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۸۰۰۰ سماجی احتساب  
االقوامی ضابطہ کاربین   

امی سماجی احتسابو منجانب: بین االق  

۲۰۱۴جون   
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( پر سبقت حاصل ےہ۲۰۰۸اور  ۲۰۰۴، ۲۰۰۱پچھلی تبدیلی )  

اور اسکی اضافی دستاویزات کی سرکاری زبان انگریزی ےہ۔ مختلف دستاویزات  ضابطہ کار اس بین االقوامی 

  میں تضاد کی صورت میں انگریزی دستاویز مستند رےہ گی۔
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۸۰۰۰اے-ایس  

 بین االقوامی ضابطہ کار
کے متعلق ضابطہ کار اس   
، جو چوتھی جاری کردہ تبدیلی ےہ ےہ(  میں پڑتال کا رضاکارانہ ضابطہ کار کی جانچ )جو کہ تیسرے فریق  ۸۰۰۰اے-یہ ایس

لےی ضروری اقدامات کا تعی   بھی ادارےکس ی  کے قوو  کا نفان کرتی ےہکے  یا بہتری، کام کی جگہ کی قالت  ذ ج  میں کارکووں 

۔اور انتظامی نظام شامل ہیں۔ تاہم، جانچ پڑتال صرف مخصوص کارگاہوں پر دستیاب ےہ  

کے اعالمیہکے بن ضابطہ کار اس  ، توظیم برائے مزدوراں کی مجالس برائے انسانی قوو ، بین االقوامی یادی عواصر اقواِم متحدہ 

کے بین االقوامی اطوار اور ملکی قوانین برائے مزدوراں ہیں لےی معیاری دستاویزات ایسانسانی قوو   کے   اے-۔ جانچ پڑتال 

اس ضابطہ کار کی  دستاویزکی رہنما  ۸۰۰۰اے-ایسہیں۔ مذید برآں،  کا ضمیمہ ردگیمعیارِ کارک اور  کا ضابطہ کار  ۸۰۰۰:۲۰۱۴

 تعمیل میں سہولت مہیا کرتی ےہ۔

 

لےی  کے جانچ کردہ اداروں ۸۰۰۰اے-دستاویز ےہ جو کہ ایس ایک معیاری معیارِ کارکردگی کا ضمیمہ ۸۰۰۰اے-ایس کم از کم کے 

 کارکردگی کی توقعات کا تعی  ن کرتی ےہ۔  ایس-اے۸۰۰۰ معیارِ کارکردگی کا ضمیمہ ایس-اے-آئی ویب سائٹ پر دستیاب ےہ

لےی ضروری اقدامات کی تشریح کے ضابطہ کار  ۸۰۰۰اے-ایس کی رہنما دستاویز ۸۰۰۰اے-ایس جس ےہ فراہم کرتی اور اسکے 

کے طریوہ کا نے  کی تصدیق چاہےن والی توظیموں اور  ۸۰۰۰اے-ں ایسر کی مثالیں دی گئی ہیں؛ مذید برآمیں توقعات کو پورا کر

لےی دستورالعمل بھی ےہ۔ ایس-اے۸۰۰۰ کی رہنما دستاویز ایس-اے-آئی ویب سائٹ پر دستیاب ےہ کے   جانچ کاروں 

 

لےی اصولی طور پر دستیاب ےہ، مگر ایسصدیق ہر ملک اور ہرصوعت عالمی ےہ اور اس کی ت کا نفاذ ۸۰۰۰اے-ایساگرچہ   ۸۰۰۰اے-کے 

ک-اے-بھی شامل ہیں۔ ایس مستثویاتکی تصدیق میں کچھ  کے مطابق کچھ صوعتوں میں ضابطہ کار  کے مشاورتی بورڈ  ے ضروری آئی 

اقدامات کو الگو کرنا صوعتی اطوار اور تکویکی ضروریات کی وجہ سے خاص طور پر مشکل ےہ۔ موجودہ مستثویات کی فہرست ایس-اے-

 آئی ویب سائٹ پر دستیاب ےہ۔

کو قاالت کی تبدیلی کی وجہ سے باقاعدگی سے تبدیل کیا جاتا ےہ۔ اس تبدیلی میں تصحیح اور دلچسپی رکھےن والی جماعتوں  ۸۰۰۰اے-ایس

رہنما اور  معیارِ کارکردگی کا ضمیمہیہ ضابطہ کار، سے موصول کردہ بہتری کی تجاویز کو شامل کیا جاتا ےہ۔ امید کی جاتی ےہ کہ 

گے دستاویز تے رہیں   ۸۰۰۰اے-آئی آپکی تجاویز کا بھی استوبال کرتا ےہ۔ ایس-اے-۔ ایسشراکت داروں کی مدد سے مسلسل بہتر ہو

میل یا پتہ پر تحریری تبصرہ ارسال -ای دیےن کیلئے مودرجہ ذیلپر آراء  رہنما دستاویزاور  معیارِ کارکردگی کا ضمیمہضابطہ کار، 

 کریں۔

آئی-اے-ایس  

 بین االقوامی سماجی اقتساب
© SAI 2014  

آئی سے پیشگی تحریری اجازت -اے-ضابطہ کار صرف اس ی صورت میں دوبارہ جاری کیا جا سکتا ےہ اگر ایس ۸۰۰۰اے-ایس

قاصل کی گئی ہو  

SAI 

15 West 44th Street 
6th Floor 

New York, NY 10036 
USA 

+1-212-684-1414 
+1-212-684-1515 (facsimile) 

e-mail:  info@sa-intl.org  

http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1459
http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1459
http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1459
http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1459
mailto:info@sa-intl.org
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۸۰۰۰اے-ایس  

 بین االقوامی ضابطہ کار
 مضامین

تعارف – ایک  

وسعت اور  موصد ۔۱  

نظام انتظامی ۔۲  

تشریحات انکی اور  عناصر اصولی – دو   

سماجی احتساب کی ضروریات –چار  اتتعریف –تین    

طفل مزدوری ۔۱ یوینی بوانا۔ ۱   

جبری یا الزمی مشوت ۔۲ کر سکوا۔ ۲   

طفل۔ ۳  آزادی اور اجتماعی سوداکاری کا قق معاونت کی ۔۳  

صحت اور قفاظت ۔۴ ت۔ ۴  طفل مشو   

امتیازی سلوک ۔۵ اجتماعی سوداکاری ۔ ۵   

تادیبی کاروائی ۔۶ اصالحی عمل۔ ۶   

اوقاِت کار ۔۷ اقتیاطی عمل۔ ۷   

اجرت ۔۸ جبری یا الزمی مشوت۔ ۸   

انتطامی نظام ۔۹ گھریلو کارک ۔ ۹   

انسانی بیوپار۔ ۱۰   

دلچسپی رکھےن والی جماعتیں۔ ۱۱   

کفافی اجرت ۔۱۲   

غیرمطابوت ۔۱۳   

توظیم ۔۱۴   

عملہ ۔۱۵   

مزدور  ۔۱۶   

برائے فراہمی روزگار نجی ادارہ ۔۱۷   

شوتطفل م انسداِد  ۔۱۸   

خطرے کی تشخیص ۔۱۹   

نمائودہ کارک  ۸۰۰۰اے-ایس ۔۲۰   

سماجی کارکردگی ۔۲۱   

شراکت داروں کی مشغولیت ۔۲۲   

رسدکار / ذیلی معاہدہ کار  ۔۲۳   

ذیلی رسدکار ۔۲۴   

کارک  توظیم ۔۲۵   

نوعمر کارک  ۔۲۶   
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۸۰۰۰اے-ایس  

