TA

SEVEN & i Group வியாபாரப் பங் காளர் செயல் பாட்டு

வழிகாட்டல் கள்

I.
⚫

அறிமுகம்
கூட்டிணைவுக் ககாட்பாட்டின் அடிப் பணடயில் கேர்ணமயான முணையில்
செயை் படுவதை் கு SEVEN & i Group கடுணமயாக முயை் சிப் பதுடன்
ேிணலகபைான ெமுதாயத்ணத ேிதர்ஷனமாக்குவதை் காகப் பங் களிப் புெ்
செய் கின்ைது.
கூட்டிலைவுக் பகாட்பாடு
எமது வாடிக்லகயாளர்களின் நம் பிக்லகலய சவன் ற ஒரு பநர்லமயான
கம் பனியாக இருப்பலை நாங் கள் இைக்காகக் சகாை்டுள் பளாம் .
எமது வியாபாரப் பங் காளர்களின் , பங் குரிலமயாளர்களின் மற் றும் உள் ளூர்
ெமுைாயங் களின் நம் பிக்லகலய சவன் ற ஒரு பநர்லமயான கம் பனியாக
இருப்பலை நாங் கள் இைக்காகக் சகாை்டுள் பளாம் .
எமது ஊழியர்களின் நம் பிக்லகலய சவன் ற ஒரு பநர்லமயான கம் பனியாக
இருப்பலை நாங் கள் இைக்காகக் சகாை்டுள் பளாம் .

⚫

ோங் கள் எங் கள் வியாபாரப் பங் காளர்களுடன் பரஸ்பரம் பயனளிக்கும்
உைவுகணளக் கட்டிசயழுப் புவதை் கும் “ேிணலகபைான அபிவிருத்திக்கான 2030
ேிகழ் ெ்சிேிரலின்” கீழ் “எே் தசவாரு ஆளும் விடுபடக் கூடாது” என்ை

சதாணலகோக்ணக அணடவதை் குப் பங் களிப் புெ் செய் வதை் கும் சபரு முயை் சி
செய் கிகைாம் .
எமது வியாபாரப் பங் காளர்களுடன் பெர்ந்து, “மனிை உரிலமகலள மதிை்ைை்
மற் றும் பாதுகாை்ைை் ,” “உைகளாவிய சூழலைப் பாதுகாை்ைை் ” மற் றும் “ெட்ட
ஒை்திலெவு” ஆகிய பகாட்டுபாடுகலள ஊக்குவிக்கவும் , நிலையான ெமூகை்லை
நிைர்ஷனமாக்குவைற் குப் பங் களிக்கவும் நாங் கள் கடுலமயாக முயற் சி
செய் கிபறாம் .
எமது வியாபாரப் பங் காளர்களுடன் பெர்ந்து, எங் கள் வாடிக்லகயாளர்களுக்கு
பாதுகாப்பானதும் நம் பகமானதுமான சபாருட்கலளயும் பெலவகலளயும்
வழங் கவும் , ஆபராக்கியமானதும் செழுலமயானதுமான எதிர்காைை்லை
உருவாக்கவும் நாங் கள் கடுலமயாக முயற் சி செய் கிபறாம் .
ெமூக ஒதுக்கலுக்குக் காரைமாக அலமயும் ெமூகப் பிரெ்சிலனகலளை்
தீர்ப்பைற் கும் எந்ைசவாரு ஆளும் ஒதுக்கப்படாை ஒரு ெமூகக் கட்டலமப்லப
உருவாக்குவலை ஊக்குவிப்பைற் கும் நாங் கள் எமது வியாபாரப் பங் காளர்களுடன்
SEVEN & i Group வியாபாரப் பங் காளர் நிலைபபறான செயை் பாட்டு வழிகாட்டை் கள்

1

TA
இலைந்து கடுலமயாக முயற் சி செய் கிபறாம் .

II.

“SEVEN & i Group வியாபாரப்

பங் காளர்

ேிணலகபைான

செயை் பாட்டு

வழிகாட்டல் கள் ” பிரகயாகம்
“SEVEN & i Group வியாபாரப் பங் காளர் ேிணலகபைான செயை் பாட்டு
வழிகாட்டல் கணள” புரிே் துசகாை்டு அவை் றுக்கு ஒத்திணெவாகெ் செயை் பட
கவை்டும் என்று SEVEN & i Group அணனத்து வியாபாரப் பங் காளர்கணளயும் ககட்டுக்
சகாள் கிைது.

1.

அலனை்து வியாபாரப் பங் காளிகளும் இந்ை SEVEN & i Group இன் வியாபாரப்
பங் காளர் செயை் பாட்டு வழிகாட்டை் கலளப் புரிந்துசகாை்டு ஒை்திலெவாகெ்
செயற் பட பவை்டும் (இைனகை்துப் பின் னர் “வியாபாரப் பங் காளர் செயை் பாட்டு
வழிகாட்டை் கள் ” என் று குறிப்பிடப் படும் ) என் பதுடன் SEVEN & i Group இை்
லகயாளப் படும் ையாரிப் புக்கள் சகாள் வனவு செய் யப் படும் வழங் குநர்களும்
வியாபாரப் பங் காளர் செயை் பாட்டு வழிகாட்டை் கலளப் புரிந்துசகாள் வலை
உறுதி செய் யவும் பவை்டும் .

2.

வியாபாரப் பங் காளர் செயை் பாட்டு வழிகாட்டை் களுக்கான ஒை்திலெவின்
நிலைலமகள் பற் றி பைலவக்கு ஏற் ப SEVEN & i Group இற் கு ைகவை் கலள வழங் க
பவை்டும் என் று வியாபாரப் பங் காளர்கலள நாங் கள் பகட்டுக் சகாள் கிபறாம் .

3.

உடை் ரீதியான காயம் , மனிை உரிலமகள் துஷ்பிரபயாகம் , ெட்டங் களுக்கான
ஒை்திலெவின் லம உள் ளிட்ட வியாபாரப் பங் காளர் செயை் பாட்டு
வழிகாட்டை் களுக்கான மீறைாக அலமயும் எந்ைசவாரு கடுலமயான செயற் பாடும் ,
SEVEN & i Group இன் ஒவ் சவாரு சைாழிற் பாட்டுக் கம் பனியினதும் ப ொருத்தமொன

ஆட்களுக்கு உடனடியாக அறிவிக்கப் பட பவை்டும் . அை்ைலகய செயை் கள்
சைாடர்பாக உடனடியான திருை்ை மற் றும் பரிகார ஏற் பாடு பமற் சகாள் ளப் பட
பவை்டும் என் பதுடன் பெைம் பரவாமை் ைடுக்கவும் , காரைை்லை அலடயாளம்
காை்பைற் கும் , மீை்டும் நிகழாமை் ைடுப்பைற் கு நடவடிக்லக எடுக்கவும்
முயற் சிகள் பமற் சகாள் ளப் பட பவை்டும் .

4.

SEVEN & i Group இன் ைனியார் வர்ை்ைக நாமை் ையாரிப்புகலள அை் ைது பெலவகலள
(இைனகை்துப் பின் னர் “பீபி ையாரிப்புகள் ” என் று குறிப்பிடப்படும் ) உற் பை்தி
செய் வதிலும் வழங் குவதிலும் ஈடுபட்டுள் ள வியாபாரப் பங் காளர்கள் , வியாபாரப்
பங் காளர் செயை் பாட்டு வழிகாட்டை் களிை் உள் ள அபை ஏற் பாடுகலள
உள் ளடக்கிய சகாள் லகசயான் லற உருவாக்கி கம் பனியின் உள் பளயும் அைற் கு
சவளிபயயும் பகிர்ந்துசகாள் ளவும் , அக்சகாள் லகலய ஊக்குவிக்கும் ஒரு
கட்டலமப்லப உருவாக்கி, அந்ைக்சகாள் லக மற் றும் அக்கட்டலமப் பு ஆகிய
இரை்லடயும் செயை் படுை்ை முயற் சிக்கவும் பவை்டும் .
வியாபாரப் பங் காளர்கள் ைங் கள் சொந்ைக் கம் பனியிை் உள் ள சிக்கை் கலளக்
கை்டறிவைற் காகவும் , பரிகாரங் கலள வழங் குவைற் காகவும் , அலடயாளம்
காைப் பட்ட சிக்கை் கலளெ் ெரிசெய் வைற் காகவும் மீை்டும் நிகழாமை்

SEVEN & i Group வியாபாரப் பங் காளர் நிலைபபறான செயை் பாட்டு வழிகாட்டை் கள்
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ைடுப் பைற் கான நடவடிக்லககலள எடுப் பைற் காகவும் உை்லமயான
நிலைலமகலள அவ் வப்பபாது பொைலனயிட பவை்டும் .

