
Nike ನಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ರ�ೇಖ�ಯಿಲಲಿದಿದ್ದರೂ, ಅಲ�ೂಲಿಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆರಂಭ ರ�ೇಖ� ಇದ� 
ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಮಗ� ನಂಬಿಕ�ಯಿದ�.

ಗುತಿತಿಗ� ಕಾಖಾಖಾನ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನಮ್ಮ ಕ�ಲಸವು ಯಾವತಿತಿಗೂ ವೃದಿಧಿಯಾಗುತಿತಿದ� ಎಂಬುದನುನು 
ಅರಿತುಕ�ೂಂಡು, ಈ ನೇತಿ ಸಂಹಿತ�ಯು ನಮ್ಮ ಕಾಖಾಖಾನ�ಯ ವಿತರಕರ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗಿರುವ 
ನರಿೇಕ�ಷೆಗಳನುನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತತಿದ� ಮತುತಿ ವರ್ಖಾಸುತತಿದ� ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯಂದು ಕಾಖಾಖಾನ�ಯೂ 
ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕಾದ ಕನಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ನರೂಪಿಸುತತಿದ�. 

NIKE, Inc. ನ ಸಂಪನೂ್ಮಲ ಪೂರ�ೈಕ� ತಂತ್ರಗಳನುನು ನಾವು ಹ�ೇಗ� ಅನುಷಾ್ಠನಗ�ೂಳಿಸಬ�ೇಕು, 
ಕಾಖಾಖಾನ�ಗಳ ನವಖಾಹಣ�ಯನುನು ಹ�ೇಗ� ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಮತುತಿ ಯಾವ 
ಕಾಖಾಖಾನ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� Nike ಒಡನಾಟವನುನು ಮುಂದುವರಿಸಬ�ೇಕ�ಂಬುದನುನು ನಾವು 
ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟನುನು ವೃದಿಧಿಸುವುದು ಹ�ೇಗ� ಎಂಬುದಕ�ಕೆ ಈ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ�್ದೇಶವಾಗಿರುತತಿದ�.

ಸಂಪನೂ್ಮಲ ಪೂರ�ೈಕ� ಮತುತಿ ತಯಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಆದಶಖಾಗಳನುನು 
ರೂಪಿಸುವಾಗ, ಈ ಕನಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ತಯಾರಿಕಾ ಮುಂದಾಳುತ್ವ, 
ನರಂತರ ಸುಧಾರಣ� ಮತುತಿ ಸ್ವಯಂ-ಆಡಳಿತವು ತಳಹದಿ ಎಂಬುದನುನು ಅರಿತುಕ�ೂಳುಳುವ 
ಕಾಖಾಖಾನ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನಾವು ಕ�ಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ�್ದೇಶ ಹ�ೂಂದಿದ�್ದೇವ�. 

ಸಂಹಿತ�ಯಾಚ�ಗ�, ನಮ್ಮ ಗುತಿತಿಗ� ಕಾಖಾಖಾನ�ಗಳಿಗ� ಅವಲಂಬಿತ, ಹಸಿರುಭರಿತ, 
ಹ�ಚುಚು ಸಶಕತಿ ಮತುತಿ ನಾ್ಯಯೇಚಿತವಾದ ವಿತರಣಾ ಸರಣಿಯನುನು 
ನರ್ಖಾಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುತಿತಿಗ� 
ಕಾಖಾಖಾನ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಕ�ೈಜ�ೂೇಡಿಸಲು Nike ಬದಧಿವಾಗಿರುತತಿದ�. 
ಮತುತಿ ನಾವು ಕಾಯಾಖಾಚರಣ� ಮಾಡುತಿತಿರುವ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾಕ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಸಿಥಿತಿಗಳ 
ವ್ಯವಸಿಥಿತ ಬದಲಾವಣ�ಯನುನು ತರಲು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ, ಸರಕಾರಗಳು, ಮತುತಿ ಖಾಸಗಿ 
ವಲಯದ�ೂಂದಿಗ� ಕ�ೈಜ�ೂೇಡಿಸುವುದನುನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ�ತಿೇವ�. 

