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व्यापार साझेदार कार्य ददशानिदशेहरू

 

I.  ददशानिदशे र हाम्रो अिरुोधको उद्देश्र्हरू 

SEVEN & i समूहले "ग्राहकहरू, व्यापार साझेदारहरू, शेर्रधारकहरू, स्थािीर् समुदार्हरू र कमयचारीहरू जस्ता 

निनिन्न सहिागीहरूको िरोसा राखे्न एक ईमान्दार कम्पिीको प्रर्ास गरररहकेो छ जसले हाम्रो कपोरेट गनतनिनधहरू 

समथयि गदयछ।" र्ो "कपोरेट दिएड" दकिििे हाम्रो िींि, र हामी सबै हाम्रो कमयचारीहरू द्वारा "SEVEN & i समूह 

कपोरेट एक्शि ददशानिदशे"को उद्देश्र् राख्दछि्। 

आज, आर्थयक िैश्वीकरण सनहत निनिन्न कारकहरू र नहतधारकहरूको निनिधताको आिश्र्कताहरूको सम्बन्धमा, अब र्ो 

कडा दढृता दनेि माग छ दक निगमहरू, उिको सामानजक नजम्मेदाररहरूको एक नहस्साको रूपमा, कािूि र निर्मसँग 

अिुपालिको सुनिनित गियको लागी व्यापारमा संलग्न पर्ायिरण संरक्षणको बढािाको लानग, र व्यापाररक साझेदारहरू 

सनहत, निगमहरू आफैद्वारा संचानलत उत्पादि र सेिा सम्बन्धी सम्पूणय आपूर्तय श्ृंिलामा काम गि ेअिस्थाहरू निचार 

गिुयहोस्।  

र्स्तो पररनस्थनतको प्रकाशमा, कम्पिीले "SEVEN & i HLDGS"लाई ढाँचार्ो। व्यापार साझेदार कार्य ददशानिदशे ("" 

ददशानिदशे ")" मा 2007 मा संशोनधत र र्सलाई 2017 मा संशोनधत गररएको छ। हामी मानिन्छ दक, हाम्रो कम्पिी 

समूह मा प्रत्र्ेक कम्पिीको प्रत्र्क्ष व्यापार साझेदार द्वारा ददशानिदशेोंको समझ र कार्ायन्िर्िको माध्र्मले, केिल नस्थर 

व्यापार ि केिल दबुै पक्षका लानग गनतनिनध सम्िि हुि सक्छ, जस्त ैकािुि र निर्महरूको उल्लङ्घिको कारण व्यिसार् 

निलम्बिको जोनिममा कमी र त्र्स्ता घटिाहरूबाट घटेको ग्राहक बनहष्कारहरूको बाल्र्काल, तर र्ो पनि उत्पाद 

सुरक्षाको रिरिाि र िृनिको िेतृत्ि गिेछ। गुणस्तर। त्र्सोिए, हामी निश्वस्त छौं दक समूह समूहको रिैर्ाको समझ र 

कार्ायन्िर्ि र प्रत्र्क्ष व्यापार साझेदारहरू द्वारा ददशानिदशेहरूको उद्देश्र् र साथका आपूर्तयकतायहरू जुि व्यिसानर्क 

साझेदारहरूलाई कम्पिी समूह मा संिालाएको उत्पादिहरू र कचे्च मालको िरीद गदयछ। निनिन्न शेर्रधारकहरूको 

निश्वासलाई प्राप्त गिय सदकन्छ र र्सैले हामी एक स्थार्ी समाजको सँिालो र सहकार्य र समृनिको साथ सहर्ोग गिय 

सक्छौं।  

र्स निश्वासको आधारमा, व्यापार साझेदारहरूले तपाईंलाई कम्पिीमा ददशानिदशेका साथ अिुपालि सुनिनित गिय 

प्रणालीहरू र तपाईंको कम्पिीको आपूतीकतायहरूलाई पनि राम्ररी गियका लानग अिुरोध गरेको छ। 

हामी ईमािदारीपूियक हाम्रो व्यापार साझेदारहरूको थप सहर्ोगको अिुरोध गदयछौं। 

 

अनप्रल 2017 

Ryuichi Isaka 

SEVEN & i HLDGS। कम्पनि, नलनमटेड राष्ट्रपनत र प्रनतनिनध निदशेक 
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II.  SEVEN & i समहू नबजिेस पाटयिर एक्शि ददशानिदशे 

