止使用的化学物质清单。该列表发

布在SP系统中。 

 

3. 供应商应确保化学物质的适当储存，物质附近有安全数据表，并使用员工能理解的语言，遵守

安全数据表中的安全措施说明，并在装有化学品的容器上适当标记。 

 

4. 供应商有义务尽一切努力稳步提高企业的环境保护标准和规范。建议供应商测量能源和水消耗

量、空气排放量、产生的废物和废水，并应要求向LPP提供这些数据。 

 

5. 具体要求清单将附在每份采购订单上，概述订单履行过程中适用的条件。 

 

VII.透明度 

 

1. 供应商应保持一个透明的会计记录系统，以便于在发生腐败、贿赂和勒索等潜在违规行为时对

其行为进行跟踪。 

 

2. 供应商和LPP员工之间不得交换贵重礼品和金钱以获取个人利益。有关此问题的更多信息，请

参阅《LPP与业务伙伴合作规则》和《LPP规则》，员工手册。 

 

3. 供应商不得影响员工提交任何虚假证词或伪造文件，以证明遵守本规范。供应商不得向审计员

提供任何可能影响第九节所述审计结果的贿赂。 

 

4. 供应商应披露与LPP合作相关的任何现有或潜在利益冲突。 

 

VIII.行为实现 

 

5. 供应商应遵守与供应链中涉及的所有员工、分包商、外部员工、家庭工人和所有分包商相关的

本守则，并应以其理解的语言向其提供本守则。预计第三方应遵守《守则》的规定。 

 

6. 供应商应确保雇员和分包商了解并遵守本守则的规定。本守则应在工作场所提供。 

 

7. 供应商应允许员工以保密方式报告和讨论违反本守则规定的违法行为。 

 

IX.验证是否符合守则 

 

1. 在对其供应链实施控制时，LPP将进行审核，审核将由经过适当培训的员工或指定的第三方进

行。 
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2. LPP可在为公司生产货物的设施进行公开和未经宣布的审计。在审核期间，供应商应向订购方

提供所有必要的文件，以验证是否符合本守则，允许审核方对员工进行面谈（包括非现场面

谈），并允许对生产设施进行检查。 

 

3. 如果审计结果发现了违规行为，LPP代表将向供应商提交一份报告，其中包括建议和有待实施

的指示。如果审计发现明显的违规行为，或在解决上述违规行为方面缺乏努力和合作，LPP应

决定逐步减少订单数量，并退出与该供应商的合作，或立即终止与该供应商的业务关系，如果

因违规行为的性质而有此必要。 

 

名: 

 

姓: 

 

工厂 /供应商全名: 

 

 

工厂 /供应商地址: 

 

 

签名: 

 

 

印章: 
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AvPib wewa | Rvbyqvix 2023  

 

f~wgKv 

 

G †KvW (wewa) cb¨ I †mevi Drcv`K I mieivnKvixmn GjwcwcÕi mv‡_ mn‡hvwMZvKvix mKj e¨emvqxK 

Askx`vi‡`i Rb¨ eva¨Zvg~jK  wbqg¸‡jv‡K msÁvwqZ K‡i| G †KvWwU ’̄vbxq I AvšÍR©vwZK Dfq AvBb‡K †idvi 

K‡i Ges GjwcwcÕi mieivn †PB‡b Ask †bqv mKj ¯̂Z¡vi Dci eva¨Zvg~jK nIqv GK †mU MvBWjvBb Dc ’̄vcb 

K‡i| †KvWwU Gjwcwc e¨emvqxK Askx`vi‡`i ÿwZc~iY bxwZgvjv, wkï kÖg I †Rvic~e©K kÖg wbwl×KiY, mwgwZi 

¯̂vaxbZv I mKj Kg©Pvixi mv‡_ mgAvPiYmn PvKzwii kZ©vejxi †ÿ‡Î eva¨evaKZv e¨vL¨v K‡i| †KvWwU Kg©‡ÿ‡Î 

¯̂v ’̄¨ I wbivcËvi gvb wba©viY K‡i Ges cwi‡ek myiÿvq eva¨ K‡i|  

wek^ evRv‡i cwiPvjbv Kiv GKwU †Kv¤úvbx wn‡m‡e Gjwcwc n‡”Q mieivn †PB‡bi gva¨‡g প োশোক wk‡í Kg©‡ÿÎ 

Ae ’̄v‡K Dbœq‡b ¸iæZ¡ cÖ`v‡b †Póv Kiv GKwU mwµq AskMÖnbKvix| Gjwcwc †Kv‡Wi gvb¸‡jvi Pjgvb ch©v‡jvPbv 

Kivi cÖwZkÖæwZ †`q Ges wbðqZv †`q †h, Zviv wkíKviLvbvq fvj Abykxjb I cÖ‡hvR¨ wbqgKvbyb m¤ú~Y© cÖwZdjY 

Ae¨vnZ iv‡L| Gfv‡e, †KvWwU fwel¨‡Z cwieZ©b mv‡cÿ|  

†KvWwUi D‡Ïk¨ n‡”Q Gjwcwc e¨emvqxK Askx`vi‡`i Øviv নিযুক্ত  †jvKR‡bi Rb¨ wbivcËv wbwðZ Kiv, we‡kl 

K‡i cÖ ‘̄ZKvix myweavmg~‡n, hv m¤¢e m‡e©vËg Kg©‡ÿÎ Ae ’̄vmg~‡ni †hvMvb †`q Ges cwi‡ekMZ myiÿvi me‡P‡q 

we Í̄…Z Í̄‡ii cÖ Í̄ve †`q| AZGe, GUv ¸iæZ¡c~Y© †h, mKj Gjwcwc e¨emv Askx`viMb we‡kl K‡i mieivnKvixMb 

Bnvi cÖwewamg~n‡K Rvb‡eb I cvjb Ki‡eb, Ges †KvWwU‡Z †Kvb m¤¢ve¨ cwieZ©b m¤ú‡K© Pjgvb Z_¨vejx MÖnb 

Ki‡eb| mKj †KvW ¯̂vÿiKvixMb †KvWwU‡Z m¤¢ve¨ cwieZ©‡bi h‡_vchy³ AwMÖg †bvwUk cÖvß n‡eb|  

 

1| mKj wewaweavb I wbqg †g‡b Pjv 

(1)  †Kv‡Wi wbqgmg~n cwicvjb wbwðZKi‡Y hLb WKz‡g‡›Ukb msMÖn I i¶Y Ki‡eb ZLb †Kv‡Wi 

cÖwewa mg~n †g‡b Pj‡Z mieivnvKvixMb mn‡hvMxZv Ki‡eb Ges †Kv¤úvbx‡K e¨e ’̄v Ki‡eb| 

(2) mieviKvixMb cÖ‡hvR¨ mKj cÖwewa, wewaweavb Ges wkí KviLvbvq cÖ‡hvR¨ mKj wbqgbxwZ, 

gvbevwaKv‡ii me©Rbxb †Nvlbv, cvkvcvwk Avš—R©vwZK kªg msMVb (AvBGjI) m‡¤§jb, e¨emv I 

gvbevwaKv‡i BDGb MvBwWs bxwZgvjv Ges eûRvwZK G›UvicÖvB‡Ri Rb¨ IBwmwW MvBWjvBbmg~n 

