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SEVEN & i Group बिजनेस पार्टनर कार्ट मार्टदर्टनहरू
I. पररचर्
⚫

SEVEN & i Group ले कपोरेर् बसद्धान्तमा आधाररत रहेर इमान्दारीपूर्टक व्र्र्हार र्ने प्रर्त्न र्र्ट र बदर्ो समाजको िोधका
लाबर् र्ोर्दान पुर्ाटउँर् ।
कर्पोरे ट सिद्धान्त
हामी हाम्रा ग्राहकहरूले सिश्वाि गर्ने एक इमान्दार कम्र्पर्नी बन्र्ने लक्ष्य राख्छौं ।
हामी हाम्रा सबजर्नेि र्पाटटर्नरहरू, िेयरहोल्डरहरू र स्थार्नीय िमदु ायहरूले सिश्वाि गर्ने एक इमान्दार कम्र्पर्नी बन्र्ने लक्ष्य राकछछौँ ।
हामी हाम्रा कमटचारीहरूले सिश्वाि गर्ने एक इमान्दार कम्र्पर्नी बन्र्ने लक्ष्य राख्छौं ।

⚫

हामी हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरूसँर् दुर्ैलाई फाइदा हुने सम्िन्ध बनमाटण र्नट चाहन्र्ौं र “[2030] दीर्ो बर्कासको एजेन्डा अन्तर्टत कोही
पबन पबर् र्ाबडनेर्ैन” भन्ने बभजन हाँबसल र्नट र्ोर्दान पुर्ाटउने प्रर्ास र्र्ौं ।
हामी हाम्रो सबजर्नेि र्पाटटर्नरहरूिौँग समलेर “मार्नि असिकारको िम्मार्न र िंरक्षण”, “सिश्वव्यार्पी िातािरणको िंरक्षण” र “कार्नुर्नी अर्नुर्पालर्न” का
अििारणाहरू प्रिद्धटर्न गर्नट र दीगो िमाजको बोिका लासग योगदार्न र्पुयाटउर्न प्रयािरत छौं ।
हामी हाम्रो सबजर्नेि र्पाटटर्नरहरूिौँग समलेर हाम्रा ग्राहकहरूलाई िुरसक्षत र सिश्विर्नीय उत्र्पादर्नहरू र िेिाहरू प्रदार्न गर्नट र स्िस्थ र िमृद्ध भसिष्य सर्नमाटण
गर्नट प्रयािरत छौं ।
हामी हाम्रो सबजर्नेि र्पाटटर्नरहरूिौँग समलेर किैलाई िामासजक रूर्पमा िसहष्कार गराउर्ने िामासजक मद्दु ाहरूमा काम गर्नट र यस्तो िामासजक िंरचर्ना
सर्नमाटणको प्रचार गछौं जिमा कोही र्पसर्न र्नछुटुर्न् ।

II. “SEVEN & i Group बिजनेस पार्टनर दीर्ो कार्ट मार्टदर्टनहरू” को अनुप्रर्ोर्
SEVEN & i Group सिै बिजनेस पार्टनरहरूले “SEVEN & i Group बिजनेस पार्टनर दीर्ो कार्ट मार्टदर्टनहरू” िुझ्नुहोस् र
र्सको अनुपालन र्नटहु ोस् भन्ने अनुरोध र्दटर् ।
1.

िबै सबजर्नेि र्पाटटर्नरहरूले यि SEVEN & i Group सबजर्नेि र्पाटटर्नर दीगो कायट मागटदर्टर्नहरू (जिलाई यिर्पसछ “सबजर्नेि र्पाटटर्नर कायट
मागटदर्टर्न” भसर्नर्नेछ) बुझ्र्नेछर्न् र र्पालर्ना गर्नेछर्न् र उर्नीहरूले जोबाट SEVEN & i Group मा ह्यान्डल गररएका उत्र्पादर्नहरू खररद गछट र्न्, ती
िप्लायिटहरूले र्पसर्न सबजर्नेि र्पाटटर्नर कायट मागटदर्टर्नहरू बुझेका छर्न् भन्र्ने सर्नश्चय गर्नेछर्न् ।

2.

हामी आिश्यकता अर्नुिार सबजर्नेि र्पाटटर्नरहरूले SEVEN & i Group लाई सबजर्नेि र्पाटटर्नर कायट मागटदर्टर्न अर्नुर्पालर्नको ितटहरूको बारे मा
जार्नकारी प्रदार्न गर्नटहुर्न अर्नुरोि गछौं ।

3.

सबजर्नेि र्पाटटर्नर कायट मागटदर्टर्न उल्लंघर्न गरे को ठहर्ने कुर्नै गम्भीर कायट, जिमा र्ारीररक चोटर्पटक लाग्र्ने दघु टटर्नाहरू, मार्नि असिकारको दव्ु यटिहार र

4.

कार्नर्नु िौँगको गैर-अर्नुर्पालर्न िमािेर् छ, यिलाई तुरुन्तै SEVEN & i Group को हरे क अर्परे सटंग कम्र्पर्नीको उर्पयुक्त व्यसक्तलाई उजुरी
गररर्नेछ । यस्ता कायटहरूिौँग िम्बसित कुराहरूमा तत्काल िच्याउर्ने तथा उर्पचारका व्यिस्थाहरू गररर्नेछ र क्षसत फै लर्नबाट रोकर्न र्पहलहरू गररर्नेछ,
कारण र्पसहचार्न गररर्नेछ र र्पुर्न:र्नदोहोररयोि् भर्नेर आिश्यक िाििार्नीहरू अर्पर्नाइर्नेछ ।
SEVEN & i Group (जिलाई यिर्पसछ “PB प्रोडकट् ि” भसर्नर्नेछ) को सर्नजी ब्राण्ड उत्र्पादर्नहरू िा िेिाहरू उत्र्पादर्न गर्नट र प्रदार्न गर्नटमा
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िंलग्र्न रहेका सबजर्नेि र्पाटटर्नरहरूले सबजर्नेि र्पाटटर्नर कायट मागटदर्टर्नहरू जस्तै खालको व्यिस्थाहरू िमासिष्ट भएको र्नीसत सिकाि गर्नेछर्न्, उक्त
र्नीसतलाई कम्र्पर्नी सभत्र र बासहर िाझा गर्नेछर्न्, उक्त र्नीसतको प्रबद्धटर्न गर्नट एक फ्रेमिकट सर्नमाटण गर्नेछर्न् र र्नीसत र फ्रेमिकट दिु ै िचं ालर्न गर्ने प्रयाि गर्नेछर्न्
।
सबजर्नेि र्पाटटर्नरहरूले आफ्र्नो कम्र्पर्नीमा िमस्याहरू र्पसहचार्न गर्नट, उर्पचार प्रदार्न गर्नट, र्पसहचार्न गररएको िमस्या िच्याउर्न र र्पर्नु : र्नदोहोररयोि् भर्नेर
िाििार्नीहरू अर्पाउर्न िास्तसिक अिस्थाहरूको आिसिक जाौँच गर्नेछर्न् ।
5.

