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வியாபார பங்குதாரர்கள் செயல்பாடு வழிகாட்டி 

I. வழிகாட்டியின் ந ாக்கம் மற்றும் நதவவ 

SEVEN&i ஆனது தங்களது பெருநிறுவன பெயல்ொடுகளுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற 

“வாடிக்ணகயாளர்கள், வியாொர ெங்குதாரர்கள், ெங்கு ணவத்திருப்ெவர்கள், உள்ளூர் குழுக்கள் மற்றும் 

நிறுவன வவணையாட்கள்” வொன்றவர்களின் நம்பிக்ணகணயப் பெற்ற ஒரு நிறுவனமாக இருப்ெதற்கு 

பதாடர்ந்து பெருமுயற்சி எடுத்து வருகிறது.  நிறுவனம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இது எங்களின் “பெருநிறுவன 

பகாள்ணகயாக” இருக்கிறது, வமலும் இந்த “SEVEN&i குழுமத்தின் வியாொர ெங்குதாரர்கள் பெயல்ொடு 

வழிகாட்டி” ஆனது எல்ைா வவணையாட்களாலும் முழுவதுமாக புரிந்து பகாள்ளும்ெடியாக உருவாக்க 

நாங்கள்  விரும்புகிவறாம். 

 

இன்ணறய காைகட்டத்தில், உைகளாவிய பொருளாதாரப் வொக்கு மற்றும் ெங்குதாரர்களின் ெல்வணகயான 

வதணவகளின் அடிப்ெணடயில், பெருநிறுவனங்கள் ணகயாளும் தயாரிப்புகள் மற்றும் வெணவகள் ெம்ெந்தமான 

விெயங்களில், பெறுநிறுவனங்களானது ெமூக பொறுப்வொடும் மற்றும் ெட்ட திட்டங்களின் வணரயணறக்கு 

உட்ெட்டு பொறுப்ொன வியாொரத்தில் ஈடுெடுதல், சுற்றுச்சூழணைப் ொதுகாத்தல் மற்றும் முழு ெங்கிலித் 

பதாடரிலும் அதில் வியாொர ெங்குதாரர்கணளயும் உள்ளடக்கி,  வவணை நிணைணயக் கருத்தில் பகாள்ளுதல் 

ஆகியணவ மிக முக்கிய வதணவயாகக் கருதப்ெடுகிறது. 

 

அத்தணகய சூழ்நிணைகளின் அடிப்ெணடயில், இந்த நிறுவனம் இந்த “SEVEN&i HLDGS. வியாொர 

ெங்குதாரர்கள் பெயல்ொடு வழிகாட்டி (“வழிகாட்டி")" என்ற ஒன்ணற 2007 ல் உருவாக்கிறது, மற்றும் 2017 

ல் அது மறுசீர்பெய்யப்ெட்டது.  இந்த நிறுவனம் கருதுவது என்னபவனில்,   இந்த நிறுவனக் குழுவில் 

இருக்கும் ஒவ்பவாரு நிறுவனத்தின் வநரடி வியாொர ெங்குதாரர்கள் இந்த வழிகாட்டி பநறிமுணறகணள 

முழுணமயாக புரிந்து மற்றும் அதணன அமல்ெடுத்துவதன் மூைம், இந்த நிறுவனக் குழுவில் இருக்கும் 

ஒவ்பவாரு நிறுவனம் மற்றும் அதன் வியாொர ெங்குதாரர்களின் வியாொர பெயல்ொடுகள் நிணைப்புத் 

தன்ணமயுடன் இருப்ெது மட்டுமல்ைாமல், ெட்ட விதிமீறல்களின் காரைமாக வியாொர பெயல்ொடுகள் 

தணடெடும் அொயத்ணதக் குணறக்கவும் மற்றும்  அதனால் வாடிக்ணகயாளர்கள் புறக்கணிப்ெணதத் தவிர்க்கவும் 

முடியும், ஆனால் அதுவொக நிறுவன தயாரிப்பின் ொதுகாப்பு மற்றும் தரத்ணத வமம்ெடுத்துதல் மற்றும் 

வெணுதல் விெயங்களுக்கும் இது ெயன்ெடும்.  வமலும் வநரடி வியாொர ெங்குதாரர்கள் மட்டுமின்றி, வியாொர 