5.

வியாபாரப் பங் காளர் செயற் பாட்டு வழிகாட்டை் களுக்கான
ஒை்திலெவின் லமக்குக் காரைமாக அலமயும் மனிை உரிலம மீறை் கள் உள் ளிட்ட
ஏபைனும் கடுலமயான செயற் பாடுகள் கை்டுபிடிக்கப் படுமாயின் , சகாடுக்கை்
வாங் கை் கள் ைற் காலிகமாக இலடநிறுை்ைப்படபவா அை் ைது ஒப் பந்ைங் கள்
முடிவுறுை்ைப்படபவா முடியும் . அை்ைலகய ெந்ைர்ப்பங் களிை் , ஏபைனும் பெைங் கள்
ஏற் பட்டாலும் கூட, SEVEN & i Group இனாலும் அைன் சைாழிற் பாட்டுக்
கம் பனிகளாலும் எந்ைசவாரு மீளளிப் புக்கும் அை் ைது நட்டஈட்டுக்கும்
இடமளிக்கப் படக்கூடாது.

III. SEVEN & i Group வியாபாரப் பங் காளர் ேிணலகபைான செயை் பாட்டு
வழிகாட்டல் கள்
1.

மனித உரிணமகணள மதித்தல் மை் றும் பாதுகாத்தல்

தங் கள் வியாபார ேடவடிக்ணககளில் ஈடுபட்டுள் ள அணனத்து தனிேபர்களினதும்
மனித உரிணமகள் மிக உயர்ே்த முன்னுரிணமயுடன் மதிக்கப் படவும்
பாதுகாக்கப் படவும் கவை்டும் என்பதுடன் உை் பத்தித்திைணன கமம் படுத்த
கடுணமயாக முயை் சிக்கும் கபாது ேம் பகமான உைவுகள் உருவாக்கப் படுதல்
கவை்டும் .

1.

"மனிை உரிலமகளுக்கான ெர்வபைெ மபொைா" மற் றும் "ெர்வபைெ சைாழிைாளர்
அலமப் பு (ILO) அடிப்பலட சகாள் லககள் மற் றும் பைியிை் உரிலமகள் மீைான
பிரகடனம் " பபான் ற ெர்வபைெ பிரகடனங் கள் மதிக்கப்பட பவை்டும் .

2.

மனிை உரிலமகலள துஷ்பிரபயாகம் செய் வதிை் பநரடியான அை் ைது
மலறமுகமான ஈடுபாடு காைப் படக் கூடாது.

3.

ஒவ் சவாரு நாட்டிலும் அை் ைது பிராந்தியை்திலும் உள் ள ெட்டங் கள் மற் றும்
ஒழுங் குவிதிகளின் கீழ் மனிை உரிலமகள் பபாதுமான அளவிை்
பாதுகாக்கப் படவிை் லை என் றாை் , “மனிை உரிலமகளுக்கான உைகளாவிய
பிரகடனம் ” மற் றும் “ெர்வபைெ சைாழிைாளர் அலமப் பு (ILO) அடிப்பலட
சகாள் லககள் மற் றும் பைியிை் உரிலமகள் மீைான பிரகடனம் ” உள் ளிட்ட ெர்வபைெ
பிரகடனங் களின் ைரநியமங் களின் அடிப்பலடயிை் மனிை உரிலமகள்
பாதுகாக்கப் பட பவை்டும் .

4.

வியாபாரக் காரைங் களுக்காக மனிை உரிலமகளுக்கான மரியாலையும்
பாதுகாப்பும் புறக்கைிக்கப்படக் கூடாது.

5.

ஏபைனும் மனிை உரிலம மீறை் கை்டுபிடிக்கப் பட்டாை் , அை்ைலகய
சைாழிைாளிக்கு பரிகாரங் கள வழங் கப் பட பவை்டும் .

6.

மனிை உரிலமகலள மதிக்கும் மற் றும் பாதுகாக்கும் பநாக்கை்திற் காக,
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சகாள் லககலள உருவாக்குைை் , முலறலமகலள நிர்மாைிை்ைை் , பயிற் சியிலன
நலடமுலறப் படுை்துைை் , உள் ளக அறிக்லகப்படுை்ைை் முலறலமகலள
உருவாக்குைை் பபான் றலவ பமற் சகாள் ப் படும் .
2.

1.

ெட்டத்திை் கான ஒத்திணெவு
ஒவ் சவாரு நாட்டிலும் பிராந்தியை்திலும் ஏற் புலடயைான ெட்டங் களின் ஏற் பாடுகள்
மற் றும் உயிபராட்டம் மற் றும் சைாடர்புலடய ெர்வபைெ விதிகள் என் பவற் றுக்கு
ஒை்திலெவாகெ் செயற் படுைை் பவை்டும் .

2.

ெட்ட ஒை்திலெவு பநாக்கை்திற் காக, சகாள் லககலள உருவாக்குைை் ,
முலறலமகலள நிர்மாைிை்ைை் , பயிற் சியிலன நலடமுலறப்படுை்துைை் , உள் ளக
அறிக்லகப் படுை்ைை் முலறலமகலள உருவாக்குைை் பபான் றலவ
பமற் சகாள் ளப்படும் .

3.

சிறுவர் ஊழியம் இல் ணல மை் றும் இளம் சதாழிலாளர்களுக்குப்
பாதுகாப் பு

ஒரு ஆர ொக்கியமொனதும் ேிணலகபைானதுமான ெமுக உருவாக்கத்திை் கு
சிறுவர்களின் கல் வி அத்தியவசியமானதாகும் என்பதுடன் அத்தணகய கல் வி
வாய் ப் ணபத் தடுப் பதனால் சிறுவர் ஊழியம் ஒழிக்கப் பட கவை்டும் . ெமூகத்திை் கு
ஏை் ைவாறு இணயபாக்கம் அணடவதில் இளம் சதாழிலாளர்களுக்கு அனுபவம்
இல் லாததனால் அவர்கள் முழுணமயாகப் பாதுகாக்கப் பட கவை்டும் .

1.

பவலைக்கமர்ை்தியைன் பின் னர், எந்ைசவாரு சைாழிைாளரினதும் வயது
உறுதிப் படுை்ைப்பட பவை்டும் .

2.

ெர்வபைெ சைாழிைாளர் அலமப்பின் (ஐ.எை் .ஓ) ெமவாயங் கள் மற் றும்
ஏற் புலடயைாகும் உள் ளூர் ெட்டங் களின் கீழ் ைலடசெய் யப்பட்டுள் ள சிறுவர்
ஊழியம் பயன் படுை்ைப் படக் கூடாது.
*சைாழிைாளர்கள் கட்டாயக் கை் விக்கான வயலை விட இளலமயானவர்களாக
இருக்கக்கூடாது என் றும் எந்ைசவாரு ெந்ைர்ப்பை்திலும் குலறந்ைபட்ெம் 15 வயைாக
இருக்க பவை்டும் என் றும் ெர்வபைெ சைாழிைாளர் அலமப்பின் ெமவாயங் கள்
குறிப்பிடுகின் றன. (எவ் வாறாயினும் , ஆபை்ைான பவலை நிலைலமகளிை் பவலை
செய் யும் சைாழிைாளர்கள் எந்ை நாட்டிலும் குலறந்ைபட்ெம் 18 வயதுலடயவர்களாக
இருக்க பவை்டும் அை் ைது அபிவிருை்தியலடந்துவரும் நாடுகளிை் நிலைமாற் றக்
காைை்திை் குலறந்ைபட்ெம் 14 வயதுலடயவர்களாக இருக்க பவை்டும் என் று
விதிவிைக்கு உள் ளதுடன் சமன் ரக பவலைலய அை் ைது இைகு பவலைலயக்
சகாை்ட சைாழிை் வலககளுக்கு மற் சறாரு விதிவிைக்கும் உள் ளது.)