 بین االقوامی ضابطہ کار
 

تعارف  –ایک   

  مقصد اور وسعت ۔۱

کے اعالمیہ برائے  کا موصد ۸۰۰۰اے-ایسمقصد:  کے اقواِم متحدہ  انسانی قوو ، بین االقوامی توظیم برائے مزدوراں 

کے مطابق کے بین االقوامی اطوار اور ملکی قوانین برائے مزدوراں  رضاکارانہ، قابِل پڑتال  اجتماعات، انسانی قوو  

الے عملے کو محفوظ اور بااختیار بوایا جضابطہ کار  نے و کے اختیار میں کام کر ا سکے، فراہم کرنا ےہ تاکہ ایک توظیم 

کے اپےن مالزمین، رسدکاروں، ذیلی معاہدہ  مذید برآں نے والوں بشمول ادارے  ادارے کو مصووعات اور خدمات فراہم کر

ذ نفاد یہ ےہ کہ ادارہ اس ضابطہ کارکا ر اثرانداز ہوا جا سکے۔ اسکا موصکاروں اور گھریلو کارکووں پدکاروں، زیلی رس

کے ذریعے کرے گا۔   ایک مواسب اور مؤثر انتظامی نظام 

 

کے ادارے کیلئےیہ ہ وسعت: ِل ) ر قسم  یا صوعتی قسم( بین االقوامی طور پر  وقوع قطع نظر اسکا حجم، جغرافیائی مح 

 نافذالعمل ےہ۔

 

انتظامی نظام ۔۲  

الے  –انتظامی نظام  –کے جائزے میں اس عوصر  کے آگے دیے گئے آٹھ عواصر  ۸۰۰۰اے-ایس کے قو کو نفاذ اور نگرانی 

ئے ایس کے  ۸۰۰۰اے-سے مرکزی قیثیت قاصل ےہ۔ انتظامی نظام کس ی بھی ادارے کیلئے مسلسل بہتری اپواتے ہو

 قصول اور اسے برقرار رکھےن کا عملی نوشہ فراہم کرتا ےہ جسے سماجی کارکردگی بھی کہا جاتا ےہ۔

کے انتظا کے نفاذ  کے نفاذ میں اس ترجیح کی ضرورت ےہ کہ اس ضابطہ کار  عمل میں کارکووں اور انتظامیہ می نظام 

 یوینی بوانے اور غیر مطابوت کی  برقرار رکھا جائے۔ یہ مسلسل تعمیل کو مشترکہ شمولیت کو قائم کیا جائے اور  کی

لےی خاص اہمیت کا قامل ےہ شاندہ ی و ن کے  ۔تصحیح   
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۸۰۰۰اے-ایس  

 بین االقوامی ضابطہ کار

نکی تشریح –دو 
ُ
اصولی عناصر اور ا  

جہ صوعتی معیار، تسلیم کی گئی دیگر ضروریات اور اس ضابطہ کار پر  ادارہ موامی، ملکی اور دیگر الگو قوانین، مرو 

جب یہ قوانین، معیار اور ادارے کی جانب سے تسلیم کی گئی ضروریات ایک ہ ی مسئلے پر توجہ دالئیں عمل پیرا رےہ گا۔ 

لےی سب سے سازگار قل الگو ہو گا۔تو اس صورت میں  کے  کارکووں    

 ادارہ مودرجہ ذیل بین االقوامی عواصر کا بھی لحاظ رکھے گا

(نجی ادارے برائے فراہمئ روزگار) ۱۸۱س او مجل-ایل-آئی  ۱۱۶)صوعتی اوقاِت کار( اور سفارش  ۱ ساو مجل-ایل-آئی 

 )اوقاِت کار میں کمی(

ت ) ۱۸۲ ساو مجل-ایل-آئی (کی بدتری  اقسامطفل مشو  ت( اور  ۲۹س او مجل-ایل-آئی  ت  ۱۰۵ )جبری مشو  )جبری مشو 

 کی تنسیخ(

ظ) ۱۸۳ ساو مجل-ایل-آئی (زچگی کا تحف  (معاونت کی آزادی) ۸۷س او مجل-ایل-آئی   

اور  وی/ ایڈز -آئی-ایچکا ضابطۃ اخال  برائے س او مجل-ایل-آئی

 دنیائے مالزمت

(قق اور اجتماعی سوداکاری توظیم کا ) ۹۸ ساو مجل-ایل-آئی  

امتیازی ) ۱۱۱( اور مساوی اجرت) ۱۰۰س او مجل-ایل-آئی عالمی اعالمیہ برائے انسانی قوو  

(مالزمت اور پیشہ –سلوک   

کم از کم ضوابِط  –سماجی تحفظ ) ۱۰۲ ساو مجل-ایل-آئی بین االقوامی عہد برائے معاش ی، سماجی اور ثوافتی قوو  

(کار  

عہد برائے شہری اور سیاس ی قوو  بین االقوامی  ر ) ۱۳۱س او مجل-ایل-آئی  (کم از کم اجرت کا تور   

( نمائودہ کارک ) ۱۳۵ ساو مجل-ایل-آئی اقواِم متحدہ کی مجلس برائے قووِ  اطفال  

(کم از کم عمر) ۱۴۶اور سفارش  ۱۳۸ ساو مجل-ایل-آئی  نسوانی امتیاز قواِم متحدہ کی مجلس برائےخاتمہِء ا  

نسلی امتیاز اقواِم متحدہ کی مجلس برائےخاتمہِء  پیشہ ورانہ صحت ) ۱۶۴اور سفارش  ۱۵۵س او مجل-ایل-آئی 

(و قفاظت  

کے رہوما اصول برائے کاروبار اور انسانی قوو    –پیشہ ورانہ آبادکاری اور مالزمت ) ۱۵۹ ساو مجل-ایل-آئی اقواِم متحدہ 

( معذور اشخاص  

( موامی اور قبائلی افراد) ۱۶۹ ساو مجل-ایل-آئی   

( گھریلو کام) ۱۷۷ ساو مجل-ایل-آئی   
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۸۰۰۰اے-ایس  

 بین االقوامی ضابطہ کار

ی یا موطوی ترتیب میں()قروِف تہج  تعریفات  – تین  

تے ہیں یقینی بنانا: کے الفاظ الزمی ضرورت کو ظاہر کر ۔اس ضابطہ کار میں "یوینی بوانے"   ۱-  

کے الفاظ اجازت کو کر سکنا:  تے ہیںاس ضابطہ کار میں "کر سکےن"  ۔ظاہر کر ۔۲   

نے کی کم از کم عمر موامی قانون میں  ۱۵ہر فرد جس کی عمر  فل:ِط  سال سے کم ہو، تا آنکہ الزمی تعلیم اور کام کر

  اس سے ذیادہ طے کی گئی ہو، اس صورت میں
ٌ
۔بڑی  عمر الگو ہو گینسبتا  

۔۳  

ت:ِط 
ّ
کے مطابق عمر سے ہر کام جس کو ایک ِط  فل مشق او -ایل-سوائے آئیپہلے سرانجام دے، مافل اوپر دی گئی تعریف 

ی قد میں۔ک ۱۴۶کی سفارش   

۔۴  

کے گروہ اور ایک یا ایک سے ذیادہ کارک  توظیموں میں جرآ‘مثالایک ادارے) اجتماعی سوداکاری کا معاہدہ: ( یا آجروں 