यसद मार्नि असिकारको उल्लघं र्न र सबजर्नेि र्पाटटर्नर कायट मागटदर्टर्निौँगको गैर-अर्नर्पु ालर्न गर्ने कुर्नै गम्भीर कायट फे ला र्परे मा अस्थायी रूर्पमा
कारोबारहरू सर्नलम्बर्न गर्नट िसकन्छ िा करारको अन्त्य गर्नट िसकन्छ । त्यस्तो अिस्थामा, कुर्नै क्षसत र्नै भएको अिस्थामा र्पसर्न SEVEN & i
Group र यिको अर्परे सटंग कम्र्पर्नीहरूद्वारा कुर्नै र्पर्नु स्थाटर्पर्ना िा क्षसतर्पसू तट सदइर्ने छै र्न ।

III. SEVEN & i Group बिजनेस पार्टनर दीर्ो कार्ट मार्टदर्टनहरू
1.

मानर् अबधकारको सम्मान र संरक्षण

आफ्नो व्र्ार्साबर्क र्बतबर्बधमा सग्ं लन सिै व्र्बिहरूको मानर् अबधकार उच्च प्राथबमकताका साथ सम्मान र संरक्षण र्ररनेर् र उत्पादकत्र्
सुधार र्ने प्रर्ास र्दाट बर्श्वाबसलो सम्िन्ध स्थाबपत र्ररनेर् ।

1.

“मार्नि असिकारको अन्तराटसष्िय सबल” र “आधारभूत सिद्धान्तहरू तथा कार्यस्थानमा असधकारहरू िम्बन्धमा

2.

अन्तरायसिर् श्रम िंगठन (आईएलओ) को घोषणा” जस्ता अन्तराटसष्िय घोषणार्पत्रलाई िम्मार्न गररर्नेछ ।
मार्नि असिकारको उल्लंघर्नमा कुर्नै प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष िंलग्र्नता रहर्नेछैर्न ।

3.

यसद कुर्नै देर् िा क्षेत्रको कार्नुर्न र सर्नयमहरूमा मार्नि असिकारलाई र्पयाटप्त रूर्पमा िंरक्षण गररएको छै र्न भर्ने “मार्नि असिकार िम्बन्िी सिश्वव्यार्पी

4.
5.
6.

2.

घोषणा” र “आधारभूत सिद्धान्तहरू तथा कार्यस्थानमा असधकारहरू िम्बन्धमा अन्तरायसिर् श्रम िंगठन
(आईएलओ) को घोषणा” लगायतका अन्तराटसष्िय घोषणार्पत्रहरूको मार्पदण्डमा आिाररत रहेर िरं क्षण खोसजर्नेछ ।
व्यार्पाररक कारणका लासग मार्नि असिकारको िम्मार्न र िंरक्षण िेिास्ता गररर्ने छै र्न ।
यसद कुर्नै मािर्न असिकारको उल्लंघर्न फे ला र्परे मा त्यस्ता कामदारहरूलाई उर्पचार लागू गररर्नेछ ।
मार्नि असिकारको िम्मार्न गर्नट र िंरक्षण गर्ने प्रयोजर्नका लासग र्नीसतहरूको गठर्न, प्रणालीहरूको सर्नमाटण, तासलमको कायाटन्ियर्न र आन्तररक ररर्पोसटिंग
प्रणालीको सिकाि आसद गररर्नेछ ।

कानुनी अनुपालन

1.

हरे क देर् र क्षेत्रको प्रचसलत कार्नुर्नको व्यिस्था र ममट र प्रािंसगक अन्तराटसष्िय सर्नयमहरूको र्पालर्ना गररर्नेछ ।

2.

कार्नर्नु ी अर्नुर्पालर्नको उदेश्यका लासग र्नीसतहरूको गठर्न, प्रणालीहरूको सर्नमाटण, तासलमको कायाटन्ियर्न र आन्तररक ररर्पोसटिंग प्रणालीको सिकाि आसद
गररर्नेछ ।

3.

िालश्रम मि
ु र र्ुर्ा कामदारहरूको सुरक्षा

स्िस्थ र दीर्ो समाजको बर्कासका लाबर् िालिाबलकाको बर्क्षा महत्त्र्पूणट र् र बालश्रमले यस्तो अर्सरिार् िालिाबलकालाई िबन्चत राख्ने
भएकाले िालश्रमलाई बनमटूल पाररनेर् । र्ुर्ा कामदारहरूसँर् सामाजमा घुल्ने पर्ाटप्त अनुभर् र्नहुर्ने भएकाले उनीहरूलाई पूणट रूपमा सुरक्षा
बदइनेर् ।
1.

रोजगारको बेलामा कामदारको उमेर कसत छ भर्नेर प्रमाणीकरण गररर्नेछ ।
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2.

अन्तराटसष्िय श्रम िंगठर्न (आईएलओ) को िसन्ि र प्रचसलत स्थार्नीय कार्नुर्न अन्तगटत प्रसतबन्ि लगाइएको बाल श्रमको प्रयोग हुर्नेछैर्न ।

3.