ತಾ್ಯಜ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳನುನು ಜವಾಬಾ್ದರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, 
ಕಾರ್ಖಾಕರ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಬ�ಂಬಲ್ಸುವುದು, ಮತುತಿ ಕಾರ್ಖಾಕರು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಕಾಯಖಾಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರರ್ಸುವ ಗುರಿಗಳಿಗ� Nike ನ ಬದಧಿತ�ಯನುನು ನಮ್ಮ ಗುತಿತಿಗ� 
ಕಾಖಾಖಾನ�ಗಳೊ ಹಂಚಿಕ�ೂಳಳುಬ�ೇಕ�ಂದು ನಾವು ನರಿೇಕ್ಷೆಸುತ�ತಿೇವ�. ಇದನುನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು 
ಪಾರದಶಖಾಕತ�, ಸಹಯೇಗ ಮತುತಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲುದಾರಿಕ�ಗಳು 
ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ�ತಿೇವ�. 

ನಮ್ಮ ನೇತಿ ಸಂಹಿತ�ಯು ಈ ಗುರಿಗಳನುನು ತಲುಪಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವ�ಂದು ನಾವು ನಂಬುವ ಈ ಕ�ಳಗಿನ 
ನದಿಖಾಷ್ಟವಾದ ಕನಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ� ನಮ್ಮ ಗುತಿತಿಗ� ಕಾಖಾಖಾನ�ಗಳನುನು ಬದಧಿವಾಗಿಸುತತಿವ�.

SNIKE, Inc. ನೇತಿ ಸಂಹಿತ�ಯು

ಉದ�ೂ್ಯೇಗವು ಸ್ವಯಂಪ�್ರೇರಿತ 
ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಕಾರಾಗೃಹದ ದುಡಿಮೆ, ಕರಾರಿನ ದುಡಿಮೆ, ಜೇತದ ದುಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ಜೇತದ ದುಡಿಮೆಯೂ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯನುನು ಬಳಸುವುದಿಲಲಿ. 
ವಿದ�ೇಶೇ ಕಾರ್ಖಾಕರ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಶುಲಕೆಗಳೊ ಸ�ೇರಿದಂತ�, ಅವರ ನೌಕರಿಯ ಅಹಖಾತ�ಯ ಶುಲಕೆಗಳಿಗ� ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿರುತಾತಿರ�.

ನೌಕರರ ವಯೇರ್ತಿ 16 ಅಥವಾ ಹ�ಚುಚು 
ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಕನಷ್ಠ 16 ವಷಖಾ ಅಥವಾ ಕಡಾಡಾಯ ಶಕ್ಷಣ ಪೂಣಖಾಗ�ೂಳಿಸುವ ವಯಸುಸು ಅಥವಾ ಆಯಾ ದ�ೇಶದ ಕಾರ್ಖಾಕತನದ ಕಾನೂನುಬದಧಿ ವಯಸುಸು, ಯಾವುದು ಹ�ಚ�ೂಚುೇ ಅದರ ಆಧಾರದ 
ಮೆೇಲ� ಕಾರ್ಖಾಕರನುನು ನಯೇಜಸಬ�ೇಕು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಖಾಕ�ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸುನ ಉದ�ೂ್ಯೇಗಿಗಳನುನು ನ�ೇರ್ಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. 

ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಭ�ೇದಭಾವ ತ�ೂೇರುವುದಿಲಲಿ
ಲ್ಂಗ, ವಗಖಾ, ಧಮಖಾ, ವಯಸುಸು, ಅಂಗವಿಕಲತ�, ಲ�ೈಂಗಿಕ ಸಿಥಿತಿ, ಗರ್ಖಾಣಿಸಿಥಿತಿ, ವ�ೈವಾಹಿಕ ಸಿಥಿತಿ, ರಾಷ್ಟ್ೇಯತ�, ರಾಜಕ್ೇಯ ಅರ್ಪಾ್ರಯ, ಕಾರ್ಖಾಕ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಸಾಮಾಜಕ ಅಥವಾ 
ಜನಾಂಗಿೇಯ ಮೂಲ ಅಥವಾ ದ�ೇಶದ ಕಾನೂನನಂದ ರಕ್ಷೆತವಾಗಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಥಿನಮಾನಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಲ್, ಪರಿಹಾರ, ಬಡಿತಿ ಅಥವಾ ಶಸುತಿ ಸ�ೇರಿದಂತ�, ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರ 
ನೌಕರರು ಉದ�ೂ್ಯೇಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ಭ�ೇದಭಾವಕ�ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲಲಿ.