نے واال معاہدہ جو مالزمت کی شرائط اور قاالت کی ۔وضاقت کرے ہو  

۔۵  

نے کیلئے کیا جائے اصالحی عمل: ایک ایسا عمل جو ظاہر ہو چکی عدم تعمیل کی وجہ اور بنیاد کو دور کر  

اصالحی عمل دوبارہ وقوع کو روکےن کیلئے کیا جاتا ےہ۔ نوٹ:  

۔۶  

نے کیلئے احتیاطی عمل: کیا جائے ایک ایسا عمل جو ہو سکےن والی عدم تعمیل کی وجہ اور بنیاد کو دور کر  

کو روکےن کیلئے کیا جاتا ےہ ہاقتیاطی عمل وقوع نوٹ:  

۔۷  

ت:
ّ
کے  جبری یا الزمی مشق تمام کام یا خدمت جو رضاکارانہ طور پر پیش نہ کی گئی ہو اور جسے کس ی سزا یا انتوام 

کے عوض طلب کیا جائے۔  تحت کروایا جائے یا ایسا کام جو قرض کی ادائیگی 

۔۸  

فرد جو کس ی ادارے یا رسدکار، ذیلی رسدکار یا ذیلی معاہدہ کار سے معاہدہ یافتہ ہو مگر انکی  ایک گھریلو کارکن:

 عمارت یا متعلوات پر کام نہ کرتا ہو۔

۔۹  

کے غیرقانونی انسانی ترسیل:  کے استعمال  کے یا جبر کی کس ی بھی قسم  استحصال کی غرض سے دھمکی، طاقت، دھو

، پواہ گاہ ی یا وصولی۔ذریعے سے افراد کی بھرتی، موتولی  

۔۱۰  

/اور سرگرمیوں سے منسلک یا ایک فرد یا گروہ جو کس ی ادارے کی سماجی کارکردگی یا دلچسپی رکھےن والی جماعتیں:

 متاثرہ ہوں۔

۔۱۱  

کے عوض وصول کی گئی وہ اجرت جو اس کارک   کفافی اجرت: ایک کارک  کی ایک جگہ پر ایک معیاری ہفےت میں کام 

کے معوول معیاِر زندگی کیلئے کافی ہو۔اور اسکے  معوول معیاِر زندگی میں خوراک، پانی، مکان، صحت،  خاندان 

 سواری، کپڑے اور دوسری ضروریات جس میں غیر متوقع واقعات شامل ہیں۔

۔۱۲  

ایک ضرورت کی عدم  تعمیل غیر مطابقت: ۔۱۳   

کے ،کار کی تمام ضروریات کوایک کاروباری یا غیر کاروباری توظیم جو اس ضابطہ  ادارہ: نافذ  ،بشمول اپےن مالزمین 

نے کیلئے ذمہ دار ہو۔  کے طور پر اداروں میں کمپنیاں، کارپوریش ، زرعی فارم، شراکتی کاروبار،  نوٹ:کر مثال 

 غیرسرکاری توظیمیں اور سرکاری ادارے شامل ہیں

۔۱۴  

کے  عملہ: کے تمام براِہ راست مالزمین اور معاہدے  الےادارے  نے و بشمول ُمہتمم، قکام، موتظمین،  ،تحت کام کر

الے کارکوان نے و کے تحت کام کر    نگران مالزمین، کارکوان اور معاہدے 
ٌ
کے مالزم اور  مثال چوکیدار، باورچی، داراالقامہ 

 خاکروب۔

۔۱۵  

تمام غیر انتظامی عملہ کارکن: ۔۱۶   

کے لحاظ سے مودرجہ ذیل ایک یا  کوئی توظیم، عوامی روزگار: ائے فراہمیِء نجی ادارہ بر  کے عالوہ، جو مزدوری  اداروں 

 زیادہ خدمات مہیا کرے:

۔۱۷  
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 بین االقوامی ضابطہ کار
پیشکش کا مالپکیلئے موصول عرضیوں اور  مالزمتئی شراکِت مالزمت میں قصہ دار  بےن بغیر بعدازاں ہو  -  

نے کیلئے کارکووں کی مالزمت - کی نگرانی کرے۔جو انہیں کام دے اور اس کام  ،کس ی تیسرے فریق کو فراہم کر  

کے مطابق وہ تمام اطفال جنہیں کام سے ہٹا دیا گیا ہو، انکی صحت،  اوپر دی گئی انسداِد طفل مشقت: تعریف 

 قفاظت، تعلیم اور پرورش کو ضروری بوانے کیلئے کئے گئے تمام اقدامات اور امداد۔

۔۱۸  

متعلق پالیسیوں اور طریوہ کار کی شواخت کا کس ی ادارے کی صحت، قفاظت اور مزدوری سے  خطرے کی تشخیص:

 عمل اور ان سے جڑے خطرات کی ترجیحی ترتیب۔

۔۱۹  

سے متعلوہ معامالت کی نمائودہ موتظم اور سیوئر انتظامیہ تک رسائی  ۸۰۰۰اے-ایس :نمائندہ کارکن ۸۰۰۰اے-ایس

کارکووں کی جانب سے چےن گئے ایک یا ایک سے زائد نمائودے۔ یونین شدہ کارگاہوں میں نمائودہ کارک   ،میں مددگار

کہ یونین اپوا  تسلیم شدہ تجارتی یونین میں سے ہو گا، اگر وہ خدمات دیوا چاےہ۔ اس صورت میں یقینی طور پر

نے کیل، کارک  اس موصد کو ویونین شدہ نہ ہ ہیا ادار  ےکر  نمائودہ مورر نہ زادانہ طور پر اپےن نمائودے کا ئے آپورا کر

۔کرسکےت ہیںانتخاب   

۔۲۰  

ئے۔ ۸۰۰۰اے -ایس سماجی کارکردگی: تے ہو سے متعلوہ مکمل اور برقرار رکھی گئی تعمیل، مسلسل بہتری کر ۔۲۱   

ادارہ، تجارتی دلچسپی رکھےن والی جماعتوں کی شرکت بشمول )لیک  محدود نہیں(  شراکت داروں کی مشغولیت:

یونین، کارکوان، کارک  توظیمیں، رسدکار، معاہدہ کار، خریدار، صارفین، سرمایہ کار، غیر سرکاری توظیمیں، ذرائع 

 ابالغ، موامی اور ملکی سرکاری اہلکار۔

۔۲۲  

ء یا اشیا سلسلٗہ فراہمی میں شامل دیگر ادارے اور افراد جو ادارے کو اسکی بوائی گئی :/ ذیلی معاہدہ کاررسدکار

نے والی یا اہمیت رکھےن والی اشی ۔اء یا خدمات براِہ راست فراہم کریںخدمات میں استعمال ہو  

۔۲۳  

ء یا سلسلٗہ فراہمی میں شامل دیگر ادارے اور افراد جو رسدکار کو اسکی یا ادارے کی بوائی گئی اشیا رسدکار: ذیلی

نے والی یا اہمیت رکھےن والی  ۔راست فراہم کریں اشیاء یا خدمات براہِ خدمات میں استعمال ہو  

۔۲۴  

کے قوو  اور دلچسپیوں کو فروغ اور تحفظ دیےن  :کارکن تنظیم کارکووں کی خودمختار رضاکار انجم  جو کارکووں 

 کیلئے قائم کی گئی ہو۔

۔۲۵  

ذیادہ عمر کا ہو۔سال سے کم عمر ہو لیک  طفل کی اوپر بیان کی گئی تعریف سے  ۱۸ایسا کارک  جو  :نو عمر کارکن ۔۲۶   
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سماجی احتساب کی ضروریات – چار  