*आईएलओ िसन्िले स्र्पष्ट र्पाछट सक कामदारहरू असर्निायट सर्क्षा र्पढ्र्ने उमेर भन्दा कम उमेरको हुर्नेछैर्नर्न् र जर्नु िक
ु ै अिस्थामा कम्तीमा र्पसर्न 15
िषटको हुर्नुर्पछट । (यद्यसर्प, यिमा अर्पिाद छ सक खतरर्नाक कायटस्थलमा काम गर्ने कामदारहरू कुर्नै र्पसर्न देर्मा कम्तीमा र्पसर्न 18 िषटको हुर्नुर्पछट िा
िङ्क्रमणकालीर्न अिस्थामा रहेका सिकािर्ील राष्िहरूको हकमा कम्तीमा 14 िषटको हुर्नर्पु छट , र हल्का कायट िा िसजलो कायटको रोगजार कोटीमा
अको अर्पिाद र्पसर्न छ ।)
18 िषट मसु र्नका कामदारहरूलाई रातमा र/िा खतरर्नाक कायटस्थलमा काममा लगाइर्ने छै र्न ।

4.

जिजटस्ती श्रममा लर्ाइने र्ै न

कमटचारीहरू आफ्नो इच्र्ा अनुरुपको काममा संलग्न हुनेर्न् र कसैलाई जिजटस्ती श्रममा लर्ाइने र्ै न । कामदारको इच्र्ा बिना श्रम र्ा सेर्ामा
लर्ाउने र कामदारलाई िजायको डर देखाएर जिजटस्ती श्रम र्नट िाध्र् पाने कार्ट प्रबतिबन्धत श्रम अभ्र्ासमा पर्ट र्न् ।

3.

जबजटस्ती श्रममा लगाउर्ने, बन्िक बर्नाएर श्रममा लगाउर्ने र जबजटस्ती दािको रूर्पमा श्रममा लगाउर्ने कायट उन्मल
ु र्न गररर्नेछ ।
कामदारहरूलाई िरछटीको रूर्पमा र्पैिा जम्मा गर्नट िा उर्नीहरूको र्पररचयर्पत्रको िककली कागजात बुझाउर्न बाध्य र्पररर्ने छै र्न ।
कामदारहरूले आफ्र्नो स्ितन्त्र इच्छा अर्नुिार काम छोड् र्न िकर्नेछर्न् भन्र्ने िुसर्नसश्चत गररर्नेछ ।

4.

कामदारहरू काम गर्ने िमय िसकएर्पसछ कायटस्थल छोड् र्न िकछर्न् र कामदारको िहमसत सबर्ना ओभरटाइम काममा लगाइर्ने छै र्न भन्र्ने िुसर्नसश्चत गररर्नेछ ।

5.

िरु क्षा कयामेरा र िुरक्षा कमटचारीहरूको प्रयोग अर्पराि रोकथाम, िूचर्ना व्यिस्थार्पर्न र र्पेर्ागत िुरक्षा व्यिस्थार्पर्नका लासग मात्र लसक्षत हुर्नेछ र
कमटचारीहरूको सर्नगरार्नी गर्नट प्रयोग हुर्नेछैर्न ।

1.
2.

5.

न्र्ूनतम ज्र्ालाको भुिानी

चनु ौतीपूणट र मानर्ीर् कामको अर्सर प्रदान र्नटका लाबर् पहलहरू र्ररनेर् र पूणट र सुसंस्कृ त जीर्न सुबनबित र्नटका लाबर् पर्ाटप्त ज्र्ाला
भुिानी र्ररनेर् । िाल श्रम बनमटल
ू र्रेर समाजमा बस्थरता ल्र्ाउन र्ोर्दान पुर्ाटउनको लाबर् न्र्ूनतम ज्र्ाला कार्म र्ररनेर् ।
1.

कामदारहरूलाई प्रचसलत कार्नुर्नमा उल्लेसखत िा उद्योग अर्नुिार िा त्यो भन्दा बढी न्यूर्नतम ज्याला भक्त
ु ार्नी गररर्नेछ । जुर्न बढी हुन्छ त्यो लागू हुर्नेछ र
भक्त
ु ार्नी गररर्नेछ ।

2.

ओभरटाइम भत्ता प्रदार्न गररर्नेछ र यो कार्नुर्नी दर बराबर िा िो भन्दा बढी हुर्नेछ ।
कमटचारीहरूलाई कार्नुर्न अर्नुिार आिश्यक र्पर्ने िबै भत्ता र कमटचारी लाभहरू प्रदार्न गररर्नेछ ।

3.
4.
5.
6.
7.

6.

हरे क देर् र क्षेत्रमा कामदारहरूलाई खार्ना र्पुग्र्ने गरी र स्तरीय तहमा जीिर्न सबताउर्न र्पुग्र्ने गरी सििेकिंगत तररकाले र्पयाटप्त ज्याला सदइर्नेछ ।
रोजगारका ितटहरू बारे जार्नकारी सलसखत रूर्पमा िहजै बुझ्र्न िसकर्ने खालको हुर्नेछ र जुर्निुकै बेला र्पसर्न उर्पलब्ि हुर्नेछ ।
हरे क र्पटकको भक्त
ु ार्नीको िमयमा कमटचारीहरूलाई उर्नीहरूले भक्त
ु ार्नी र्पाउर्ने काम गरे को घण्टा र छुट् याएको ज्याला देखाइर्नेछ ।
ज्याला िही ढंगले सहिाब गररर्नेछ र त्यिको प्रमाण प्रस्तुत गररर्नेछ ।

दुरुपर्ोर्, दुव्र्टर्हार, भेदभार् र सजार्को उन्मल
ू न

कुनै पबन प्रकारको दुरुपर्ोर्, दुव्र्टर्हार, भेदभार् र सजार्को उन्मल
ू न र्ररनेर् र मानर्ीर् र चनु ौतीपण
ू ट कार्ट र्ातार्रणको प्रर्द्धटन र्नट पहल
र्ररनेर् । भेदभार्ले कार्ट अर्सरहरू अनार्श्र्क रूपमा र्ुम्ने र आधारभूत मानर्अबधकारको उल्लंघन मात्रै नभएर र्सले समाजलाई र्ोर्दान
पर्ु ाटउन सक्ने सम्भाबर्त मानर् स्रोतको आबस्तत्र्लाई पबन अस्र्ीकार र्र्ट , जसले र्दाट महत्त्र्पण
ू ट सामाबजक घार्ा हुन्र् ।
1.

कुर्नै र्पसर्न र्ारीररक िा मार्नसिक दव्ु यटिहार, िम्कीर्पणू ट दव्ु यटिहार िा र्सक्तको दरुु र्पयोग, यछर्न दव्ु यटिहार र अन्य दव्ु यटिहारहरू गर्नट प्रसतबन्ि लगाइर्नेछ र
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रोकथामका उर्पायहरू अर्पर्नाइर्नेछ ।
2.