3.

இரவு மற் றும் /அை் ைது ஆபை்ைான பவலை நிலைலமகளிை் 18 வயதுக்குட்பட்ட
சைாழிைாளர்கலள பயன் படுை்ைக்கூடாது.
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4.

கட்டாய ஊழியம் இல் ணல

ஊழியர்கள் தங் கள் சுதே் திரமான விருப் பப் படி தங் கள் கவணலயில் ஈடுபட
கவை்டும் என்பதுடன் கட்டாய ஊழியம் பயன்படுத்தப் படக் கூடாது.
தணடசெய் யப் பட்ட ஊழியெ் செயை் பாடுகளில் சதாழிலாளியின் சுதே் திரமான
விருப் பமின்றிய ஊழியம் அல் லது கெணவகள் , அகதகபான்று, சதாழிலாளர்கணள
தை்டணனக்கான பயத்தின் மூலமான கட்டாய ஊழியம் என்பன உள் ளடங் கும் .

1.

கட்டாய ஊழியம் , ைடுை்து லவக்கப்பட்ட ஊழியம் மற் றும் கட்டாய அடிலம
ஊழியம் என் பன ஒழிக்கப் பட பவை்டும் .

2.

பைை்லை லவப் புெ் செய் யுமாபறா அை் ைது ைங் களது அலடயாள ஆவைங் களின்
மூைப் பிரதிகலள லவப்பாக வழங் குமாபறா சைாழிைாளர்கள் நிர்ப்பந்திக்கப் படக்
கூடாது.

3.

சைாழிைாளர்கள் அவ ்களின் சுைந்திரமான சுய விருப் பை்தின் பபரிை் சைாழிலை
விட்டு விைக முடியும் என் பது உறுதிப் படுை்ைப் பட பவை்டும் .

4.

பவலை பநரை்திற் குப் பிறகு சைாழிைாளர்கள் பவலை நிலையை்லை விட்டு
சவளிபயறைாம் என் பது உறுதி செய் யப் பட பவை்டும் என் பதுடன்
சைாழிைாளியின் ஒப்புைலின் றி பமைதிக பநர பவலைகள் வழங் கப்படக் கூடாது.

5.

குற் றை் ைடுப்பு, ைகவை் முகாலம மற் றும் சைாழிை் ொர் பாதுகாப்பு முகாலம
பநாக்கங் களுக்கான பாதுகாப்புக் சகமராக்களின் பயன் பாடு மற் றும் பாதுகாப்பு
ஊழியர்களின் ஒதுக்கீடு என் பன ஊழியர்கலளக் கை்காைிக்கும் பநாக்கை்லைக்
சகாை்டிருக்கக் கூடாது.

5.

வாழ் வூதியங் கள் செலுத்துதல்

ெவாலான மை் றும் மனிதாபிமான கவணல வாய் ப் புக்கணள வழங் குவதை் கும்
ஆகராக்கியமான பை்பட்ட வாழ் க்ணகணய உறுதிப் படுத்துவதை் கும் கதணவயான
ஊதியங் கணளெ் செலுத்துவதை் கும் முயை் சிகள் கமை் சகாள் ளப் பட கவை்டும் .
சிறுவர் ஊழிய ஒழிப் புக்கும் ெமுதாயத்தின் ேிணலகபைான தன்ணமக்கும்
பங் களிப் புெ் செய் யும் விதத்தில் வாழ் வூதியங் கள் கபைி வரப் பட கவை்டும் .

1.

சைாழிைாளர்களுக்கு குலறந்ைபட்ெ ஊதியம் அை் ைது ஏற் புலடய உள் ளூர்
ெட்டங் களிை் அை் ைது சைாழிை் துலறயினாை் மிகவும் குறிப்பாக
குறிை்துலரக்கப்பட்டுள் ள ஊதியம் செலுை்ைப் பட பவை்டும் . அதிகமானது எதுபவா
அது பிரபயாகிக்கப் பட்டு செலுை்ைப்பட பவை்டும் .

2.

பமைதிக பநரக் சகாடுப் பனவு ெட்டை்தினாை் ஏற் படுை்ைப்பட்ட விலைக்குச்
சமனொனதொக அல் லது அதனன விட அதிகமானைாக செலுை்ைப்பட பவை்டும் .

3.

ெட்டங் களாை் பைலவப் படுை்ைப்பட்டுள் ள அலனை்து சகாடுப்பனவுகளும் ஊழியர்
பயன் களும் ஊழியர்களுக்கு வழங் கப் பட பவை்டும் .

4.

ஒவ் சவாரு நாட்டிலும் பிராந்தியை்திலும் ைரமான அளவிை் உைவு உை்ைவும் ,
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ைங் கள் வாழ் க்லகலய வாழவும் சைாழிைாளர்களுக்கு பபாதுமான ைற் றுைிபு
அடிப்பலடயிைான ஊதியை் சைாலக வழங் கப்பட பவை்டும் .

5.

ஊழிய நிலைலமகள் பற் றிய ைகவை் கள் எழுை்து வடிவிை் இைகுவாக விளங் கிக்
சகாள் ள முடியுமான முலறயிை் காைப் பட பவை்டும் என் பதுடன் எந்ைசவாரு
பநரை்திலும் சபற் றுக்சகாள் ள முடியுமானைாகவும் இருை்ைை் பவை்டும் .

6.

ஒவ் சவாரு ஊதியை்லையும் செலுை்தும் பநரை்திை் ஊழியர்களுக்கு செலுை்ை
பவை்டிய மைிபநரங் கள் மற் றும் ஊதியங் களின் விரிவுக் குறிப் பு என் பன
ஊழியர்களுக்குக் காை்பிக்கப் பட பவை்டும் .

7.

ஊதியங் கள் துை் லியமாக கைக்கிடப்பட்டு ொன் றுகள் முன் லவக்கப்பட
பவை்டும் .

6.

துஷ்பிரகயாகம் , துன்புறுத்தல் , பாகுபாடு மை் றும் தை்டணன
என்பவை் ணை ஒழித்தல்

எே் தசவாரு துஷ்பிரகயாகமும் , துன்புறுத்தலும் , பாகுபாடும் தை்டணனயும்
ஒழிக்கப் பட கவை்டும் என்பதுடன் மனிதாபிமானதும் ெவால் மிக்கதுமான
பைிெ்சூழணல ஊக்குவிக்க முயை் சிகள் கமை் சகாள் ளப் பட கவை்டும் . பாகுபாடு
என்பது கதணவயை் ை முணையில் கவணல வாய் ப் புகணள இழக்கெ் செய் து அடிப் பணட
மனித உரிணமகணள மீறுவது மட்டுமல் லாமல் , ெமுதாயத்திை் கு பங் களிக்கக்கூடிய
ொத்தியமான மனித வளங் களின் இருப் ணப மறுப் பதாகவும் உள் ளதுடன்,
குறிப் பிடத்தக்க ெமூக இழப் புக்கும் காரைமாக அணமகிைது.

1.

எந்ைசவாரு உடை் ரீதியான அை் ைது உள ரீதியான துஷ்பிரபயாகமும் ,
அெ்சுறுை்ைப்பட்ட துஷ்பிரபயாகமும் அை் ைது அதிகார துஷ்பிரபயாகமும் , பாலியை்
சைாை் லையும் மற் றும் ஏலனய சைாை் லைகளும் ைலடசெய் யப்பட்டு ைடுப்பு
நடவடிக்லககள் பமற் சகாள் ளப் பட பவை்டும் .

2.