हामी, SEVEN & i समूह, हाम्रो व्यापार साझेदारहरूको लानग अिुरोध बिाउँदछ र साथै तपाईंंको सस्तो नबिेताहरू 

जसले व्यापार साझेदारहरू सात तथा आई समूहमा प्रबन्ध गररएका उत्पादिहरू प्रदाि गदयछ, बुझ्ि, पाररिाररककरण र 

निम्न कार्यहरूको सन्दियमा उपार्हरूको कार्ायन्िर्िका लानग। 

लेिदिे अस्थार्ी रूपमा निलनम्बत हुि सक्छ िा ददशानिदशेका उल्लङ्घिको कुि ैपनि कार्य पुनि िएमा अिुबंध समाप्त हुि सक्छ।  

1. काििूी अिपुालि 
 

1. प्रत्र्ेक दशे र क्षेत्रमा लागू कािुिी निर्म र आत्मा दबुै प्रासंनगक अन्तरायनष्ट्रर् निर्महरूसँग अिुपालि। 

2. िीनतको गठि, प्रणाली निमायण, प्रनशक्षण कार्ायन्िर्ि, र आन्तररक ररपोर्टयङ प्रणालीको निकास, कािुिी 

अिुपालिको उद्देश्र्का लानग।  

2. मािि अनधकार र सम्मािको आदर 
 

आफ्िो व्यिसार् गनतनिनधमा सलंग्न सब ैव्यनिहरूको मािि अनधकार र प्रनतष्ठा सम्माि गररिछे। 

1. काम िातािरणको निमायण जहा ँएक निनिध प्रकारको व्यनिर्ोंको ठेगािा हो दक उिको पूरा क्षमताको मांग 

गररिेछ। 

2. बाल श्मको कुि ैप्रर्ोग, जुि ILO अनधिेशि र लागू स्थािीर् कािुि अन्तगयत प्रनतबनन्धत छ। 

3. सबै कमयचारीहरूल ेआफ्िो आफ्िै स्ितन्त्र इच्छाको काममा व्यस्त हुिेछि,् र त्र्हा ँकुि ैबाध्र्ता श्म हुदँिै। 

नतिीहरूको पनहचाि प्रमाणपत्रहरू हस्तान्तरण गिय िा जम्मा िुिािी गियको लानग कार्यकतायहरूलाई अनििार्य 

रूपमा आिश्र्क हुदँिै। 

4. रोजगारी, मुआिजा, पदोन्ननत, पुिरुत्थािको अिसरमा दौड, रानष्ट्रर्ता, धमय, नलङ्ग, उमेर, अक्षमता, र्ौि 

अनिनिन्र्ास *, ललंग पनहचाि *, श्म संघ िा राजिीनतक गनतनिनधको आधारमा िेदिािको रोकथाम , 

प्रनशक्षण, िारेज िा इस्तीफा। 

5. त्र्हा ँकुि ैकाङ्ग्रेस सजार् हुिेछ, िा शारीररक, मिोिैज्ञानिक, िा र्ौि दवु्ययिहार। 

* र्ौि अनिनिन्र्ास: आधारिूत मािि र्ौि प्रिृनिको सम्बन्धमा नलङ्ग एक व्यनिको प्रेम रुनच िा र्ौि रुनचको 

ददशामा निदनेशत हुन्छ। 

* नलङ्ग पनहचाि: अिधारणा िा िाििाको रूपमा जसको नलङ्ग ललंग एक व्यनि हो। 

3. रोजगार र कार्य िातािरण 
 

व्यिसानर्क गनतनिनधहरूमा सलंग्न सब ैव्यनिहरूलाई स्िच्छ र स्िास््र्को बारेमा स्िच्छता, कार्ायत्मक, र कमयचारी-

अिकूुल कार्य िातािरणमा उनचत तररकाल ेरोजगारी गररिछे। 

1. रोजगारमा, लागू स्थािीर् कािुि अिुसार अिुसार कार्यकतायसँग एक उपर्ुि श्म अिुबंध प्रनिनि गररिेछ। 

2. कार्य घण्टा लागु लागु स्थािीर् स्थािीर् कािुिको अिुपालिमा हुिेछ। कार्यकतायहरू उपर्ुि स्थािीर् निर्महरू 

अिुसार स्थानपत उपर्ुि आराम र छुरिहरू प्रदाि गररिेछ। 

3. लागू स्थािीर् कािूि अिुसार श्नमकहरूलाई न्र्ूितम िेति िा बढी िुिाि गररिेछ। कार्यकतायहरूलाई 