जात, छालाको रंग, सलंग, िमट राजर्नीसतक आस्था, जन्म स्थार्न, िामासजक मल
ू , उमेर, अर्क्तता, एचआईभी/एड् ि िंरमण, श्रम िंगठर्नको
िदस्यता, लैंसगक र्पसहचार्न, िा अन्य आिारमा हुर्ने भेदभाि उन्मल
ू र्न र मर्नाही गर्नट यथािकय प्रयाि गररर्नेछ र रोजगारी, क्षसतर्पूसतट, र्पदोन्र्नसत, िरुिा,
सर्नष्कािर्न िा रासजर्नामामा िमार्न अििर प्रदार्न गररर्नेछ ।

3.
4.

7.

कुर्नै दरुु र्पयोग, दव्ु यटिहार, भेदभाि िा िजाय गरे को फे ला र्पयो भर्ने त्यस्तो कामदारलाई उर्पचार प्रदार्न गररर्नेछ ।
स्थार्नीय कार्नुर्नले खुलाएको हदिम्म आसथटक जररिार्ना गराइर्नेछ । अर्नुर्ािर्नात्मक कारिाही र जररिार्नाको रकम कार्नुर्नले अर्नुमसत सदएको हदिम्म र
कमटचारीलाई उर्नीहरूको जीिर्न सजउर्नबाट िसन्चत र्नगर्ने हदिम्म सर्निाटरण गररर्नेछ । यी सिषयहरू श्रम सर्नयमािली िा अन्य सर्नयमहरूमा स्र्पष्ट रूर्पमा
खल
ु ाइर्नेछ र िबै कमटचारीहरूले राम्रोिौँग बुझ्र्नेछर्न् ।

रोजर्ार र कामदारहरूको सुरक्षा

व्र्ार्साबर्क र्बतबर्बधहरूमा संलग्न सिै व्र्बिहरूको मानर् अबधकारको संरक्षण, सुरक्षा र स्र्ास््र् ध्र्ानमा राख्दै स्र्च्र्,
कार्ाटत्मक, चुनौतीपूणट र मानर्ीर् कार्ट र्ातार्रणमा काममा लर्ाइनेर् ।
1.

रोजगारी सदंदा कामदारिौँग प्रचसलत स्थार्नीय कार्नुर्न अर्नुिार उर्पयुक्त श्रम करार गररर्नेछ ।

2.

काम गर्ने िमय, सिश्रामको िमय र छुट्टी प्रचसलत स्थार्नीय कार्नुर्न अर्नुिार िा उद्योगमा स्थासर्पत मार्पदण्ड अर्नुिार, जुर्न कामदारहरूका लासग
फाइदाजर्नक हुन्छ त्यही सर्निाटरण गररर्नेछ ।

3.

कामदारको िहमसत सबर्ना ओभरटाइम काम गर्नट आिश्यक हुर्ने छै र्न ।

4.

अन्तराटसष्िय श्रम िंगठर्न (आईएलओ) को सिफाररिको आिारमा कायट िमयको मार्नक हाौँसिल गर्नट र्पहलहरू गररर्नेछ ।
*आईएलओ “कायट सिफाररिको कायट िमयमा कमी, 1962” (कृ सष, ढुिार्नी, र िमद्रु ी माछा मर्ने उद्योगमा िंलग्र्न कामदारहरू बाहेकका लासग)
▪ हप्ताको चासलि घण्टाको सिद्धान्त िामासजक मार्नकको रूर्पमा हाौँसिल गररर्नेछ ।
▪ घटाइएको कामको अिसिको लासग कामदारहरूको ज्याला कटछती गररर्नेछैर्न ।
▪ िामान्य काम गर्ने हप्ताको अिसि अठचासलि घण्टा भन्दा बढी भएको ठाउौँमा 48 घण्टाको स्तरमा ल्याउर्नका लासग तत्काल कदमहरू चासलर्नु
र्पछट ।

5.

स्थार्नीय कार्नुर्न अन्तगटत रहेर स्िसििेकमा कामदारहरूले श्रम युसर्नयर्न बर्नाउर्न िकछर्न् र श्रम युसर्नयर्नको िदस्यता सलर्न िकछर्न् भन्र्ने िुसर्नसश्चत गररर्नेछ ।

6.

श्रम युसर्नयर्न बर्नाउर्ने, श्रम युसर्नयर्नको िदस्य बन्र्ने, र कमटचारी भती गर्ने, कमटचारीको र्पदोन्र्नसत, सर्नष्कािर्न िा िरुिा गसतसिसिहरूको िम्बन्िमा
भेदभाि सर्नषेि गर्नटका लासग र्नीसतहरू र कायटसिसिहरू सिकाि गररर्नेछ ।

7.

रोजगारदाता, श्रम युसर्नयर्न र कामदारहरूको प्रसतसर्नसि समलेर खुला रूर्पमा मद्दु ाहरूको छलफल गर्नेछर्न् र िबैलाई अर्नुकूल हुर्ने िन्तुसष्टजर्नक िहमसतमा

8.

आउर्नेछर्न् र रोजगारदाता-कमटचारीको िम्बन्ि स्थासर्पत गर्नेछर्न् जिले राम्रोिौँग काम गछट ।
कायटस्थलको भिर्न र उर्पकरणहरू र कामदारहरूलाई प्रदार्न गररएको सर्निािमा कमटचारीहरूको िुरक्षा प्रत्याभसू त गर्नटका लासग र्पयाटप्त मार्पदण्ड अर्नुिार
छर्न् र भिर्नको मार्पदण्डिौँग िम्बसन्ित स्थार्नीय कार्नुर्न र सर्नयमािलीहरू र्पूरा गररएको छ र भिर्नहरू राम्रोिौँग जाौँच गररएका छर्न् र र्परीक्षणमा िफल
भएका छर्न् भन्र्ने िसु र्नसश्चत गररर्नेछ ।

9.

