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SUSTAINABLE PALM OIL POLICY 
 

Scope 

This policy applies to all Prosper operations, including our subsidiaries, joint ventures, and companies 

which we have management control. We would also require all our associated and third party suppliers 

to commit and comply to this policy. 

 

Our Commitments 

We at Prosper will ensure that our products are produced in a sustainable manner by adhering to the 

sustainability principles throughout the company for the benefit of present and future generations. We 

are committed to: 

 Comply all applicable local, state, national, and international laws and regulations 

 Conserve the environment and promote positive environmental impacts 

 Respect the rights of workers and local communities 

 Build a transparent, traceable, and sustainable palm oil supply chain 

 Produce quality products and provide good services to customers 
 

1. Legal Compliance 

• We will ensure that all our operations, including our suppliers of the palm oil supply chain, to 

comply with all applicable local, state, national, and international laws and regulations. 

• We respect for fair and ethical conduct of business and prohibit all forms of corruption, bribery, 

and fraudulent use of funds and resources. 
 

2. Environmental 

• We adhere to environmental laws and regulations. 

• We prohibit burning in all our operations including replanting and new planting. 

• We conserve the environment by mitigating the negative impacts and promoting the positive ones 

through systematic planning and procedure. 

• We will generate plans and implement programmes to reduce Greenhouse Gas (GHG) emission 

from all our operations. 

• Training will be provided to all workers on environmental awareness and pollution prevention, and 

take on the responsibility to preserve the environment. 

• High Conservation Value (HCV) area will be maintained, together with the protection of rare, 

threatened, and endangered species. 

• No development of High Carbon Stock (HCS) Forests. 

• Conduct HCV and HCS assessments prior to any commencement of land clearing work for new 

planting of oil palm. 

• No new development on peat regardless of depth. 

• Best Management Practices will be applied on existing plantations on peat. 
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• Co-operate with the community, contractors, suppliers, and government agencies to improve the 

environment. 

 

3. Social 

• The process of recruitment and promotion will solely base on individual qualification and 

performance, regardless of race, caste, nationality, religion, physical disability, gender, sexual 

orientation, age, union membership, and/ or political affiliation. We will ensure that equal 

opportunities are provided to all personnel. 

• All recruitment fees or costs of the workers will be borne by the company for any job placement. 

• We prohibit the use of child labour (anyone who is less than 18 years old) with preventive 

measures. Remedial action shall be taken when any of such case is uncovered to provide assistance 

and protect the child’s welfare. 

• We prohibit the use of forced or bonded labour and human trafficking with preventive measures. 

Remedial action shall be taken when any of such case is uncovered to provide support and 

assistance to the victim. 

• A written employment contracts with details of their duties, rate of pay, working hours, leave, and 

all other benefits of employment are given to all workers in a language they understand. 

• All workers are being paid with a wage equal to or exceeding the legal minimum wage. 

• Working hours for all workers, including overtime hours (on a voluntary basis), are in accordance 

with national legislation, and each worker is entitled to one rest day each week. 

• We respect the rights of all workers to form or join trade unions and bargain collectively. 

• We will not tolerate any type of sexual harassment and violence in our workplace and the 

management will take the lead in preventing it. 

• We respect the reproductive rights which in line with country’s laws. 

• With a robust grievance mechanism in place, we ensure all workers have access to judicial remedy 

without the fear of recrimination and dismissal. 

• We will ensure a safe and healthy working environment to all our workers according to our 

Occupational Safety and Health Policy. 

• We will provide a safe and hygienic accommodation to all our workers. 

• We respect land tenure rights. 

• We respect native or customary rights of indigenous and local communities. 

• We commit to Free, Prior and Informed Consent (FPIC) before commencement of any new 

development. 

 

4. Transparency and Traceability 

• With a transparent grievance system in place, we will improve the level of engagement with our 

stakeholders for them to inform us when there are issues with our palm oil supply chain. The e-

grievance form is available on our website at http://www.prosper.com.my/Sustainability-

Grievance-Procedure.php or by sending e-mail to grievances@prosper.com.my.  

http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php
http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php
mailto:grievances@prosper.com.my
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• We prohibit threats, harassment, intimidation, the use of violence, or retaliation against 

complainants, whistleblowers, and environmental and human rights defenders. 

• We will endeavour to source FFB from suppliers who are committed to our Sustainable Palm Oil 

Policy. 

• We will engage with our smallholders to promote our Sustainable Palm Oil Policy, and if necessary, 

provide support and guidance to comply with our policy. 

• We are open to any engagement with NGOs, communities, governments, workers, experts, and 

other relevant stakeholders to assist us on the policy implementation and continuous 

improvement of Prosper’s sustainability practices. 

• A summary of implementation will be released every six months on our website 

(www.prosper.com.my) to inform the public about the implementation progress. 

 

5. Quality 

• We are committed to produce quality products and provide good services with competitive pricing 

to meet industry expectations and customer requirements. 

• We will remain innovative and consider new technologies for continual improvement and to cater 

for changing needs. 
 

Implementation and Monitoring 

This policy will be implemented throughout the company with immediate effect and we will continue to 

monitor the implementation process. Taking into account of new developments of the industry and 

feedbacks from the public, we will have this policy reviewed periodically to strengthen our commitment 

towards sustainable palm oil production. 

 

      

DATO’ SRI TEE LIP SIN 

EXECUTIVE DIRECTOR 

Revised on 12th DECEMBER 2020 

 

 
 
 
 
 

http://www.prosper.com.my/
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POLISI MINYAK SAWIT MAMPAN 
 

Skop 

Polisi ini hendaklah dipatuhi oleh semua operasi Prosper, termasuk anak syarikat, usaha sama, dan 

syarikat-syarikat yang diuruskan oleh Prosper. Kami juga memerlukan semua pembekal yang berkaitan 

untuk mematuhi polisi ini. 

 

Komitmen Kami 

Kami di Prosper akan memastikan bahawa produk kami dihasilkan secara mampan dengan mematuhi 

prinsip-prinsip kemampanan di seluruh syarikat demi kebaikan generasi sekarang dan akan datang. Kami 

komited untuk: 

 Mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan, negeri, negara, dan antarabangsa 

yang berkenaan 

 Memulihara alam sekitar dan menggalakkan aktiviti yang positif terhadap alam sekitar 

 Menghormati hak pekerja dan masyarakat setempat 

 Membina rantaian bekalan minyak sawit yang telus, boleh dikesan, dan mampan 

 Menghasilkan produk yang berkualiti dan memberikan perkhidmatan yang baik kepada pelanggan 
 

1. Pematuhan Undang-undang 

• Kami akan memastikan semua operasi kami, termasuk pembekal rantaian bekalan minyak sawit, 

untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan, negeri, negara, dan 

antarabangsa yang berkenaan. 

• Kami menekankan amalan perniagaan yang adil dan beretika dan melarang segala bentuk rasuah 

dan penyalahgunaan dana dan sumber. 

 

2. Alam Sekitar 

• Kami mematuhi undang-undang dan peraturan alam sekitar. 

• Kami melarang segala jenis pembakaran dalam semua operasi kami termasuk penanaman semula 

dan penanaman baru. 