ಒಕೂಕೆಟ ಮತುತಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಚೌಕಾಸಿಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತತಿದ�
ಉತಾ್ಪದನಾ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳಡಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಟ್್ಟಗ�, ತನನು ನೌಕರರ ಒಕೂಕೆಟ ಮತುತಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಚೌಕಾಸಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಗೌರವಿಸುತಾತಿರ�. ಇದು 
ಯಾವುದ�ೇ ದೌಜಖಾನ್ಯ, ಮಧ್ಯಪ್ರವ�ೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿೇಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳಿಲಲಿದ� ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಖಾಕ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಖಾಕ ಸಂಘಟನ�ಗಳನುನು ರಚಿಸುವುದನುನು ಮತುತಿ 
ಸ�ೇರುವುದನುನು ಒಳಗ�ೂಂಡಿರುತತಿದ�.

ವ�ೇತನ ಮತುತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಸೂಕತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತತಿದ� 
ದ�ೇಶದ ಕಾನೂನನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕನಷ್ಠ ವ�ೇತನವನಾನುದರೂ ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರ ನೌಕರರಿಗ� ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತತಿದ� ಮತುತಿ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತುತಿ ರಜ�ಗಳನುನು, ಶಾಸನಬದಧಿವಾಗಿ 
ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿರುವ ಲಾಭಗಳನುನು ಹಾಗೂ ಉದ�ೂ್ಯೇಗ ಅವರ್ ಕ�ೂನ�ಗ�ೂಂಡಾಗ ಶಾಸನಬದಧಿವಾದ ಕರಾರು ಸಮಾಪಿತಿ ವ�ೇತನವನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತತಿದ�. ವ�ೇತನದಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಶಸುತಿಕ್ರಮದ 
ಕಡಿತಗಳು ಇರುವುದಿಲಲಿ. 

ದೌಜಖಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದುಬಖಾಳಕ�ಗಳನುನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ
ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರ ನೌಕರರನುನು ಘನತ� ಮತುತಿ ಗೌರವದಿಂದ ನ�ೂೇಡಿಕ�ೂಳಳುಲಾಗುತತಿದ�. ನೌಕರರನುನು ದ�ೈಹಿಕ, ಲ�ೈಂಗಿಕ, ಮನ�ೂೇವ�ೈಜಾಞಾನಕ ಅಥವಾ ಬ�ೈಗುಳದ ದೌಜಖಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದುಬಖಾಳಕ�ಗ� 
ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ.

ಕ�ಲಸದ ಅವರ್ಯು ಅರ್ಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲಲಿ
ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರ ನೌಕರರು ವಾರಕ�ಕೆ 60 ಗಂಟ�ಗಿಂತ, ಅಥವಾ ಉತಾ್ಪದನಾ ದ�ೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳಡಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ನಯರ್ತ ಹಾಗೂ ಓವರಟ�ೈಂ ಗಂಟ�ಗಳಿಗಿಂತ, ಯಾವುದು 
ಕಡಿಮೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆಂತ ಹ�ಚುಚು ಗಂಟ� ಕ�ಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಯಾವುದ�ೇ ಓವರಟ�ೈಂ ಗಂಟ�ಗಳು ಒಮ್ಮತಾರ್ಪಾ್ರಯದಿಂದ ಇರುತತಿವ� ಮತುತಿ ಪಿ್ರೇರ್ಯಂ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನೂನು 
ನೇಡಲಾಗುತತಿದ�. ಪ್ರತಿೇ ಏಳು-ದಿನದ ಅವರ್ಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗ� ಕನಷ್ಠ 24 ಸತತ ಗಂಟ�ಗಳ ವಿರಾಮವನುನು ನೇಡಲಾಗುತತಿದ�.

ಖಾಯಂ ನೌಕರಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತಿದ�
ದ�ೇಶದ ಕಾನೂನು ಮತುತಿ ಶಷಾ್ಟಚಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಥಿಪಿಸಲಾದ ಮಾನ್ಯವಾದ ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧದ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ನವಖಾಹಿಸಲಾಗುತತಿದ�. Nike-ಬಾ್ರ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂರ್ತ ಉತ್ಪನನುದ 
ಉತಾ್ಪದನ�ಗಾಗಿ ಗುತಿತಿಗ�ದಾರ ಯಾವುದ�ೇ ಮನ�ಕ�ಲಸದ ವ್ಯವಸ�ಥಿಯ ಬಳಕ� ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ.