कामदारहरूलाई उर्पलब्ि गराइएको कायटस्थल र सर्निािमा स्थार्नीय कार्नुर्न र सर्नयमािलीमा तय गररएको मार्पदण्ड र्पूरा गरे का आकसस्मक ढोका, भिर्न
खासल गर्ने मागट र िक
ं े तहरू हुर्नेछर्न् र आिसिक जाौँच र भिर्न खासल गर्ने प्रसर्क्षणहरू िचं ालर्न गररर्नेछ ।

10.

कामदारहरूका लासग स्िस्थ र्छचालय र खार्नेर्पार्नी उर्पलब्ि हुर्नेछ र कायट िमयको बेलामा त्यिको प्रयोगमा कुर्नै रोकािट गररर्नेछैर्न ।

11.

कामदारहरूलाई उर्नीहरूको काममा आिश्यक र्पर्ने िामग्रीहरू प्रदार्न गररर्नेछ जिमा व्यसक्तगत िुरक्षा उर्पकरण, किरी काम गर्ने भन्र्ने सर्नदेर्र्नहरू र
प्रसर्क्षण िमािेर् हुर्नेछ ।

12.

रिायर्नहरू उसचत तररकाले चलाइर्ने र भण्डारण गररर्नेछ र दघु टटर्ना हुर्न र्नसदर्नका लासग र्पहलहरू गररर्नेछ र दघु टटर्ना भइहालेमा क्षसत फै लर्न र्नसदर्नका
लासग र्पहलहरू गररर्नेछ ।

13.

कमटचारीको लाभिौँग िम्बसन्ित कार्नुर्नहरूको र्पालर्ना गररर्नेछ र कुर्नै अर्नािश्यक सचन्ता सबर्ना कामदारहरूलाई काम गर्नट सदर्ने खालको कमटचारी लाभ
कायटरम सर्नमाटण गर्नट खोसजर्नेछ ।
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8.

बर्श्वव्र्ापी र्ातार्रणको संरक्षण

हरे क पक्षमा बर्श्वव्र्ापी र्ातार्रणलाई ध्यार्नमा राखेर व्र्ार्सार्हरू संचालन र्ररनेर्, जस्तै कच्चापदाथटको खररद, उत्पादन र बर्तरण कायट
दीर्ो समाज बर्कास र्नटमा र्ोर्दान पुर्ाटउने र्री र्ररनेर् ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.

हरे क देर् र क्षेत्रमा िातािरणीय कार्नुर्न, सर्नयमािलीहरू र अन्तराटसष्िय िसन्िहरू र्पालर्न गररर्नेछ ।
अन्तराटसष्िय िसन्ि िा स्थार्नीय कार्नुर्न अन्तगटत िा SEVEN & i Group का अर्परे सटङ्क कम्र्पर्नीहरूद्वारा प्रसतबसन्ित रािायसर्नक र्पदाथटहरूको
प्रयोग गररर्नेछैर्न ।
िातािरणीय प्रदषू ण हुर्न र्नसदर्नका लासग फोहोर, सर्नकाि र फोहोर र्पार्नी उसचत तररकाले व्यिसस्थत गररर्नेछ ।
व्यििायले िातािरणमा गर्ने प्रभािको बारे मा उसचत बुझाइ रासखर्नेछ ।
जैसिक सिसििताको महत्त्िलाई र्पसहचार्न गररर्नेछ र जैसिक सिसििताको िंरक्षण गररर्नेछ ।
SEVEN & i Group को अर्परे सटङ्क कम्र्पर्नीहरूबाट PB प्रोडकट् ि िंचालर्न गर्ने सबजर्नेि र्पाटटर्नरहरूले यिको “हररयाली चर्नु छती (ग्रीर्न
च्यालेन्ज), 2050” अन्तगटत िमहू को उदेश्यहरू प्राप्त गर्नट िमन्िय गर्नेछर्न् ।
▪ CO2 उत्िजटर्न कम गर्ने
▪ 2050 िम्ममा मछसलक उत्र्पादर्नको प्याके सजङ्कका लासग 100 प्रसतर्त िातािरण-मैत्री िामग्रीहरूको (बायोमाि, जैसिक रूर्पमा कुसहर्ने र
ररिाइकल गररएका िामग्री, कागज आसद) प्रयोग हाौँसिल गर्ने
▪ 2050 िम्ममा 100 प्रसतर्त खेर गएको खार्नेकुरा ररिाइकल गर्ने उदेश्य हाौँसिल गर्ने
▪ 2050 िम्ममा मछसलक खाद्य उत्र्पादर्नको लासग दीगो कच्चा र्पदाथटको प्रयोग 100 प्रसतर्त हाौँसिल गर्ने

7.
9.

िातािरण-मैत्री प्रसिसिहरू सिकाि गर्नट र प्रिद्धटर्न गर्नटमा र्पहलहरू गररर्नेछर्न् र त्यस्ता प्रसिसिहरू िसरय रूर्पमा लागू गररर्नेछर्न् ।

र्ोप्र् सच
ू ना चुहार्र्को रोकथाम र सच
ू ना व्र्र्स्थापन

िचू र्ना सम्पबिहरू “र्ोप्र्”, “परू ा” र “उपलब्ध” राबखनेर् र जानीजानी र्ररने कार्टिार् र्ा लापरिाहीले र्दाट चहु ार्र् हुन, चोरी हुन, कीते
र्ररन र क्षबत पुग्निार् सुरक्षा बदइनेर् ।
1.
2.

िूचर्नाको िुरक्षा कायम गर्नट र व्यिस्थार्पर्न गर्नट एक व्यिसस्थत फ्रेमिकट स्थार्पर्ना गररर्नेछ र त्यिको भसू मका र सजम्मेिारी सर्निाटरण गररर्नेछ ।
िबै िूचर्ना व्याििासयक उदेश्य हाौँसिल गर्ने प्रयोजर्नका लासग मात्र प्रयोग गररर्नेछ र अन्य प्रयोजर्न, व्यसक्तगत प्रयोगको लासग िा अरुले प्रयोग गर्नट
सर्नषेि गररर्नेछ ।

3.

िचू र्ना िुरक्षािौँग िम्बसन्ित सर्नयमािलीहरूले बर्नाइर्नेछ र कायम गररर्नेछ, र िबै कमटचारीहरूलाई आिसिक सर्क्षाका अििरहरू र प्रसर्क्षण प्रदार्न
गररर्नेछ ।

4.