• Kami memulihara alam sekitar dengan mengurangkan aktiviti yang negatif dan menggalakkan 

aktiviti yang positif terhadap alam sekitar melalui perancangan dan prosedur yang sistematik. 

• Kami akan merancang dan melaksanakan program untuk mengurangkan pelepasan Gas Rumah 

Hijau (GHG) oleh semua operasi kami. 

• Semua pekerja akan diberi latihan mengenai kesedaran alam sekitar dan mencegah pencemaran, 

serta memikul tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar. 

• Kawasan Nilai Pemuliharaan Tinggi (HCV) akan dikekalkan, bersama-sama dengan perlindungan 

spesies yang jarang, terancam, dan sangat terancam. 

• Tiada pembukaan dan pembangunan tanah hutan yang mempunyai Stok Karbon Tinggi (HCS). 

• Menjalankan penilaian HCV dan HCS sebelum sebarang kerja pembersihan tanah untuk 

penanaman baru kelapa sawit. 
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• Tiada pembukaan dan pembangunan baru atas semua kedalaman tanah gambut. 

• Melakukan amalan terbaik di ladang yang telah ditanam atas tanah gambut. 

• Bekerjasama dengan masyarakat, kontraktor, pembekal, dan agensi-agensi kerajaan untuk 

memperbaiki alam sekitar. 
 

3. Sosial 

• Proses pengambilan pekerja dan kenaikan pangkat hanya akan berdasarkan kelayakan dan prestasi 

individu, tanpa mengira bangsa, kasta, kewarganegaraan, agama, kecacatan fizikal, jantina, 

orientasi seksual, umur, keanggotaan kesatuan, dan/ atau keanggotaan politik. Kami akan 

memastikan peluang yang sama diberikan kepada semua kakitangan. 

• Semua kos pengambilan pekerja akan ditanggung oleh syarikat untuk sebarang penempatan 

pekerjaan. 

• Kami melarang dan mencegah penggunaan buruh kanak-kanak (sesiapa yang berumur 18 tahun 

ke bawah). Tindakan pemulihan akan diambil apabila kes sedemikian ditemui untuk memberi 

bantuan dan melindungi kebajikan kanak-kanak tersebut. 

• Kami melarang dan mencegah penggunaan buruh paksa atau terikat dan pemerdagangan 

manusia. Tindakan pemulihan akan diambil apabila kes sedemikian ditemui untuk memberi 

bantuan kepada mangsa tersebut. 

• Semua pekerja akan diberikan kontrak pekerjaan bertulis dengan butiran tugas, kadar gaji, waktu 

bekerja, cuti, dan semua faedah dan ganjaran pekerjaan dalam bahasa yang mereka fahami. 

• Semua pekerja dibayar dengan gaji bersamaan dengan atau melebihi gaji minimum mengikut 

perintah. 

• Waktu bekerja untuk semua pekerja, termasuk waktu kerja lebih masa (secara sukarela), adalah 

selaras dengan perundangan negara, dan setiap pekerja berhak untuk mendapat satu hari rehat 

setiap minggu. 

• Kami menghormati hak semua pekerja untuk membentuk atau menyertai kesatuan dan tawar-

menawar secara kolektif. 

• Kami tidak akan bertolak ansur dengan sebarang jenis gangguan seksual dan keganasan di tempat 

kerja dan pihak pengurusan akan mengambil langkah tegas untuk mencegahkannya. 

• Kami menghormati hak reproduktif mengikut undang-undang negara. 

• Semua keluhan yang disuarakan oleh pekerja akan melalui proses keadilan dan pekerja tersebut 

dilindungi di bawah prosedur aduan dan keluhan kami yang mantap tanpa merasa bimbang atas 

tuduhan atau pemecatan. 

• Kami akan memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerja 

berdasarkan Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kami. 

• Kami akan menyediakan tempat tinggal yang bersih dan selamat kepada semua pekerja. 

• Kami menghormati hak pemilikan tanah. 

• Kami menghormati hak adat bumiputera masyarakat pribumi dan masyarakat setempat. 

• Kami komited terhadap Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) sebelum 

sebarang pembangunan baru. 
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4. Ketelusan dan Kebolehkesanan 

• Dengan adanya sistem keluhan yang telus, kami akan terus bekerjasama dengan pihak 

berkepentingan agar mereka dapat memaklumkan kepada kami apabila terdapat masalah dengan 

rantaian bekalan minyak sawit kami. Borang e-aduan boleh didapati di laman web kami 

http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php atau menghantar emel 

kepada grievances@prosper.com.my.  

• Kami melarang sebarang ancaman, gangguan, ugutan, penggunaan kekerasan, atau pembalasan 

terhadap pengadu, pemberi maklumat, dan pejuang hak asasi manusia dan alam sekitar. 

• Kami akan berusaha untuk mendapatkan sumber BTS daripada pembekal yang komited kepada 

Polisi Minyak Sawit Mampan ini. 

• Kami akan menerangkan Polisi Minyak Sawit Mampan ini kepada pekebun kecil kami, dan jika 

perlu, memberikan bantuan dan panduan kepada mereka untuk mematuhi polisi ini. 

• Kami selalu bersedia untuk mengadakan dialog dengan NGO, komuniti, kerajaan, pekerja, pakar-

pakar, dan pihak berkepentingan yang berkaitan untuk membantu kami dalam pelaksanaan polisi 

ini dan mencapai penambahbaikan yang berterusan dalam amalan kemampanan. 

• Ringkasan pelaksanaan akan dipaparkan di laman web kami (www.prosper.com.my) setiap enam 

bulan agar orang ramai dapat mengambil tahu perkembangan pelaksanaan kami. 
 

5. Kualiti 

• Kami komited untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan memberikan perkhidmatan yang 

baik dengan harga yang kompetitif untuk memenuhi jangkaan industri dan keperluan pelanggan. 

• Kami akan terus berinovasi dan mempertimbangkan teknologi baru untuk penambahbaikan yang 

berterusan dan memenuhi keperluan perubahan. 
 

Pelaksanaan dan Pemantauan 

Polisi ini akan dilaksanakan di seluruh syarikat dengan serta-merta dan kami akan terus memantau proses 

pelaksanaannya. Dengan mengambil kira perkembangan baru industri dan maklumbalas daripada orang 

ramai, kami akan mengkaji semula polisi ini secara berkala untuk mengukuhkan komitmen kami terhadap 

penghasilan minyak sawit yang mampan. 
 