பவலைவாய் ப் பு, நட்டஈடு, பைவியுயர்வு, பவறு இடங் களில் பவலைக்கு

அம ்த்துதல் , பைவி நீ க்குைை் அை் ைது பைவி விைகுதை் என் பவற் றிை் இனம் ,
பைாலின் நிறம் , பாலினம் , மைம் , அரசியை் கருை்து, பிறந்த இடம் , ெமூக மூைம் ,
வயது, அங் கவீனம் , எெ்.ஐ.வி/எயிட்ஸ் சைாற் று, சைாழிற் ெங் க அங் கை்துவம் ,
பாலியை் பநாக்குநிலை, பாலின அலடயாளம் அை் ைது ஏலனய அந்ைஸ்துகள்
என் பவற் றின் அடிப்பலடயிைான பாகுபாட்லடை் ைலடசெய் து ஒழி ் தற் கும் ,

சமய வொய் ்புக்கனள அனடவதற் கும் அனனத்து முயற் சிகளும் எடுக்க ் ட
ரவண்டும் .

3.

ஏபைனும் துஷ்பிரபயாகம் , துன் புறுை்ைை் , பாகுபாடு அை் ைது ைை்டலன
கை்டுபிடிக்கப்பட்டாை் , அை்ைலகய சைாழிைாளிக்கு பரிகாரங் கள் வழங் கப்பட
பவை்டும் .

4.

உள் ளூர் ெட்டங் களின் கீழ் குறிை்துலரக்கப்பட்டுள் ள அளவிற் கு பை அபராைம்
விதிக்கப்படும் . ஒழுக்காற் று நடவடிக்லககளுக்கான நலடமுலறகள் மற் றும்
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அபராைை் சைாலக ஆகியலவ ெட்டங் களாை் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற் குள் ளும் ,
ஊழியர்கள் ைங் கள் வாழ் க்லகலய வாழ் வலைை் ைடுக்காை விைை்திலும்
தீர்மானிக்கப்படும் . இந்ை விடயங் கள் சைாழிைாளர் ஒழுங் குவிதிகளிை் அை் ைது
ஏலனய விதிகளிை் சைளிவாகக் குறிை்துலரக்கப்படவும் , அலனை்து
ஊழியர்களாலும் நன் றாகப் புரிந்துசகாள் ளப்படவும் பவை்டும் .
7.

சதாழிலாளர்களின் கவணலவாய் ப் பு மை் றும் பாதுகாப் பு

வியாபார ேடவடிக்ணககளில் ஈடுபடும் அணனத்து ேபர்களும் மனித
உரிணமப் பாதுகாப் பு, இடர்காப் பு மை் றும் சுகாதாரம் ஆகியவை் ணைக்
கருத்தில் சகாை்டு சுகாதாரமான, சதாழில் பாட்டு ரீதியான, ெவாலான
மை் றும் மனிதாபிமான பைிெ் சூழலில் உரிய முணையில் கவணலயில்
அமர்த்தப் படுதல் கவை்டும் .
1.

பவலையிை் அமர்ை்தியைன் பின் னர், ஏற் புலடய உள் ளூர் ெட்டங் களுக்கு இைங் க
சைாழிைாளருடன் சபாருை்ைமான சைாழிை் ஒப்பந்ைசமான் று செய் து சகாள் ளப்பட
பவை்டும் .

2.

ஊழிய பநரம் , இலடபவலள பநரம் , விடுமுலறகள் என் பன ஏற் புலடயைாகும்
உள் ளூர் ெட்டங் களின் ஏற் பாடுகள் அை் ைது சைாழிை் நுலறயினாை்
ஏற் படுை்ைப் பட்டுள் ள ைரநியமங் கள் ஆகியவற் றிை் எது ஊழியர்களுக்கு
ொைகமானைாக அலமயுபமா அவற் றுக்கு உட்பட்டைாக அலமவது அவசியமாகும் .

3.

ஒரு சைாழிைாளியின் ஒப் புைலின் றிய பமைதிக பநர பவலை அவசியமற் றைாகும் .

4.

ெர்வபைெ சைாழிைாளர் அலமப்பின் (ஐ.எை் .ஓ) பரிந்துலரயின் அடிப் பலடயிை்
பவலை பநரங் களின் ைரை்லை அலடய முயற் சிகள் பமற் சகாள் ளப் பட பவை்டும் .
* ெர்வபைெ சைாழிைாளர் அலமப் பு “பவலை பநரங் கலளக் குலறப் பைற் கான
பரிந்ைலர, 1962” (விவொயம் , கப் பை் துலற மற் றும் கடை் மீன் பிடிை் சைாழிலிை்
ஈடுபட்டுள் ள சைாழிைாளர்கள் ைவிர)
▪ வாரை்துக்கு நாற் பது மைி பநரக் பகாட்பாடு ஒரு ெமூக ைர நியமமாக
முன் பனற் றகரமாக அலடயப் பட பவை்டடும் .
▪ பவலை மைிை்தியாைங் களின் அளவு குலறக்கப்படும் பபாது
சைாழிைாளர்களின் ெம் பளங் களிை் குலறப்புக்கள் எதுவும் செய் யப்படக் கூடாது.
▪ ொைாரை பவலை வாரம் நாற் பை்து எட்டு மைிை்தியாைங் கலள விட
அதிகமாகவுள் ள இடங் களிை் , அைலன 48 மணித்தியொல மட்டை்திற் கு
குலறப்பைற் கு உடனடியாக நடவடிக்லககள் எடுக்கப் பட பவை்டும் .

5.

சைாழிைாளர்கள் ைங் களது ைற் றுைிபின் அடிப்பலடயிை் உள் நாட்டுெ்
ெட்டங் களுக்கு உட்பட்ட வலகயிை் சைாழிை் ெங் கசமான் லற ஏற் பாடு செய் யவும்
சைாழிை் ெங் கசமான் றின் அங் கை்ைவராகவும் முடியும் என் பது உறுதிப் படுை்ைப்பட
பவை்டும் .

6.

சைாழிை் ெங் கசமான் லற ஏற் பாடு செய் ைை் , சைாழிை் ெங் கசமான் றிை்
அங் கை்ைவராகுைை் , ஒரு ஊழியரின் ஆட்பெர்ப்பு மற் றும் பைவியுயர்வு, பைவி நீ க்கம்
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அை் ைது இடமாற் றம் சைாடர்பான தீர்மானங் கலள எடுை்ைை் என் பன பபான் ற
செயை் பாடுகளுடன் சைாடர்புலடயைாக பாகுபாடு காட்டலைை் ைலடசெய் யும்
சகாள் லககளும் நலடமுலறகளும் உருவாக்கப் பட பவை்டும் .
7.

சைாழிை் வழங் குநர், சைாழிை் ெங் கம் மற் றும் சைாழிைாளர்களின் பிரதிநிதிகள்
ஆகிபயார் ைங் கள் அலனவருக்கும் திருப் தியளிக்கக் கூடிய உடன் பாசடான் லற
எட்டுவைற் காகவும் உரிய முலறயிை் சைாழிற் படும் சைாழிை் வழங் குநர் சைாழிைாளர் உறவு முலறசயான் லற உருவாக்குவைற் காகவும் சுைந்திரமான
முலறயிை் பிரெ்சிலனகலளப் பற் றிக் கைந்துலரயாட பவை்டும் .

8.

பவலை நிலையக் கட்டிடங் களும் உபகரைங் களும் சைாழிைாளர்களுக்கு
வழங் கப்படும் வதிவிடங் களும் ஊழியர்களின் இடர்காப்பிற் கு உை்ைரவாைம்
அளிக்கப் பபாதுமான ைரநியமங் களுக்கு ஒை்திலெவானலவயாக உள் ளன
என் பதும் , உள் ளூர் கட்டிடை் ைரநியமங் கள் சைாடர்பான ெட்டங் கள் மற் றும்
ஒழுங் குவிதிகளின் கீழ் அனுமதிகளும் ஒப்புைை் களும் சபறப்பட்டுள் ளன என் பதும் ,
கட்டிடங் கள் உரிய முலறயிை் பொைலனயிடப்பட்டு பரிபொைலனகளிை்
பைர்ெ்சியலடந்துள் ளன என் பதும் உறுதிப்படுை்ைப்பட பவை்டும் .