ெங்குதாரர்களுக்கு பொருட்கள் வழங்குெவர்கள் மற்றும் நிறுவன குழுவில் கச்ொப் பொருட்கணள 

ணகயாளுெவர்களும் இந்த நிறுவன குழுவினுணடய மனப்ொங்கு மற்றும் இந்த வழிகாட்டியின் வநாக்கத்ணதப் 

புரிந்து மற்றும் அமல்ெடுத்துவதன் மூைம்,  ெல்வவறு ெங்களிப்ொளர்களின் நம்பிக்ணகணயப் பெறமுடியும் 

என நாங்கள் நம்புகிவறாம் மற்றும்  ஒரு நிணைத்தன்ணமயுணடய ெமூகத்ணத உைர்வதற்கு, மற்றும் ஒன்றாக 

வளமாவதற்கு நாம் ெங்களிக்க முடியும். 

 

இந்த நம்பிக்ணகயின் காரைமாக, வியாொர ெங்குதாரர்களிடம் வகட்டுக் பகாள்வது என்னபவனில் உங்கள் 

நிறுவனத்திலும் மற்றும் உங்களுக்கு பொருட்கள் வழங்கும் நிறுவனத்திலும் இந்த வழிகாட்டி 

பநறிமுணறவளாடு ஒத்துப்வொகும் ஒரு அணமப்ணெ உருவாக்க வவண்டும். 

 

எங்களின் வியாொர ெங்குதாரர்களின் முழு ஒத்துணழப்பும் இதற்கு வவண்டும் என நாங்கள் மனமார 

வவண்டுகிவறாம். 

 

ஏப்ரல் 2017 

Ryuichi Isaka 

SEVEN&i HLDGS. Co., Ltd. 

தணைவர் மற்றும் பிரதிநிதித்துவ இயக்குநர்  
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II. SEVEN&i குழுமத்தின் வியாபார பங்குதாரர்கள் செயல்பாடு வழிகாட்டி 

SEVEN&i குழுவானது அதன் வியாொர ெங்குதாரர்கணள மட்டுமல்ைாது, SEVEN&i வில் ணகயாளப்ெடும் 

பொருட்கணள வியாொர ெங்குதாரர்களுக்கு வழங்குெவர்களும், பின்வரும் விெயங்கணள முழுணமயாகப் 

புரிந்து, அறிந்து மற்றும்  அமல்ெடுத்த வவண்டுகிவறாம். 

இந்த வழிகாட்டி பநறிமுணறகளில் ஏவதனும் மீறல்கள் கண்டறியப்ெட்டால் ெரிவர்த்தணனகள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தி ணவக்கப்ெடைாம் அல்ைது ஒப்ெந்தம் ரத்து பெய்யப்ெடைாம். 

1. ெட்ட இணக்கம் 

1. ஒவ்பவாரு நாடு மற்றும் ெகுதிகளில் உள்ள பொருந்துகின்ற ெட்டங்கள் மற்றும் ஏற்ொடுகளுடனும் 

மற்றும் பதாடர்புணடய உைகளாவிய விதிகளுடன் இைக்கம். 

2. பகாள்ணககள் உருவாக்கம், அணமப்பு கட்டுமானம், ெயிற்சி அமைாக்கம், மற்றும் உள்ளார்ந்த 

அறிக்ணக அணமப்பு வமம்ொடு மற்றும் ெை, ெட்ட இைக்க வநாக்கத்திற்காக. 

2. மனித உரிவமகள் மற்றும் கண்ணியத்வத மதித்தல் 

வியாபார செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு ஒவ்சவாரு தனி  பரின் உரிவமகள் மற்றும் கண்ணியம் மதிக்கப்படும். 

1. ெைவணககளில் இருக்கும் ஒவ்பவாரு தனிநெரும் அவர்களின் முழு திறணனயும் கண்டறியும் 

வணகயிைான வவணையிடங்கணள உருவாக்குதல். 

2. குழந்ணதத் பதாழிைாளர்கள் கட்டாயம் ெயன்ெடத்தப்ெடக்கூடாது, அது ILO மரபு அடிப்ெணட 

மற்றும் உள்ளூர் ெட்டப்ெடியும் தணடபெய்யப்ெட்டணவ. 