      

DATO’ SRI TEE LIP SIN 

PENGARAH EKSEKUTIF 

Disemak semula pada 12hb DISEMBER 2019 

http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php
mailto:grievances@prosper.com.my
http://www.prosper.com.my/
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永续棕油政策 
 

范围 

本政策应用于所有 Prosper 业务，包括我们的子公司，合资公司和我们拥有管控权的公司。所有相

关的第三方供应商也务必承诺并遵循此政策。 

 

我们的承诺 

为了今世与后代的福祉，Prosper 全体人员将遵守可持续发展原则，以可持续性的方式生产我们的

产品。 我们致力于： 

 遵守所有相关的地方、州、国家和国际的法律与条规 

 保护环境并推动对环境的正面影响 

 尊重员工和本土社区的权利 

 建立一个透明、可追溯，且可持续的棕榈油供应链 

 为客户生产优质的产品并提供良好的服务 

 

1. 遵守法律 

• 我们将确保我们的业务，以及棕榈油供应链里的供应商，都遵守所有相关的地方、州、国

家和国际的法律与条规。 

• 我们遵守公平的商业行为以及遵从商业道德，并禁止一切形式的贪污、贿赂以及挪用资金

与资源。 

 

2. 环境保护 

• 我们遵守环境法令与条规。 

• 我们禁止所有形式的燃烧与焚烧，包括补种和新种植。 

• 为了保护环境，我们拟定了详尽的计划与程序来降低负面影响以及推动正面影响。 

• 我们将制定与落实计划来减少所有业务所排放的温室气体（GHG）。 

• 我们将提供环境意识与污染预防的培训予所有员工，并赋予他们环境保护重任。 

• 我们将保留高保护价值（HCV）区域，并保护稀有、受威胁和濒危物种。 

• 禁止开发高碳储量（HCS）森林。 

• 务必在新油棕种植的土地开发工作之前进行 HCV 和 HCS 评估。 

• 无论深度，禁止开发泥炭地。 
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• 应用最佳管理实践于现有的泥炭地种植园。 

• 与社区，承包商，供应商和政府机构进行合作以改善环境质量。 

 

3. 员工与社区 

• 招聘与晋升将根据个人的学术资格和工作表现，而与种族，种姓，国籍，宗教，肢体残疾，

性别，性取向，年龄，工会会员身份和/或政治派别无关。我们将确保为所有人提供同等的

机会。 

• 对于任何职位的安排，公司将承担所有招聘费用。 

• 我们禁止使用童工（18 岁以下）并已制定预防措施。如发现任何相关情况或案例时，我们

将采取补救措施，以提供辅助来保护儿童的福利。 

• 我们禁止使用强迫或奴役劳工和人口贩运并已制定预防措施。如发现任何相关情况或案例

时，我们将采取补救措施，以向受害者提供支援和帮助。 

• 我们将以其所理解的语言提供所有员工一份雇员合约，以详细列明其职责，薪资，工作时

间，休假以及其它雇用福利。 

• 所有员工的薪资都等于或超过法定的最低工资。 

• 所有员工的工作时间，包括加班时间（在自愿的基础上）均依据国家法律，并且每人每周

将有权休假一天。 

• 我们尊重每位员工成立或参加工会和集体谈判的权利。 

• 公司管理层对工作场所所发生的任何形式性骚扰和暴力抱持零容忍的态度，并将带领预防。 

• 我们尊重符合国家法律的生殖权利。 

• 在健全的申诉机制底下，我们确保所有申诉的员工都能够获得司法援助，而不必担心受到

谴责和解雇。 

• 根据我们的《职业安全与健康政策》，我们将为所有员工提供安全与健康的工作环境。 

• 我们将为所有工人提供安全与卫生的住所。 

• 我们尊重土地使用权。 

• 我们尊重原住民和本土社区的原住民习俗权利。 

• 我们承诺在任何新的土地开发项目动工前先获得自由，事先和知情同意（FPIC）。 

 

4. 透明度和可追溯性 

• 在透明的申诉机制底下，我们将加强与利益相关者的互动，以便他们能够在我们的棕榈油

供应链出现问题的时候通知我们。电子申诉表可在我们的网站上找到，网址为

http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php ， 或 将 电 邮 发 送 至 

grievances@prosper.com.my。  

http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php
mailto:grievances@prosper.com.my
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• 我们禁止对投诉人、举报人，以及环境和人权维护份子进行威胁，骚扰，恐吓，使用暴力

或报复。 

• 我们将倾向于向遵守我们《永续棕油政策》的供应商采购鲜果串。 

• 我们将向小园主推广我们的《永续棕油政策》，并在必要时提供支援和指导以遵守我们的

政策。 

• 我们愿意与非政府组织、社区、政府、员工、专家和其他有关的利益相关者进行互动，以

协助我们的政策实施以及在实践可持续发展方面不断改进。 

• 我们将每六个月在我们的网站（www.prosper.com.my）上发布实施摘要，以向公众汇报实

施进度。 

 

5. 质量 

• 我们致力于生产具有价格竞争力的优质产品和良好服务以满足行业的期望和客户的需求。 

• 我们将保持创新，并将考虑采用新技术持续改进，以迎合不断变化的需求。 

 

实施与监测 

这项政策将在全公司实施并即时生效，而我们也将监测整个实施过程。 考虑到行业的最新发展以

及公众的反馈，我们将定期审视这政策，以加强我们对生产永续棕油的承诺。 

 

      

拿督斯里郑立新 

执行董事 

2020 年 12 月 12 日修订 

 

 
 
 
 
 

http://www.prosper.com.my/
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நிலையான பாம் எண்ணணய் 

ணைாள்லை 
 

வாய்ப்பு 

இந்த கைொள்கை எங்ைள் துகை நிறுவனங்ைள், கூடட்ு நிறுவனங்ைள் மற்றும் 

எங்ைளுை்கு நிரவ்ொை ைடட்ுப்பொடக்டை் கைொை்ட நிறுவனங்ைள் உட்பட அகனத்து 

ப்ரரொஸ்பர ் கெயல்பொடுைளுை்கும் கபொருந்தும். எங்ைளுடன் கதொடரப்ுகடய 

மற்றும் மூன்றொம் தரப்பு ெப்களயரை்ள் அகனவரும் இந்தை் கைொள்கைகய 

ைகடப்பிடித்து இைங்ை ரவை்டும். 

 

எங்ைள் ைடலமைள் 

தற்ரபொகதய மற்றும் வருங்ைொல ெந்ததியினரின் நலனுை்ைொை நிறுவனம் 

முழுவதும் நிகலத்தன்கமை் கைொள்கைைகள ைகடபிடிப்பதன் மூலம் எங்ைள் 

தயொரிப்புைள் நிகலயொன முகறயில் உற்பத்தி கெய்யப்படுவகத நொங்ைள் 

ப்ரரொஸ்பரில் உறுதி கெய்ரவொம். நொங்ைள் ைடகமப்படட்ுள்ரளொம்: 

 கபொருந்தை்கூடிய அகனத்து உள்ளூர,் மொநில, ரதசிய மற்றும் ெரவ்ரதெ 

ெட்டங்ைள் மற்றும் விதிமுகறைளுை்கு இைங்ை 

 சுற்றுெச்ூழகலப் பொதுைொத்து, ரநரம்கறயொன சுற்றுெச்ூழல் தொை்ைங்ைகள 

ஊை்குவிை்ைவும் 

 கதொழிலொளரை்ள் மற்றும் உள்ளூர ் ெமூைங்ைளின் உரிகமைளுை்கு 

மதிப்பளிை்ைவும் 

 ஒரு கவளிப்பகடயொன, ைை்டுபிடிை்ைை்கூடிய மற்றும் நிகலயொன 

பொமொயில் விநிரயொை ெங்கிலிகய உருவொை்குங்ைள் 

 தரமொன தயொரிப்புைகள உற்பத்தி கெய்து வொடிை்கையொளரை்ளுை்கு நல்ல 

ரெகவைகள வழங்குதல் 
 

1. சட்ட இணை்ைம் 

• பொமொயில் விநிரயொைெ ் ெங்கிலியின் ெப்களயரை்ள் உட்பட எங்ைள் 

அகனத்து நடவடிை்கைைளும் கபொருந்தை்கூடிய அகனத்து உள்ளூர,் 

மொநில, ரதசிய மற்றும் ெரவ்ரதெ ெட்டங்ைள் மற்றும் விதிமுகறைளுை்கு 

இைங்குவகத உறுதி கெய்ரவொம். 

