
Gap Inc.
வ�ற்பைனயாளர் ஒப்பந்த வ�திகள்

 

 

 

இந்த வ�ற்பைனயாளர் ஒப்பந்த வ�தியான� Gap Inc. அல்ல� அதன் அைனத்� �ைண நி�வனங்கள், ப���கள், 
இைண நி�வனங்கள் அல்ல� �கைமகள் ஆகியவற்�க்காக ெபா�ட்கைள உற்பத்தி ெசய்�ம் அைனத்� 
ெதாழிற்சாைலக�க்�ம் ெபா�ந்�வதா�ம்.  

உலகின் பல்ேவ� நா�கள�ல் ெசயல்ப�ம்ேபா� அந்தந்த நா�க�க்� ஏற்ற வ�த்தியாசமான சட்டம் மற்�ம் கலாச்சார �ழல்கைள 
ெதாழில்வளாகங்கள் எதிர்ெகாள்கின்றன என்பைத Gap Inc. ��ந்� ெகாண்�ள்ள�.  என��ம் Gap Inc-உடன் இைணந்� வர்த்தகத்தில் 
ஈ�ப�வதற்� அைனத்� ெதாழில்வளாகங்க�ம் கைடப��க்க ேவண்�ய அ�ப்பைடத் ேதைவகைள இந்த ஒப்பந்த வ�தி �ன்ைவக்கின்ற�. 
இந்த வ�திகள் சர்வேதச ெதாழிலாளர் நி�வனத்தின் (ஐ.எல்.ஓ) அ�ப்பைட ஒப்பந்தங்கள் மற்�ம் சர்வேதச மன�த உ�ைமகள் 
ப�ரகடனம் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய சர்வேதச அளவ�ல் ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்ட ெதாழிலாளர் தர மதிப்ப��கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 
உ�வாக்கப்பட்�ள்ளன.  ெதாழில்வளாகத்தின் ேவைலவாய்ப்� நைட�ைறகள் மற்�ம் �ற்�ச்�ழ�க்ேகற்ப இைசந்� நடத்தல் 
ஆகியவற்ைற ெதாடர்ந்� மதிப்ப�� ெசய்கின்ற Gap Inc-க்� ேதைவயான அ�த்தளத்ைத இந்த வ�திகள் வழங்�கின்றன.

I. சட்டங்கைளப் ப�ன்பற்�தல்
Gap Inc நி�வனத்�க்காக ெபா�ட்கைள உற்பத்தி ெசய்�ம் ெதாழில்வளாகங்கள் தங்கள் நா�கள�ல் அமலில் உள்ள சட்டங்கள் மற்�ம் ஏற்�ைடய ப�ற சட்டங்கள், வ�திகள் 
மற்�ம் கட்�ப்பா�கைள ��ைமயாகப் ப�ன்பற்றி ெசயல்பட ேவண்�ம்.  Gap Inc.உடன் வர்த்தகம் ெசய்வதற்கான ஒ� நிபந்தைனயாக ஒவ்ெவா� வ�ற்பைனயாள�ம் 
இந்த வ�ற்பைனயாளர் ஒப்பந்த வ�திகைள கட்டாயமாக கைடப்ப��க்க ேவண்�ம். இந்த வ�திகைள வ�ற்பைனயாளர்கள் கைடப��த்� அதன்ப� நடக்கின்றார்களா 
என்பைத உ�திப்ப�த்திக் ெகாள்ள�ம் மதிப்ப�� ெசய்ய�ம் ேதைவயான மதிப்ப�� �ைறகைள�ம் நிவாரண அைமப்�கைள�ம் Gap Inc. ெதாடர்ந்� உ�வாக்�ம். Gap 
Inc.  நி�வனத்தின் வ�ற்பைனயாளர் ஒப்பந்த வ�திக�க்�ம் (சி.ஓ.வ�.சி) உள்�ர் சட்டத்தின்ப�யான நிபந்தைனக�க்�ம் இைடய�ல் ஏதாவ� �ரண்பா� ஏற்பட்டால், 
இவற்றில் எ� க�ைமயான வ�திேயா அ�ேவ ெசல்�ப�யா�ம்.  சரக்�கைள உற்பத்தி ெசய்ய வ�ற்பைனயாளர் மற்�ம் வ�ற்பைனயாள�ன் இைணயாளர்கள் Gap 
Inc.   அங்கீக�த்த ெதாழில்வளாகங்கைளேய பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.  வ�ற்பைனயாளர்கள்  உற்பத்திைய ெதாடங்�வதற்� �ன்ேப Gap Inc.   நி�வனத்திடம் இ�ந்� 
எ�த்�ப்�ர்வமான அ�மதிைய ெபற ேவண்�ம்.