3. ஒவ்பவாரு வவணையாளும் அவரவர் விரும்பிவய வவணைகளில் ஈடுெடுத்தப்ெடுவர், யாரும் 

கட்டாயப்ெடுத்தப்ெடமாட்டார்கள்.  வவணையாட்கள் அவர்களின் அணடயாள ொன்றிதழ்கணள 

ெமர்ப்பிக்கத் வதணவயில்ணை அல்ைது ணவப்புத்பதாணக பெலுத்த வவண்டியதில்ணை. 

4. இனம், நாடு, மதம், ொலினம், வயது, இயைாணம, ொலின ஈடுொடு*, ொலின அணடயாளம்*, 

பதாழிைாளர் ெங்கம் அல்ைது அரசியல் ஈடுொடு என எந்த அடிப்ெணடயிலும் ொகுொடு காட்டுவது 

தணட பெய்யப்ெடுகிறது மற்றும் வவணை வழங்குதல், நஷ்டஈடு, ெதவி உயர்வு, மீண்டும் 

ெணியமர்த்துதல், ெயிற்சி, வவணையிலிருந்து விைக்குதல் அல்ைது விைகுதல் என்ெனவற்றில் எல்ைாம் 

ெமமான வாய்ப்புகள் வழங்குதல். 

5. வநரடியாக அடித்தல் வொன்ற தண்டணனகவளா, மனரீதியான தாக்குதல்கவளா, அல்ைது ொலியல் 

ரீதியான பதாந்தரவுகவளா கண்டிப்ொகக் கூடாது. 

*ொலின ஈடுொடு: அடிப்ெணட மனித ொலியல் ஈர்ெபின் அங்கமாக ஒரு மனிதனின் காதல் 

வயப்ொடு அல்ைது ொலியல் ஆர்வ நாட்டம். 

*ொலின அணடயாளம்: தான் எந்த ொலினத்ணதச் ொர்ந்தவர் என தனிப்ெட்ட முணறயில் உைர்தல். 

3. நவவைவாய்ப்பு மற்றும் நவவை இடத்தின் சூழல் 

வியாபார நவவை செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒவ்சவாரு தனி பரும் சுகாதாரமான, இயங்குநிவை, 

பாதுகாப்பு மற்றும் ஆநராக்கியத்வதக் கவனத்தில் சகாண்ட நவவையாட்களுக்கு இவெவான நவவை 

சூழ்நிவையில்தான் நவவையில் அமர்த்தப்படுவார்கள். 

1. வவணைவாய்ப்பு அளிக்கப்ெட்டபின், உள்ளூர் ெட்டவிதிகளுக்குட்ெட்ட வணகயில் 

வவணையாட்களுடன் பதாழிைாளர் ஒப்ெந்தம் இடப்ெட வவண்டும். 

2. உள்ளூர் ெட்டவிதிகளுக்கு உட்ெட்டு வவணை வநரம் இருக்க வவண்டும்.  உள்ளூர் ெட்டவிதிகளுக்கு 

உட்ெட்டு வவணையாட்களுக்கு  வவணை இணடவவணள மற்றும் விடுமுணறகள் பகாடுக்கப்ெடும். 
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3. உள்ளூர் ெட்டவிதிகளுக்கு உட்ெட்டு வவணையாட்களுக்கு குணறந்தெட்ெ நிர்ையிக்கப்ெட்ட ஊதியம் 

அல்ைது அணதவிட அதிகமாகத் தரப்ெடும்.  வவணையாட்களின் அதிகப்ெடியான வவணைகளுக்குத் 

தக்க அளவு வமற்ெடி ஊதியம் வணரயறக்கப்ெட்ட வீதப்ெடி பகாடுக்கப்ெடும். 

4. வவணையாளின் அனுமதியின்றி அதிகப்ெடியான வவணை வநரம் ஒதுக்கப்ெடமாட்டாது. 

5. இரவு வநர வவணைகளிவைா அல்ைது அொயகரமான வவணை சூழ்நிணைகளிவைா இளம் 

வவணையாட்கள் அமர்த்தப்ெடமாட்டார்கள். 

6. வவணையாட்களின் ொதுகாப்ணெ உறுதிப்ெடுத்தும் வணகயில் வவணையிட கட்டடங்களின் 

வலிணமயானது உள்ளூர் கட்டுமான தரவிதிகளின் ெடி இருப்ெது மற்றும் அனுமதி, அங்கீகாரங்கள் 

வொன்றணவ முணறயாக பெறப்ெட்டிருப்ெது உறுதி பெய்யப்ெடும், மற்றும் அந்த கட்டிடங்கள் 

முணறயாக வொதிக்கப்ெட்டு வொதணனத் வதர்வுகளில் வதர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது என்ெதும் உறுதி 

பெய்யப்ெடும். 