فل مشقت۔ ِط ۱    

 معیار:

نے کو ادارہ  کے مطابق طفل مشوت خود نہ لیےن اور اسکی قمایت نہ کر یقینی بنائے گا۔اوپر دی گئی تعریف   ۱-۱)  

نے، دستاویزی شکل دیےن، برقرار  ادارہ انسداِد طفل مشوت سے متعلوہ تحریری پالیسیوں اور طریوہ کار  کو قائم کر

نے کو  اور ایسے اطفال کو  یقینی بنائے گارکھےن اور عملے اور دیگر دلچسپی رکھےن والی جماعتوں کو مؤثر طور پر آگاہ کر

نے کو  تاکہ وہ سکول میں داخل ہوں اور اس میں تب تک رہ  قینی بنائے گایمواسب مالی اور دیگر امداد فراہم کر

 سکیں جب تک وہ طفل کی اوپر دی گئی تعریف سے اوپر نہ ہو جایئں۔

(۲۔۱  

مگر جہاں ان نوعمرکارکووں پر الزمی تعلیم کا قانون الگو ہو،  وہاں  دے سکتا ےہ،ادارہ نوعمر کارکووں کو مالزمت 

کے اوقات کے سکول، کام اور یقینی بنائے گا۔ کے عالوہ  کام کو صرف سکول  کس ی بھی صورت میں کس ی نوعمر کارک  

کے اوقات مل کر  اور کس ی بھی صورت میں نوعمر کارکووں سے یقینی بنایا جائے گا گھوےٹ سے کم رکھےن کو  ۱۰سفر 

کے وقت کام نہیں نو عمر کارک  رایقینی بنایا جائے گا۔ گھوےٹ سے ذیادا کام نہ لیےن کو  ۸ایک دن میں  کرسکےت۔ت   

(۳۔۱  

کے اندر یا باہر  – ادارہ اطفال یا نوعمرکارکووں کو کس ی بھی صورت میں انکی ذہنی و جسمانی صحت اور  –کارگاہ 

لےی مضر اور غیر محفوظ قاالت کا ساموا نہ کروانے کو  کے  یقینی بنائے گا۔نشونما   

(۴۔۱  

 

 

مشقت جبری یا الزمی۔ ۲  

 معیار:

میں تعریف کی گئی ےہ( خود نہ لیےن اور ۲۹جبری یا الزمی مشوت )بشمول قیِدبامشوت، جیسا کہ مجلس  ادارہ

نے کو  ملے اور ع یقینی بنائے گااصل شواختی کاغذات اپےن قبضے میں نہ رکھےن کو یقینی بنائے گا۔ اسکی قمایت نہ کر

کے آغاز میں نے کی ضرورت نہ رکھادارے  سے مالزمت  یقینی بنائے گا۔ےن کو کو رقم جمع کر  

(۱۔۲  

نے واال کوئی فریق، عملے کی اجرت، جائیداد یا دستاویزات کا کوئی بھی قصہ اپےن  ادارہ یا ادارے کو مزدور فراہم کر

نے کیلئے نہ روکےن کو  تے رہےن پر مجبور کر یقینی بنائے گا۔پاس عملے کو کام کر  

(۲۔۲  

کے قصول کی الگت یا اجرت  یقینی بنائے گاادارہ  یا جزوی طور پرکارک  برداشت نہ کریں۔ مکملکہ مالزمت  (۳۔۲   

کے اس قق کو  کے بعد  یقینی بنائے گاعملے  نے  کے مورر کئے گئے معیار میں مکمل کر کے اندر اپوا کام دن  کہ وہ کارگاہ 

س دے کر ختم کر سکیں۔عمارت اور متعلوات سے باہر جا سکیں اور اپنی مالزمت کو ایک معوول نوٹِ   

(۴۔۲  

نے اور اسکی قمایت نہ  نے واال کوئی فریق غیر قانونی انسانی ترسیل خود نہ کر ادارہ یا ادارے کو مزدور فراہم کر

نے کو  یقینی بنائے گا۔کر  

(۵۔۲  
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صحت اور حفاظت ۔ ۳  

 معیار:

ج  سے کام  یقینی بنائے گاکو ؤثر اقدامات اور ایسے م یقینی بنائے گاادارہ کارگاہ پر محفوظ اور صحتمود ماقول کو 

کے ممکوہ قادثات و خطرات کا تدارک کیا جائے۔ اس امر کو بھی  کے دوران یا اس سے متعلوہ صحت اور قفاظت 

کے  یقینی بنایا جائے گا کہ کارگاہ میں موجود خطرات کی وجوہات کو متعلوہ صوعتی شعےب اور مخصوص خطرات 

کے علم کی بنیاد پر کم سے کم یا ہر ممکوہ قد تک ختم کیا جائے۔جہ صحت مرو   اور قفاظت   

(۱۔۳  

لے بشمول  بچوں کی کہ کارگاہ میں نئی، قاملہ اور ِشیر خوار  یقینی بنائے گا ادارہ ماؤں سے متعلوہ خطرات کا جائزہ 

نے  الے خطرات تاکہ انکی صحت اور قفاظت کو درپیش خطرات کو کم یا ختم کر نے و کے نتیجے میں پیدا ہو انکے کام 

 کیلئے ہر ممکوہ اقدامات کئے جا سکیں۔

(۲۔۳  

کے ماقول میں خطرات برقر  کے باوجود کام  کے اقدامات  یقینی بنائے ار رہیں، وہاں ادارہ جہاں مؤثر کمی یا روک تھام 

کہ مالزمین کو اپےن خرچ پر مواسب ذاتی قفاظتی آالت فراہم کرے۔  کام سے متعلوہ لگےن والی چوٹ کی صورت  گا

ی معالجے میں  یقینی بنائے گامیں ادارہ  الے طب  ی امداد مہیا کرے اور کارک  کو بعدازاں ملےن و کہ کارک  کو ابتدائی طب 

 مدد کرے۔

(۳۔۳  

کہ ایک اعلٰی انتظامی نمائودہ مورر کیا جائے جو کارگاہ میں تمام عملہ کیلئے محفوظ اور  یقینی بنائے گاادارہ 

نے کا ذمہ دار ہو۔ کے عواصر کو نافذ کر کے تمام صحت اور قفاظت   صحتمود ماقول اور اس ضابطہ کار 

(۴۔۳  

کے قیام اور برقرا جس میں کارکووں اور  ئے گایا جایقینی بنا ر رکھےن کو ایک صحت اور قفاظت سے متعلوہ کمیٹی 

کے کم از  کے نمائودوں کا توازن رکھا جائے گا۔ اگر قانون میں کوئی دوسری صورت نہیں دی گئی تو کمیٹی  انتظامیہ 

اگر وہ خدمات دیواچاہیں۔ یقینی بنایا جائے گا، کم ایک کارک  رک  کا تعلق کس ی تسلیم شدہ تجارتی یونین  سے ہونا 

ان صورتوں میں جب یونین اپوا نمائودہ مورر نہ کرے یا ادارے میں یونین کا وجود نہ ہو، کارک  جسے مواسب 

نے کو  کے فیصلوں سے تمام کارکووں کی مؤثر آگاہ ی کو ۔ ےگ یقینی بنائیںسمجھیں اسے نمائودہ مورر کر یقینی اس 

کے لئے ُپرع   کارگاہ میں صحت اور بنایا جائے گا۔  کے قاالت کی مسلسل بہتری  م طور پر اہل رہےن کیلئے کمیٹی ز قفاظت 