II. �ற்�ச்�ழல்
ெதாழில்வளாகங்கள் ெபா�ந்தி வரக்��ய அைனத்� �ற்�ச்�ழல் சட்டங்கள் மற்�ம் ெநறி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம். ெதாழில்வளாகங்கள் பல்ேவ� 
அம்சங்கள�ன் ம�� தாங்கள் ஏற்ப�த்�ம் தாக்கத்ைத அவர்களாகேவ எதிர்ெகாண்� சமாள�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.  எ�ெபா�ள் & ப�ைம இல்ல வா�க்கள�ன் 
(ஜி.ெஹச்.ஜி) ெவள�ேயற்றம் உள்ள�ட்ட �ற்�ச்�ழல், காற்� மா�ப�தல் (காற்றில் மா� ெவள�ேயற்றம்),  தண்ண��ன் உபேயாகம், தண்ண��ன் தரம், கழி�ந�ர், 
கழி�கைள திைசதி�ப்ப� வ��தல் மற்�ம் அகற்�தல், ேவதிப்ெபா�ட்கள�ன் பயன்பா� மற்�ம் அவற்ைறக் ைகயா�ம் �ைற ேபான்றைவ ெதாடர்பான 
தாக்கங்கைள ெதாழிற்சாைலகள் கட்�க்�ள் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்.

III. ெதாழிலாளர்
A. �ழந்ைதத் ெதாழிலாளர்

ேதைவப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச சட்டப்�ர்வ வய� அல்ல� �ைறந்தபட்சம் 15 வய�, இவற்றில் எ� அதிகமானேதா அைதப் �ர்த்தி ெசய்�ம் ெதாழிலாளர்கைள
மட்�ேம ெதாழில்வளாகங்கள் பண�ய�ல் அமர்த்த ேவண்�ம்.  ெபா�ந்திவரக் ��ய ப�ற �ழந்ைதத் ெதாழிலாளர் சட்டங்கள் அைனத்ைத�ம்
ெதாழில்வளாகங்கள் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்.  ெதாழில்வளாகங்கள் தங்க�ைடய பண�யாளர்கள், கல்வ� கற்�ம் பலைன ெப�வதற்காக சட்டப்�ர்வமான
பண�ய�ட ெதாழிற் பய�ற்சித் திட்டங்கைள வ�த்� ெசயல்ப�த்த ஊக்கப்ப�த்தப்ப�கின்றன. அேத சமயம் கல்வ�த் திட்டத்தில் Gap Inc. –வ�ன் 15 வய� என்ற
�ைறந்தபட்ச வய� நிபந்தைன மற்�ம் �ைறந்தபட்ச சட்டப்�ர்வ வய� நிபந்தைன ஆகிய இரண்ைட�ம் �ர்த்தி ெசய்பவர்கள் மட்�ேம பங்ேகற்க ���ம்.