9.

சைாழிைாளர்களுக்கு வழங் கப்படும் பைியிடங் கள் மற் றும் குடியிருப் புகளிை் ,
உள் ளூர் ெட்டங் களிலும் ஒழுங் குவிதிகளிலும் ஏற் படுை்ைப்பட்டுள் ள ைரங் களுக்கு
இைங் க அவெரகாை சவளிபயற் றங் கள் , சவளிபயற் றும் வழிகள் மற் றும்
அலடயாளங் கள் இருக்க பவை்டும் என் பதுடன் இலடக்கிலடபய பொைலனகளும்
சவளிபயற் றப் பயிற் சியும் நடாை்ைப் பட பவை்டும் .

10.

சைாழிைாளர்களுக்கு சுகாைாரமான ஓய் வு அலறகளும் குடிநீ ரும்
கிலடக்கக்கூடியைாக இருக்க பவை்டும் என் பதுடன் அவற் லற பவலை
பநரங் களிை் பயன் படுை்துவது மட்டுப்படுை்ைப் படமாட்டாது.

11.

ைனிப் பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங் கள் , பவலை செய் வது எவ் வாறு என் பைற் கான
அறிவுறுை்ைை் கள் , மற் றும் பயிற் சி அடங் கைாக அவர்களுலடய பவலைக்குை்
பைலவயான சபாருட்கள் சைாழிைாளர்களுக்கு வழங் கப்பட பவை்டும் .

12.

இரொயனப் சபாருட்கள் சபாருை்ைமான முலறயிை் லகயாளப்பட்டு
களஞ் சியப் படுை்ைப்பட பவை்டும் என் பதுடன் விபை்துக்கலளை்
ைவிர்ப்பைற் காகவும் ஏபைனும் ஒரு விபை்து நிகழுமாயின் பெைம் பரவைலடவலைை்
ைடுப் பைற் காகவும் முயற் சிகள் பமற் சகாள் ளப்பட பவை்டும் .

13.

ஊழியர்களுக்கான பயன் கள் பற் றிய ெட்டங் களுக்கு ஒை்திலெவாகெ்
செயற் படுைை் பவை்டும் என் பதுடன் பைலவயற் ற கவலைகள் இை் ைாமை்
சைாழிைாளர்கள் ைங் கள் பவலைகலளெ் செய் ய அனுமதிக்கும் ஒரு ஊழியர் பயன்
திட்டை்லை உருவாக்குமாறு பகாரப்படும் .

8.

உலகளாவிய சூழணலப் பாதுகாத்தல்

மூலப் சபாருட்கணள சகாள் வனவு செய் தல் , உை் பத்தி செய் தல் மை் றும் வழங் கல்
கபான்ைவை் றில் ேிணலகபைான ெமூகசமான்ணை உருவாக்குவதை் கு பங் களிப் புெ்
செய் யக் கூடிய முணையில் அணனத்து அம் ெங் களிலும் உலகளாவிய சூழணலக்
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கருத்தில் சகாை்டு வியாபாரங் கள் கமை் சகாள் ளப் பட கவை்டும் .
1.

ஒவ் சவாரு நாட்டிலும் பிராந்தியை்திலும் உள் ள சுற் றாடை் ெட்டங் கள் ,
ஒழுங் குவிதிகள் , மற் றும் ெர்வபைெ ெமவாயங் களுக்கு இைக்கமாக அலமைை்
பவை்டும் .

2.

ெர்வபைெ ெமவாயங் களின் அை் ைது உள் நாட்டு ெட்டவாக்கை்தின் கீழ் அை் ைது
SEVEN & i Group இன் சைாழிற் பாட்டுக் கம் பனிகளாை் ைலடசெய் யப்பட்டுள் ள
இரொயனப் சபாருட்கலளப் பயன் படுை்ைக் கூடாது.

3.

சூழை் மாெலடவலைை் ைடுக்க கழிவு, சவளிபயற் றம் மற் றும் கழிவு நீ ர் முலறயாக
நிர்வகிக்கப் பட பவை்டும் .

4.

வைிகங் கள் சூழலிை் ஏற் படுை்தும் விலளவுகள் குறிை்து ெரியாகப்
புரிந்துலவை்திருப்பது அவசியமாகும் .

5.

உயிர்ப் பை் வலகலமயின் முக்கியை்துவம் ஏற் றுக் சகாள் ளப்பட்டு உயிர்ப்
பை் வலகலம பாதுகாக்கப் பட பவை்டும் .

6.

SEVEN & i Group இன் சைாழிற் பாட்டுக் கம் பனிகள் மூைமான PB உற் பை்திகலள
லகயாளும் வியாபாரப் பங் காளர்கள் , அதன் “பசுலமெ் ெவாை் 2050” என் பைன்
கீழான குழுமை்தின் இைக்குகலள அலடவைற் கு ஒை்துலழப்பு வழங் க பவை்டும் .
▪ CO2 உமிழ் லவக் குலறை்ைை்
▪ 2050 ஆம் ஆை்டாகும் பபாது அடிப்பலடப் சபாருட்கலளப் சபாதி செய் வைற் கு
சூழை் நட்புறவான சபாருட்களின் (உயிர்ை் திைிவு, உயிர்ெ் சிலைவு மற் றும்
மீளாக்கப் பட்ட மூைப்சபாருட்கள் , காகிைங் கள் பபான் றலவ) 100 ெைவீை
பயன் பாட்லட அலடைை் .
▪ 2050 ஆம் ஆை்டாகும் பபாது உைவுக் கழிவுகலள 100 ெைவீைம் மீள் சுழற் சிலய
அலடைை்
▪ 2050 ஆம் ஆை்டாகும் பபாது அெை் உைவுப் சபாருட்களுக்கான நிலைபபறான
மூைப் சபாருட்களின் பயன் பாட்லட 100 ெைவீைம் அலடைை்

7.

சூழை் நட்புறவான சைாழிை் நுட்பங் கலள உருவாக்குவைற் கும் , ஊக்குவிப் பைற் கும்
அை்ைலகய சைாழிை் நுட்பங் கலள செயலூக்கை்துடன் பிரபயாகிப் பைற் கும்
முயற் சிகள் பமற் சகாள் ளப் பட பவை்டும் .

9.

இரகசிய தகவல் களின் கசிணவத் தடுத்தல் மை் றும் தகவல் முகாணம

தகவல் சொத்துக்கள் "இரகசியமானணவ", "முழுணமயானணவ" மை் றும்
"கிணடக்கக்கூடியணவ" என்று வணகப் படுத்தி ணவக்கப் பட கவை்டும் என்பதுடன்
கசிவு, திருட்டு, சபாய் ணமப் படுத்தல் மை் றும் கவை்டுசமன்கை செய் யபடும்
செயல் கள் அல் லது அலட்சியத்தின் காரைமாக கெதம் உள் ளிட்ட
அெ்சுறுத்தல் களிலிருே் து பாதுகாக்கப் படவும் கவை்டும் .
1.

ைகவை் பாதுகாப்லபப் பபைி வருவைற் காகவும் முகாலம செய் வைற் காகவும்
முலறயான கட்டலமப் பு ஒன் று உருவாக்கப் பட்டு அைன் வகிபாகமும் சபாறுப்பும்
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தீர்மானிக்கப்பட பவை்டும் .
2.

அலனை்து ைகவை் கள் இைக்குகலள அலடயும் பநாக்கை்திற் காக மாை்திரபம
பயன் படுை்ைப் பட பவை்டும் என் பதுடன் பவறு பநாக்கங் களுக்காகப்
பயன் படுை்துைை் , ைனிப் பட்ட பயன் பாடு அை் ைது ஏலனபயாரின் பயன் பாடு என் பன
ைலடசெய் யப்பட பவை்டும் .

3.

ைகவை் பாதுகாப்பு சைாடர்பான ஒழுங் குவிதிகள் உருவாக்கப்பட்டு பபைி வரப்பட
பவை்டும் என் பதுடன் அலனை்து ஊழியர்களுக்கும் அவ் வப் பபாது கை் வி
வாய் ப் புக்களும் பயிற் சிகளும் வழங் கப் பட பவை்டும் .