• வைிைத்தின் நியொயமொன மற்றும் கநறிமுகற நடத்கதை்கு நொங்ைள் 

மதிப்பளிை்கிரறொம் மற்றும் அகனத்து வகையொன ஊழல், லஞ்ெம் மற்றும் 

நிதி மற்றும் வளங்ைகள ரமொெடி கெய்வகத தகடகெய்கிரறொம். 
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2. சுற்றுசச்ூழை் 

• சுற்றுெச்ூழல் ெட்டங்ைள் மற்றும் விதிமுகறைகள நொங்ைள் 

பின்பற்றுகிரறொம். 

• மறு நடவு மற்றும் புதிய நடவு உள்ளிட்ட எங்ைள் அகனத்து 

நடவடிை்கைைளிலும் எரிை்ைப்படுவகத நொங்ைள் தகடகெய்கிரறொம். 

• எதிரம்கறயொன தொை்ைங்ைகளத ்தைிப்பதன் மூலமும், முகறயொன 

திட்டமிடல் மற்றும் நகடமுகற மூலம் ரநரம்கறயொனவற்கற 

ஊை்குவிப்பதன் மூலமும் சுற்றுெச்ூழகலப் பொதுைொை்கிரறொம். 

• எங்ைள் அகனத்து கெயல்பொடுைளிலிருந்தும் கிரீன்ஹவுஸ் வொயு 

(ஜிகஹெஜ்ி) உமிழ்கவை் குகறப்பதற்ைொன திட்டங்ைகள உருவொை்குரவொம், 

திட்டங்ைகள கெயல்படுத்துரவொம். 

• சுற்றுெச்ூழல் விழிப்புைரவ்ு மற்றும் மொசு தடுப்பு குறித்து அகனத்து 

கதொழிலொளரை்ளுை்கும் பயிற்சி அளிை்ைப்படும், ரமலும் சுற்றுெச்ூழகலப் 

பொதுைொை்கும் கபொறுப்கப ஏற்கும். 

• அரிதொன, அெச்ுறுத்தப்பட்ட மற்றும் ஆபத்தொன உயிரினங்ைளின் 

பொதுைொப்ரபொடு உயர ் பொதுைொப்பு மதிப்பு (எெ.்சி.வி) பகுதி 

பரொமரிை்ைப்படும். 

• உயர ்ைொரப்ன் பங்கு (எெ.்சி.எஸ்) ைொடுைளின் வளரெ்ச்ி இல்கல. 

• எை்கைய் பகன புதிய நடவு கெய்வதற்கு நிலம் அழிை்கும் பைிைள் 

கதொடங்ைப்படுவதற்கு முன்னர ்எெ.்சி.வி மற்றும் எெ.்சி.எஸ் மதிப்பீடுைகள 

ரமற்கைொள்ளுங்ைள். 

• ஆழத்கதப் கபொருட்படுத்தொமல் ைரி மீது புதிய வளரெ்ச்ி இல்கல. 

• ைரி மீது இருை்கும் ரதொட்டங்ைளில் சிறந்த ரமலொை்கம நகடமுகறைள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

• சுற்றுெச்ூழகல ரமம்படுத்த ெமூைம், ஒப்பந்தை்ைொரரை்ள், ெப்களயரை்ள் 

மற்றும் அரசு நிறுவனங்ைளுடன் ஒத்துகழத்தல். 

 

3. சமூை 

• ஆட்ரெரப்்பு மற்றும் பதவி உயரவ்ு கெயல்முகற இனம், ெொதி, ரதசியம், மதம், 

உடல் ஊனம், பொலினம், பொலியல் ரநொை்குநிகல, வயது, கதொழிற்ெங்ை 

உறுப்பினர ் மற்றும் / அல்லது அரசியல் கதொடரப்ு ஆகியவற்கறப் 

கபொருட்படுத்தொமல் தனிப்பட்ட தகுதி மற்றும் கெயல்திறகன மடட்ுரம 

அடிப்பகடயொைை் கைொை்டது. அகனத்து பைியொளரை்ளுை்கும் ெம 

வொய்ப்புைள் வழங்ைப்படுவகத நொங்ைள் உறுதி கெய்ரவொம். 

• கதொழிலொளரை்ளின் அகனத்து ஆட்ரெரப்்புை் ைடட்ைங்ைள் அல்லது 

கெலவுைள் எந்தகவொரு ரவகலவொய்ப்புை்கும் நிறுவனம் ஏற்கும். 
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• தடுப்பு நடவடிை்கைைளுடன் குழந்கதத் கதொழிலொளரை்கள (18 வயதுை்குை் 

குகறவொன எவரும்) பயன்படுத்துவகத நொங்ைள் தகடகெய்கிரறொம். உதவி 

வழங்குவதற்கும் குழந்கதயின் நலகனப் பொதுைொப்பதற்கும் இதுரபொன்ற 

எந்தகவொரு வழை்கும் ைை்டறியப்படும்ரபொது தீரவ்ு நடவடிை்கை 

எடுை்ைப்படும். 

• ைட்டொய அல்லது பிகைை்ைப்பட்ட உகழப்பு மற்றும் மனித ைடதத்ல் 

ஆகியவற்கற தடுப்பு நடவடிை்கைைளுடன் பயன்படுத்துவகத நொங்ைள் 

தகடகெய்கிரறொம். பொதிை்ைப்பட்டவருை்கு ஆதரகவயும் உதவிகயயும் 

வழங்ை இதுரபொன்ற எந்தகவொரு வழை்கும் ைை்டறியப்படும்ரபொது தீரவ்ு 

நடவடிை்கை எடுை்ைப்படும். 

• அகனத்து கதொழிலொளரை்ளுை்கும் அவரை்ள் புரிந்துகைொள்ளும் கமொழியில் 

அவரை்ளின் ைடகமைள், ஊதிய விகிதம், ரவகல ரநரம், விடுப்பு மற்றும் 

ரவகலவொய்ப்பின் பிற அகனத்து நன்கமைள் பற்றிய விவரங்ைளுடன் 

எழுதப்பட்ட ரவகலவொய்ப்பு ஒப்பந்தங்ைள் வழங்ைப்படுகின்றன. 

• அகனத்து கதொழிலொளரை்ளுை்கும் ெட்டபூரவ்மொன குகறந்தபடெ் 

ஊதியத்திற்கு ெமமொன அல்லது அதிை ஊதியம் வழங்ைப்படுகிறது. 

• ரமலதிை ரநரங்ைள் (தன்னொரவ் அடிப்பகடயில்) உட்பட அகனத்து 

கதொழிலொளரை்ளுை்கும் ரவகல ரநரம் ரதசிய ெட்டத்தின்படி, ஒவ்கவொரு 

கதொழிலொளிை்கும் ஒவ்கவொரு வொரமும் ஒரு ஓய்வு நொள் உரிகம உை்டு. 