िचू र्नाको िुरक्षािौँग िम्बसन्ित घटर्ना िा दघु टटर्नाको सिरुद्धमा तयारीका लासग तुरुन्तै प्रभािकारी कदम सलर्नका लासग एक फ्रेमिकट स्थार्पर्ना गररर्नेछ र
कायटसिसि र्पसर्न सिकसित गररर्नेछ

5.

प्रकोर्प, दघु टटर्ना िा अन्य घटर्नाको तयारीको लासग एक व्यििासयक सर्नरन्तरता कायटरम बर्नाइर्नेछ र िूचर्नाको िुरक्षा िुसर्नसश्चत गररर्नेछ ।
िूचर्नाको िुरक्षािौँग िम्बसन्ित कार्नुर्न, सर्नयमािली र करारका दासयत्िहरू अिलोकर्न गररर्नेछ ।
िूचर्नाको िुरक्षािौँग िम्बसन्ित सर्नयमािलीहरू र्पालर्ना गरे को र्पुसष्ट गर्नटका लासग स्ि-जाौँच र आन्तररक लेखार्परीक्षणहरू गररर्नेछ र िूचर्नाको िुरक्षा
िुसर्नसश्चत गर्नटको लासग व्यिस्थार्पर्नका उर्पायहरूको व्यिहाररकता र प्रभािकारीता प्रमासणत गररर्नेछ र र्पसहचार्न गररएका िमस्याहरू िच्याइर्ने छ ।

6.
7.
8.

िचू र्ना चहु ािट, कमटचारीहरूले िामासजक िंजालको प्रयोगले गदाट हुर्निकर्ने मार्नि असिकार दरुु र्पयोग र अिैि कायटको रोकथाम गर्नट िामासजक
िंजालको लासग सर्नयम बर्नाइर्नेछ र प्रसर्क्षणमाफट त कमटचारीहरूले यिबारे बुझ्र्नेछर्न् ।
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10.

व्र्बिर्त जानकारीको व्र्र्स्थापन

व्र्बिर्त जानकारीको सरु क्षा व्र्र्सार्को अर्बधमा परू ा र्नटपु ने एक मख्
ु र् मद्दु ा हो र र्सलाई सिै कार्टकारीहरू र कमटचारीहरूले र्परू ा र्नटपु ने
दाबर्त्र्का रुपमा बलइनेर् । सिै कार्टकारीहरू र कमटचारीहरूले आफ्नो कार्ट उबचत ढंर्ले र्रररहेका र्न् भन्ने सुबनबित र्ररनेर् ।
1.

उल्लेख गररएको प्रयोजर्न बाहेक व्यसक्तगत जार्नकारी अन्य प्रयोजर्नका लासग प्रयोग गररर्नेछैर्न र प्रयोग गर्नट समल्र्ने प्रयोजर्न बाहेक अन्य प्रयोजर्नको लासग
व्यसक्तगत जार्नकारी प्रयोग गदाट व्यसक्तको िहमसत आिश्यक र्पछट ।

2.

व्यसक्तगत जार्नकारीको िुरक्षा गर्नट एक व्यिसस्थत फ्रेमिकट स्थार्पर्ना गररर्नेछ र त्यिको भसू मका र सजम्मेिारी सर्निाटरण गररर्नेछ ।

3.

कार्नुर्न र सर्नयमािलीहरूलाई र्पालर्ना गदै व्यसक्तगत जार्नकारीहरू उसचत तररकाले प्राप्त गररर्नेछ, व्यिसस्थत गररर्नेछ, प्रयोग गररर्नेछ र प्रदार्न गररर्नेछ ।
कुर्नै घटर्ना िा दघु टटर्नाले गदाट व्यसक्तगत जार्नकारी चहु ािट भएमा SEVEN & i Group को अर्परे सटङ्क कम्र्पर्नीहरूको िान्दसभटक
इसन्स्टच्यिु र्नहरू र उर्पयक्त
ु व्यसक्तहरूलाई तत्काल जार्नकारी गराइर्नेछ र क्षसत फै लर्न र्नसदर्नका लासग आिश्यक उर्पायहरू अर्पर्नाइर्नेछ ।

4.

11.

र्ण
ु स्तर बनर्न्त्रण र नैबतक प्रबतबिर्ा

समाजमा माबनसहरूलाई समृद्ध र स्र्स्थ भएर िाँच्ने िनाउनका लाबर् सुरक्षा सिश्विर्नीयता, नर्ीनता र उच्च र्ुणस्तरको खोजी र्ररनेर् र
ग्राहकहरूलाई सन्तुबिजनक उत्पादन र सेर्ाहरू प्रदान र्नटका लाबर् प्रर्ासहरू र्ररनेर् । अबन्तम ग्राहकलाई सुरबक्षत, बर्श्वसनीर् र नैबतक उत्पादन
पर्ु ाटउनका लाबर् SEVEN & i Group को उपर्ि
ु अपरेबर्ङ कम्पनीहरूको र्ण
ु स्तरको मापदण्ड पालना र्ररनेर् र तल तर् र्ररएका
बर्षर्हरू खोबजनेर्:
1.

मार्नि असिकारको िम्मार्न र िुरक्षा गर्ने, उर्पचार प्रदार्न गर्ने, रोजगारी िा कायट िातािरणमा सिर्ेष होसियारीर्पूणट ध्यार्न सदर्ने, र सिश्वव्यार्पी िातािरण िंरक्षण
गर्ने दासयत्िहरू कच्चा र्पदाथट खररद गदाट, उत्र्पादर्न गदाट, ढुिार्नी गदाट, असन्तम ग्राहकलाई प्रदार्न गदाट र उत्र्पादर्नहरू र िेिाहरू प्रदार्न गर्नटका लासग फोहोर
सडस्र्पोज गर्ने प्रसरयामा र्पूरा गररर्नेछ ।

2.

उत्र्पादर्न हुर्ने देर् र सबरी हुर्ने देर्मा सर्निाटरण गररएका गुणस्तर र लेबसलङ्कका मार्पदण्डहरू अिलोकर्न गररर्नेछ ।
उत्र्पादर्न र िेिाहरू ग्राहकको दृसष्टकोणबाट सिकाि र प्रदार्न गररर्नेछ र असन्तम ग्राहकहरूलाई िन्तुष्ट र्पार्नटका लासग र्पयाटप्त रूर्पमा उत्र्पादर्न िा िेिाहरूको
गुणस्तर िुिार गर्ने र्पहलहरू गररर्नेछ ।

3.
4.
5.
6.