4.

ைகவை் பாதுகாப் புெ் ெம் பவங் கலள அை் ைது விபை்துக்கலள எதிர்சகாள் வைற் கான
ையார்படுை்ைலுக்காக, உடனடியாக பயனுள் ள நடவடிக்லககலள எடுப் பைற் கான
ஒரு கட்டலமப் பு ைாபிக்கப் பட பவை்டும் என் பதுடன் நலடமுலறகளும்
உருவாக்கப்பட பவை்டும் .

5.

பபரழிவுகள் , விபை்துக்கள் அை் ைது பிற நிகழ் வுகளுக்கு முகங் சகாடுப் பைற் கான
ையார்படுை்ைை் களுக்காக, ஒரு சைாடர்ெ்சியான வியாபாரை் திட்டம்
உருவாக்கப்பட்டு ைகவை் பாதுகாப் பு உறுதிப் படுை்ைப்பட பவை்டும் .

6.

ைகவை் பாதுகாப்பு சைாடர்பான ெட்டங் கள் , ஒழுங் குவிதிகள் மற் றும் கடப்பாடுகள்
பின் பற் றப் பட பவை்டும் .

7.

ைகவை் பாதுகாப்பு சைாடர்பான ஒழுங் குவிதிகளுக்கு ஒை்திலெவாக இருப்பலை
உறுதிப் படுை்ைவும் , ைகவை் பாதுகாப்லப உறுதி செய் வைற் கான முகாலமை்துவ
நடவடிக்லககளின் நியாயை்லையும் செயை் திறலனயும் உறுதிசெய் யவும்
அலடயாளம் காைப்பட்ட பிரெ்சிலனகலள ெரிசெய் யவும் சுய பொைலனயும்
உள் ளகக் கைக்காய் வுகளும் பமற் சகாள் ளப்பட பவை்டும் .

8.

ஊழியர்கள் ெமூக ஊடகங் கலளப் பயன் படுை்துவைாை் ஏற் படும் ைகவை் கசிலவ,
மனிை உரிலம மீறை் கலள, ெட்டவிபராை செயை் கலளை் ைடுக்க, ெமூக
ஊடகங் கலளப் பயன் படுை்துவைற் கான விதிகள் உருவாக்கப்பட்டு பயிற் சியின்
ஊடாக ஊழியர்களாை் புரிந்து சகாள் ளப் பட பவை்டும் .

10. தனிப் பட்ட தகவல் முகாணம

தனிப் பட்ட தகவல் கணளப் பாதுகாப் பது என்பது வியாபாரப் கபாக்கில்
ேிணைகவை் ைப் பட கவை்டிய ஒரு முக்கிய பிரெ்சிணனயாகவும் ெமூகப்
சபாறுப் பாகவும் உள் ளதுடன் அணனத்து ேிணைகவை் று அலுவலர்களாலும்
ஊழியர்களாலும் ேிணைகவை் ைப் பட கவை்டிய கடணமயாகவும் அது ணகயாப் பட
கவை்டும் . அணனத்து ேிணைகவை் று அலுவலர்களும் ஊழியர்களும் தங் களது
கவணலகணள உரிய முணையில் செய் கிைார்கள் என்பது உறுதிப் படுத்தப் பட
கவை்டும் .

1.

குறிை்துலரக்கப்பட்ட பநாக்கங் கலளை் ைவிர பவறு பநாக்கங் களுக்காக ைனிப்பட்ட
ைகவை் கள் பயன் படுை்ைப் படக் கூடாது என் பதுடன் பயன் பாட்டு பநாக்கங் களின்
பநாக்சகை் லைக்கு அப் பாை் ைனிப் பட்ட ைகவை் கலளப் பயன் படுை்துவைற் கு முன் பு
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ைனிப் பட்ட ஆட்களின் ஒப்புைை் சபறப் படுவது அவசியமானைாகும் .

2.

ைனிப் பட்ட ைகவை் கலளப் பாதுகாப் பைற் கான ஒரு ஒழுங் கலமக்கப் பட்ட
கட்டலமப்லப நிறுவி அைன் வகிபாகமும் சபாறுப்பும் தீர்மானிக்கப்பட பவை்டும் .

3.

ைனிப் பட்ட ைகவை் கள் , ெட்டங் களுக்கும் ஒழுங் குவிதிகளுக்கும் ஒை்திலெவான ஒரு
சபாருை்ைமான முலறயிை் சபறப் பட்டு, முகாலம செய் யப்பட்டு,
பயன் படுை்ைப் படவும் , வழங் கப்படவும் பவை்டும் .

4.

ைனிப் பட்ட ைகவை் கள் கசிவைற் கு வழிவகுக்கும் எந்ைசவாரு ெம் பவமும் அை் ைது
விபை்தும் உடனடியாக சைாடர்புலடய நிறுவனங் களுக்கும் SEVEN & i Group இன்
சைாழிற் பாட்டுக் கம் பனிகளின் ப ொருத்தமொன ஆட்களுக்கும் அறிவிக்கப்படவும்
பெைம் பரவாமை் ைடுப் பைற் குை் பைலவயான நடவடிக்லககள் எடுக்கப் படவும்
பவை்டும் .

11. தரக் கட்டுப் பாடு மை் றும் சேறிமுணையான துலங் கல்

ெமூகத்தில் மக்கணள வளமாகவும் ஆகராக்கியமாகவும் வாழ ணவப் பதை் கு
இடர்பாதுகாப் பு, நம் கத்தன்னம, புத்தாக்கம் , உயர் தரம் என்பன ககாரப் பட
கவை்டும் என்பதுடன் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு திருப் திகரமான சபாருட்கணளயும்
கெணவகணளயும் வழங் குவதை் கு முயை் சிகள் கமை் சகாள் ளப் பட கவை்டும் . இறுதி
நுகர்கவாருக்கு பாதுகாப் பான, ேம் பகமான மை் றும் சேறிமுணை ொர்ே்த
சபாருட்கணள வழங் குவதை் காக, SEVEN & i Group இன் சதாடர்புணடய
சதாழிை் பாட்டுக் கம் பனிகளின் தரம் சதாடர்பான ேியமங் களுக்கான
ஒத்திணெவும் கீகழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ள விடயங் களும் ககாரப் படும் :
1.

மூைப் சபாருட்கலள சகாள் முைை் செய் ைை் , ையாரிை்ைை் , உற் பை்தி செய் ைை் , கப்பை்
பபாக்குவரை்து, இறுதி நுகர்பவாருக்கு வழங் குைை் மற் றும் கழிவுகலள
அப் புறப்படுை்துைை் ஆகியவற் றிை் மனிை உரிலமகலள மதிை்ைை் மற் றும்
பாதுகாை்ைை் , பரிகாரங் கலள வழங் குைை் , பவலைவாய் ப்பு மற் றும் பைிெ் சூழலிை்
நுணுக்கமாகக் கவனம் செலுை்துைை் , உைகளாவிய சூழலைப் பாதுகாை்ைை்
ஆகியவற் றுக்கான சபாறுப் புக்கள் நிலறபவற் றப் பட பவை்டும் .

2.

உற் பை்தி நாடு மற் றும் விற் பலன நாடு ஆகிய குறிப்பிடப்பட்டுள் ள ைரம் மற் றும்
பைபை் ைரநியமங் கள் பின் பவற் றப்பட பவை்டும் .

3.

சபாருட்கள் மற் றும் பெலவகள் வாடிக்லகயாளரின் பநாக்கிை் இருந்து
உருவாக்கப்பட்டு வழங் கப்பட பவை்டும் என் பதுடன் இறுதி நுகர்பவாலர
திருப் திப் படுை்ைப் பபாதுமான முலறயிை் சபாருட்கள் அை் ைது பெலவகளின்
ைரை்லை பமம் படுை்ை முயற் சிகள் பமற் சகாள் ளப் பட பவை்டும் .

4.