B. ெவள�நாட்� ஒப்பந்தத் ெதாழிலாளர்
ெவள�நாட்� ஒப்பந்தப் பண�யாளர்கைள (எஃப்.சி.டப�ள்�) ேசர்க்�ம் அல்ல� பண�ய�ல் அமர்த்�ம் ெதாழில்வளாகங்கள் அவர்கைள நியாயமாக�ம் உள்�ர்
ெதாழிலாளர்க�க்� சமமாக�ம் நடத்த ேவண்�ம்.  இடம் ெபய�ம் ெதாழிலாளர்கைள வ�க்கட்டாயமாக, திண�ப்பாக, ெகாத்த�ைமயாக அல்ல�
ப�ைணயாக ேவைல ெசய்ய நிர்பந்தம் ெசய்யக் �டா�.  அைனத்� ேவைலக�ம் தன்னார்வ �ைறய�ல் ெசய்யப்பட ேவண்�ம்.  ெதாழிலாளர்கள்
எந்த ேநரத்தி�ம் தங்கள� ேவைல ஒப்பந்தத்ைத அபராதம் ஏ�ம் இல்லாமல் ரத்� ெசய்� ெகாள்ளக்��ய உ�ைமைய ெபற்றி�க்க ேவண்�ம்.  இடம்
ெபய�ம் ெதாழிலாளர்கைள (அல்ல� அவர்கள�ன் ��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள்) கண்டனத்�டன் அச்��த்தல் �டா�. வ�க்கட்டாயமாக ேவைல ெசய்வதற்�
வலி��த்�தல், எந்த ேநரத்தி�ம் தங்கள� ேவைலய�ல் இ�ந்� தாங்களாகேவ வ�லகிக் ெகாள்ள �ய�ம் ெதாழிலாளர்கைளத் த�த்தல் ேபான்ற
ெசயல்கைளச் ெசய்யக் �டா�.

C. பா�பா�
ெதாழில்வளாகங்கள் ெதாழிலாளர்கைள தன�ப்பட்ட �ணங்கள் அல்ல� நம்ப�க்ைககள�ன் அ�ப்பைடய�ல் பண�ய�ல் அமர்த்தாமல் அப்பண�ைய ெசய்யக்
��ய அவர்கள� திறைமய�ன் அ�ப்பைடய�ல் பண�ய�ல் அமர்த்த ேவண்�ம்.

D. கட்டாயமாக பண�ய�ல் அமர்த்தல்
வ��ப்பம் இல்லாத எந்தவைகயான ெதாழிலாளர்கைள�ம் ெதாழில்வளாகங்கள் ேவைலய�ல் ஈ�ப�த்தக் �டா�.  சிைறத் ெதாழிலாளர், கடன் வாங்கியதால்
ெகாத்த�ைமயானவர், அ�ைமத் ெதாழில் ெசய்பவர் அல்ல� திண�க்கப்ப�ம் ெதாழிைல ெசய்பவர் என அரசாங்கம் வைரயைற ெசய்�ள்ளவர்கைள
ேவைலக்� பயன்ப�த்தக் �டா�.

E. ெதாழிற்சங்கங்கள�ல் ேசர்வதற்கான �தந்திரம்
ெதாழிலாளர்கள் தங்கள�ன் வ��ப்பத்�க்ேகற்ப ேதர்ந்ெத�க்�ம் ெதாழிற்சங்கங்கள�ல் உ�ப்ப�னராக ேசர்ந்�க் ெகாள்ள தைடேய�ம் இல்ைல.  சட்டப்�ர்வமாக�ம்
அைமதியாக�ம் ஒன்� ேசர�ம் ஒ�ங்கிைணக்க�ம் �ட்டாகப் ேபச்� வார்த்ைதய�ல் ஈ�பட�ம் வ��ம்�கின்ற ெதாழிலாளர்கைள ெதாழில்வளாகங்கள் த�க்கக்
�டா�. இத்தைகய ெசயல்கள�ல் ஈ�படலாமா ேவண்டாமா என்பைத ெதாழிலாளர்கள் தாங்களாகேவ ��� ெசய்ய ேவண்�ம்.