†g‡b Pj‡eb|  

 

2| Kg©ms ’̄v‡bi kZ©vejx, ejc~e©K/ Awb”QzK Kg©ms ’̄v‡bi Dci wb‡lavÁv, Kg©‡¶‡Îi Ae ’̄v, wkï kªg| 

  †h‡nZz ¯̂vaxbZv cÖwZwU e¨w³i Awe‡”Q`¨ AwaKvi MVb K‡i, Kg©PvixMb †¯̂”Qv wfwË‡Z KvR MÖnY I 

†hvMvb †`q| wkï kªg, †eAvBbx kªg, `vm kªg, ejc~e©K kªg, K‡qw`‡`i ejc~e©K kªg, FY †gUv‡Z 

Awb”QvK…Z kªg Ges kª‡gi Ab¨ me cÖKvi hv Kg©Pvixi m‡PZb cQ‡›` I gy³ B”Qvq M„wnZ bq, cvkvcvwk 

gvbe cvPvi wbwl× _vK‡e| 

 

K|  PvKzwii kZ©vejx 

1|  Kg©PvixMb GKwU fvlvq cÖ ‘̄ZK…Z †Kvb WKz‡g‡›Ui wfwË‡Z Zv‡`i `vwqZ¡ m¤úv`b Ki‡eb hv Zviv 

†ev‡Sb, †hLv‡b evwl©K QzwUi cÖvc¨Zv I evwl©K QzwUi cwie‡Z© mswkøó A_© cwi‡kva aZ©‡e¨ wb‡q PvKzwii 

cÖKvi/wbqg I Bnvi kZ©vejx ewY©Z _vK‡e| mKj Kg©ms ’̄vb c×wZ †`‡ki cÖ‡hvR¨ AvBbKvbyb †g‡b Pj‡e 

Ges wjwLZfv‡e wjwce× _vK‡e| 
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2) wb‡qvM/fvovKiY cÖwµqv n‡Z n‡e ¯̂”Q| mv¶vZKv‡ii mgq mieivnKvixi cÖwZwbwamn wbhy³ 

mKj Kg©xi cÖkœvejx I m‡›`nmg~n ¯úóK…Z n‡e| wbhyw³i c~‡e© mieivnKvix Aek¨B fwel¨Z 

Kg©Pvix‡K Zvi AwaKvi, `vq-`vwqZ¡ I PvKzwii kZ©vejx m¤ú‡K© m¤ú~Y©fv‡e AwewnZ Ki‡eb| 

cÖ‡Z¨K Kg©Pvix‡K Zvi `vq-`vwq‡Z¡ e¨vwß, e‡Kqv ¶wZc~iY A_©, A_© cwi‡kva kZ©veZx Ges 

cÖ‡hvR¨ Kg© m~Px m¤ú‡K© we‡klfv‡e AewnZ Kiv n‡e| 

3) mieivnKvixi Rb¨ KvR mgvß Kivi AwaKvi Kg©Pvixi i‡q‡Q, D‡jøL¨ †h, mswkøó AvBb I 

PvKzwii kZ©vejxi Aaxb GKwU h‡_vchy³ †bvwUk cÖ`Ë n‡Z n‡e| 

4) mieivnKvix eivei Kg©Pvix‡K †Kvb A_© Rgv A_ev e¨w³MZ cwiwPwZ WKz‡g›U cÖ`v‡bi Rb¨ ejv 

hv‡e bv| 

5)  Awfevmx Ges Aiw¶Z Kg©xi cÖZ¨¶ A_ev c‡iv¶ wbhyw³i †¶‡Î GKwU †`‡k cÖ`Ë cÖ‡hvR¨ 

AvBb †g‡b mieivnKvix Zv‡`i‡K PvKzwii GKB kZ©vejx‡Z Ges ¶wZc~i‡Y wba©wiZ hZœ †b‡e hv 

Ab¨vb¨ Kg©Pvix‡`i †¶‡Î cÖ`vb K‡i| Aiw¶Z Kg©Pvix‡`i g‡a¨ Ab¨vb¨ hviv _vK‡eb- bvix, 

Kg©ms ’̄vb G‡RÝxi gva¨‡g wbhy³ Kg©xMb, A ’̄vqx Kg© Ges M„nKg©xMb| 

6| Awfevmx I Aiw¶Z Kg©xMbmn Kg©x wbhyw³ m¤úvwK©Z †Kvb wd mieivnKvix wbR †_‡K c~iY 

Ki‡eb| 

7| PvKzwii mywbw`©ó kZ© e¨wZ‡i‡K Kg©Pvix wbhyw³ hv ¶wZc~iY e‡Kqv, PvKzwi Pzw³i †gqv`Kvj, 

Kv‡Ri m~Px Ges `vwq‡Z¡i e¨vwßi we Í̄vwiZ weeiY cÖ`vb K‡i Zv mn¨ Kiv n‡e bv, †h‡nZz 

Aw ’̄wZkxj Kg©cwi‡ek Kg©x‡`i Rb¨ AevwÃZ mvgvwRK I A_©‰bwZK Aw ’̄wZkxjZvi KviY n‡Z 

cv‡i| 

 

L| ¶wZc~iY bxwZ 

1|  cÖ`Ë GKwU †`‡k Kg©x ¶wZc~iY mswkó by¨bZg gRywii †P‡q Kg n‡e bv Ges Kg©xM‡bi Rb¨ 

Ges Zv‡`i cwiev‡i Rxebavi‡Yi †gŠwjK Ae ’̄v †gUv‡bvi Rb¨ cÖ`Ë n‡e| 

2| gRywi †_‡K A_© AvU‡K ivLv A_ev KZ©‡b Aek¨B ’̄vbxq AvBb Abymv‡i cÖ`Ë kZ©vejx I e¨vwß 

†g‡b n‡Z n‡e| gRyix †_‡K mKj k„sLjvRwbZ e¨e ’̄v Ges KZ©b n‡Z n‡e WKz‡g›UK…Z hLb 

Kg©x †m¸‡jv‡K m¤§Z n‡e| 

 

M| Kg© N›Uv 

1|  gvbm¤§Z GKwU mvßvwnK Kv‡Ri mgqm~Px (IfviUvBg ev‡`) ’̄vbxq AvB‡bi Aaxb cÖ`Ë 

mxgve×Zvq gvb‡Z n‡e Ges Zv 48 N›Uv N›Uv AwZµg Ki‡e bv| m¤¢ve¨ †Kvb IfviUvBg mßv‡n 

12 N›Uv AwZµg Ki‡e bv| 

2|   Kg©PvixM‡bi gvbm¤§Z Kg© w`em mgvwßi ci Kg©¯’j Z¨vM Kivi AwaKvi Zv‡`i  _vK‡e| m¤¢ve¨ 

IfviUvBg N›Uv Aek¨B †¯̂”Qvg~jK n‡Z n‡e hv Kg©Pvix KZ…©K M„wnZ n‡Z n‡e Avi Zvi Rb¨ 