ओिरटाइम कार्यको लानग कुि ैनिधायररत िैधानिक दरमा िा मानथको क्षनतपूर्तय ददइिेछ। 

4. कार्यकतायको सहमनत नबिा ओिरटाइम कार्य आिश्र्क पदिै। 
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5. रातमा जिाि कामदारहरूको प्रर्ोग र / िा ितरिाक कामका निर्महरूमा प्रर्ोग हुदँिै। 

6. र्ो कमयचारीलाई सुरक्षाको सुरक्षाको लानग कार्यस्थल िििहरू पर्ायप्त शनि छ, र स्थािीर् ििि मािक 

निर्महरू र निर्महरू अन्तगयत अिुमनतहरू र अिुमोदिहरू प्राप्त गरीएको छ र र्ो िििहरू राम्ररी निरीक्षण 

र परीक्षा पास गररएको छ। 

7. त्र्हा ँकार्यस्थलमा र आिनधक निरीक्षण र निकाल्ि ेप्रनशक्षणमा आपातकालीि निकार्, निकासी मागयहरू र 

संकेतहरू हुिेछ। 

8. स्िच्छ घरघर र पेर् पािी श्नमकहरूको लानग उपलब्ध हुिछे र कार्य घन्टाको समर्मा उिीहरूको प्रर्ोग 

प्रनतबनन्धत हुिेछैि। 

9. कार्यकतायहरूलाई आिश्र्क सामग्रीसँग व्यनिगत सुरक्षा उपकरण, सूचिा प्रदशयि र प्रनशक्षण समेत प्रदाि 

गररिेछ। 

10. र्दद कामदारहरूको लानग आिास सुनिधा प्रदाि गररन्छ िि ेएक सुरनक्षत र स्िच्छ िातािरण िातािरण 

प्रदाि गररिेछ। 

11. कमयचारी फार्दाहरूको बारे मा कािूिको अिुपालि र कमयचारी कमयचारी कार्यिमको निमायणको लागी ददइिेछ 

जो कमयचारीहरूको नबिा अपील लचंताओंको नबिा आफ्िो काम गियको लानग अिुमनत ददइिेछ। 

12. श्नमकों िा उिीहरूको प्रनतनिनधहरूको साथ ईमािदारी संग बातचीत र छलफलको माध्र्मले ध्िनि श्म 

प्रबंधि सम्बन्ध निकनसत गररिेछ। संघको स्ितन्त्रताका लानग कमयचारीहरूको अनधकार सम्माि गररिेछ।  

4. ग्लोबल िातािरणको संरक्षण 
 

व्यिसार्हरू निश्व िातािरणको बारेमा सब ैपहलहुरू, जस्त ैकच्च ेमाल, निमायण र आपरू्तयको िरीद मा एक सतकय  समाजको 

निकासको लानग र्ोगदाि मा आर्ोनजत मा आर्ोनजत गररिछे।  

1.  लागू र्ोग्र् पर्ायिरण कािुि, निर्महरू, र अन्तरायनष्ट्रर् अनधिेशिहरूसँग अिुपालि गररिेछ। 

2.  त्र्हा ँरासार्निक पदाथयहरूको प्रर्ोग हुि ेछैि जुि अन्तरायनष्ट्रर् अनधिेशिहरू िा स्थािीर् कािुि अिुसार, िा 

SEVEN र i समूहको पररचालि कम्पिीहरूद्वारा निनिि गररन्छ। अपनशि, निकास, र अपनशि पािी ठीकसँग 

पर्ायिरण प्रदिूण रोक्न व्यिनस्थत गररिेछ। 

3. व्यिसार्मा िातािरणमा प्रिािहरूको उनचत बुझाइको उत्साह। 

4. जलिार् ुपररितयिको कम गियको लागी ऊजायको बचतको मांग गररिेछ, र ग्रीिहाउस ग्र्ाँसको उत्सजयि कम 

गररिेछ। 

5. कच्ची सामाग्री एक सतत तररका मा िरीदको लानग संसाधिोंको थकािटको रोकि र उत्पादि िातािरणको 

बारे मा पनि ध्र्ाि ददिुहोस। 

6. जैि निनिधताको महत्ि पनहचाि गररिेछ र जैि निनिधता संरनक्षत गररिेछ। 

5.  स्थािीर् र अन्तरायनष्ट्रर् समुदार्सगँ सम्बन्ध 
 

ससं्कृनत र सीमा, आददको सम्माि, दशेहरू र क्षते्रहरू जहाँ व्यिसार्हरू सञ्चालि गररन्छ, र एक स्थार्ी समाजको निकासको 