کے خطرات کی رسمی و یقینی بنایا جائے گا۔ کی تربیت اور وقفے وقفے سے دوبارہ تربیت کو  یہ صحت اور قفاظت 

اصالحی و  اور موجودہ و ممکوہ خطرات کو قل کرے گی۔ ان تشاخیص اور  یقینی بنائے گیمتواتر تشخیص کو 

کے ریکارڈ رکھےن کو  یقینی بنایا جائے گا۔اقتیاطی عمل   

(۵۔۳  

، جس میں کارگاہ پر یقینی بنایا جائے گاادارہ عملے کی ایک باقاعدہ بنیاد پرصحت اور قفاظت کی مؤثر تربیت کو 

نئے اور یقینی بنایا جائے گا تربیت کی ُدہرائی کو ی تربیت شامل ےہ۔ اس تربیت اور قسِب ضرورت کام کی خصوص 

کے  الے مالزمین کیلئے، جہاں کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور جب ٹیکوالوجی کی تبدیلی یا نئی مشین  نے و دوبارہ تعیوات ہو

کے نئے خطرات درپیش ہوں۔ نے سے مالزمین کیلئے صحت و قفاظت   متعارف ہو

(۶۔۳  

نے، خاتمہ کہ عملے کی صحت وقفاظت کو درپ یقینی بنائے گاادارہ  یش ممکوہ خطرات کا پتہ لگانے، روکےن، کم کر

نے یا کس ی اور طرح نمٹےن کیلئے تحریری دستاویز بوائے۔ ادارہ  ادارے کی مہیا کی گئی  کہ کارگاہ اور  یقینی بنائے گاکر

الے صحت و  جائیداد ہو، پیشو ٹھیکے پر لی گئی رہائش یا تمام رہائش اور جائیداد پر، خواہ وہ ملکیتی ہو یا کرائے آنے و

کے واقعات کا تحریری ریکارڈ رکھا جائے۔  قفاظت 

(۷۔۳  

کہ تمام مالزمین کی استعمال کیلئے صاف بیت الخالء، پیےن کا صاف پانی، کھانے کی مواسب جگہ،  یقینی بنائے گاادارہ 

 اور جہاں اطال  ہو کھانا رکھےن کی صاف جگہ تک رسائی فراہم کرے۔

(۸۔۳  
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کہ مالزمین کو فراہم کردہ رہائش ی سہولیات، خواہ وہ ملکیتی ہوں یا کس ی خدمتکار ادارے سے  بنائے گایقینی ادارہ 

 کرائے یا ٹھیکے پر لی گئی ہوں، صاف اور محفوظ ہوں اور انکی بنیادی ضروریات کو پورا کرتی ہوں۔

(۹۔۳  

کے اس قق کو  ے کی صورت میں ادارے کی اجازت کہ کس ی ممکوہ سوگین خطر یقینی بنایا جائے گا تمام مالزمین 

الگ کر سکیں۔ کام سےطلب کئے بغیر خود کو  

(۱۰۔۳  

 

 

معاونت کی آزادی اور اجتماعی سوداکاری کا حق۔ ۴  

 معیار:

کے اس قق کو  کہ وہ اپنی مرض ی کی تجارتی یونین کو تشکیل دےسکیں، شامل ہو یقینی بنایا جائے گا تمام عملے 

کے  کے ساتھ اپنی طرف سے اجتماعی سوداکاری کر سکیں۔ ادارہ اس قق  م کر سکیں اور ادارے 
 
سکیں اور موظ

توظیم   کہ وہ اپنی مرض ی کی کارک یقینی بنائے گااور عملے کو مؤثر طریوے سے باخبر رکھےن کو   یقینی بنائے گااقترام کو 

گے۔ ادارہ  نے میں آزاد ہوں  کے بغیر شمولیت اختیار کر میں ادارے کی جانب سے کس ی انتوامی کاروائی یا موفی نتائج 

کے قیام، کام کاج یا انتظام میں کس ی قسم کی مداخلت نہیں  یقینی بنائے گا کہ کارک  توظیم یا اجتماعی سوداکاری 

 کرے گا۔

(۱۔۴  

کے تحت محدودےہ، ادارہ   یقینی بنائے گاان قاالت میں جہاں معاونت کی آزادی اور اجتماعی سوداکاری کا قق قانون 

کے آزادانہ چواؤ کی اجازت دی جائے۔  کہ کارکووں کو اپےن نمائودوں 

(۲۔۴  

نے میں مشغول ہو، کہ یونین ممبران، نمائودہ کارکوان اور کوئی مالزم جو کارکوان کو م یقینی بنائے گاادارہ  م کر
 
وظ

نے، دھمکی ء پر کو اس بوا یا انتوامی کاروائی کا نشانہ نہیں بوایا جائے گا اور ایسے  وں کس ی امتیازی سلوک، ہراساں کر

 نمائودوں کو کارگاہ میں اپےن ممبران تک رسائی دی جائے گی۔

(۳۔۴  

  

 

امتیازی سلوک۔ ۵  
 معیار:

قومی یا عالقائی یا سماجی مآخذ، ذات، پیدائش، مذہب، معذوری، صوف، نسل،  کہیقینی بنایا جائے گا ادارہ 

ء، عمر یا کس ی ایس ی قالت جو سیاس ی آرا ،جنس ی رجحان، خاندانی ذمہ داریوں، ازدواجی قیثیت، یونین کی رکویت

امتیازی  بھرتی، معاوضہ، تربیت کی رسائی، ترقی، برطرفی یا سبکدوش ی میں کی بواء پر  امتیازی سلوک کو جوم دے،

 سلوک خود نہیں کرے گا یا قمایت نہیں کرے گا۔

(۱۔۵  

نے میں جو نسل، قومی یقینی بنایا جائے گا ادارہ  کے عوائد پر عمل یا طریِق کار یا ایس ی ضروریات کو پورا کر کہ عملے 

رکویت یا سماجی مآخذ، مذہب، معذوری، صوف، جنس ی رجحان، خاندانی ذمہ داریوں، ازدواجی قیثیت، یونین کی 

سے متعلوہ ہوں، مداخلت نہ کی جائے۔ء، عمر یا کس ی ایس ی قالت جو امتیازی سلوک کو جوم دے، سیاس ی آرا  

(۲۔۵  

خواہ وہ ملکیتی ہوں یا کس ی کہ کارگاہ اور ادارے کی مہیا کی گئی رہائش یا جائیداد، یقینی بنایا جائے گا ادارہ 

ے کی اجازت نہ دی جائے جو دھمکی آمیز، بدسلوک،  ،خدمتکار ادارے سے کرائے یا ٹھیکے پر لی گئی ہوں  ی  میں ایسے رو

 استحصالی یا جنس ی طور پر تشددآمیز ہو بشمول اشارے، زبان یا جسمانی روابط۔

(۳۔۵  

کہ کس ی بھی قالت میں عملے پر قمل یا کووارپ  کی جانچ کی شرط نہ لگائی جائے۔یقینی بنایا جائے گا ادارہ  (۴۔۵   
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کاروائیتادیبی ۔ ۶  
 معیار:

کے ساتھ عزت اور وقار سے پیش آیا جائے۔ ادارہ یقینی بنایا جائے گا ادارہ  کہ یقینی بنایا جائے گا کہ تمام مالزمین 

د یا گالم گلوچ کا استعمال نہ خود کرے نہ ہ ی ایسا برداشت  کے خالف جسمانی سزا، ذہنی یا جسمانی تشد  عملے 

ی اجازت نہیں دی جائے گی۔کرے۔ کس ی سخت یا غیر انسانی سلوک ک  

(۱۔۶  

 