¶wZc~iY w`‡Z n‡e gvbm¤§Z N›Uv nv‡ii †P‡q D”PZi nv‡i| 
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3| ’̄vbxq AvBb KZ…©K e¨vL¨v cÖ`Ë wn‡m‡e cÖ‡Z¨K Kg© w`emKv‡j mieivnKvix Kg©PvixMb‡K weiwZ 

wb‡Z AbygwZ †`‡eb| mieivnKvix wbwðZ Ki‡eb †h, mswkó †`‡k cÖwZwôZ miKvix QzwUi w`b 

Kg©PvixMb KvR eÜ ivL‡Z PvB‡j Zv gÄyi Ki‡eb| Ae¨vnZ Qq Kg© w`em ci Kgc‡¶ GK w`b 

eÜ Kg©PvixMb‡K gÄyi Ki‡Z n‡e| G wewai e¨wZµ‡g ïaygvÎ cÖ‡hvR¨ n‡e hLb ’̄vbxq AvBb G 

mxgv AwZµ‡gi †¶‡Î AbygwZ †`‡e Ges hLb †Kv¤úvbx‡Z GKwU mw¤§wjZ `iKlvKwl Pzw³cÎ 

Kg©Pvix Kg© N›Uv Mo Kiv n‡e| Gai‡bi cwiw ’̄wZ‡Z mw¤§wjZ `iKlvKwl Pzw³cÎ me©`v h_vh_ 

eÜ cÖwewa cÖwZôv Ki‡e|  

 

N| 18 eQ‡ii wb‡Pi Kg©Pvix/Kg©x 

1| 15 eQ‡ii wb‡Pi e¨w³eM© bvevjK wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e, hw`bv ’̄vbxq AvBb PvKzwi A_ev 

eva¨Zvg~jK wk¶v cÖ‡qvRbxqZvi †¶‡Î GKwU D”PZi by¨bZg eqm wbw`©ó K‡i| G ai‡bi 

`„óv‡š— mieivnKvix PvKzwii Rb¨ D”PZi by¨bZg eqm cÖ‡qvM Ki‡eb| 

2| bvevjKM‡bi g‡a¨ hviv Zv‡`i 15Zg Rb¥w`‡b †cuŠQvqwb Zviv mieivnKvix KZ…©K wbhy³ A_ev 

wb‡qvMK…Z n‡Z cvi‡eb bv| wkï kªg Ges wk¶vi AwaKvi A¯̂xKvi Kiv wbwl×| 

3| bvevjK‡Z¡i Dc‡ii eqmx e¨w³Mb (AvB‡Ug wW.AvB Abymv‡i) hviv Zv‡`i 18Zg Rb¥w`‡b 

†cuŠQvqwb Zv‡`i‡K hye Kg©x wn‡m‡e Mb¨ Kiv n‡e| 

4| mieivnKvix hye Kg©x‡`i wbivcËv I fvj _vKvi Rb¨ we‡kl hZœ Abykxjb Ki‡eb| †Kvbfv‡eB 

GKRb mieivnKvix GKRb hye Kg©x‡K Ggb Kvh© cwiw ’̄wZ‡‡Z Kv‡Ri Rb¨ ej‡eb bv hv Zvi 

kvixwiK A_ev gvbwmK my ’̄Zv I Dbœq‡bi Rb¨ wec` A_ev ûgKx m„wó K‡i| 

5| GKRb hye Kg©x Kg© m¤úv`b Ki‡eb bv hv Zv‡K we`¨vj‡q Dcw ’̄Z Am¤¢e K‡i †Zv‡j| GQvov 

GKRb hye Kg©x w`‡b AvU N›Uvi AwaK KvR Ki‡eb bv A_ev ivwÎ †ejvq Kg© m¤úv`b Ki‡eb 

bv| 

 

O| evm ’̄vb 

1| mieivnKvix hw` Kg©PvixMb‡K evm ’̄v‡bi †hvMvb †`b, Ggb evm ’̄vb n‡e wbivc` I mvRv‡bv| 

 

3| mwgwZ I Kg©Pvix cÖwZwbwa‡Z¡i ¯̂vaxbZv 

1| cÖwZôv‡b Kg©PvixM‡bi mwgwZi ¯̂vaxbZv mieivnKvix ¯̂xKvi I m¤§vb Ki‡eb †hgb- KvDwÝj, kªwgK 

BDwbqb Ges mwgwZ hv Kg©PvixM‡bi ¯̂v‡_©i cÖwZwbwaZ¡ K‡i| wb‡qvMKZ©v G ai‡bi msMVb‡K evavMÖ ’̄, 

AvwacZ¨ A_ev wbqš¿Y Ki‡eb bv|  

 

 Ggb msMV‡b Kg©PvixMb m`m¨c‡`i wfwËi wecix‡Z ˆel‡g¨i wkKvi n‡eb bv|  

 

2| wb‡qvMKvix Kg©xM‡bi msMV‡bi AwaKvi‡K m¤§vb Ki‡e hv Bnvi m`m¨Mb‡K cÖwZwbwaZ¡ K‡i Ges 

AvšÍR©vwZK kªg ms ’̄v (AvBGjI) msÁv Ges ¯úóxKiY I cÖ‡hvR¨ ’̄vbxq AvBb KZ…©K cÖ`Ë wn‡m‡e 

mw¤§wjZ we‡iva wb®úwË Pvq| 

3| Kg©PvixM‡bi cÖwZwbwaMb †¯̂”Qv wfwË‡Z G Kvh©wU Ki‡eb Ges Ab¨‡`i we‡kl K‡i wb‡qvMKZ©vi †Kvb 

cÖKvi cÖfve QvovB Aeva I ¯̂”Q wbe©vP‡b wbe©vwPZ n‡eb| 
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4|  ˆewPÎ¨ Ges AšÍfy©w³ 

 

1| mieivnKvix mKj Kg©x‡K gh©v`v I m¤§v‡bi mv‡_ AvPiY Ki‡eb|  

2| mieivnKvixMb Kg©xM‡bi mv‡_ wj½, eqm, A¶gZv, Rb¥ ’̄vb, †MvÎ, ˆeevwnK Ae ’̄v, †hŠb Awf‡hvRb, 

AšÍ¯̂Z¡v, ivR‰bwZK w`K, msMV‡b m`m¨c` (A_ev Z_vKvi NvUwZ) A_ev ag©xq A_ev e‡Y©i HwZ‡n¨i 

wfwË‡Z Ab¨vb¨ wel‡qi g‡a¨ wbhyw³ wb‡q, ¶wZ cwi‡kv‡a, cÖwk¶Y I c‡`vbœwZ‡Z AšÍfy©w³, PvKzwiPz¨wZ 

Ges Kg©Pvix‡`i Aemi wb‡q ˆelg¨ Ki‡eb bv|  

3| Kg©Pvix‡`i‡K Zv‡`i kvixwiK ev gvbwmK Ges ms‡e`bkxjZvi ÿgZvi mv‡_ AmvgÄm¨ c~Y© `vwqZ¡ cvjb 

Ki‡Z eva¨ Kiv hv‡e bv| 

4| gh©v`v I e¨w³MZ Aj•NbxqZv cÖ‡Z¨‡Ki †gŠwjK AwaKvi MVb K‡i| kvixwiK A_ev †gŠwLK msNvZ, 

nqivwb, cvkvcvwk †hŠb nqivwb m¤ú~Y©iƒ‡c wbwl×| 

5| mKj k„sLjvRwbZ c×wZ I Awf‡hvM cwi ‹̄vifv‡e WKz‡g›UK…Z n‡Z n‡e Ges Kg©PvixMb Pjgvb weÁwßmg~n cÖvß 

n‡eb| 

 