लानग सहर्ोग। 

1. संिादहरू माफय त स्थािीर् र अन्तरायनष्ट्रर् समुदार्हरूको सम्बन्धमा निनिन्न सामानजक नििर्हरूको बारेमा 

बुझ्ि, र सहर्ोग, सहकार्य र व्यिसार्को माध्र्मबाट र्ी समस्र्ाहरूको समाधािमा र्ोगदाि। 
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2. संगरठत अपराध समूह, सगंरठत अपराध समूह सदस्र्हरू, संगरठत अपराध समूह सम्बनन्धत कम्पिीहरू र 

समूहहरू, कपोरेट रैकेटहरू (सोदकर्ा), समूहहरूमा सामानजक अनिर्ािहरू िा राजिीनतक गनतनिनधहरू 

सञ्चालि गि ेजुिसुकै दिर्ाकलापमा सलंग्न समूहहरू, र बौनिक सम्बन्धमा निशेि समूहहरू छि्। अपराधहरू, 

िा अन्र् एनन्टअनसर्ल बलहरू। 

6. जािकारी व्यिस्थापि 
 

व्यापारको समर्मा प्राप्त जािकारीको उनचत सम्िार। 

1. जािकारी ररसाजय िा चोरीलाई रोक्नको लानग, व्यापारको पाठ्यिममा प्राप्त जािकारी र व्यनिगत डेटामा 

सख्त निर्न्त्रणहरू रानििेछ। 

2. र्स्तो जािकारी प्रर्ोग गररएको व्यिसार् गनतनिनधहरूको लानग मात्र प्रर्ोग गररिेछ। र्सैले, र्ो कुि ैपनि 

व्यिसार् िा निजी उद्देश्र्हरू, िा कुिै पनि अन्र् पक्षहरूको लानग प्रर्ोग गररिे छैि। 

7. उत्पादि सरुक्षा आश्वासि  
 

अनन्तम उपिोिाहरूलाई सरुनक्षत र निश्वसिीर् माल नितरण गिय, SEVEN र i समहूको प्रासनंगक अपरेरटङ 

कम्पिीहरूको गणुस्तर मािकको अिपुालि र निम्नका लागी तलका नििर्हरू िोज्ि सदकन्छ: 

1. कािूिी स्तरहरू उत्पादिको दशेमा प्रस्तुत गररएको छ र नबिीको दशेलाई हरेरएको छ। 

2. उत्पादि र सेिाहरूको सम्बन्धमा आिश्र्क जािकारी समर् र सही तररकाले प्रकट िएको छ। 

3. हाम्रो ग्राहकहरू (अनन्तम उपिोिाओं)को सम्िानित नििाशको पनहचाि मा, प्रासंनगक जािकारी शीघ्र र सही 

तररका मा प्रकट गररिेछ तादक कारणको हटाउिको लागी, िा िोकसािको िौनतकीकरणको रोकथाम, र 

िोकसािको फैलािको रोकथामको रोकथामको उपार् सिोच्च प्राथनमकता संग आर्ोनजत गररिेछ। 

4. कच्चा मालको प्रर्ोग गरी प्रिाि पाि ेस्थािीर् समुदार्मा प्रिाि पाि ेउद्देश्र्का साथ िरीद िुिािीहरूको 

आचरण सामानजक मुद्दाहरू जस्त ैमािि अनधकार र िातािरण सम्बन्धी, र उपार्का कार्ायन्िर्ि गिय 

सक्दछि्। र्सको कुि ैपनि नचन्ता। 

8. उनचत व्यिसानर्क व्यिहार 
 

लिेदिे निष्पक्ष, पारदशी र उनचत तररकामा र नि: शलु्क प्रनतर्ोनगता अन्तगयत आर्ोनजत गररिछे। राजिीनतक निकार् र 

सरकारी निकार्हरूसगँ उपर्िु र स्िस्थ सम्बन्ध रािी रानििछे।  

1. नि: शुल्क र निष्पक्ष प्रनतर्ोनगता सम्माि गररिेछ र प्रासंनगक कािुि र निर्महरू जस्त ैएनन्टमोिोनपसी कािुि 