12.

उत्र्पादर्न र िेिाहरूको सिकाि र व्यिस्थाको बारे मा उच्च र्नैसतकता िसहत कार्नुर्न र िामासजक मान्यताहरूको अिलोकर्न गररर्नेछ ।
असन्तम ग्राहकहरूलाई उत्र्पादर्न िा िेिाको बारे मा उसचत र बुझ्र्ने तररकाले आिश्यक जार्नकारीहरू प्रदार्न गररर्नेछ ।
बालबासलका लसक्षत र उर्नीहरूले प्रयोग गर्नटिकर्ने उत्र्पादर्न िा िेिाहरू िुरसक्षत छर्न् र उर्नीहरूका लासग मार्नसिक, र्नैसतक िा र्ारीररक रूर्पमा हासर्नकारक
छै र्नर्न् भन्र्ने िुसर्नसश्चत गररर्नेछ ।

स्थानीर् र अन्तराटबरिर् समदु ार्हरूसँर्को सम्िन्ध

व्र्र्सार् सच
ं ालन र्ररने देर् र क्षेत्रको मानर् अबधकार, र्ातार्रण, सस्ं कृ बतहरू, धमटहरू र परम्परा आबद सम्मान र्ररनेर् र दीर्ो समाजको
बर्कासको लासग कायट गररर्नेछ ।
1.

ििं ाद माफट त अन्तराटसष्िय र स्थार्नीय िमदु ायका सिसभन्र्न िामासजक मद्दु ाहरूको बुझाइ हाौँसिल गररर्नेछ र िमन्यि, िहकायट र व्यििाय िंचालर्निौँगै
अन्य तररकाले यी मद्दु ाहरूको िमािार्नमा योगदार्न र्पुयाटइर्नेछ ।

2.

स्थार्नीयिािीहरूको ज्यार्न खतरामा र्पार्ने र उर्नीहरूको स्िास््यमा हार्नी र्पुयाटउर्ने व्याििासयक गसतसिसिहरू िंचालर्न गररर्नेछैर्न ।

3.

िगं सठत अर्पराि गर्ने िमहू हरू, िगं सठत अर्पराि गर्ने िमहू का िदस्यहरू, िगं सठत अर्पराि गर्ने िमहू िौँग िम्बसन्ित कम्र्पर्नीहरू र िमहू हरू, कर्पोरे ट
सगरोहहरू, िामासजक असभयार्न िा राजर्नीसतक गसतसिसिको आिरणमा आर्परासिक गसतसिसिमा िंलग्र्न िमहू हरू र बछसद्धक अर्परािमा िंलग्र्न र्नामदु
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आर्परासिक िमहू हरू िा अिामासजक र्सक्तहरूलाई कोर् िा लाभहरू प्रदार्न गर्ने अन्य व्यसक्तहरू िा िमहू हरूिौँग कुर्नै िम्बन्ि रहर्ने छै र्न ।
4.

13.

अिामासजक र्सक्तहरूिौँग कुर्नै र्पसर्न िम्बन्ि र्नराख्र्न उर्पायहरू अर्पर्नाइर्नेछ, र सबजर्नेि र्पाटटर्नरका िप्लायिटहरूले कारोबार गर्ने िबै कम्र्पर्नीहरू
अिामासजक र्सक्त होइर्नर्न् भन्र्ने र्पुसष्ट गररर्नेछ । प्रत्येक करारमा अिामासजक र्सक्तहरूको उन्मल
ु र्न गर्नेिौँग िम्बसन्ित व्यिस्थाहरू िमािेर् गररर्नेछ ।

भ्रिाचार बर्रोधी र बनरपक्ष व्र्ार्साबर्क अभ्र्ासहरू

कारोिारहरू बनरपक्ष, पारदर्ी र उबचत ढंर्ले, साथै खुला प्रबतस्पधाट अन्तर्टत रहेर संचालन र्ररनेर् । राजनीबतक बनकार् र सरकारी बनकार्हरूसँर्
उबचत र स्र्स्थ सम्िन्धहरू कार्म र्ररनेर् ।
1.

ब्ल्याकमेसलङ्क र घिु सलर्ने जस्ता कुर्नैर्पसर्न प्रकारको भ्रष्टाचारमा िंलग्र्नता रहर्नेछैर्न ।

2.

कुर्नै र्पसर्न उर्पहार, कोर्, ररिाडट, क्षसतर्पूसतट, िा अन्य लाभहरू जिबाट ठगी, अिैि कायट िा सिश्वािको उल्लंघर्न हुर्नजान्छ, त्यिलाई व्याििायको दछरार्नमा
प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूर्पमा प्रदार्न गररर्ने िा प्राप्त गररर्नेछैर्न ।

3.

भ्रष्टाचार सिरोिका लासग र्नीसतहरू र प्रसर्क्षण प्रणालीहरू सिकाि गररर्नेछ ।
खल
ु ा र सर्नष्र्पक्ष प्रसतस्र्पिाटको िम्मार्न गररर्नेछ र एकासिकार सिरोिी ऐर्न र आन्तररक सर्नयमहरू जस्ता उर्पयुक्त कार्नुर्न र सर्नयमािलीहरूको र्पालर्ना गररर्नेछ ।
स्िस्थ व्याििासयक अभ्याि अन्तगटत उर्पयुक्त सर्नयम र ितटहरूमा रहेर कारोबार िंचालर्न गररर्नेछ र कुर्नै व्यसक्तगत लाभ िा फाइदा स्िीकार गररर्नेछैर्न ।

4.
5.
6.

14.

स्िदेर्ी िा सिदेर्ी असिकारीहरू िा िोही अर्नुिारका अन्य व्यसक्तहरूलाई राजर्नीसतक योगदार्नहरू, उर्पहारहरू, मर्नोरन्जर्न िा आसथटक लाभ प्रदार्न गदाट
हाम्रा सबजर्नेि र्पाटटरहरूले हरे क देर्को सर्नयम र कार्नर्नु हरू र्पालर्ना गर्नेछर्न् र राजर्नीसतक सर्नकायहरू र िरकारी सर्नकायहरूिौँग उर्पयक्त
ु िम्बन्ि कायम
गर्नेछर्न् ।

िौबद्धक सम्पबिको सुरक्षा

1.