5| ¯̂v ’̄¨, wbivcËv I cwi¯‹vi-cwi”QbœZv 

1| Kg©Pvix wbivcËvi ¸iæZ¡ n‡”Q me©v‡MÖ Ges AcÖwZ‡iva¨| h_vh_ Kvh©ve ’̄vi †hvMvb †`qv hv wbwðZ K‡i †h, 

Kg©PvixMb Zv‡`i `vq-`vwqZ¡ wbivc` Ae ’̄vq c~iY Ki‡Z cv‡i, hv Zv‡`i ¯̂v ’̄¨ A_ev Rxe‡bi †Kvb SzuwK 

m„wó K‡i bv, Aek¨B cÖ‡Z¨K mieivnKvixi Rb¨ GKwU AMÖvwaKvi n‡Z n‡e| Gjwcwc mieivn †PB‡b 

KvR Kiv mKj mieivnKvix Zv‡`i Kg©Pvix‡`i wbivcËvi Rb¨ m‡e©v”P hZœ Abykxj Ki‡e Ges h‡_vchy³ 

I w ’̄i Kvh© cwi‡ek †hvMvb †`‡eb| mieivnKvixMb hye Kg©x I A Í̄̄ ^Z¡v Kg©x‡`i wbivcËv I ¯̂v ’̄¨ wel‡q 

we‡kl hZœ †b‡eb| 

2|  Avw½bvq msNwUZ wbg©vY Kv‡Ri ai‡bi Rb¨ Kg©¯’j n‡Z n‡e h‡_vchy³| mKj †¯úm Ges mnRfv‡e 

cÖ‡ek‡hvM¨ Riæix cÖ ’̄vb cwi¯‹vifv‡e wPwýZ _vK‡Z n‡e hv cÖ ‘̄ZKvix cø¨v‡›Ui mKj GjvKvq Kv‡R _vKv 

Kg©Pvix‡`i Rb¨ Dchy³ cÖ ’̄vb wbwðZ K‡i| Kg© GjvKv A_ev Kg©¯’j wbwe©‡k‡l Kvh©w`em Ry‡o mKj 

Kg©Pvixi Riæix cÖ ’̄v‡b _vK‡e gy³ cÖ‡ekvwaKvi| 

3|  mKj Kg©Pvix AwMœ Ges Ab¨vb¨ Riæix wWªj Ges cÖwk¶‡Y AskMÖnY Ki‡eb| mieivnKvix cÖwk¶Ymg~‡ni 

†iKW©¸‡jv‡K msi¶Y Ki‡eb| 

4|  KviLvbvq wk‡íi eZ©gvb Ae ’̄v Ges m¤¢ve¨ †Kvb wec`‡K aZ©‡e¨ wb‡q mieivnKvix Kg©PvixMb‡K GKwU 

wbivc` I cwi¯‹vi-cwi”Qbœ Kvh© cwi‡ek †hvMvb †`‡eb| mieivnKvixi `vq-`vwq‡Z¡ AšÍfy©³ _vK‡e `vwqZ¡ 

m¤úv`bKv‡j Kg©¯’‡ji m¤¢ve¨ `~N©Ubv I AvnZ nIqv‡K cÖwZ‡iva Kiv| gvivZ¡K AvNv‡Zi †¶‡Î 

mieivnKvix h‡_vchy³ c×wZ ev Í̄evqb Ki‡eb Ges `~N©Ubv cÖwZ‡iv‡ai j‡¶¨ Kg©Pvix‡`i‡K wbivcËvi 

wb‡`©kbv I c×wZi †hvMvb †`‡eb| 

5|  mieivnKvix Kg©PvixMb‡K cvb‡hvM¨ cvwb, cwi¯‹vi m¨vwbUvwi myweavw`, h‡_vchy³ Av‡jv I evZvm mÂvjb 

Ges h‡_vchy³ Ae ’̄vq Lvevi i¶‡Yi myweavw` mieivn Ki‡eb| 

6|  Kg©¯’j cÖv_wgK wPwKrmv DcKi‡Y mw¾Z _vK‡e|  
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7|  Kg©N›UvKv‡j GKRb bvm© A_ev GKRb Wv³vi Dcw ’̄Z _vK‡eb hw` ’̄vbxq AvB‡b cÖ‡hvR¨Zvi Aaxb Zv 

eva¨Zvg~jK nq| 

8|  mieivnKvix Kg©xMb‡K Zv‡`i KZ©‡e¨i mv‡_ Dchyw³ myi¶v miÄvg †hvMvb †`‡eb †hfv‡e AvBb I 

Kg©¯’‡j ¯̂v ’̄¨ I wbivcËv wewagvjv Øviv cÖ`Ë| SzuwK i‡q‡Q Ggb Kg©xM‡bi hviv myi¶v miÄvg e¨envi K‡i 

bv Ggb Kg©x‡`i cÖ‡Z¨K‡KI mieivnKvix AewnZ Ki‡eb| Kg©Pvix myi¶v miÄvg e¨envi Ki‡eb| D³ 

miÄvg Zv‡`i e¨enviKvix‡K †Kvb wec‡` †dj‡Z cv‡i Ggb †Kvb Dcv`vb _vK‡Z cvi‡e bv| 

9|  mieivnKvix me©`v Kg©¯’j‡K wbivc` ivL‡eb Ges mKj Kg©Pvix‡K cwi”QbœZvi cÖwk¶Y cÖ`vb Ki‡eb, 

we‡kl K‡i Zv‡`i‡K hviv bZzbfv‡e wbhy³ A_ev bZzb Kg© Ae ’̄v‡b c`vwqZ| GQvov, mieivnKvix 

we‡klvwqZ Kg© Ae ’̄v‡b Kg©Pvix‡`i Rb¨ Dchy³ we‡klvwqZ cÖwk¶Y wbwðZ Ki‡eb| d¨vwmwjwU‡Z †Kvb 

`~N©Ubv msNwUZ n‡j c~bivq cÖwk¶Y w`‡Z n‡e| 

 

6| cwi‡ekMZ m‡PZbZv 

1|  mieivnKvix cÖ‡hvR¨ ’̄vbxq cwi‡ekMZ myi¶v AvBb †g‡b Pj‡eb, we‡kl K‡i evqy `~lb, cvwb `~lb I 

e¨envi, kã `~lb Ges MÜ `~lb Ges e ¿̄ eR©¨mn eR©¨ e¨e ’̄vcbv I AcmviY m¤úwK©Z AvBb| 

mieivnKvix Ggbfv‡e eR©¨ e¨e ’̄vcbv Ki‡eb hv RbM‡bi Rxeb I ¯̂v ’̄¨ Ges cwi‡ek‡K i¶v Ki‡e| 

eR©¨ wb‡q KvR Ki‡Z eR©¨ Drcv`b cÖwZ‡iva I n«vm Ki‡Z, cybte¨envi, cybtPµvqb, Ab¨vb¨ cybiæ×vi 

Acv‡ikvb I AcmviY mycvwikK…Z| mieivnKvix wec¾bK eR©¨Õi e¨e ’̄vcbvq we‡kl hZœ †b‡eb| 