 

اوقاِت کار۔ ۷  

 معیار:

کے الگو قوانین، اجتماعی سوداکاری یقینی بنایا جائے گا ادارہ  کہ اوقاِت کار، وقفوں اور عام تعطیالت 

کے عام اوقات، بغیر زائد  جہ صوعتی معیار  کی تعمیل کی جائے۔ ہفےت میں کام  کےمعاہدوں)جہاں اطال  ہو( اور مرو 

کے مطابق واضح ک نے کو  ۴۸لیک   یقینی بنایا جائے گا رناوقت، قانون  یقینی بنایا جائے گا۔گھوٹوں سے زائد نہ ہو  

(۱۔۷  

کے بعد کم از کم ایک دن کی چھٹی دیےن کو  اس قاعدے سے  یقینی بنایا جائے گا۔عملے کو ہر چھ دن مسلسل کام 

مودرجہ ذیل دونوں صورتیں موجود ہوں:ء صرف اس صورت میں الگو ہو سکتا ےہ جب استثوا  

ملکی قانون اوقاِت کار کی اس قد سے زیادہ کی اجازت دیتا ہو؛ اور الف(   

کے ب(  کے مواسب وقفوں  کے ذریعے طے شدہ اجتماعی سوداکاری کا معاہدہ رائج ہو جو آرام  ایک آزادانہ مذاکرات 

 ساتھ اوقاِت کار کی اوسط طے کرتا ہو۔

(۲۔۷  

نے کوتمام زائد  کے رضاکارانہ ہو گھوےٹ سے  ۱۲ ایک ہفےت میںکے، ۴۔۷ماسوائے درج ذیل یقینی بنایا جائے گا،  وقتی کام 

نے کو نے کو یقینی بنایا جائے گا ذیادہ نہ ہو یقینی بنایا جائے گا۔ اور اسکی مسلسل بنیادوں پر درخواست نہ کر  

(۳۔۷  

ت کی کاروباری مانگ پ نے کیلئے زائد وقتی کام کی ضرورت ہو اور ادارہ ایس ی صورت میں جہاں مختصر مد  ورا کر

الے نے و کے  کارکوان کی قابِل لحاظ تعداد کی نمائودگی کر کے ذریعے طے شدہ اجتماعی سوداکاری  آزادانہ مذاکرات 

کے مطابق ایسے زائدوقتی کام  ایسا کوئی معاہدہ اوقاِت  کرواسکتا ےہ۔معاہدے میں شریک ہو، ادارہ ایسے معاہدے 

 کار کی اس ِشق کی الزمی تعمیل کرے گا۔

(۴۔۷  

 

 

اجرت۔ ۸  

 معیار:

کے قق کا اقترام کیا جائے اور یقینی بنائے گا ادارہ  کے کفافی اجرت  کے ہفےت  یقینی بنائے گاکہ عملے  کہ ایک عام کام 

کے معاہدے )جہاں اطال   کے، ہمیشہ قانونی یا صوعتی معیار، یا اجتماعی سوداکاری  کی اجرت، بغیر زائد وقتی کام 

نے کیلئے کافی ہو اور کچھ یقینی بنایا جائے گا  ہو( کو پورا کرے۔ کہ اجرت عملے کی بنیادی ضروریات کو پورا کر

۔صوابدیدی آمدن بھی مہیا کرے  

(۱۔۸  

ء صرف اس کہ اجرت میں سے تعدیبی مواصد کیلئے کٹوتی نہ کی جائے۔ اس قاعدے سے استثوایقینی بنائے گا ادارہ 

 صورت میں الگو ہو سکتا ےہ جب مودرجہ ذیل دونوں صورتیں موجود ہوں:

(۲۔۸  
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اجرت میں سے تعدیبی مواصد کیلئے کٹوتی کی اجازت دیتا ہو؛ اور  ملکی قانون الف(   

کے ذریعے طے شدہ اجتماعی سوداکاری کا معاہدہ رائج ہو جو اس عمل کی اجازت دیتا ہو۔ ب( ایک آزادانہ مذاکرات   

کے  انہیں کہ عملے کی اجرت اور دیگر فوائد کی تفصیلیقینی بنائے گا ادارہ  واضح اور مستول بنیادوں پر ادائیگی 

ءاجرت اور دیگر فوائد کارکوان کی کہ تمام واجب االدایقینی بنائے گا وقفوں پر تحریری طور پر بتائی جائے۔ ادارہ 

ئے قانونی طور پر ادا کئے جائیں اور کس ی بھی صورتحال میں اس میں تاخیر یا محدود  نظر رکھےت ہو سہولت کو مد 

گے۔، جات جیسا کہ وثیوہ ،صورتیں مثنٰی جات یا وعدہ نامے شامل ہیں، نہیں دیے جائیں   

(۳۔۸  

کے معاہدے کی طرف سے قائم کردہ تمام  زائد وقتی کام کا معاوضہ ملکی قانون کی تعریف یا اجتماعی سوداکاری 

کے مطابق ادا ک کے تحت  ایسے ممالک جہاں زائد وقتی کام گا۔ یقینی بنایا جائےرنا اضافی شرع  کی اضافی شرع قانون 

کہ عملے کو زائد وقتی کام کا  یقینی بنائے گاادارہ متعین نہیں ےہیا اجتماعی سوداکاری کا کوئی معاہدہ نہیں ےہ، 

کے مطابق ادا  کے برابر اضافی شرع، جو بھی ذیادہ ےہ،  جہ صوعتی معیار  معاوضہ اپنی متعین کردہ اضافی شرع یا مرو 

 کرے۔

(۴۔۸  

الے سے اپنی ذمہ  یقینی بنائے گاادارہ  کے قو کے تحت عملے  کہ مزدوری اور سماجی تحفظ سے متعلوہ الگو قوانین 

تی معاہدے یا کے انتظام، مسلسل قلیل مد  کے ٹھیکے  نے سے بچےن کیلئے صرف مزدوری  ٹے داریاں پوری کر /اور جھو

 شاگردی معاہدے یا ایسے دوسرے موصوبوں کا استعمال نہ کرے۔

(۵۔۸  

 

 

امانتظامی نظ۔ ۹  

:معیار  

( پالیس ی، طریِق کار اور ریکارڈ۱۔۹  

کہ تمام عملے کی آگاہ ی کیلئے، مواسب زبانوں میں، ایک پالیس ی بیان لکھا جائے کہ اس  یقینی بنائے گی ظامیہاعلٰی انت

  کو تعمیل کیلئے موتخب کیا ےہ۔ ۸۰۰۰اے-نے ایس

(۱۔۱۔۹  

اور اصولی ضابطہ کار کی ضروریات کی تعمیل کا عزم  ۸۰۰۰اے-اس پالیس ی بیان میں ادارے کی جانب سے ایس

کے سابوہ قصے میں دیے گئے بین االقوامی دساتیر کا اقترام شامل ہونا  یقینی بنایا جائے گا۔ عواصر اور انکی تشریح 

ہو، کی ج  کا ادارے پر اطال  اس بیان میں ادارے کا ملکی قوانین، دیگر الگو قوانین اور دیگر ایس ی ضروریات 

  یقینی بنایا جائے گا۔تعمیل کا عزم 

(۲۔۱۔۹  

خواہ وہ ملکیتی  جائیداد،رہائش اور  ادارے کی مہیا کردہ کا کارگاہ،ضابطہ کار  ۸۰۰۰اے-اس پالیس ی بیان اور ایس

یقینی میں نمایاں اور قابِل فہم انداز میں آویزہ کرنا  ہوں یا کس ی خدمتکار ادارے سے کرائے یا ٹھیکے پر لی گئی ہوں،