• கதொழிற்ெங்ைங்ைகள உருவொை்ை அல்லது ரெர அகனத்து 

கதொழிலொளரை்ளின் உரிகமைகளயும் நொங்ைள் மதிை்கிரறொம் மற்றும் 

கூட்டொை ரபரம் ரபசுகிரறொம். 

• எங்ைள் பைியிடத்தில் எந்தவிதமொன பொலியல் துன்புறுத்தல்ைகளயும் 

வன்முகறைகளயும் நொங்ைள் கபொறுத்துை்கைொள்ள மொட்ரடொம், அகதத் 

தடுப்பதில் நிரவ்ொைம் முன்னிகல வகிை்கும். 

• நொட்டின் ெட்டங்ைளின்படி இனப்கபருை்ை உரிகமைகள நொங்ைள் 

மதிை்கிரறொம். 

• ஒரு வலுவொன குகற தீரை்்கும் கபொறிமுகறயுடன், அகனத்து 

கதொழிலொளரை்ளுை்கும் குற்றெெ்ொடட்ு மற்றும் பதவி நீை்ைம் குறிதத் 

அெெ்மின்றி நீதித்துகற தீரவ்ு கிகடப்பகத உறுதிகெய்கிரறொம். 

• எங்ைள் கதொழில் பொதுைொப்பு மற்றும் சுைொதொர கைொள்கையின்படி எங்ைள் 

அகனத்து கதொழிலொளரை்ளுை்கும் பொதுைொப்பொன மற்றும் ஆரரொை்கியமொன 

பைிெச்ூழகல உறுதி கெய்ரவொம். 

• எங்ைள் கதொழிலொளரை்ள் அகனவருை்கும் பொதுைொப்பொன மற்றும் 

சுைொதொரமொன தங்குமிடத்கத நொங்ைள் வழங்குரவொம். 

• நிலை்ைொல உரிகமைகள நொங்ைள் மதிை்கிரறொம். 

• பழங்குடி மற்றும் உள்ளூர ் ெமூைங்ைளின் கெொந்த அல்லது வழை்ைமொன 

உரிகமைகள நொங்ைள் மதிை்கிரறொம். 
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• எந்தகவொரு புதிய வளரெ்ச்ிகயயும் கதொடங்குவதற்கு முன், இலவெ, முன் 

மற்றும் தைவல் ஒப்புதல் (FPIC) ை்கு நொங்ைள் ைடகமப்படட்ுள்ரளொம். 

4. ணவளிப்பலடத்தன்லம மற்றும் தடமறிதை் 

• ஒரு கவளிப்பகடயொன குகற தீரை்்கும் முகற இருப்பதொல், எங்ைள் 

பொமொயில் விநிரயொைெ ் ெங்கிலியில் சிை்ைல்ைள் இருை்கும்ரபொது 

எங்ைளுை்குத் கதரிவிை்ை எங்ைள் பங்குதொரரை்ளுடன் அவரை்ள் 

ஈடுபடுவதற்ைொன அளகவ ரமம்படுத்துரவொம். இ-குகற தீரை்்கும் படிவம் 

எங்ைள் இகையதளத்தில் http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-

Procedure.php இல் கிகடை்கிறது அல்லது grievances@prosper.com.my ை்கு 

மின்னஞ்ெல் அனுப்புவதன் மூலம் கிகடை்கும். 

• புைொரை்ள், விசில்ப்ரளொவரை்ள் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் மனித உரிகம 

பொதுைொவலரை்ளுை்கு எதிரொை அெச்ுறுத்தல்ைள், துன்புறுத்தல், அெச்ுறுத்தல், 

வன்முகறகயப் பயன்படுத்துதல் அல்லது பதிலடி கைொடுப்பகத நொங்ைள் 

தகடகெய்கிரறொம். 

• எங்ைள் நிகலயொன பொமொயில் கைொள்கைை்கு உறுதியளிதத் 

ெப்களயரை்ளிடமிருந்து எஃப்.எஃப்.பிகய ஆதொரப்படுத்த முயற்சிப்ரபொம். 

• எங்ைள் நிகலயொன பொமொயில் கைொள்கைகய ஊை்குவிை்ை எங்ைள் சிறு 

உரிகமயொளரை்ளுடன் நொங்ைள் ஈடுபடுரவொம், ரதகவப்பட்டொல், எங்ைள் 

கைொள்கைை்கு இைங்ை ஆதரகவயும் வழிைொடட்கலயும் வழங்குகிரறொம். 

• கைொள்கை கெயல்படுத்தல் மற்றும் ப்ரரொஸ்பரின் நிகலத்தன்கம 

நகடமுகறைளின் கதொடரெ்ச்ியொன முன்ரனற்றம் ஆகியவற்றில் 

எங்ைளுை்கு உதவ, தன்னொரவ் கதொை்டு நிறுவனங்ைள், ெமூைங்ைள், 

அரெொங்ைங்ைள், கதொழிலொளரை்ள், வல்லுநரை்ள் மற்றும் பிற கதொடரப்ுகடய 

பங்குதொரரை்ளுடன் எந்தகவொரு ஈடுபொட்டிற்கும் நொங்ைள் தயொரொை 

இருை்கிரறொம். 

• Rகெயல்படுத்தல் முன்ரனற்றம் குறித்து கபொதுமை்ைளுை்கு கதரிவிை்ை, 

ஒவ்கவொரு ஆறு மொதங்ைளுை்கும் எங்ைள் வகலத்தளதத்ில் 

(www.prosper.com.my) கெயல்படுத்தும் சுருை்ைம் கவளியிடப்படும். 

 

5. தரம் 

• தரமொன தயொரிப்புைகள உற்பத்தி கெய்வதற்கும், கதொழில் 

எதிரப்ொரப்்புைகளயும் வொடிை்கையொளர ் ரதகவைகளயும் பூரத்்தி 

கெய்வதற்ைொை ரபொட்டி விகலயுடன் நல்ல ரெகவைகள வழங்ை நொங்ைள் 

ைடகமப்படட்ுள்ரளொம். 

• நொங்ைள் புதுகமயொை இருப்ரபொம், கதொடரெ்ச்ியொன முன்ரனற்றத்திற்ைொன 

புதிய கதொழில்நுடப்ங்ைகள ைருத்தில் கைொள்ரவொம் மற்றும் மொறிவரும் 

ரதகவைகளப் பூரத்்தி கெய்ரவொம். 

 

http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php
http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php
mailto:grievances@prosper.com.my
http://www.prosper.com.my/
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ணசயை்படுத்தை் மற்றும் ைண்ைாணித்தை் 

இந்த கைொள்கை நிறுவனம் முழுவதும் உடனடியொை அமல்படுத்தப்படும், ரமலும் 

கெயல்படுத்தல் கெயல்முகறகய நொங்ைள் கதொடரந்்து ைை்ைொைிப்ரபொம். 