சபாருட்கள் மற் றும் பெலவகளின் உருவாக்கம் மற் றும் வழங் கை் சைாடர்பிை் உயர்
சநறிமுலற உைர்வுடன் ெட்டங் களும் ெமூக விதிமுலறகளும் கலடபிடிக்கப்பட
பவை்டும் .

5.

ையாரிப் புகள் அை் ைது பெலவகள் சைாடர்பான பைலவயான ைகவை் கள் இறுதி
நுகர்பவாருக்கு சபாருை்ைமானதும் புரிந்துசகாள் ளக்கூடியதுமான ஒரு
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வழிமுலறயிை் வழங் கப்பட பவை்டும் .
6.

சிறுவர்கலள பநாக்காகக் சகாை்ட அை் ைது குழந்லைகளாை் பயன் படுை்ைப்பட
முடியுமான சபாருட்கள் மற் றும் பெலவகள் பாதுகாப்பானலவ என் றும் அவர்கலள
உள, ஒழுக்க அை் ைது உடை் ரீதியாக பாதிக்காைலவ என் றும் உறுதிப்படுை்ைப்பட
பவை்டும் .

12. உள் ளூர் மை் றும் ெர்வகதெ ெமூகங் களுடனான சதாடர்புகள்

வைிகங் கள் கமை் சகாள் ளப் படும் ோடுகள் மை் றும் பிராே் தியங் களின் மனித
உரிணமகள் , சுை் ைாடல் , கலாொரங் கள் , மதங் கள் மை் றும் பழக்கவழக்கங் கள்
கபான்ைணவ மதிக்கப் பட கவை்டும் என்பதுடன் ேிணலகபைான ெமுதாயத்தின்
உருவாக்கத்திை் கொக உனைக்கவும் ரவண்டும் .
1.

ெர்வபைெ மற் றும் உள் ளூர் ெமூகங் களிை் உள் ள பை் பவறு ெமூகப் பிரெ்சிலனகள்
உலரயாடை் கள் ஊடாகப் புரிந்துசகாள் ளப்பட்டு, ஏலனயவற் றுடன் ஒை்துலழப் பு,
கூட்டு முயற் சி மற் றும் வியாபாரத் பதொழிற் ொடுகள் என் பவற் றின் ஊடாக
இப்பிரெ்சிலனகளின் தீர்வுக்குப் பங் களிப் புெ் செய் ய ் ட பவை்டும் .

2.

உள் ளூர் வதியுநர்களின் வாழ் க்லகலய ஆபை்துக்குள் ளாகும் அை் ைது அவர்களின்
சுகாைாரை்திற் கு தீங் கு விலளக்கும் வியாபாரெ் செயற் பாடுகள்
பமற் சகாள் ளப்படக் கூடாது.

3.

ஒழுங் கலமக்கப் பட்ட குற் றக் குழுக்களுடன் , ஒழுங் கலமக்கப்பட்ட குற் றக்
குழுக்களின் அங் கை்ைவர்களுடன் , ஒழுங் கலமக்கப் பட்ட குற் றக் குழுக்களுடன்
சைாடர்புலடய கம் பனிகளுடனும் குழுக்களுடனும் , கூட்டிலைவு நிறுவன
பமாெடிக்காரர்களுடன் (பொலகயா), ெமூக பிரொரங் கலள அை் ைது அரசியை்
நடவடிக்லககலள பமற் சகாள் ளுைை் என் ற பபார்லவயிை் குற் றெ் செயை் களிை்
ஈடுபடும் குழுக்களுடன் மற் றும் புைலமொர் குற் றங் களிை் நிபுைை்துவம் சபற் ற
குற் றக் குழுக்களுடன் அை் ைது ெமூக விபராைெ் ெக்திகளுக்கு நிதிகலள அை் ைது
பயன் கலள வழங் குகின் ற ஏலனய ஆட்களுடன் அை் ைது குழுக்களுடன் எந்ைசவாரு
கூட்டுெ்பெரலும் இருக்கக் கூடாது.

4.

ெமூக விபராை ெக்திகளுடன் எந்ை உறலவயும் ஏற் படுை்ைாதிருப்பைற் கு
நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட பவை்டும் என் பதுடன் வியாபாரப் பங் காளர்களின்
வழங் குநர்கள் சகாடுக்கை் வாங் கை் செய் யும் அலனை்துக் கம் பனிகளும் ெமூக
விபராைெ் ெக்திகள் அை் ைாைலவ என் றும் உறுதிப்படுை்ைப் பட பவை்டும் .
ஒவ் சவாரு ஒப்பந்ைை்திலும் ெமூக விபராை ெக்திகலள அகற் றுவது சைாடர்பான
ஏற் பாடுகலள உள் ளடக்கப்பட்டிருை்ைை் பவை்டும் .

13. ஊழல் எதிர்ப்பு மை் றும் ேியாயமான வியாபார ேணடமுணைகள்

சகாடுக்கல் வாங் கல் கள் ேியாயமானதும் , சவளிப் பணடயானதும்
சபாருத்தமானதுமான ஒரு முணையிலும் சுதே் திரமான கபாட்டித் தன்ணமயின்
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கீழும் கமை் சகாள் ளப் பட கவை்டும் . அரசியல் ேிறுவனங் களுடனும் அரெ முகவர்
ேிறுவனங் களுடனும் சபாருத்தமானதும் ஆகராக்கியமானதுமான உைவுகள்
கபைப் பட கவை்டும் .
1.

மிரட்டை் , இைஞ் ெம் உள் ளிட்ட ஊழலின் எந்ைசவாரு வடிவை்திலும் ஈடுபாடு காட்டக்
கூடாது.

2.

பமாெடி, ெட்டவிபராைெ் செயை் கள் அை் ைது நம் பிக்லகை் துபராகை்திற் கு
வழிவகுக்கும் ஏபைனும் பரிசுகள் , நிதிகள் , சவகுமதிகள் , நட்டஈடுகள் அை் ைது
ஏலனய பயன் கள் வியாபாரை்தின் பபாக்கிை் பநரடியாக அை் ைது மலறமுகமாக
வழங் கப்படபவா அை் ைது சபறப்படபவா கூடாது.

3.

ஊழலுக்கு எதிரான சகாள் லககள் மற் றும் பயிற் சி முலறகள் உருவாக்கப்பட
பவை்டும் .

4.

சுைந்திரமானதும் நியாயமானதுமான பபாட்டி மதிக்கப்படுவதுடன் ஏகபபாக
எதிர்ப்பு ெட்டம் மற் றும் உள் ளக விதிகள் பபான் ற சைாடர்புலடய ெட்டங் கள் மற் றும்
ஒழுங் குவிதிகளுக்கு ஒை்திலெவாகெ் செயற் பட பவை்டும் .

5.

சிறந்ை வியாபார நலடமுலறகளுக்கு ஏற் ப சபாருை்ைமான விதிமுலறகள் மற் றும்
நிபந்ைலனகளின் அடிப் பலடயிை் சகாடுக்கை் வாங் கை் கள் பமற் சகாள் ளப் பட
பவை்டும் என் பதுடன் ைனிப்பட்ட ஈட்டங் கபளா அை் ைது பயன் கபளா
ஏற் றுக்சகாள் ளப்படக் கூடாது.

6.

எமது வியாபாரப் பங் காளர்கள் ஒவ் சவாரு நாட்டினதும் ெட்டங் களுக்கும்
ஒழுங் குவிதிகளுக்கும் ஒை்திலெவாகெ் செயற் படுவபைாடு உள் நாட்டு அை் ைது
சவளிநாட்டு அரொங் க அலுவைர்களுக்கு அை் ைது அவர்கலள ஒை்ை பிற
நபர்களுக்கு அரசியை் பங் களிப் புகள் , பரிசுகள் , சபாழுதுபபாக்கு அை் ைது
பைரீதியான பயன் கலள வழங் கும் பபாது அரசியை் அலமப் புகள் மற் றும் அரசு
நிறுவனங் களுடன் சபாருை்ைமான உறவுகலளப் பபை பவை்டும் .

14. புலணமெ் சொத்துரிணமகணளப் பாதுகாத்தல்

1.