F. மன�தேநய அ���ைற
ெதாழில்வளாகங்கள் அைனத்�த் ெதாழிலாளர்கைள�ம் ம�யாைத�ட�ம் கண்ண�யத்�ட�ம் நடத்த ேவண்�ம். ெதாழில்வளாகங்கள் உடல்�தியான
தண்டைனைய ெதாழிலாளர்க�க்� அள�க்கக் �டா�. அல்ல� ப�ற வைக உடல் சார்ந்த அல்ல� உள்ளம் சார்ந்த திண�ப்�கைள ேமற்ெகாள்ளக் �டா�.

G. ஊதியம் & பலன்கள் மற்�ம் ேவைலக்கான நிபந்தைனகள்
ெபா�ந்தி வ�ம் சட்டங்க�க்� ஏற்ப ஊதியங்கள் மற்�ம் ��தல் ேநரப் பண�க்கான ஊதியங்கைள ெதாழில்வளாகங்கள் வழங்க ேவண்�ம்.  �ைறந்தபட்ச
சட்டப் �ர்வமான ஊதியம் அல்ல� உள்�ர் ெதாழிற்�ைற நிர்ணயங்க�க்� சமமான ஊதியம், இவற்றில் எ� அதிகேமா அதைன ஊழியர்க�க்� வழங்க
ேவண்�ம்.  ெதாழிலாளர்கள�ன அ�ப்பைட ேதைவகைள �ர்த்தி ெசய்யக் ��ய அளவ�ல் ஊதியங்கைள�ம் பலன்கைள�ம் ெதாழிலாளர்கள�ன் �ய
வ��ப்பத்�க்ேகற்ற வ�மானத்ைத�ம் வழங்�மா� ெதாழில்வளாகங்கள் ஊக்�வ�க்கப்ப�கின்றன.

H. பண� ேநரம்
ெபா�ந்தி வரக்��ய அைனத்� சட்டங்க�க்�ம் ஏற்ப பண� ேநரங்கைள ெதாழில்வளாகங்கள் நிர்ணய�க்க ேவண்�ம்.  ஆயத்த ஆைட உற்பத்தித் ெதாழிலில்
��தல் ேவைல ேநரம் என்ப� தவ�ர்க்க ��யாத ேதைவ என்பைத ��ந்� ெகாள்ள ��கிற�.  ஆனால் அேத சமயம் மன�தேநயம் மற்�ம் உற்பத்தி
நிைலைமகைள கவனத்தில் ெகாண்� இந்தக் ��தல் ேநரெமன்ப� ஒ� எல்ைலக்�ள் இ�ப்பதாக ெதாழில்வளாகங்கள் வைரய�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.

IV. பண�ய�டச் �ழல்கள்
A. ெதாழில்சார்ந்த உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்�

பண�ய�டச் �ழல் சார்பாக ெபா�ந்திவரக் ��ய அைனத்�ச் சட்டங்கள் மற்�ம் ெநறி�ைறகைள ெதாழில்வளாகங்கள் கட்டாயமாக ப�ன்பற்ற
ேவண்�ம்.ெதாழிலாளர்க�க்� பா�காப்பான மற்�ம் ஆேராக்கியமான பண�ய�டச் �ழைல அள�க்க ேவண்�ம்.

B. தங்�மிட வசதி (ெபா�ந்தி வ�மானால்)
ெதாழிலாளர்க�க்� வ �ட்� வசதிைய ஏற்ப�த்தித் த�கின்ற ெதாழில்வளாகங்கள் அவற்ைற �த்தமாக�ம் பா�காப்பாக�ம் பராம�க்க ேவண்�ம்.

ெபா�ந்திவரக் ��ய சட்டங்கள், ெநறி�ைறகள் மற்�ம் சிஓவ�சி ஆகியவற்�க்� ஏற்றதாக ெசயல்பா�கள் இ�ப்பைத உ�தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ெபா�த்தமான 
இயக்�தல் கட்�ப்பா�க�டன் வ�வைமக்கப்பட்ட ந��த்த நிைலயான ேமலாண்ைம அைமப்�கைள ெதாழில்வளாகங்கள் நிர்மாண�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.

V. ேமலாண்ைம அைமப்�கள்