  بنایا جائے گا۔

(۳۔۱۔۹  

کے نفاذ کیلئے پالیسیاں اور طریِق کار بوائے جائیں۔ ۸۰۰۰اے-ایس کہیقینی بنائے گا ادارہ  (۴۔۱۔۹  ضابطہ کار   

یقینی بنایا  زبانوں میں دستیاب ہوناان پالیسیوں اور طریِق کار کا مؤثر طور پر مطلع کیا جانا اور تمام مواسب 

یقینی بنایا ذیلی معاہدہ کاروں اور ذیلی رسدکاروں کو مہیا کیا جانا ایس ی اطالعات کا گاہکوں، رسدکاروں، جائے گا۔ 

  جائے گا۔

(۵۔۱۔۹  



 
 

ہ | 13 ح ف ص  

 

۸۰۰۰اے-ایس  

 بین االقوامی ضابطہ کار
کے ثبوت کیلئے مواسب ریکارڈ رکھے  ۸۰۰۰اے-ایس کہ یقینی بنائے گاادارہ  کے نفاذ اور اسکی تعمیل  ضابطہ کار 

کے۔  بشمول اس دفع میں شامل  متعلوہ ریکارڈ کا رکھوا اور زبانی یا تحریری خالصہ انتظامی نظام کی ضروریات 

  یقینی بنایا جائے گا۔ نمائودہ کارک  کو دیا جانا ۸۰۰۰اے-ایس

(۶۔۱۔۹  

کے نفاذ کیلئے بوائے گئے پالیس ی بیان، دیگر پالیسیوں اور طریِق کار کا باقاعدگی سے انتظامی  ادارہ اس ضابطہ کار 

تاکہ مسلمل بہتری کا عمل جاری رےہ۔ یقینی بنائے گاجائزہ لیوا   

(۷۔۱۔۹  

عوامی طور پر دستیاب ہونا ادارہ دلچسپی رکھےن والی جماعتوں کی درخواست پر مؤثر انداز میں اپےن پالیس ی بیان کا 

 یقینی بنائے گا۔

(۸۔۱۔۹  

  

( سماجی کارکردگی ٹیم۲۔۹  

کے نفاذ کیلئے ایک سماجی کارکردگی ٹیم ۸۰۰۰اے-ایس یقینی بنایا جائے کی تشکیل کو  ٹی(-پی-)ایس کی تمام دفعات 

متوازن نمائودگی رےہ: مودرجہ ذیل کی کہیقینی بنایا جائے گا ٹیم میں  گا۔  

  نمائودہ کارکوان ۸۰۰۰اے-ایس الف(

انتظامیہ ب(  

تظامیہ پر الگو ےہان ضابطہ کار کی تعمیل کا اقتساب صرف اعلیٰ   

(۱۔۲۔۹  

کے -پی-کہ ایسیقینی بنایا جائے گا  شدہ کارگاہ میںیونین  ٹی میں کارکوان کی نمائودگی تسلیم شدہ تجارتی یونین 

ان صورتوں میں جب یونین اپوا نمائودہ مورر نہ کرے یا ادارے میں  نمائودگان کریں، اگر وہ خدمات دیوا چاہیں۔

نہی اس موصد کیلئے یونین کا وجود نہ ہو، کارک 
ُ
نمائودے کا چواؤ کارک   ۸۰۰۰اے-ایس میں سے آزادانہ طور پر ا

کارک  نمائودگان کو کس ی صورت میں تجارتی یونین کی  ۸۰۰۰اے-کہ ایسیقینی بنایا جائے گا  کر سکےت ہیں۔

کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ کے متبادل   نمائودگی 

(۲۔۲۔۹  

  

( خطرات کی نشاندہ ی اور تشخیص۳۔۹  

کہ اس ضابطہ کار کی موجودہ یا ممکوہ غیر مطابوت کی نشاندہ ی اور ترجیح کیلئے   یقینی بنائے گیٹی -پی-ایس

کہ اعلٰی انتظامیہ کو ان خطرات سے یقینی بنائے گی باقاعدگی سے تحریری تشخیِص خطرات کی جائے۔ مذیدبرآں، یہ 

ت یا ان سے نمٹےن ر کو ت نمٹےن کیلئے سفارشات بھی کرے۔ خطرات سے نمٹےن کیلئے سفارشات جیح دیےن میں انکی شد 

نظر رکھوا میں تاخیر کا ا   یقینی بنایا جائے گا۔نکا قل ناممک  بوا دیےن کو مد 

(۱۔۳۔۹  

نے کی تکویک اور دلچسپی  یقینی بنائے گیٹی -پی-ایس کہ انکی تشخیص، سفارش ی اعدادوشمار اور اسکے اکٹھا کر

کے ساتھ بامعنی مشاورت پر مبنی ہو۔   رکھےن والی جماعتوں 

(۲۔۳۔۹  

  

( نگرانی۴۔۹  

کہ کارگاہ کی ان سرگرمیوں کی مؤثر نگرانی کرے: یقینی بنائے گیٹی -پی-ایس  

اس ضابطہ کار کی تعمیل؛ الف(  

کے مؤثر تدارک پر عمل درآمد-پی-ایس ب( ؛ اور  ٹی کی جانب سے نشاندہ ی کےی گئے خطرات   

نے کیلئے نافذالعل نظام کی تاثیرادارے کی پالیسیوں اور اس ضابطہ کار کی  ج(  ضروریات کو پورا کر  

(۱۔۴۔۹  
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۸۰۰۰اے-ایس  

 بین االقوامی ضابطہ کار
سے معلومات اکٹھی  )شراکت داروں( کہ دلچسپی رکھےن والی جماعتوں  گییقینی بنائے نے کو مجاز ہو  کےاس بات یہ 

کے مطالعے،  ضابطہ کار کی ممکوہ غیرمطابوت ۸۰۰۰اے-ایسیہ کرے یا نگرانی کی کاروائیوں میں شامل کرے۔ 

یے  ۔گی بنائےیقینی رابطہ رکھےن کو /اور تدارک کیلئے دوسرے شعبوں سے یاوضاقت، تجز  

ضابطہ  ۸۰۰۰اے-ایساور اعلٰی انتظامیہ کو  گی یقینی بنائے ٹی معمول کی داخلی جانچ پڑتال میں تعاون کو-پی-ایس

کے فوائد اور کارکردگی پر رپورٹ پیش کرے گی جس میں نشاندہ ی کےی گئے  الے اقدامات  کار کی تعمیل میں لئے جانے و

ریکارڈ بھی شامل ہو گا۔اصالحی اور اقتیاطی اقدامات کا   

(۲۔۴۔۹  

نے کیلئے ممکوہ کہ باقاعدگی سے مالقات کرے اور ضابطہ کار کی تعمیل  گی یقینی بنائے ٹی-پی-ایس کو مضبوط کر

  اقدامات کی نشاندہ ی کرے۔

(۳۔۴۔۹  

 

( داخلی شمولیت اور روابط۵۔۹  

-ایس کہیقینی بنائے گا کی ضروریات کو مؤثر طور پر سمجھتا ےہ اور  ۸۰۰۰اے-ایسکہ عملہ یقینی بنائے گا  ادارہ

کے ذریعے آگاہ کرے۔ ۸۰۰۰اے کی ضروریات کو باقاعدگی سے عمومی رابطے   

(۱۔۵۔۹  

  