आफ्र्नो कम्र्पर्नीिौँग रहेको बछसद्धक िम्र्पसत्तको असिकार िुरसक्षत गररर्नेछ र कुर्नै तेस्रो र्पक्षले त्यिको उल्लंघर्न गर्नटबाट जोगाउर्न हेरसिचार गररर्नेछ ।

2.

कुर्नै र्पसर्न असिकारको उल्लंघर्नमा िंग्लर्नता रहर्नेछैर्न, उदाहरणको लासग, बछसद्धक िम्र्पसत्तको अर्नासिकृ त प्राप्ती िा प्रयोग, जस्तै तेस्रो र्पक्षको
प्याटेन्टहरू, युसटसलटी मोडलहरू, सडजाइर्नहरू, िेडमाकट हरू र िेड िेरेटहरू, िफ्टिेयरको अर्नासिकृ त प्रयोग र सिसिि समसडया माफट त र्पुस्तक र
िूचर्नाको अर्नासिकृ त प्रसतसलसर्प बर्नाउर्नु आसद ।

15.

बनर्ाटत र आर्ात व्र्र्स्थापन

1.

उत्र्पादर्न र कच्चा र्पदाथटको आयात र सर्नयाटतिौँग िम्बसन्ित िबै उर्पयक्त
ु कार्नर्नु हरू र सर्नयमािलीहरू र्पालर्ना गररर्नेछ ।

2.

अन्तराटसष्िय आसथटक र्नाकाबन्दी लागेका राष्िहरू, क्षेत्रहरू, िंस्थाहरू िा व्यसक्तहरूिौँग उत्र्पादर्नहरू र कच्चा र्पदाथटहरू िा श्रसमकको ज्यालाको लासग
कोर् र िामार्नको व्यिस्थािौँग िम्बसन्ित कुर्नै र्पसर्न िम्बन्ि रहर्ने छै र्न ।

16.

आन्तररक ररपोबर्िंर् प्रणालीहरूको बर्कास

कम्पनी बभत्र र्ा िाबहरिार् ररपोर्ट र्ररएका सस्ं था र्ा व्र्बिले र्रेको ठर्ी, ठर्ीसँर् सम्िबन्धत परामर्टहरूसँर् जोबडएका बर्षर्सँर् उबचत
तररकाले जुध्नका लाबर् एक फ्रेमर्कट स्थाबपत र्ररनेर् र सबिर् रूपमा मानर् अबधकारको उल्लंघनहरू र ठर्ी रोक्नका लाबर् पहलहरू र्ररनेर्,
त्र्सको बर्र्ै पबहचान र्ररनेर् र सच्र्ाइनेर्, र मानर् अबधकारको सरं क्षण र कार्म र्रेर र पालना र्रेर सबु नबित र्ररनेर् ।
17.

प्रकोपको लाबर् तर्ार रहने

प्रिोपको बर्रुद्ध तर्ारीको लाबर्, उच्च प्राथबमकतामा रहेको कमटचारीहरू र स्थानीर्र्ासीहरूको सुरक्षा सुबनबित र्नट र क्षबत न्र्ूनीकरण र्नट
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अग्रसबिर् उपार्हरू लार्ू र्ररनेर् । व्र्र्सार्को सम्पबिमा क्षबत न्र्ूनीकरण र्नट र व्र्ार्साबर्क अपरेसनहरू जारी राख्न र्ा साधारण
व्र्ार्साबर्क अपरेसन बर्र्ै पूर्ाटर्स्थामा ल्र्ाउन एक व्र्र्साबर्क बनरन्तरता र्ोजना बसजटना र्ररनेर् र र्ो र्ोजनाको समीक्षा र्नट आर्बधक
बसम्र्ुलेसनहरू र्ररनेर् ।
18.

आपूबतट र्ृंखलामा बर्कास

हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरूले प्रर्ास र्नेर्न् बक बिजनेस पार्टनरका सप्लार्सटहरूले बिजनेस पार्टनर कार्ट मार्टदर्टन िझ
ु नु ् र र्स अनरू
ु प कार्ट
र्रुन्, र समर्समर्मा आर्श्र्क परे अनुसारको सहार्ता प्रदान र्नेर्न् र सच्र्ाउने कार्ट र्नेर्न् ।
19.

अनुर्मन

अनर्ु मन “हाम्रो ग्राहकहरूलाई सरु क्षा र सिश्विर्नीयता प्रदान र्नट”, “बिजनेस पार्टनरसँर् दुर्ैलाई फाइदा हुने सम्िन्ध कार्म र्नट” र “बिजनेस
पार्टनर कार्ट मार्टदर्टन प्रर्धटन र्नटको लाबर्” लबक्षत र् । हामी हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरूलाई अनुर्मनमा सहार्ता र्नट इमान्दारीपूर्टक अनुरोध
र्र्ौं ।

2.

सबजर्नेि र्पाटटर कायट मागटदर्टर्न र्पालर्ना गरे र्नगरे को र्पसु ष्ट गर्नटको लासग अर्नगु मर्न गररएको खण्डमा, सबजर्नेि र्पाटटरहरूले िमन्िय गर्नेछर्न् ।
उर्नीहरूले सबजर्नेि र्पाटटर्नर कायट मागटदर्टर्नहरू र्पालर्ना गरे को िमथटर्न गर्ने प्रमासणक दस्तािेजहरू र कायटिम्र्पादर्न रे कडटहरूको उसचत तयारी र रे खदेख

3.

। यसद SEVEN & i Group ले अर्नरु ोि गरे मा त्यस्ता कागजातहरू खल
ु ािा गररर्नेछ र िाझा गररर्नेछ ।
अर्नुगमर्न माफट त सबजर्नेि र्पाटटर्नर कायट मागटदर्टर्न अर्नुर्पालर्न र्नगरे को र्पाइएमा िच्याउर्न र िंर्ोिर्न गर्नट उर्पायहरू लगाइर्नेछ ।

1.

माचट 2007 मा तैयार गररएको
असप्रल 2017 मा िर्
ं ोिर्न गररएको
सडिेम्बर 2019 मा िंर्ोिर्न गररएको
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