கதொழில்துகறயின் புதிய முன்ரனற்றங்ைள் மற்றும் கபொதுமை்ைளிடமிருந்து 

வரும் பின்னூட்டங்ைகள ைைை்கில் எடுத்துை்கைொள்வதன் மூலம், நிகலயொன 

பொமொயில் உற்பத்தியில் எங்ைள் உறுதிப்பொடக்ட வலுப்படுத்த இந்தை் கைொள்கை 

அவ்வப்ரபொது மதிப்பொய்வு கெய்யப்படும். 

 

 

      

DATO’ SRI TEE LIP SIN 

நிரவ்ொை இயை்குநர ்

டிெம்பர ்12, 2020 அன்று திருத்தப்பட்டது 
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টেকসই টেজুর টেল নীতে 
 

ব্যাতি 

এই নীতিটি আমাদের সহায়ক সংস্থা, য ৌথ উদেযাগ এবং আমাদের পতরচালনা তনয়ন্ত্রণ কদর এমন সংস্থাগুতল সহ সমস্ত 

সমৃদ্ধ অপাদরশনগুতলদি প্রদ াজ্য। আমাদের এই সম্পতকিি এবং িৃিীয় পদের সরবরাহকারীদেরও এই নীতিটি 

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যমদন চলার প্রদয়াজ্ন হদব। 
 

আমাসের প্রতেশ্রুতেব্দ্ধ 

প্রসপার এ আমরা তনশ্চিি করব য  বিিমান এবং ভতবষ্যি প্রজ্দের সুতবধার জ্নয পুদরা পণয জ্দু়েই যিকসই নীতিগুতল 

যমদন আমাদের পণযগুতল যিকসই পদ্ধতিদি উি্পাতেি হয়। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: 

 সমস্ত প্রদ াজ্য স্থানীয়, রাজ্য, জ্ািীয় এবং আন্তজ্িাতিক আইন এবং তবতধ যমদন চলুন 

 পতরদবশ সংরেণ এবং ইতিবাচক পতরদবশগি প্রভাব প্রচার 

 শ্রতমক এবং স্থানীয় সম্প্রোদয়র অতধকারদক সম্মান করুন 

 একটি স্বচ্ছ, যেসদ াগয এবং যিকসই পাম যিল সরবরাদহর যচইন তিতর করুন 

 মানসম্পন্ন পণয উি্পােন এবং গ্রাহকদের ভাল যসবা সরবরাহ 
 

1. আইনী সম্মতে 

• আমরা িা তনশ্চিি করব য  পাম যিল সরবরাহ শৃঙ্খলার সরবরাহকারীদের সহ আমাদের সমস্ত শ্চিয়াকলাপ 

সমস্ত প্রদ াজ্য স্থানীয়, রাজ্য, জ্ািীয় এবং আন্তজ্িাতিক আইন এবং তবতধমালা যমদন চলদব। 

• আমরা বযবসাদয়র সুষ্্ঠু ও তনতিক আচরদণর জ্নয শ্রদ্ধা কতর এবং সমস্ত ধরদণর েুনীতি, ঘুষ্, এবং িহতবল 

এবং সংস্থানগুতলর প্রিারণামূলক বযবহারদক তনতষ্দ্ধ কতর। 
 

2. পতরসব্শগে 

• আমরা পতরদবশগি আইন ও তবতধ যমদন চতল। 

• আমরা প্রতিস্থাপন এবং নিুন যরাপণ সহ আমাদের সমস্ত শ্চিয়াকলাদপ জ্বলন তনতষ্দ্ধ কতর। 

• আমরা যনতিবাচক প্রভাবগুতল হ্রাস কদর এবং তনয়মিাতন্ত্রক পতরকল্পনা এবং পদ্ধতির মাধযদম ইতিবাচকগুতলর 

প্রচাদরর মাধযদম পতরদবশ সংরেণ কতর। 

• আমরা আমাদের সমস্ত অপাদরশন যথদক তগ্রনহাউস গযাস (শ্চজ্এইচশ্চজ্) তনগ িমন হ্রাস করার জ্নয পতরকল্পনা 

তিতর এবং কম িসূতচ বাস্তবায়ন করব। 

• পতরদবশ সদচিনিা এবং েষূ্ণ প্রতিদরাধ সম্পতকিি সকল কমীদের প্রতশেণ প্রোন করা হদব এবং পতরদবশ 

সংরেদণর োতয়ত্ব গ্রহণ করা হদব। 

• তবরল, হুমকী এবং তবপন্ন প্রজ্াতির সুরোর সাদথ উচ্চ সংরেদণর মান (এইচতসতভ) অঞ্চল বজ্ায় রাখা হদব। 

• হাই কাব িন স্টক (এইচতসএস) বনগুতলর যকানও তবকাশ যনই। 

• যিল পাদমর নিুন যরাপদণর জ্নয জ্তম সাফ করার যকানও কাজ্ শুরুর আদগ এইচতসতভ এবং এইচতসএস 

মূলযায়ন পতরচালনা করুন। 

• গভীরিা তনতব িদশদষ্ তপি উপর নিুন যকান উন্নয়ন। 

• তপি উপর তবেযমান বৃেদরাপণ উপর যসরা পতরচালনা অভযাস প্রদয়াগ করা হদব। 

• পতরদবশ উন্নি করদি সম্প্রোয়, টঠকাোর, সরবরাহকারী এবং সরকারী সংস্থার সাদথ সহদ াতগিা করুন। 
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3. সামাজজক 

• তনদয়াগ এবং পদোন্নতির প্রশ্চিয়া যকবলমাত্র জ্াতি, বণ ি, জ্ািীয়িা, ধম ি, শারীতরক অেমিা, তলঙ্গ, য ৌন 

অতভমুখীকরণ, বয়স, ইউতনয়দনর সেসযিা এবং / অথবা রাজ্ননতিক অতধভুশ্চিদক তবদবচনা না কদরই 

বযশ্চিগি য াগযিা এবং সম্পােদনর উপর তভতি কদর। আমরা তনশ্চিি করব য  সমস্ত কমীদের জ্নয সমান 

সুদ াগ সরবরাহ করা হদব। 

• শ্রতমকদের সমস্ত তনদয়াদগর তফ বা বযয় য  যকানও চাকরীর স্থাদনর জ্নয সংস্থা বহন করদব। 

• আমরা প্রতিদরাধমূলক বযবস্থা সহ তশশুশ্রম বযবহার (18 বছদরর কম বয়সীদের মদধয) বযবহার তনতষ্দ্ধ কতর। 

সহায়িা প্রোন এবং সন্তাদনর কলযাণ রোর জ্নয  খন এ জ্ািীয় যকানও মামলা উদ্ঘাটিি হয় িখন 

প্রতিকারমূলক বযবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

• প্রতিদরাধমূলক বযবস্থা সহ আমরা বাধয বা শুল্কাধীন শ্রম এবং মানব পাচাদরর বযবহার তনতষ্দ্ধ কতর। এই জ্ািীয় 

যকানও মামলা  তে আিান্ত বযশ্চিদক সহায়িা এবং সহায়িা সরবরাহ করার জ্নয উদ্ঘাটিি হয় িার 

প্রতিকারমূলক বযবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

• িাদের তিউটি, যবিদনর হার, কাদজ্র সময়, ছুটি, এবং কম িসংস্থাদনর অনযানয সমস্ত সুদ াগ-সুতবধাগুতলর 