2|  Gjwcwc-‡Z mieivnK…Z c‡b¨i wbivcËvi Rb¨ mieivnKvix `vqx _vK‡eb| Gjwcwc ivmvqwbK `ªe¨vw`i 

GKwU ZvwjKv cÖKvk K‡i hvi cÖ‡qvM K‡Vvifv‡e wbwl×| mvcøvqvi †cvU©v‡j ZvwjKvwU cÖKvwkZ| 

3| ivmvqwbK Dcv`v‡bi h_vh_ i¶Y wbwðZ Ki‡eb mieivnKvix, Dcv`vbmg~‡ni mwbœK‡U W¨vUv kxU¸‡jvi 

jf¨Zv Ggb fvlvq _vK‡e hv Kg©xiv ey‡Sb, wbivcËv W¨vUv kx‡U avibK…Z wbivcËv e¨e ’̄vi Dci †g‡b 

Pjvi wb‡`©kbv Ges ivmvqwbKmn K‡›UvBbvi h_vh_fv‡e wPwýZ Kiv _vK‡e|  

4| e¨emvi cwi‡ekMZ myi¶v  gvb I wbqg¸‡jv‡K ax‡i ax‡i Dbœqb NUv‡Z mieivnKvix mKj ai‡bi cÖ‡Póv 

MÖnY Ki‡Z eva¨ _vK‡eb| GUv mycvwikK…Z †h, mieivnKvixM‡bi cwigvc kw³ Ges cvwb e¨envi, evqy 

wbM©gb, Drcvw`Z eR©¨ I eR©¨ cvwb Ges Aby‡iva K‡i Gme W¨vUvv‡K Gjwcwc-‡Z jf¨ Kiv| 

5| mywbw`©ó cÖ‡qvRbxqZvi GKwU ZvwjKv cÖwZwU µqv‡`‡k mshy³ n‡e, Av‡`k c~iY cÖwµqvq cÖ‡hvR¨ Ae ’̄vi 

AvDUjvBb Kiv| 

 

7| ¯̂”QZv 

 1) mieivnKvix wnmve †iKW©mg~‡ni GKwU ¯̂”Q c×wZ i¶Y Ki‡e hv †Kvb m¤¢ve¨ j•N‡bi †¶‡Î †hgb- 

`yb©xwZ, Nyl I Puv`vÕi †¶‡Î Zv‡`i AvPi‡bi mÜvb‡hvM¨Zv‡K mnvqZv K‡i| 

 2) mieivnKvix I GjwcwcÕi Kg©PvixM‡bi gv‡S e¨w³MZ gybvdv AR©‡bi j‡¶¨ e¨qeûj Dcnvi A_ev A_© 

wewbg‡qi †Kvb wewbgq _vK‡e bv| G wel‡q AviI AwaK Z_¨ Gjwcwc iæjm& Ad †Kv-Acv‡ikvb DB_ 

weR‡bm cvU©bvm© Ges Gjwcwc wewaweav‡b-G jf¨| Kg©Pvix‡`i Rb¨ g¨vby‡qj| 
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 3)  †KvW Abymv‡i cwicvj‡bi mv¶¨cÖgvY cÖ`v‡bi j‡¶¨ Kg©Pvix‡`i‡K mieivnKvix †Kvb wg_¨v mb` A_ev 

wg_¨v WKz‡g›U bw_fy³ Ki‡Z cÖfvweZ Ki‡eb bv| wbix¶KMb‡K mieivnKvix †Kvb Ny‡li cÖ Í̄ve Ki‡Z 

cvi‡eb bv hv aviv 9 G †idviK…Z wbix¶vi dj‡K cÖfvweZ K‡i| 

 

 4) GjwcwcÕi mv‡_ mn‡hvwMZv m¤úwK©Z ¯̂v‡_©i we`¨gvb A_ev m¤¢ve¨ †Kvb msNvZ mieivnKvix cÖKvk 

Ki‡eb| 

 

8|  †KvW ev Í̄evqb 

 1) mieivnKvix mKj Kg©Pvix, Dc-wVKv`vi, ewnt ’̄ Kg©Pvix, M„nKg©x Ges mieivn †PB‡b wb‡qvwRZ mKj 

Dc-wVKv`viM‡bi †cÖw¶‡Z GB †KvW †g‡b Pj‡eb Ges †m¸‡jv‡K GKwU fvlvq wewa‡Z cÖKvk Ki‡eb hv 

Zviv eyS‡Z cv‡ib| GUv cÖZ¨vwkZ †h Z…Zxq c¶Mb †KvW Gi cÖwewa ch©‡e¶Y Ki‡eb| 

 2) mieivnKvix wbwðZ Ki‡eb †h, Kg©PvixMb I Dc-wVKv`viMb †KvW cÖwewamg~n †ev‡Sb I †g‡b P‡jb| 

Kg©¯’‡j †KvW jf¨ _vK‡e| 

 3) mieivnKvix Kg©PvixMb‡K msNvZ Rvbv‡Z I Av‡jvPbv Ki‡Z AbygwZ †`‡eb hv n‡”Q †KvW Gi cÖwewa 

wei‡×, GKwU †Mvcbxq e¨e ’̄vq|  

 

9| ‡KvW (wewa)Õi cwicvjb hvPvBKiY 

 1) wbqš¿Y‡K Bnvi mieivn †PB‡bi Dci Abykxj‡b Gjwcwc wbix¶v cwiPvjbv Ki‡e hv h‡_vchy³fv‡e 

cÖwkw¶Z Kg©x A_ev wbw`©ó Z…Zxq c¶ KZ…©K cwiPvwjZ n‡e| 

 2)  †Kv¤úvbxi Rb¨ cb¨ Drcv`‡bi myweavq Gjwcwc †NvwlZ Ges A‡NvwlZ wbix¶v cwiPvjbv Ki‡Z cv‡i| 

wbix¶vKv‡j †KvW cwicvjb hvPvB‡qi Rb¨ mieivnKvix Av‡`k `vbKvix c¶‡K cÖ‡qvRbxq mKj WKz‡g›U 

†hvMvb w`‡Z cv‡ib, wbix¶v c¶ (Ad-mvBW mv¶vZKvimn) KZ…©K Kg©xM‡bi mv¶vZKvi MÖnb Aby‡gvw`Z 

n‡Z cv‡i Ges Drcv`b myweav cwi`k©b Aby‡gvw`Z|  

 3) Awbq‡gi cÖvwß‡Z GKwU wbix¶v djvd‡j Gjwcwc cÖwZwbwaMb mieivnKvix‡K GKwU wi‡cvU© Dc¯’vcb 

Ki‡e †hLv‡b _vK‡e ev Í̄evq‡bi Rb¨ civgk© I wb‡`©kbv| wbix¶v hw` my¯úó j•Nb A_ev cÖ‡Póvi NvUwZ 

Ges D³ j•Nb †gUv‡Z mn‡hvwMZv cvq, Gjwcwc Av‡`k msL¨v µ‡g n«vm Kivi wm×vš— †b‡e Ges D³ 

mievivnKvixi mv‡_ mn‡hvwMZv _v‡K B ’̄dv †`‡e Ges Ggb GKRb mieivnKvixi mv‡_ Bnvi e¨emv 

m¤úK© `ªæZ mgvß Ki‡e, j•N‡bi cÖK…wZi Kvi‡Y GUv cÖ‡qvRbxq nIqv DwPZ|  

 

 bvgt 

 ¯̂v¶it 

 d¨v±ix/ mieivnKvixi c~Y© bvgt 

 d¨v±ix/ mieivnKvixi wVKvbvt  

 ¯̂v¶it 

 ÷¨v¤út 

 

 

 

 

           Pjgvb cvZv- 06 

mdebna
Pencil
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Tanım ve içerik 

 

Bu Kurallar, LPP ile işbirliği yapan tüm iş ortakları, üreticiler ve  mal/hizmet tedarikçileri,  için 

bağlayıcı olan kuralları tanımlar. Kurallar hem yerel hem de uluslararası yasalara atıfta bulunur ve 

LPP' nin tedarik zincirinde yer alan tüm kuruluşlar için bağlayıcı bir dizi yönergeyi temsil eder. 