7. வவணையிடங்களில் அவெரகாை பவளிவயற்றத்திற்கான வழிகள், ொணதகள் மற்றும் குறியீடுகள் 

இருக்க வவண்டும் மற்றும் வழணமயான வொதணனகள் மற்றும் அவெரகாை பவளிவயற்றம் ெற்றி 

ெயிற்சிகள் நடத்தப்ெடும். 

8. சுகாதாரமான கழிப்பிடங்கள் மற்றும் குடிநீர் வெதிகள் கிணடக்கப்பெறும் மற்றும் வவணை வநரங்களில் 

அவற்ணறப் ெயன்ெடுத்த கட்டுப்ொடுகள் கிணடயாது. 

9. வவணையாட்களுக்கு அவர்களின் வவணைக்குத் வதணவயான உெகரைங்கள் வழங்கப்ெடும், அதில் 

ொதுகாப்பு உெகரைங்கள், தகவல் காட்சிகள் மற்றும் ெயிற்சிகளும் உள்ளடங்கும். 

10. வவணையாட்களுக்கு தங்குமிடங்கள் பகாடுக்கப்ெட்டால், அணவகளும் ொதுகாப்ொன மற்றும் 

சுகாதாரமான வாழிட சூழலுடன் பகாடுக்கப்ெடும். 

11. வவணையாட்கள் ெலுணக ெம்ெந்த விதிகளுடன் இணெவு, மற்றும் வவணையாட்கள் ெலுணக திட்ட 

உருவாக்கம் அது  எந்த வித ெரிதவிப்பிற்கும் உட்ெடுத்தாமல் வவணையாட்கணள நிணறவாக வவணை 

பெய்ய அனுமதிக்கும். 

12. வவணையாட்கள் அல்ைது அவர்களின் பிரதிநிதிகளுடன் பொறுப்ொன வணகயில் கைந்துணரயாடல் 

பெய்து ெரியான பதாழிைாளர்-வமைாண்ணம உறவு உருவாக்கப்ெடும்.  வவணையாட்களின் 

கூட்டணமப்பு சுதந்திர உரிணம மதிக்கப்ெடும். 

4. உைகளாவிய சூழவைப் நபணுதல் 

கச்ொப் சபாருட்கள் வாங்குதல், தயாரிப்பு, வழங்கல் என எல்ைா நிவைகளிலும் உைகளாவிய சூழல் கருத்தில் 

சகாண்டு வியாபாரம்  டத்தப்படும் அதன் மூைம் ஒரு நிவைப்புத்தன்வமயான ெமூக உருவாக்கத்திற்கு 

பங்களிப்பு செய்தல். 

1. பொருந்துகின்ற சுற்றுச்சூழல் ெட்டங்கள், விதிமுணறகள், மற்றும் உைகளாவிய மரபுகளுடன் 

ஒத்திணெதல். 

2. உைகளாவிய அளவிவைா அல்ைது உள்ளூர் ெட்டப்ெடிவயா, அல்ைது SEVEN&i குழும 

நிறுவனங்களாவைா தணட பெய்யப்ெட்ட வவதிப் பொருட்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெடமாட்டாது.  

சுற்றுச்சூழணைப் ொதிக்காத வணகயில் கழிவுகள், பவளிவயற்றப் புணககள், மற்றும் கழிவுநீர் 

வொன்றணவ முணறயாக நிர்வகிக்கப்ெடும். 

3. சுற்றுச்சூழல் மீது இந்த வியாொரத்தின் விணளவுகள் என்ன என்ெணத முணறயாக புரிந்துபகாண்ட 

நிணைணய அணடதல். 

4. ெருவநிணை மாற்ற ொதிப்புகணள நீக்குகின்ற வணகயிைான ஆற்றல் வெமிப்பு முணறகள் கருதப்ெடும், 

மற்றும் ெச்ணெக்குடில் வாயுக்கள் பவளிவயற்றம் குணறக்கப்ெடும். 