र आन्तररक निर्महरू पालि गररिेछ। 

2. लेिदिे ध्िनि व्यिसार् प्रथाहरू अिुसार उपरु्ि निर्म र सतयहरूमा आर्ोनजत गररिेछ र कुि ैव्यनिगत लाि 

िा लाि स्िीकार गररिेछैि। 

3. प्रत्र्ेक दशेको कािुि र निर्महरू पालि गरी र उपर्ुि र उपर्ुि सम्बन्धहरू राजिीनतक निकार्हरू र 

सरकारी एजेन्सीहरू संग राजिीनतक र्ोगदाि, उपहार, मिोरञ्जि िा मौदिक फाइदाहरू प्रदाि गदाय 

पाररिाररक िा निदशेी सरकारी अनधकारीहरू, िा अन्र् व्यनिहरू अिुरूप।  
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9. बौनिक सम्पनिको संरक्षण 
 

1. कुि ैपनि तृतीर् पक्षद्वारा उिीहरूको उल्लङ्घिलाई रोक्न आफ्ि ैकम्पिी र सािधािताहरूद्वारा िा बृिी बौनिक 

सम्पदा अनधकारहरूको संरक्षण। 

2. कुि ैपनि उल्लङ्घिको अनधकारमा कुिै संलग्नता छैि, उदाहरणका लानग, अिनधकृत अनधग्रहण िा बौनिक 

सम्पनि जस्त ैतेस्रो पाटीको पेटेंट, उपर्ोनगता मोडेलहरू, नडजाइिहरू, टे्रडमाकय हरू, र व्यापार गोप्र्हरू, 

सफ्टिेर्रको अिनधकृत प्रर्ोग र दकताबहरूको अिनधकृत प्रनतनलनप आदद।  

10. निर्ायत र आर्ातलिेदिे व्यिस्थापि 
 

1. उत्पादि र कच्चा माल, आददको निर्ायत र आर्ात सम्बन्धी सबै सम्बनन्धत कािुि र निर्महरूको अिुपालि। 

2. दशेहरू र क्षेत्रहरू, संस्थाहरू िा व्यनिहरूसँग उत्पादिहरू र उत्पादि र कच्चा मालका लानग सामािहरू, िा 

मजदरूका लानग निचारको रूपमा मजदरूीको प्रबन्धको सम्बन्धमा अन्तरायनष्ट्रर् आर्थयक िा व्यापाररक 

प्रनतबंधहरूको अधीिमा कुि ैजडाि छैि। 

11. आपरू्तय श्ृंिलामा निकास  
 

हाम्रो व्यापार साझेदारहरूले र्ो प्रर्ास गिेछि् दक व्यापार साझेदारहरूको आपूर्तयकतायहरूले ददशानिदशे अिुसार बुझ्ि र 

कार्य गदयछ, र समर् समर्मा समर्को रूपमा आिश्र्क अिुगमि र सुधारात्मक कार्यिाही गिुयहोस्। 

12. निरीक्षण गदछै 
 

व्यिहारमा ददशानिदशेहरू राख्न सहर्ोग। 

1. अिुरोध गररएको र्दद ददशानिदशेका साथ अिुपालि प्रमानणत गिय एक निगरािी कार्यिममा सहर्ोग। 

2. ददशानिदशेको साथ उिीहरूको अिुपालि समथयि गि ेस्पि कागजात र प्रदशयि रेकडयहरूको उपर्ुि तर्ारी र 

रिरिाि। र्दद अिुरोध गररएमा, र्स्तो कागजात िुलासा गररिेछ। 

3. ददशानिदशेका साथ पनहचाि गररएको गैर अिुमोदि सुधार गिय उपार्हरू नलइिेछ, र्दद कुि ैपनि नलइिेछ। 

 

III.  ददशानिदशेहरूको उपचार 

र्दद ददशानिदशे उल्लङ्घिको एक उल्लङ्घिल ेपुनि गरेको छ िि,े र्सल ेव्यिसार् िा अिबुधं समानप्त निलम्बि हुि सक्छ। 

SEVEN & i समूहको उद्देश्र् र ददशानिदशेको कार्ायन्िर्ि गरेर दईु व्यापाररक पाटयिरहरूको SEVEN & i समूहको 

कपोरेट मूल्र् बढाउिको लानग लक्ष्र् छ र र्सरी हामी तपाईंको बुझाइ र सहर्ोगको प्रशंसा गिेछौं। 

 

माचय 2007 मा तर्ार गररएको 

अनप्रल 2017 मा संशोनधत 
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