ஒருவ ின் சொந்ைக் கம் பனி வெமுள் ள அை் ைது அைற் குெ் சொந்ைமான புைலமெ்
சொை்துரிலமகள் எந்ைசவாரு மூன் றாம் ைரப் பினராலும் மீறப் படுவலைை்
ைடுப் பைற் காக அவற் லற பாதுகா ் தில் கவனம் பசலுத்த ் ட ரவண்டும் .

2.

எந்ைசவாரு உரிலம மீறலிலும் ஈடுபாடு இருக்கக் கூடாது, எடுை்துக்காட்டாக,
மூன் றாம் ைரப்பினரின் காப்புரிலமகள் , பயன் பாட்டு மாதிரிகள் , வடிவலமப் புகள் ,
வர்ை்ைக அலடயாளங் கள மற் றும் வர்ை்ைக இரகசியங் கள் , சமன் சபாருளின்
அனுமதியளிக்கப்படாை பயன் பாடு மற் றும் பை் பவறு ஊடகங் களின் ஊடான
புை்ைகங் கள் மற் றும் ைகவை் களின் அனுமதியளிக்கப்படாத முனறயில் நகல்

எடுத்த என் பன பபான் ற புைலமெ் சொை்துக்களின் அனுமதியளிக்கப்படாை
லகயகப் படுை்ைை் அை் ைது பயன் பாடு பபான் றலவ.
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15. ஏை் றுமதி மை் றும் இைக்குமதி முகாணம

1.

சபாருட்களினதும் மூைப் சபாருட்களின் ஏற் றுமதி மற் றும் இறக்குமதியுடன்
சைாடர்புலடய அலனை்துெ் ெட்டங் களுக்கும் ஒழுங் குவிதிகளுக்கும்
ஒை்திலெவாகெ் செயற் படுவது அவசியமாகும் .

2.

உற் பை்திகள் மற் றும் மூைப் உற் பை்திப் சபாருட்களுக்கு நிதிகள் அை் ைது
சபாருட்கள் வழங் குைை் , அை் ைது ஊழியை்திற் கான கிரயமாக ஊதியம் வழங் குைை்
என் பன சைாடர்பான ெர்வபைெ சபாருளாைாரை் ைலடகளுக்கு
உட்படுை்ைப்பட்டுள் ள நாடுகளுடன் , பிராந்தியங் களுடன் , நிறுவனங் களுடன்
அை் ைது ைனிப்பட்ட ஆட்களுடன் எந்ைசவாரு சைாடர்பும் காைப் படக் கூடாது.

16. உள் ளக அறிக்ணகப் படுத்தல் முணைணமகளின் உருவாக்கம்

ஓர் அணமப் பினால் அல் லது தனிேபரினால் செய் யப் பட் கமாெடியுடன்
சதாடர்புணடயதாக கம் பனியின் உள் கள இருே் த அல் லது சவளிகய இருே் து
அறிவிக்கப் படும் விடயங் கணள உரிய முணையில் ணகயாள் வதை் காக ஒரு
கட்டணமப் பு உருவாக்கப் பட கவை்டும் என்பதுடன் அே் த கமாெடியுடன்
சதாடர்புணடய ஆகலாெணனகளும் முயை் சிகளும் மனித உரிணம மீைல் கணளயும்
கமாெடிகணளயும் முன்கனாக்கிய முணையில் தடுப் பதை் கும் , அவை் ணை முன்கூட்டிக்
கை்டுபிடித்து திருத்துவணத ொத்தியப் படுத்துவதை் கும் , மனித உரிணமகளின்
முழுணமயான பாதுகாப் ணபயும் ஒத்திணெவின் பராமரிப் ணபயும்
உறுதிப் படுத்துவதை் கும் முயை் சிகள் கமை் சகாள் ளப் பட கவை்டும் .
17. அனர்த்தங் களுக்கான தயார்ேிணல

கபரழிவுகளுக்கு முகங் சகாடுப் பதை் கான தயார்படுத்தல் களுக்காக, அதிக
முன்னுரிணம வைங் க ் ட ரவண்டிய ஊழியர்கள் மை் றும் உள் ளூர்வாசிகளின்
பாதுகாப் ணப உறுதி செய் வதை் கும் கெதத்ணத குணைப் பதை் குமாக முன்கனாக்கிய
ேடவடிக்ணககள் எடுக்கப் பட கவை்டும் . வியாபாரெ் சொத்துக்களுக்கு ஏை் படும்
கெதங் கணளக் குணைப் பதை் கும் வியாபாரத் சதாழிை் பாடுகளின் சதாடர்ெசி
் ணய
அல் லது ொதாரை வியாபார ேடவடிக்ணககளுக்கு விணரவாக மீட்கப் படுவணதெ்
ொத்தியப் படுத்துவதை் குமான ஒரு வியாபாரத் சதாடர்ெசி
் த் திட்டம் உருவாக்கப் பட
கவை்டும் என்பதுடன், அத்திட்டத்ணத மீளாய் வு செய் வதை் கு அவ் வப் கபாது
தூை்டுதல் கள் வழங் கப் பட கவை்டும் .
18. வழங் கை் ெங் கிலிக்கான கமம் பாடுகள்

வியாபாரப் பங் காளர்களின் வழங் குேர்கள் வியாபாரப் பங் காளர் செயல் பாட்டு
வழிகாட்டல் கணள விளங் கி அவை் றுக்கு இைங் கிய முணையில் செயை் பட
ணவப் பதை் கு எமது வியாபாரப் பங் காளர்கள கடுணமயாக முயை் சிக்கவும்
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ஒத்துணழப் பு வழங் கி காலத்துக் காலம் கதணவப் படுமிடத்து ெரிசெய் வதை் கான
ேடவடிக்ணககணள எடுக்கவும் கவை்டும் .
19. கை
் காைிப் பு

கை்காைிப் பானது "எமது வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு இடர்காப் ணபயும்

நம் கத்தன்னமனயயும் வழங் குவணத", "வியாபாரப் பங் காளர்களுடன் பரஸ்பரம்
பயனளிக்கும் உைவுகணளப் கபணுவணத" மை் றும் "வியாபாரப் பங் காளர்
செயல் பாட்டு வழிகாட்டல் கள் ஊக்குவித்தணல” கோக்காகக் சகாை்டுள் ளது.
கை்காைிப் பின் கபாது உதவி வழங் க கவை்டும் என்று ோங் கள் எமது வியாபாரப்
பங் காளர்கணள மனப் பூர்வமாகக் ககட்டுக்சகாள் கிகைாம் .
1.

வியொ ொ

்

ங் கொள ் பசயல் ொட்டு வழிகொட்டல் களுக்கொன ஒத்தினசனவ

உறுதி ் டுத்துவதற் கொன கண்கொணி ்பின ர ொது, வியொ ொ

்

ங் கொள ்கள்

ஒத்துனை ் பு வைங் க ரவண்டும் .
2.

வியாபாரப் பங் காளர் செயை் பாட்டு வழிகாட்டை் களுக்கு அவர்கள் ஒை்திலெவாக
நடப் பைற் கு ஆைாரமாக அலமயும் ொட்சி ஆவைங் கலளயும் செயைாற் றுலகப்
பதிவுகலளயும் சபாருை்ைமான முலறயிை் ையாரிை்து பபைி வருதல் ரவண்டும் .
SEVEN & i Group இனாை் பகாரப் பட்டாை் அை்ைலகய ஆவைங் கலள சவளிப்படுை்தி
பகிர்ந்துசகாள் ள பவை்டும் .

3.

கை்காைிப்பின் மூைம் வியாபாரப் பங் காளர் செயை் பாட்டு
வழிகாட்டை் களுக்கான ஒை்திலெவின் லம அலடயாளம் காைப்படுமாயின் ,
அவற் லற திருை்துவைற் கு அை் ைது சீராக்குவைற் கான நடவடிக்லககள் எடுக்கப் பட
பவை்டும் .

2007 மார்ெ் மாை்திை் வடிவலமக்கப் பட்டது
2017 ஏப்ரை் மாைை்திை் திருை்ைப் பட்டது
2019 டிெம் பர் மாைை்திை் திருை்ைப்பட்டது
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