তববরণ সহ একটি তলতখি কম িসংস্থাদনর চুশ্চি সমস্ত শ্রতমকদক িারা য  ভাষ্ায় যবাদে যসগুতল যেওয়া হয়। 

• সকল শ্রতমকদক আইনি নূযনিম মজ্তুরর সমান বা িার যচদয় যবতশ মজ্তুর তেদয় যেওয়া হদচ্ছ। 

• ওভারিাইম আওয়ার (যস্বচ্ছাদসবী তভতিদি) সহ সকল শ্রতমদকর কাদজ্র সময় জ্ািীয় আইন অনুসাদর হয় 

এবং প্রতিটি শ্রতমক প্রতি সপ্তাদহ একটি তবশ্রাম তেন পাওয়ার অতধকারী হয়। 

• আমরা যেি ইউতনয়ন গঠন এবং সশ্চম্মতলিভাদব ের কষ্াকতষ্ করার জ্নয সকল শ্রতমদকর অতধকারদক সম্মান 

কতর। 

• আমরা আমাদের কম িদেদত্র য  যকানও ধরদণর য ৌন হয়রাতন ও সতহংসিা সহয করব না এবং এটি প্রতিদরাদধ 

পতরচালন যনিৃত্ব যনদব। 

• আমরা প্রজ্নন অতধকারদক সম্মান কতর  া যেদশর আইন অনুসাদর হয়। 

• একটি শশ্চিশালী অতভদ াদগর বযবস্থা রদয়দছ, আমরা তনশ্চিি কতর য  পুনরায় তনদয়াগ ও বরখাদস্তর ভয় ছা়োই 

সমস্ত কমীদের তবচাতরক প্রতিকাদরর অযাদেস রদয়দছ। 

• আমরা আমাদের যপশাগি সুরো এবং স্বাস্থয নীতি অনুসাদর আমাদের সকল কমীদের একটি তনরাপে এবং 

স্বাস্থযকর কাদজ্র পতরদবশ তনশ্চিি করব। 

• আমরা আমাদের সমস্ত কমীদের একটি তনরাপে এবং স্বাস্থযকর থাকার বযবস্থা করব। 

• আমরা জ্তমর যময়াদের অতধকারদক সম্মান কতর। 

• আমরা আতেবাসী এবং স্থানীয় সম্প্রোদয়র স্থানীয় বা রীতিগি অতধকারদক সম্মান কতর। 

• য  যকানও নিুন উন্নয়ন শুরুর আদগ আমরা তি, তপ্রয়ার এবং ইনফম িি কনদসন্ট (এফতপআইতস) 

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 
 

4. স্বচ্ছো এব্ং টেসসতব্তলটে 

• একটি স্বচ্ছ অতভদ াগ বযবস্থা স্থাদন যরদখ, আমাদের পাম যিল সরবরাহ শৃঙ্খদল  খন যকান সমসযা আদছ 

িখন আমরা আমাদের যস্টকদহাল্ডারদের সাদথ িাদের জ্ত়েি থাকার স্তদরর উন্নতি করব। ই-অতভদ াগ 

ফম িটি আমাদের ওদয়বসাইদি http://www.prosper.com.my/Sustainability- Grievance-Procedure.php 

এ বা grievances@prosper.com.my যি ইদমল যপ্ররদণর মাধযদম উপলব্ধ। 

• আমরা হুমতক, হয়রাতন, ভয় যেখাদনা, সতহংসিার বযবহার বা অতভদ াগকারী, হুইদসল যলায়ার এবং পতরদবশ ও 

মানবাতধকার রোকারীদের তবরুদদ্ধ প্রতিদশাধ গ্রহণ তনতষ্দ্ধ কতর। 

• আমরা আমাদের যিকসই যখজ্রু যিল নীতিদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমন সরবরাহকারীদের কাছ যথদক এফএফতব 

উি্স গ্রহদণর যচষ্টা করব। 

http://www.prosper.com.my/Sustainability-%20Grievance-Procedure.php
mailto:grievances@prosper.com.my
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• আমরা আমাদের যিকসই যখজ্রু যিল নীতি প্রচার করদি আমাদের েুদ্রধারকদের সাদথ জ্ত়েি থাকব এবং 

 তে প্রদয়াজ্ন হয় িদব আমাদের নীতিমালা যমদন চলার জ্নয সহায়িা এবং তেকতনদেিশনা সরবরাহ করব। 

• আমরা এনশ্চজ্ও, সম্প্রোয়, সরকার, কমী, তবদশষ্জ্ঞ, এবং অনযানয প্রাসতঙ্গক যস্টকদহাল্ডারদের সাদথ নীতি 

বাস্তবায়দন এবং সমৃশ্চদ্ধর স্থাতয়ত্ব অনুশীলদনর ধারাবাতহক উন্নতিদি সহায়িা করার জ্নয য  যকানও বযস্তিার 

জ্নয উেুি। 

• বাস্তবায়দনর অগ্রগতি সম্পদকি জ্নসাধারণদক অবতহি করদি আমাদের ওদয়বসাইদি 

(www.prosper.com.my) প্রতি ছয় মাদস বাস্তবায়দনর সংতেপ্তসার প্রকাশ করা হদব। 
 

5. গুণ 

• আমরা তশদল্পর প্রিযাশা এবং গ্রাহদকর প্রদয়াজ্নীয়িা যমিাদি মানসম্পন্ন পণয উি্পােন এবং 

প্রতিদ াতগিামূলক মদূলযর সাদথ ভাল পতরদষ্বা সরবরাহ করদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 

• আমরা উদ্ভাবনী থাকব এবং িমাগি উন্নতির জ্নয এবং পতরবিিদনর প্রদয়াজ্নীয়িা পূরদণর জ্নয নিুন 

প্র ুশ্চি তবদবচনা করব। 
 

ব্াস্তব্ায়ন এব্ং পর্ যসব্ক্ষণ 

এই নীতিটি িাি্েতণকভাদব কা িকরভাদব পদুরা সংস্থায় প্রদয়াগ করা হদব এবং আমরা বাস্তবায়ন প্রশ্চিয়াটি প িদবেণ 

করব। জ্নগদণর কাছ যথদক তশদল্পর নিুন উন্নয়ন এবং তফিবযাকগুতল তবদবচনা কদর, যিকসই পাম যিল উি্পােদনর 

প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি যজ্ারোর করার জ্নয আমরা এই নীতিটি প িায়িদম প িাদলাচনা করব। 

 

      

DATO’ SRI TEE LIP SIN 

তনব িাহী পতরচালক  

সংদশাতধি উপর 12 তিদসম্বর 2020 

 

 
 
 
 
 

http://www.prosper.com.my/
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KEBIJAKAN MINYAK KELAPA SAWIT 
BERKELANJUTAN 

 

Cakupan 

Kebijakan ini berlaku untuk semua operasi Prosper, termasuk anak perusahaan, usaha patungan, dan 

perusahaan yang kita kontrol manajemennya. Kami juga akan meminta semua pemasok terkait dan pihak 

ketiga kami untuk berkomitmen dan mematuhi kebijakan ini. 
 