ಕಾಯಖಾಸಥಿಳವು ಆರ�ೂೇಗ್ಯಕರ ಮತುತಿ ಸುರಕ್ಷೆತವಾಗಿರುತತಿದ�
ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಸುರಕ್ಷೆತ, ನಮಖಾಲ ಮತುತಿ ಆರ�ೂೇಗ್ಯಕರ ಕಾಯಖಾಸಥಿಳ ವ್ಯವಸ�ಥಿಯನುನು ಒದಗಿಸುತಾತಿರ� ಮತುತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸದ ಸಂದಭಖಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅದಕ�ಕೆ ಸಂಬಂರ್ಸಿದ ಅಥವಾ 
ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಾಯಾಖಾಚರಣ�ಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಘಾತಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಯ ಉಂಟಾಗುವುದನುನು ತಡ�ಯಲು ಸೂಕತಿವಾದ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳುಳುತಾತಿರ�. 
ಎಲಲಿ ನೌಕರರ ಸುರಕ್ಷತ� ಹಾಗೂ ಆರ�ೂೇಗ್ಯದ ಸಂಭವನೇಯ ಅಪಾಯಗಳನುನು ಪತ�ತಿ ಹಚುಚುವ, ತಡ�ಯುವ ಮತುತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವ ವ್ಯವಸ�ಥಿಗಳನುನು ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಹ�ೂಂದಿರುತಾತಿರ�.

ಪರಿಸರದ ಮೆೇಲ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಕನಷ್ಠಗ�ೂಳಿಸಲಾಗುತತಿದ�
ವಾಯು ಹ�ೂರಸೂಸುವಿಕ�ಗಳು, ಘನ/ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಮತುತಿ ನೇರಿನ ವಿಸಜಖಾನ� ಸ�ೇರಿದಂತ�, ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಬಖಾಂಧನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯತ�ಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು 
ಮಾನವ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ಮತುತಿ ಪರಿಸರವನುನು ರಕ್ಷೆಸುತಾತಿರ�. ಪರಿಸರದ ಮೆೇಲಾಗುವ ಋಣಾತ್ಮಕ ಕಾಯಾಖಾಚರಣಾ ಪ್ರಭಾವಗಳನುನು ಶಮನಗ�ೂಳಿಸಲು ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಸೂಕತಿವಾದ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸುತಾತಿರ� ಹಾಗೂ ಪಾರಿಸರಿಕ ನವಖಾಹಣ�ಯನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರರ್ಸುತಾತಿರ�.

ಸಂಹಿತ�ಯನುನು ಪೂಣಖಾವಾಗಿ ಅನುಷಾ್ಠನಗ�ೂಳಿಸಲಾಗುತತಿದ�
Nike ನ�ೂಂದಿಗ� ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಷರತಿತಿನಂತ�, ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಈ ಸಂಹಿತ� ಮತುತಿ ಜ�ೂತ�ಗಿರುವ ಸಂಹಿತ�ಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನು ಹಾಗೂ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರಕ�ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ 
ಕಾನೂನುಗಳನುನು ಅನುಷಾ್ಠನಗ�ೂಳಿಸುತಾತಿರ� ಮತುತಿ ಏಕ್ೇಕೃತಗ�ೂಳಿಸುತಾತಿರ� ಹಾಗೂ ದೃಢೇಕರಣಕ�ಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೇಲನ�ಗ� ಸಲ್ಲಿಸುತಾತಿರ�. ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರು ಈ ಸಂಹಿತ�ಯನುನು, ಅದರ ನೌಕರರ 
ಭಾಷ�ಯ(ಗಳ)ಲ್ಲಿ, ಎಲಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಖಾಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಸುತಾತಿರ�, ಈ ಸಂಹಿತ�ಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದ�ೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ನೌಕರರ ಹಕುಕೆಗಳು ಮತುತಿ ಕಟು್ಟಪಾಡುಗಳನುನು 
ಪ್ರಕಟ್ಸುತಾತಿರ�; ಮತುತಿ Nike ಬಾ್ರ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂರ್ತ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಉಪ-ಗುತಿತಿಗ�ದಾರರೂ ಇದನುನು ಅನುಸರಿಸುತಾತಿರ� ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೂಳುಳುತಾತಿರ�.

ಆಗಸ್್ಟ 2010Kannada