Kurallar, ücret ve ödeme politikaları, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma yasakları, örgütlenme 

özgürlüğü ve tüm çalışanlara eşit muamele edilmesi dahil olmak üzere tedarikçilerin istihdam 

koşulları alanındaki yükümlülüklerini açıklamaktadır. Kurallar ayrıca işyerinde sağlık ve güvenlik 

standartlarını belirler ve tedarikçilerin çevreyi korumalarını zorunlu kılar. 

 

Küresel pazarda faaliyet gösteren bir şirket olarak LPP, hazır giyim endüstrisindeki işyeri 

koşullarının iyileştirilmesine odaklanan çabalara aktif bir katılımcıdır. LPP, Kuralların standartlarına 

ilişkin sürekli incelemeler yapmaya ve sektördeki iyileştirme çalışmalarına katılmayı ve geçerli 

kuralları, tam olarak uygulamaya devam etmeyi taahhüt eder. Dolayısıyla, Kurallar sürekli 

değişikliğe/iyileştirmeye tabidir. 

 

Kurallar, üretim tesislerinde güvenliği, mümkün olan en iyi işyeri koşullarını sağlamayı ve en geniş 

çevre korumasını sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, tüm LPP tedarikçilerinin hükümleri bilmesi 

ve bunlara uyması ve davranış Kurallarında olası değişiklikler hakkında sürekli bilgi alması 

önemlidir. İmza sahiplerinin tümü, kurallar üzerinde yapılacak olası değişiklikler hakkında uygun bir 

süre öncesinde bilgi alacaktır. 

 

I. Tüm düzenlemelere ve standartlara bağlılık 

 

1. Tedarikçi, operasyon ve yönetimde davranış kurallarına uygun hareket etmeli ve 

bunların dokümantasyonunu uygun olarak yapmalıdır. 

 

2. Tedarikçi, ulusal mevzuatın tüm hükümlerine, endüstri için geçerli olan diğer tüm kural 

ve standartlara ve ilgili, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi ve ilgili Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri ve 

Çok Uluslu Şirketler için OECD İlkelerine bağlı kalacaktır. Bu düzenlemelerden herhangi 

birinin hükümlerinin çeliştiği durumlarda Tedarikçi, çalışanlar için en yüksek korumayı 

sağlayan hükmü uygular. 

 
II. İstihdam koşulları, zorla / istem dışı istihdam yasağı, işyeri koşulları, çocuk işçiliği 

 

Özgürlük her bireyin devredilemez hakkını oluşturduğundan, çalışanlar işi gönüllü olarak 

üstlenmelidir ve çalışmalıdır. Çocuk işçiliği, yasa dışı işçi çalıştırma, köle işçi çalıştırma, zorla 

çalıştırma, mahkumları zorla çalıştırma, borçlarını ödemek için gönülsüz çalıştırma ve çalışanın 

bilinçli tercihi ve özgür iradesi dışında yapılan diğer tüm çalışma biçimleri ve insan kaçakçılığı 

yasaktır. 

 

A. Çalışma koşulları 

 

1. Çalışanlar görevlerini istihdam şeklini ve koşullarını belirten, anladıkları dilde 

hazırlanmış, yıllık izin hakkı ve/veya yıllık izin yerine belirlenen ödemenin de açıkça 

belirtildiği bir belge temelinde yaparlar. Tüm istihdam prosedürleri, ilgili ülkenin 

yürürlükteki yasalarına uymalı ve yazılı olarak çalışana beyan ve kayıt edilmelidir. 
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2. İşe alım süreci şeffaf olmalıdır. İşe alınan işçinin tüm soruları, işe alımdan önce, işyeri 

temsilcisi ile görüşme sırasında net olarak yanıtlanmalıdır. Tedarikçi çalışan adayını 

hakları, sorumlulukları ve çalışma koşulları hakkında tam olarak bilgilendirmekle 

yükümlüdür. Her çalışan özellikle sorumluluk kapsamı, ücret miktarı, ödeme ve koşulları 

ile geçerli çalışma programı hakkında bilgilendirilmelidir. 

 
3. Çalışan, ilgili kanunlar ve çalışma koşulları uyarınca uygun bir bildirimde bulunmak 

kaydıyla, istihdamını sona erdirme hakkına sahiptir. 

 
4. Çalışandan tedarikçiye herhangi bir depozito veya kişisel kimlik belgesi vermesi 

istenmeyecektir. 

 
5. Göçmen ve savunmasız işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak işe alınması durumunda, 

tedarikçi, belirli bir ülkede geçerli olan yasalara uygun olarak, diğer çalışanlara sağlanan 

aynı istihdam koşullarını ve tazminatlarını sağlamak için özel çaba gösterecektir. 

Savunmasız çalışanlar tanımı , diğerlerinin yanı sıra kadınları, iş ve işçi bulma kurumu 

aracılığıyla istihdam edilen işçileri, geçici işçileri ve evde çalışanları kapsar. 

 
6. Tedarikçi, göçmen ve savunmasız işçiler de dahil olmak üzere, çalışanların işe 

alınmasıyla ilgili tüm ücretleri kendisi karşılayacaktır. 

 
7. Tazminat, iş sözleşmesi süresi, çalışma programı ve sorumluluk kapsamı hakkında 

ayrıntılı açıklama sağlayan belirli istihdam şartları olmayan çalışanların işe alınması 

tolere edilmeyecektir, çünkü dengesiz çalışma koşulları çalışanlar için istenmeyen 

sosyal ve ekonomik istikrarsızlığa neden olabilir. 

 
B. Ücret politikası 

 

1. Çalışan ücreti, ülkede geçerli olan ilgili asgari ücretten düşük olmayacak ve çalışanların 

ve ailelerinin temel geçim koşullarını karşılamasını sağlayacaktır. Aynı işi yapan kadın 

ve erkek aynı ücreti alacaktır. 

2. Ücretlerden yapılan tüm stopajlar veya kesintiler, yerel yasalar uyarınca sağlanan 

şartlara ve kapsama uygun olmalıdır. Uygulanan tüm disiplin cezaları ve ücret kesintileri 

belgelendirilirken, çalışan bunları kabul eder. 