5. மூைப் பொருட்கள் அயர்ச்சி ஏற்ெடுவணதத் தடுக்கும் வணகயிலும் மற்றும் உற்ெத்தி சூழணையும் 

கருத்தில் பகாண்டு முணறயாக கச்ொப்பொருட்கள் பகாள்முதல் பெய்யப்ெடும் 

6. ெல்லுயிர்பெருக்க முக்கியத்துவம் மதிக்கப்ெடும் மற்றும் ெல்லுயிர் பெருக்கம் ொதுகாக்கப்ெடும். 

5. உள்ளூர் மற்றும் உைகளாவிய ெமூகங்களுடன் உறவு 
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வியாபாரம் செய்யப்படும்  ாடு மற்றும் பகுதிகளின் கைாச்ொரம் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கவள மதித்தல், 

மற்றும் ஒரு நிவைப்புத்தன்வமயான ெமூக நமம்பாட்டிற்கு ஒத்துவழத்தல். 

1. கைந்துணரயாடல்கள் மூைம் உள்ளூர் மற்றும் உைகளாவிய ெமூகப் பிரச்ெணனகணளப் புரிந்து 

பகாள்ளல், மற்றும் மற்றவர்கவளாடு ஒத்துணழப்பு, ஒன்றாக வவணை பெய்தல் மற்றும் வியாொரம் 

மூைம் அத்தணகய பிரச்ெணனகளுக்கு தீர்வு காை ெங்களிப்பு பெய்தல். 

2. குற்றம் பெய்வணத வநாக்கமாகக் பகாண்ட குழுக்கள், அந்த குழு உறுப்பினர்கள், அத்தணகய குழுக்கள் 

ெம்ெந்தப்ெட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர குழுக்கள், ெட்டப்புறம்ொக வியாொரம் பெய்யும் 

பெருநிறுவனங்கள், பிரச்ொரம் அல்ைது அரசியல் பெயல்ொடுகள் ஊடாக குற்ற பெயல்களில் ஈடுெடும் 

குழுக்கள் மற்றும் அறிவுொர் குற்ற பெயல்களில் ஈடுெடுவவார் அல்ைது பொது ெமூகத்திற்கு எதிரான 

குழுக்கள் வொன்றவர்களிடம்  எந்தத் பதாடர்பும் ணவக்காதிருத்தல். 

6. தகவல் நமைாண்வம 

பல்நவறு காைங்களில் நெகரிக்கப்பட்ட எல்ைா தகவல்கவளயும் முவறயாகப் பராமரித்தல் 

1. அவ்வாறு ெராமரிக்கப்ெடும் தகவல்கள் பவளிவய கசிவது அல்ைது திருடப்ெடுவது வொன்றணவகள் 

நடக்காமல் தடுக்க, மிகக் கடுணமயான கட்டுப்ொடுகள் விதிக்கப்ெட வவண்டும் 

2. அத்தணகய தகவல்கள் வியாொர பெயல்ொடுகளுக்கான ெயன்ொட்டிற்கு மட்டுவம ெயன்ெடுத்தப்ெட 

வவண்டும்.  வியாொரம் ெம்ெந்தமல்ைாத விெயங்களுக்வகா, தனிப்ெட்ட ெயன்ொடுகளுக்வகா அல்ைது 

வவறுயாருக்காகவவா அத்தணகய தகவல்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெடமாட்டாது. 

7. சபாருட்கள் பாதுகாப்பு உறுதி 

தரமான மற்றும் பாதுகாப்பான விற்பவனப் சபாருட்கவள வாடிக்வகயாளர்களுக்குக் சகாடுக்க, SEVEN&i 

குழும சதாடர்புவடய செயல்பாட்டு நிறுவனங்களின் தர நிர்ணயத்நதாடு ஒத்துப்நபாக நவண்டும் மற்றும் 

பின்வரும் விெயங்கள் எதிர்பாக்கப்படுகிறது: 

1. பொருள் தயாரிக்கப்ெடும் நாடு மற்றும் விற்ெணனக்கு பெல்லும் நாடு என இரு நாட்டு ெட்ட தர 

நிர்ையங்களும் கைக்கில் பகாள்ளப்ெடும். 

2. பொருட்கள் மற்றும் வெணவகள் ெம்ெந்தமான எந்தத் தகவல்கள் வதணவப்ெட்டாலும் அணவ ெரியான 

வநரத்தில் துல்லிமாகக் பகாடுக்கப்ெடும். 