( شکایات کا انتظام اور تدارک۶۔۹  

کے نفاذ کو  ادارہ جو کہ رازدارانہ، غیرجانبدارانہ، غیرانتوامی ہو  یقینی بنائے گاایک تحریری طریوہ کار برائے شکایات 

کےعملے ا غیرمطابوت سے متعلق کی ۸۰۰۰اے-ایس /اور یااور کارگاہ  تبصرے،  ور دلچسپی رکھےن والی جماعتوں 

 سفارشات، رپورٹ یا شکایات کیلئے دستیاب اور قابِل رسائی ہو گا۔

(۱۔۶۔۹  

غیرمطابوت سے متعلق شکایات یا اسکی پالیسیوں  کی ۸۰۰۰اے-ایس /اور یااسکے پاس کارگاہ  کہیقینی بنائے گا  ادارہ

کے نتائج کی تحویوات، متابعت اور آگاہ ی کیلئے کے نفاذ  یہ نتائج عملے اور، بہ  تحریری طریوہ کار ہو۔ اور طریوہ کار 

نے کو    یا جائے گا۔یقینی بنا درخواست، دیگر دلچسپی رکھےن والی جماعتوں کیلئے آزادانہ طور پر دستیاب کر

(۲۔۶۔۹  

کے خالف کس ی مالزم یا  کہیقینی بنائے گا  ادارہ الے سے  ۸۰۰۰اے-ایسدلچسپی رکھےن والی جماعت  کے قو کی تعمیل 

نے پر تادیبی کاروائی، برخواستگی یا کس ی دوسری  الے سے کوئی شکایت کر کے قو نے یا کارگاہ  معلومات مہیا کر

  صورت میں امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔

(۳۔۶۔۹  

 

( بیرونی تصدیق اور شراکتداروں کی مشغولیت۷۔۹  

نے والی اعالنیہ یا غیراعالنیہ جانچ پڑتال کی صورت میں ادارہ بیرونی اس ضابطہ کار کی تعمیل کی تصدیق کیلئے  ہو

الے مسائل  ۸۰۰۰اے-ایس تاکہ وہ یقینی بنائے گاجانچ کار سے مکمل تعاون کو  ضابطہ کار کی تعمیل میں پیش آنے و

ت اور تعداد کا تعین کر سکیں۔   کی شد 

(۱۔۷۔۹  

۔ یقینی بنائے گاکی مشغولیت میں قصہ کو کیلئے شراکتداروں  ضابطہ کار کی مستول تعمیل ۸۰۰۰اے-ایسادارہ  (۲۔۷۔۹   

 

( اصالحی و احتیاطی عمل۸۔۹  

اور اسکے لئے مواسب   یقینی بنائے گا ادارہ اصالحی و اقتیاطی اقدامات کیلئے پالیسیوں اور طریوہ کار کی تشکیل کو 

نے کو  کے-پی-ایس۔ یقینی بنائے گا وسائل مہیا کر ۔گی یقینی بنائے مؤثر نفاذ کو ٹی ان اقدامات   

(۱۔۸۔۹  
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۸۰۰۰اے-ایس  

 بین االقوامی ضابطہ کار
سے متعلوہ عدم مطابوت، انکی  ۸۰۰۰اے-ایس ج  میں، کم ازکم، گی یقینی بنائے ٹی ایسے ریکارڈ رکھےن کو-پی-ایس

کے نتائج، بشمول وقت کی موررہ قد،  فہرست کی گئی  بنیادی وجوہات، انکے اصالحی و اقتیاطی اقدامات اور نفاذ 

 ہوں۔

(۲۔۸۔۹  

 

تربیت و تعمیِر صالحیت( ۹۔۹  

کے نتائج میں بتایا گیا ےہ، ض ۸۰۰۰اے-ایس ادارہ کے مؤثر نفاذ کیلئے، جیسا کہ خطرات کی تشخیص  ابطہ کار 

بے بوانے کو  ن۔ ادارہ تواتر سے یقینی بنائے گاتمام عملے کیلئے ایک تربیتی موصو نے کی پیمائش کر کے مؤثر ہو ےکو تربیت 

اور اسکی نوعیت اور تعداد کا ریکارڈ رکھے گا۔ یقینی بنائے گا  

(۱۔۹۔۹  

 

( رسدکاروں اور معاہدہ کاروں کا انتظام۱۰۔۹  

الے اداروں اور ذیلی رسدکاروں کی ادارہ اپےن رسدکاروں/ ذیلی معاہدہ کاروں،  نے و  ۸۰۰۰اے-ایسروزگار فراہم کر

الے سے  کے قو رسدکاروں/ ۔ مطلوبہ اقتیاط کا یہی عمل نئے گایقینی بنائے مطلوبہ اقتیاط برتےن کو ضابطہ کار 

نے پر الگو ہو گا۔ اس  الے اداروں اور ذیلی رسدکاروں کو موتخب کر نے و ذیلی معاہدہ کاروں، روزگار فراہم کر

نے کو  ضرورت کی کم ازکم کے ریکارڈ کر جس میں شامل ہوں: یقینی بنایا جائے گاسرگرمیوں   

الے اداروں اور ذیلی رسدکاروں کی اعلٰی انتظامیہ کو  رسدکاروں/ ذیلی معاہدہ کاروں، الف( نے و روزگار فراہم کر

 اس ضابطہ کار کی ضروریات سے مؤثر طریوے سے آگاہ کیا جائے گا۔

نے والی  ب( الے اداروں اور ذیلی رسدکاروں کی جانب سے ہو نے و رسدکاروں/ ذیلی معاہدہ کاروں، روزگار فراہم کر

کے اہم خطرات  "اہم خطرات" کی وضاقت رہوما دستاویز میں موجود ےہ( نوٹ:تشخیص )کی غیرمطابوت   

الے اداروں اور ذیلی معوول کوشش کیجائے   ج( نے و کہ رسدکاروں/ ذیلی معاہدہ کاروں، روزگار فراہم کر

نے کی مواسب جدوجہد کو  یقینی بنایا رسدکاروں اور ادارے کیجانب سے ہر ممک  طور پر ان خطرات کو کم کر

کے مطابق ترجیحات طے کی گئی ہیں کہ ان اداروں پر اثرانداز ہوا جا  گیا ےہ اور ادارے کی قابلیت اور وسائل 

"مواسب جدوجہد" کی وضاقت رہوما دستاویز میں موجود ےہ( نوٹ:سکے۔ )  

الے اداروں اور ذیلی رسدکاروں کی کارکردگی سے باخبد(  نے و ر رہےن رسدکاروں/ ذیلی معاہدہ کاروں، روزگار فراہم کر

کہ ان اہم خطرات سے مؤثر طور پر نمٹا گیا  یقینی بنایا جائےکیلئے نگرانی کی سرگرمیاں نافذ کی جائیں گی تاکہ 

 ےہ۔ 

(۱۔۱۰۔۹  

الے اداروں اور ذیلی رسدکاروںجہاں ادارہ ایسے  نے و سے رسد یا  رسدکاروں/ ذیلی معاہدہ کاروں، روزگار فراہم کر

کے طور پر  درجہ بودی کی گئی ہو، ادارہ  گھریلو کارک  ج  کی خدمات وصول کرتا، سنبھالتا یا فروغ دیتا ےہ

کے متحمل ہو سکیں کہ ایسے مؤثراقدامات کئے جائیں کہ ایسے گھریلو کارکوان  یقینی بنائے گا اس درجٗہ تحفظ 

کے کارکوان اس ضابطہ کار کی ضروریا کے تحت متحمل ہیں۔جیسا کہ ادارے     ت 

(۲۔۱۰۔۹  

 