 

C. Çalışma saatleri 

 

1. Standart haftalık çalışma programı (fazla mesai hariç), yerel yasalar uyarınca öngörülen 

sınırlamalara uymalı ve 48 saati geçmemelidir. Fazla mesai haftalık 12 saati 

geçmemelidir. 

 

2. Çalışanlar, standart iş günlerinin sona ermesini takiben çalışma alanlarından ayrılma 

hakkına sahiptir. Olası fazla mesai saatleri gönüllü olmalı, çalışan tarafından kabul 

edilmeli ve standart saat ücreti üzerinde ödeme yapılmalıdır. 

 

3. Tedarikçi , yerel yasalar çerçevesinde, çalışma saatleri dahilinde çalışma araları vermek 

ve ülkenin resmi tatil günlerinde çalışanlara tatil haklarını vermekle yükümlüdür. 

Çalışanlar, birbirini takip eden altı (6) iş gününü takiben en az bir gün izin verilir. Bu 

kuralın istisnaları, yalnızca yerel yasalar bu sınırın aşılmasına izin verdiğinde ve/veya 

şirketteki toplu iş sözleşmesi çalışanların çalışma saatlerinin ortalamasının temel 
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alınmasına izin verdiğinde geçerlidir. Toplu iş sözleşmeleri bu gibi durumlar ile ilgili 

mutlaka uygun izin hakkı içermelidir. 

 
D. 18 yaşın altındaki çalışanlar 

 

1. Yerel yasalar, istihdam veya zorunlu eğitim için daha düşük bir asgari yaş ön 

görmedikçe, 15 yaşın altındaki kişiler reşit olmayan sayılır. Bu gibi durumlarda tedarikçi 

bundan yüksek asgari çalışma yaşı uygulamakla yükümlüdür. 

 

2. 15. yaş gününe ulaşmamış olan çocuklar tedarikçi tarafından işe alınamaz veya 

istihdam edilemez. Çocuk işçiliği ve eğitim hakkının reddedilmesi yasaktır. 

 

3. 18. Yaşına ulaşmamış, ancak reşitlik yaşına ulaşmış (madde D.1 uyarınca) kişiler 

Genç İşçi sayılır. 

 

4. Tedarikçi, Genç İşçilerin güvenliği ve refahı için özel dikkat göstermekle yükümlüdür 

Hiçbir durumda tedarikçi, genç bir işçiyi fiziksel ve zihinsel sağlığı ve gelişimi için tehlike 

veya tehdit oluşturan çalışma koşullarına maruz bırakamaz. 

 

5. Genç bir işçi, okula gitmesini engelleyen işleri yapamaz. Ayrıca, genç bir işçi günde 

sekiz çalışma saatini aşacak şekilde ve/ veya gece saatlerinde çalıştırılamaz. 

 

E. Konaklama 

        

1. Tedarikçi, çalışanlara kalacak yer sağlıyorsa, bu tür konaklama yerleri güvenli ve 

düzenli tutulacaktır. 

 
III. Örgütlenme özgürlüğü ve çalışan temsiliyeti 

 

1. Tedarikçi, iş konseyleri, işçi sendikaları ve çalışanların çıkarlarını temsil eden dernekler 

gibi kuruluşlarda, çalışanların örgütlenme özgürlüğünü tanımak ve saygı duymakla 

yükümlüdür. Tedarikçi, bu tür organizasyonları engelleyemez, üzerinde baskı kuramaz 

ve/veya kontrol edemez. Çalışanlar, bu tür kuruluşlara üyelik temelinde ayrımcılığa 

maruz bırakılamaz. 

 

2. İşveren, işçi örgütlerinin, üyelerini temsil etme hakkına saygı göstermek ve Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO) tanımları ve yorumları ile yürürlükteki yerel yasaların öngördüğü 

şekilde anlaşma yolu aramakla yükümlüdür. 

 

3. Çalışan temsilcileri görevlerini gönüllü olarak yerine getirmeli, bu temsilciler özgür ve 

şeffaf seçimlerle seçilmeli ve başta işveren olmak üzere hiçbir dış etki altında 

olmamalıdır. 

 
IV. Çeşitlilik ve Kapsayılcılık 

 

1. Tedarikçi tüm çalışanlara onurlu ve saygılı davranmakla yükümlüdür. 

 

2. Tedarikçiler, cinsiyet, yaş, engellilik durumu, köken, ırk, medeni duruma dayalı olarak 

çalışanların işe alınması, tazminat ödenmesi, eğitim ve promosyonlara erişim, iş 

akdinin feshi ve emekliliği konularında çalışanlara karşı ayrımcılık yapmayacaktır. 
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cinsel yönelim, hamilelik, siyasi görüşler, kuruluşlara üyelik (veya üyelik eksikliği), veya 

dini veya kast ayrımı yapamaz. 

 
3. Çalışanlar fiziksel veya zihinsel ve duygusal yetenekleri ile bağdaşmayan görevleri 

yapmaya zorlanamaz. 

 

4. Onur ve kişi dokunulmazlığı herkesin temel haklarını oluşturur. Fiziksel veya sözlü 

şiddet,  taciz ve ayrıca cinsel taciz kesinlikle yasaktır. 

 

5. Tüm disiplin prosedürleri ve şikayetleri açıkça belgelenerek ve çalışanlara konu ile ilgili 

geri bildirim yapılması zorunludur. 

 
V. Sağlık, güvenlik ve hijyen 

 

1. Çalışan güvenliği tartışılmaz bir öneme sahiptir. Çalışanların sorumluluklarını güvenli 

bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlayan, sağlıkları ve yaşamları için risk 

oluşturmayan uygun çalışma koşullarının sağlanması her tedarikçi için bir öncelik 

olmalıdır. LPP tedarik zincirinde çalışan tüm tedarikçiler, çalışanlarının güvenliği için 

en yüksek özeni gösterecek ve uygun ve istikrarlı çalışma koşulları sağlayacaktır. 

Tedarikçi, genç ve hamile işçilerin güvenliğine ve sağlığına özel özen gösterecektir. 

 

2. Çalışma alanı, tesiste mevcut imalat tipine uygun olmalıdır. Tüm çalışma alanlarında, 

çalışanlar için uygun kaçış yollarını sağlayan, açıkça işaretlenmiş ve kolayca erişilebilir 

acil çıkışlar bulunmalıdır. Tüm çalışanlar, iş istasyonlarının konumundan bağımsız 

olarak, çalışma saatleri, boyunca acil durum çıkışlarına serbest şekilde erişime sahip 

olmalıdır. 

 

3. Tüm çalışanlar yangın ve diğer acil durum tatbikatlarına ve eğitimlerine katılmalıdır. 

Tedarikçi bu tatbikatların yazılı kaydını tutmakla yükümlüdür. 

 

4. Tedarikçi,endüstrideki tecrübesini de akılda tutarak, kendi üretim birimde oluşabilecek 

potansiyel tehlikelerin farkında olarak ve dikkate alarak, çalışanlara güvenli ve hijyenik 

bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Tedarikçinin sorumluluklarına, çalışanın işi 

yapması sırasında veya işin yapılmasından kaynaklanan, olası işyeri kazaları ve 

yaralanmalarının önlenmesi dahildir. Tedarikçi, ciddi yaralanma durumunda takip 

etmek ve kazaları önlemek için uygun prosedürleri ve güvenlik talimatlarını tüm 

çalışanlara sağlamakla yükümlüdür. 