3. நம் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு(இறுதிகட்ட வாடிக்ணகயாளர்கள்) அனுகூைமற்ற நிணைணய உைர்ந்து, 

வதணவயான தகவல்கள் உடனடியாக மற்றும் துல்லியமான தகவைாகவும் தரப்ெட வவண்டும், 

அதனால் அத்தணகய அனுகூைமற்ற சூழ்நிணைக்கான காரைங்கணள நீக்குதல் அல்ைது தடுத்தல் 

மற்றும் அத்தணகய அனுகூைமற்ற நிணை ெரவாமல் தடுப்ெதற்கான நடவடிக்ணககணள 

வமற்பகாள்வது முதன்ணமயான ெணியாக பெய்யெப்டும். 

4. கச்ொப் பொருட்கணள வாங்கும்வொது அது உள்ளூர் ெமூகத்தில் என்னமாதிரியான தாக்கங்கணள 

ஏற்ெடுத்தம் என்ெது ெற்றி அறிதல் அது மனித உரிணம மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ெம்ெந்தமாக 

எந்தமாதிரியான ெமூகப் பிரச்ெணனகணள ஏற்ெடுத்தும் என அறிதல், மற்றும் அத்தணகய 

சூழ்நிணைகளில் பிரச்ெணன ஏற்ெடுத்தும் கச்ொப் பொருட்கணளப் ெயன்ெடுத்துவணதத் 

தவிர்ப்ெதற்கான அளவீடுகணள நணடமுணறப்ெடுத்துதல். 

8. முவறயான வியாபார பயிற்சிகள் 

பரிவர்த்தவனகள் முவறயாகவும், சவளிப்பவடயாகவும், மற்றும் எவ்வித நபாட்டி சூழல் இல்ைாமலும் 

 வடசபற நவண்டும்.  அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அரொங்க முகவங்கநளாடு ஒரு ஆநராக்கியமான உறவவப் 

நபணுதல். 
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1. ெைவந்தமற்ற மற்றும் முணறயான வொட்டி மதிக்கப்ெடும், மற்றும் ெம்ெந்தப்ெட்ட ெட்டங்கள் மற்றும் 

விதிகள் அதாவது ஏகாதிெத்திய எதிர் ெட்டங்கள் மற்றும் உள்ளார்ந்த விதிகவளாடு ஒத்துப்வொதல். 

2. ெரிவர்த்தணனகள் முணறயான விதிமுணறகள் வணரயணறகளுக்க உட்ெட்டு நடத்தப்ெடும் மற்றும் எந்த 

ஒரு தனிப்ெட்ட ைாெம் அல்ைது ெைன் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடாது. 

3. நமது வியாொர ெங்குதாரர்கள் ஒவ்பவாரு நாட்டின் ெட்ட திட்டங்கவளாடு இைக்கமாக இருத்தல் 

மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அரொங்க முகவங்கவளாடு நல்ை உறணவப் வெணு வவண்டும் 

அதாவது  உள்நாட்டு அல்ைது பவளிநாட்டு அரொங்க அதிகாரிகளுக்கு அல்ைது மற்றவர்களுக்வகா 

அரசியல் ெங்களிப்புகள், ெரிசுகள், அல்ைது ெை உதவிகள் வொன்றணவ பெய்யும்வொது நடுநிணையாக 

இருத்தல். 

9. அறிவுொர் சொத்து பாதுகாப்பு 

1. பொந்த நிறுவனத்திற்கு உணடணமயான அறிவுொர் பொத்துகள் ொதுகாக்கப்ெடும் மற்றும் அத்தணகய 

அறிவுொர் பொத்துகள் மூன்றாமவர்களால் திருடப்ெடுவது தடுக்க முன்பனச்ெரிக்ணக நடவடிக்ணககள் 

எடுத்தல். 

2. உரிணமகளுக்குள் ஊடுறும் எந்த ஒரு காரியங்களுக்கும் அனுமதியில்ணை, உதாரைமாக, 

மூன்றாமவர்களின் அறிவுொர் பொத்துகள், மாடல்கள், வடிவணமப்புகள், வணிக குறியீடுகள் மற்றும் 

வணிக இரகசியங்கள் வொன்றணவகணள முணறயற்று எடுத்தல் அல்ைது ெயன்ெடுத்துதல் கூடாது, 

மற்றும் மற்றவர்களின் பமன்பொருட்கள் அனுமதியற்று ெயன்ெடுத்துதல் மற்றும் புத்தகங்கணள 

அனுமதியற்று ெயன்ெடுத்தல் ஆகியணவ கூடாது. 

10. ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி பரிவர்த்தவனகள் நமைாண்வம 

1. பொருட்கள் மற்றும் கச்ொப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ெம்ெந்தமான எல்ைா 

ெட்டங்கள் மற்றும் விதிமுணறகணளப் வெணுதல். 

2. பொருட்கள் மற்றும் கச்ொப் பொருட்களுக்காக  நிதி மற்றும் பொருள்கள் வழங்குதல், அல்ைது 

பதாழிைாளர் கூலி வழங்குதல் பதாடர்ொக உைகளாவிய பொருளாதாரம் அல்ைது வணிக அனுமதி 

அடிப்ெணடயில் நாடுகளுடன் மற்றும் ெகுதிகளுடன், அணமப்புகள் அல்ைது தனிநெர்களுடன் எந்தத் 

பதாடர்பும் கூடாது. 

11. வினிநயாகத் சதாடரில் நமம்பாடு 

வியாொர ெங்குதாரர்களுக்கு பொருட்கள் வழங்குெவர்களும் இந்த வழிகாட்டி பநறிமுணறகணள 

முழுணமயாகப் புரிந்து மற்றும் அதன்ெடி நடக்க ணவப்ெதற்கும், குறிப்பிட்ட காை இணடபவளிகளில் 

வதணவயான ெரிெடுத்துதல் பெயல்ொடுகணள எடுக்க ணவப்ெதற்கும் நமது வியாொர ெங்குதாரர்கள் 

பதாடர்ந்து முயற்சிக்க வவண்டும். 

12. கண்காணித்தல் 

இந்த வழிகாட்டி ச றிமுவறகவள  வடமுவறப்படுத்த ஒத்துவழத்தல். 

1. வழிகாட்டி பநறிமுணறகளின் ெடி நிறுவனம் இயங்குகின்றதா என்ெணத வொதிக்கின்ற கண்காணிப்பு 

நிகழ்வுகளுக்கு ஒத்துணழப்பு தருதல், வவண்டப்ெட்டால். 

2. வழிகாட்டி பநறிமுணறகளின் ெடிதான் இயங்குகின்றது என்ெணத உறுதி பெய்யும் பெயல்ொட்டு 

அறிக்ணககள் மற்றும் ஆதாரத் தரவுகணள முணறயாக தயாரித்து ணவத்தல் மற்றும் அதணனப் 

ெராமரித்தல்.  வவண்டுவகாளுக்கு இைங்க, வதணவப்டும்வொது அத்தணகய தரவுகணளக் பகாடுத்தல். 

3. வழிகாட்டி பநறிமுணறகவளாடு ஒத்துப்வொகாத  விெயங்கள் கண்டறியப்ெட்டால் அணவகணள ெரி 

பெய்வதற்கான விெயங்கணள வமற்பகாள்ளுதல். 
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III. வழிகாட்டி ச றிமுவறகள்  டத்துமுவற 

இந்த வழிகாட்டி ச றிமுவறகவள மீறும் செயல்கள் உறுதி செய்யப்பட்டால், வியாபார செயல்பாடுகள் 

நிறுத்தப்படைாம் அல்ைது ஒப்பந்தம் முடிக்கப்படைாம். 

SEVEN&i   குழுமமானது இந்த வழிகாட்டி பநறிமுணறகணள முழுணமயாகப் புரிந்து மற்றும் இதணன 

அமல்ெடுத்துவதன் மூைமாக இந்தக் குழுமம் மற்றும் இதன் வியாொர ெங்குதாரர்கள் ஆகிய இரண்டின் 

பெருநிறுவன மதிப்ணெ பமரூகூட்டுவணத இைக்காகக் பகாண்டுள்ளது, மற்றும் இதற்கு உங்களின் 

ஒத்துணழப்பு மற்றும் புரிதணை நாங்கள் எதிர்ொர்க்கின்வறாம். 

 

மார்ச் 2007 ல் உருவாக்கப்ெட்டது 

ஏப்ரல் 2017 ல் மறுசீர்பெய்யப்ெட்டது 
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