Komitmen Kami 

Kami di Prosper akan memastikan bahwa produk kami diproduksi secara berkelanjutan dengan berpegang 

pada prinsip-prinsip keberlanjutan di seluruh perusahaan untuk kepentingan generasi sekarang dan 

mendatang. Kami berkomitmen untuk: 

 Mematuhi semua hukum dan peraturan lokal, negara bagian, nasional, dan internasional yang 

berlaku 

 Melestarikan lingkungan dan mendorong dampak lingkungan yang positif 

 Menghormati hak-hak pekerja dan komunitas lokal 

 Membangun rantai pasokan minyak sawit yang transparan, dapat dilacak, dan berkelanjutan 

 Menghasilkan produk yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan 

 

1. Kepatuhan Hukum 

• Kami akan memastikan bahwa semua operasi kami, termasuk pemasok rantai pasokan minyak 

sawit kami, untuk mematuhi semua hukum dan peraturan lokal, negara bagian, nasional, dan 

internasional yang berlaku. 

• Kami menghormati perilaku bisnis yang adil dan etis serta melarang semua bentuk korupsi, 

penyuapan, dan penggunaan dana dan sumber daya yang curang. 
 

2. Lingkungan 

• Kami mematuhi hukum dan peraturan lingkungan. 

• Kami melarang pembakaran di semua operasi kami termasuk penanaman kembali dan penanaman 

baru. 

• Kami melestarikan lingkungan dengan mengurangi dampak negatif dan mendorong dampak 

positif melalui perencanaan dan prosedur yang sistematis. 

• Kami akan menyusun rencana dan melaksanakan program untuk mengurangi emisi Gas Rumah 

Kaca (GRK) dari semua operasi kami. 

• Pelatihan akan diberikan kepada semua pekerja tentang kesadaran lingkungan dan pencegahan 

pencemaran, dan bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. 

• Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) akan dipertahankan, bersama dengan perlindungan spesies 

langka, terancam dan hampir punah. 

• Tidak ada pengembangan Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). 
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• Melakukan penilaian NKT dan SKT sebelum dimulainya pekerjaan pembukaan lahan untuk 

penanaman baru kelapa sawit. 

• Tidak ada pengembangan baru di atas gambut berapapun kedalamannya. 

• Praktik Pengelolaan Terbaik akan diterapkan di perkebunan yang ada di lahan gambut. 

• Bekerja sama dengan masyarakat, kontraktor, pemasok, dan badan pemerintah untuk 

meningkatkan lingkungan. 
 

3. Sosial 

• Proses rekrutmen dan promosi hanya akan didasarkan pada kualifikasi dan kinerja individu, tanpa 

memandang ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas fisik, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, 

keanggotaan serikat, dan / atau afiliasi politik. Kami akan memastikan bahwa kesempatan yang 

sama diberikan kepada semua personel. 

• Semua biaya perekrutan atau biaya pekerja akan ditanggung oleh perusahaan untuk setiap 

penempatan kerja. 

• Kami melarang penggunaan pekerja anak (siapa pun yang berusia kurang dari 18 tahun) dengan 

tindakan pencegahan. Tindakan perbaikan harus diambil jika kasus seperti itu ditemukan untuk 

memberikan bantuan dan melindungi kesejahteraan anak. 

• Kami melarang penggunaan tenaga kerja paksa atau terikat dan perdagangan manusia dengan 

tindakan pencegahan. Tindakan perbaikan harus diambil jika kasus seperti itu ditemukan untuk 

memberikan dukungan dan bantuan kepada korban. 

• Kontrak kerja tertulis dengan rincian tugas, tingkat gaji, jam kerja, cuti, dan semua tunjangan 

pekerjaan lainnya diberikan kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka pahami. 

• Semua pekerja dibayar dengan upah yang sama atau melebihi upah minimum yang sah. 

• Jam kerja untuk semua pekerja, termasuk jam lembur (secara sukarela), sesuai dengan undang-

undang nasional, dan setiap pekerja berhak atas satu hari istirahat setiap minggu. 

• Kami menghormati hak semua pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja 

dan berunding secara kolektif. 

• Kami tidak akan mentolerir segala jenis pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja kita dan 

manajemen akan memimpin dalam mencegahnya. 

• Kami menghormati hak reproduksi yang sejalan dengan hukum negara. 

• Dengan mekanisme pengaduan yang kuat, kami memastikan semua pekerja memiliki akses ke 

pemulihan hukum tanpa takut akan tuduhan dan pemecatan. 

• Kami akan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja kami sesuai 

dengan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kami. 

• Kami akan menyediakan akomodasi yang aman dan higienis untuk semua pekerja kami. 

• Kami menghormati hak kepemilikan tanah. 

• Kami menghormati hak asli atau adat dari masyarakat adat dan lokal. 

• Kami berkomitmen pada Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) sebelum 

memulai pengembangan baru apa pun. 
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4. Transparansi dan Ketertelusuran 

• Dengan sistem pengaduan yang transparan, kami akan meningkatkan tingkat keterlibatan dengan 

pemangku kepentingan kami agar mereka dapat memberi tahu kami jika ada masalah dengan 

rantai pasokan minyak sawit kami. Formulir keluhan elektronik tersedia di situs web kami di 

http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php atau dengan mengirim 

email ke grievances@prosper.com.my.  

• Kami melarang ancaman, pelecehan, intimidasi, penggunaan kekerasan, atau pembalasan 

terhadap pengadu, pelapor, dan pembela lingkungan dan hak asasi manusia. 

• Kami akan berusaha keras untuk mendapatkan TBS dari pemasok yang berkomitmen terhadap 

Kebijakan Minyak Sawit Berkelanjutan kami. 

• Kami akan melibatkan petani kecil kami untuk mempromosikan Kebijakan Minyak Sawit 

Berkelanjutan kami, dan jika perlu, memberikan dukungan dan panduan untuk mematuhi 

kebijakan kami. 

• Kami terbuka untuk setiap keterlibatan dengan LSM, masyarakat, pemerintah, pekerja, ahli, dan 

pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu kami dalam implementasi kebijakan dan 

peningkatan berkelanjutan dari praktik keberlanjutan Prosper. 

• Ringkasan implementasi akan dirilis setiap enam bulan di situs web kami (www.prosper.com.my) 

untuk menginformasikan kepada publik tentang kemajuan implementasi. 

 

5. Kualitas 

• Kami berkomitmen untuk menghasilkan produk berkualitas dan memberikan layanan yang baik 

dengan harga yang kompetitif untuk memenuhi harapan industri dan persyaratan pelanggan. 

• Kami akan tetap inovatif dan mempertimbangkan teknologi baru untuk peningkatan berkelanjutan 

dan untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. 

 

Implementasi dan Pemantauan 

Kebijakan ini akan diterapkan di seluruh perusahaan dengan segera dan kami akan terus memantau 

proses penerapannya. Dengan mempertimbangkan perkembangan baru industri dan masukan dari publik, 

kami akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk memperkuat komitmen kami terhadap produksi 

minyak sawit berkelanjutan. 
 

      

DATO’ SRI TEE LIP SIN 

DIREKTUR EKSEKUTIF 

Direvisi pada 12 DESEMBER 2020 

http://www.prosper.com.my/Sustainability-Grievance-Procedure.php
mailto:grievances@prosper.com.my
http://www.prosper.com.my/