 

5. Tedarikçi, çalışanlara içme suyu, temiz sıhhi tesisler, uygun aydınlatma ve hava 

sirkülasyonu ve uygun olduğunda gıda depolama tesislerine erişim sağlamakla 

yükümlüdür. 

 

6. İşyerlerinde ilk yardım çantaları bulunması zorunludur. 

 

7. Yürürlükteki yerel yasalar, zorunlu kılındığı takdirde, bir hemşire veya doktor, çalışma 

saatlerinde işyerinde bulunmalıdır. 

 

8. Tedarikçi, çalışanlara yasalar ve işyeri sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri uyarınca 

görevlerine uygun koruyucu ekipman sağlamakla yükümlüdür. Tedarikçi aynı zamanda 

her çalışanı koruyucu ekipmanı kullanmama ile ilgili riskler konusunda bilgilendirmekle 

yükümlüdür. Çalışan koruyucu ekipmanı kullanmalıdır. Bahsedilen ekipman, 

kullanıcıları için tehlike oluşturan herhangi bir parça içeremez. 
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9. Tedarikçi, özellikle yeni işe alınan veya yeni bir iş pozisyonuna yerleştirilen tüm 

çalışanlar için düzenli işyeri güvenliği ve hijyen eğitimi sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 

tedarikçi, uzmanlık gerektiren iş pozisyonlarındaki çalışanlara uygun uzmanlık eğitimi 

sağlamakla yükümlüdür. Tesiste herhangi bir işyeri kazası meydana gelirse, eğitim 

tekrarlanmalıdır. 

 

VI. Çevre Bilinci 

 

1. Tedarikçi, özellikle hava kirliliği, su kirliliği ve kullanımı, gürültü kirliliği ve koku kirliliği 

ve tekstil atıkları dahil olmak üzere atıkların yönetimi ve bertarafı ile ilgili olarak geçerli 

yerel çevre koruma yasalarına uyacaktır. Tedarikçi, atıkları insanların ve çevrenin 

hayatını ve sağlığını koruyacak şekilde yönetmelidir. Atıkla uğraşırken, atık üretiminin 

önlenmesi ve azaltılması ve yeniden kullanım, geri dönüşüm, diğer geri kazanım 

işlemleri ve bertaraf için hazırlık yapılması önerilir. Tedarikçi, tehlikeli atık yönetiminde 

özel dikkat gösterecektir. 

 

2. LPP'ye tedarik edilen ürünlerin güvenliğinden tedarikçi sorumludur. LPP, uygulanması 

kesinlikle yasak olan kimyasal maddelerin bir listesini yayınlar. Liste, Tedarikçi 

Portalında yayınlanır. 

 
3. Tedarikçi, kimyasal maddelerin uygun depolanması, bu maddelere yakın çalışan 

personelin anlayacağı dilde, güvenlik bilgi formlarının eksiksiz olması,ve bu maddelerin 

güvenlik bilgi formlarında belirtilen şekilde ve açık olarak işaretlenerek saklanması ile 

yükümlüdür. 

 
4. Tedarikçi, çevre koruma standartları ve normlarına uygun olarak, işletmeleri sürekli 

iyileştirmek için her türlü çabayı göstermekle yükümlüdür. Tedarikçilerin, enerji ve su 

tüketimi, ve karbon salınımları, çöp ve atık su bilgilerini düzenli olarak toplamaları ve 

LPP nin bu bilgiyi istediği durumlarda paylaşmak üzere hazır tutması  tavsiye 

edilmektedir. 

 
5. Her bir satınalma siparişine, siparişi yerine getirme sürecinde geçerli olan koşulları ana 

hatlarıyla belirten özel gereksinimlerin bir listesi eklenecektir. 

 
VII. Şeffaflik 

 

1. Tedarikçi, yolsuzluk, rüşvet ve gasp gibi potansiyel ihlaller durumunda hareketlerin 

izlenebilirliğini kolaylaştıran şeffaf bir muhasebe kayıtları sistemi sürdürecektir. 

 

2. LPP'nin tedarikçileri ve çalışanları arasında kişisel kazanç elde etmek için pahalı 

hediyeler ve para alışverişi yapılmayacaktır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi LPP İş 

Ortakları ile İşbirliği Kurallarında ve LPP Kurallarında mevcuttur. (Çalışanlar için El 

Kitabı). 

 

3. Tedarikçi, çalışanları Davranış Kuralları'na uyumu kanıtlamaya yönelik herhangi bir 

yalan beyanda bulunmaya veya belgelerde tahrifat yapmaya ikna etmeyecektir. 

Tedarikçi, denetçilere, Bölüm IX'da atıfta bulunulan denetimlerin sonuçlarını 

etkileyebilecek herhangi bir rüşvet teklif etmeyecektir. 

 

4. Tedarikçi, LPP ile işbirliğine ilişkin mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını ifşa 

edecektir. 
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VIII. Kurallarin uygulanmasi 

 

1. Tedarikçi, tedarik zincirinde yer alan tüm çalışanlar, taşeronlar, şirket dışı çalışanlar, 

evde çalışanlar ve tüm taşeronlarla ilgili olarak bu Kurallara uyacak ve onlara 

anlayacakları bir dilde bu kurallar metnini sağlayacaktır. Üçüncü şahısların İlkeler 

hükümlerine uyması beklenir. 

 

2. Tedarikçi, çalışanların ve taşeronların Davranış Kurallarının hükümlerini anlamasını ve 

bunlara uymasını sağlamakla yükümlüdür. Kuralar  yazılı olarak iş yerinde mevcut 

olmalıdır. 

 

3. Tedarikçi, çalışanların Kural hükümlerine aykırı olan ihlalleri gizlilik içinde bildirmesine 

ve tartışmasına izin vermekle yükümlüdür. 

 

IX. Kurallara uygunluğun doğrulanması 

 

1. LPP, tedarik zincirinin belirtilen kurallara uygunluk kontrolü için, uygun şekilde eğitilmiş 

çalışanlar veya belirlenen üçüncü taraflarca yapılacak denetimler gerçekleştirecektir. 

 

2. LPP, şirket için üretim yapan tesislerde önceden bildirilmiş ve/veya bildirilmemiş 

denetimler yapabilir. Bir denetim sırasında tedarikçi, sipariş veren tarafa Kurallara 

uygunluğu doğrulamak için gerekli tüm belgeleri sunmak, çalışanların denetleme 

partisi tarafından görüşülmesine izin vermek (tesis dışı görüşmeler dahil) ve üretim 

tesisi incelemelerine izin vermekle yükümlüdür. 

 

3. Bir denetimin, uygunsuzlukların ortaya çıkmasıyla, sonuçlanması durumunda, LPP 

temsilcileri tedarikçiye düzeltmeler için uygulanacak öneri ve talimatları içeren bir rapor 

sunacaktır. Denetimde, açık ihlaller veya söz konusu ihlallerin çözümünde çaba ve 

işbirliği eksikliği bulması durumunda,ihalalin çeşidine bağlı olarak, LPP tedarikçi ile 

olan iş ilişkisini kademeli olarak veya hemen sona erdirecektir. 
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