
ادائیگی اور اجرتیں

کی تکم اجرقانونی کم از کممستقل کام کے ہفتے میں آپ کو 

اس کے عالوہ، آپ کو خاص فائدے، ادائیگی کرنی چاہئے۔

لق جیسے بیماری کی تنخواہ یا والدین کے االؤنس سے متع

دیگر سبھی قانونی تقاضوں کا حق حاصل ہے۔

کام کے اوقات

سے زائد گھنٹے48، آپ کو کام والے ہفتے میںعام طور پر 

کام کرتے ہیں، تو فیاوورٹائماگر آپ کام نہیں کرنی چاہئے۔

رضاکارانہ آپ کو سے زائد نہیں ہونی چاہئے۔گھنٹے60ہفتہ 

ے اس کے لیکے لیے اتفاق کرنا چاہیے اور طور پر اوور ٹائم

آپ کو ہفتے میں کم از کم ایک چھٹیکی جانی چاہئے۔ادائیگی

لینے کا حق حاصل ہے۔

کاروباری اخالقیات

نقومی قوانیہے کہ سبھی سپالئرز متوقع

۔کی تعمیل کریں گےمعیاراتقابل اطالق بین االقوامیاور 

ی دھوکہ دہی، بدعنوانی، اور کسی بھی قسم کے غلط فوائد ک

فراہمی ممنوع ہیں۔

انسانی کام کے حاالت

یش کام پر عزت کے ساتھ پایک مالزم کی حیثیت سے، آپ کو 

آپ کی عزت و وقار، رازداری، اور ذاتی آنے کا حق حاصل ہے۔

شخصیت کو پامال نہیں کیا جانا چاہئے۔

صحت اور تحفظ

آپ کےکہ آپ کا آجر اس بات کی ضمانت دینے کا ذمہ دار ہے 

ں آپ کی صحت کو خطرے میں نہیمحفوظ ہے اور کام کی جگہ

۔، مثال کے طور پر کم روشنی یا شور کے ذریعےڈالتی ہے

کے لیے صاف اور الگ ہونے عورتوںاور بیت الخال مردوں

؛ ہیںاستعمال کر سکتےآپ کسی بھی وقت بیت الخالء چاہئیں۔

آپ کو شاید آپ کا آجر اس کو ممنوع یا ریگولیٹ نہ کرے۔

حفاظتی سامان کا حق حاصل ہے بشرطیکہ آپ کے کام کے

لیے ضروری ہو۔

چائلڈ لیبر کی ممانعت

ایک !کسی بچے کو مالزمت پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے

ہونی سال15مالزم کی حیثیت سے، آپ کی عمر کم از کم 

اور ضروری تعلیم مکمل کی ہو۔چاہیے 

مجبور لیبر کی ممانعت

یہاں آزادانہ طور پر کام ایک مالزم کی حیثیت سے، آپ نے 

ادا اور آپ کو داخلے کی کوئی فیسکرنے کو پسند کیا ہے

کوئی بھی آپ کو آپ کی مرضی کے خالف نہیں کرنی پڑی۔

آپ یہاں یا کہیں اور کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

دےبالجھجھک کسی بھی وقت اپنی مالزمت سے استعفٰی 

آپ کی شناختی دستاویزات آپ کے قبضے میںسکتے ہیں۔

ہیں۔

ایسوسی ایشن اور اجتماعی سودے بازی کی آزادی

ایک مالزم کی حیثیت سے، قانون کے مطابق اجازت دیے 

یںمالزم کی تنظیموں میں شامل ہو سکتے ہجانے کے بعد آپ 

ے ہیں۔اور مالزمین کے مقاصد کے لیے تنظیمیں قائم کر سکت

کا آپ کو کام کے حاالت، خاص طور پر اجرت پر تحقیق کرنے

ہیں حق حاصل ہے، اور ایسا کرنے پر کوئی بھی آپ کو سزا ن

دے سکتا۔

ماحول کا تحفظ

ے کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے ہونے والآپ کے آجر کو 

کم سے کم، ماحولیاتی تحفظ ۔ماحولیاتی اثرات کو کم کرنا ہوگا

قدرتی وسائل کو کے قوانین اور ضوابط کی تعمیل ہونی چاہیے۔

مستحکم اور موثر طریقے سے استعمال کیا جانا چاہئے۔

لوگوں، جانوروں اور ماحول کا تحفظ ہماری اولین ترجیح 

ہے۔

عزت اور وقار

ہے کہ آپ کےآپ کو حق حاصلایک مالزم کی حیثیت سے، 

ساتھ آپ کی عمر، جنس، جلد کے رنگ، واقفیت، عقلی یا 

، جسمانی معذوری، اصل، قومیت، ریس یا نسل، سماجی گروپ

ا دیگر مذہب یا عالمی نظریہ، سیاسی رائے، یونین میں رکنیت ی

اانصاف کے ساتھ رویہ کیذاتی خصوصیات سے قطع نظر 

، کسی کو بھی آپ کو جنسی طور پر ہراساں کرنےجائے ۔

یہی بات کا حق حاصل نہیں ہے۔بدسلوکی کرنےیا چھونے

پر بھی اطالق ہوتی ہے۔فسیاتی زیادتییا نزبانی

سپالئر کا ضابطہ اخالق
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ے سانسانی حقوقیا کام کے حاالت، حقوقکیا آپ کو اپنے 

درپیش ہیں؟شکایات یا سواالتمتعلق 

سے آزاد اور مفت وسل بلور سسٹمکے

آپ !وسل بلور سسٹم ہر کسی کے لیے کھال ہےرابطہ کریں۔

رکھا جائے گا۔خفیہخدشات کو 

ے حاصل کرنے ک( مختلف زبانوں میں)رابطہ کی تفصیالت 

:کوڈ اسکین کریںلیے 

:سے رابطہ کریںیا براہ راست 

یا مندرجہ ذیل لنک کے 

:ذریعے حاصل کریں

شکایت کرنے کے طریقے
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