
आचारसंहिता

संस््करण 5 – 12/2022



Semperit Group  I  आचारसंहिता  |  पृष्ठ  2

पररचय 3

यो आचारसंहिता िाम्ो कम्पास िो 4

Semperit का संस््थागत मान्यतािरू 5

यो आचारसंहिता मेरो लागग बनाइएको िो? 6

तपाईं माग्गदर््गन प्ाप्त गन्ग किाँ जान सक्नु हुन््छ (Semperit को उजनुरी गनने तररका)? 8

व्यवसायको अखण््डता र अननुपालना 9

गनष्पक्ष व्यविार 10

मानव अधिकार 10

सामाजजक र श्रममक मापदण््डिरू 11

भेदभावरहित 12

उत्पपी्डन र दादागगरी 12

लागनु पदा्थ्ग र महदरा 12

गवश्वव्यापपी गवगविता र समावेर्पीकरण 12

भ्रष्ाचाररहित 13

हित बाजिने अवस््था 14

मनुद्ा अपचलनको रोक्थाम 15

इन्साइ्डर गनयमिरू 16

अगवश्वास र प्गतस्पिा्गसम्बनपी काननुन 16

गनया्गतसम्बन्िपी गनयन्त्रण र सजायिरू 17

जालसाजपी 17

आन्तररक गनयन्त्रणसम्बन्िपी गनयमिरू 18

साव्गजगनक अननुसन्िानिरू 19

साइबर सनुरक्षा, ्ेडटासम्बन्िपी सनुरक्षा र संवेदनर्पील जानकारी 19

हदगोपन 20

स्वास््थ्य, सनुरक्षा, वातावरण र गनुणस्तर 21

बाह्य सञ्ार 22

सामाजजक सञ्ाल 22

आवाज उठाउननुिोस्! 23

अगतररक्त जानकारी 24

गवषय सूचपी



Semperit Group  I  आचारसंहिता  |  पृष्ठ  3

िामीले १९० वर््षभन््दा अहि्दहेि औद्योहि्क र हचक्कत्स्कीय क्ेत्रमा प्रययोि 
िर््ष्का लाहि अहत हवशेर् पयोहलमर्का उत्पा्दर्िरू हव्कास, उत्पा्दर् र हिक्ी 
िर्ने िहतलयो तरर्का र क्मताअर्ुसार ्काम ि्ददै आए्का छौँ। िामी प्राहवहि्क 
हव्कास र र्वप्रवत्षर्मा अिाहि िढ्र् हर्रन्तर रूपमा संिर््ष िछ्ँछौ। िाम्यो ्दहैर््क 
व्यवसाय्का िरे्क क्ेत्रमा ्काम ि्दा्ष अर्ुपालर्ासम्िन्िी उच्च माप्दण्ि पालर्ा 
ि्दा्ष िाम्यो ्कम्पर्ी्का मुख्य ्ुकरािरूलाई िहलययो र क्दियो िर्ाउँछ।

Semperit ्कयो आचारसंहिताले िामीलाई ्दहैर््क व्यवसाहय्क ्काय्षिरूमा माि्ष-
्दश्षर् िछ्ष र िामीले तयो्ेक्का माप्दण्ििरू र िामीले िाम्ा िाह्य व्यवसाहय्क 
साझे्दारिरूिाट िर्ने अपेक्ा ्दिेाउँछ। यसले Semperit ्का र्ीहत, प्रकक्या र 
माि्ष्दश्षर्िरू्का लाहि प्रारहम्भ्क स्तर्का रूपमा ्काम िछ्ष। साथै, यसले हवश्व-
व्यापी रूपमा िाम्ा व्यवसायिरूसँि ्काम ि्दा्ष ्कस्तयो व्यविार अपेक्ा िररए्कयो 
छ भन्े ्ुकरा्का िारेमा अहतररक्त माि्ष्दश्षर् उपलब्ि िराउँछ। 

िामी ्ेक ियोल्छौँ, ्कस्तयो व्यविार ्दिेाउँछौँ र ्ेक ्काम िछ्ँछौ भन्े ्ुकरा मित्तवपूण्ष 
छ। िामी हवश्व्कयो जुर्सु्ैक ठाऊँमा भए तापहर् वा िाम्यो भूहम्का वा पेसा जस्तयो 
सु्ैक भए तापहर् िामी अिण्िता्का साथ ्काम िछ्ँछौ। िामी िाम्ा सिै हिस्से्दा-
रिरूले राह्रिय र अन्तरा्षह्रिय ्कार्ुर् पालर्ा िछ्षर्् र तुलर्ात्म्क माि्ष्दश्षर्, 
र्ैहत्कता र अर्ुपालर्ासम्िन्िी हसद्ान्तािरूअर्ुसार ्काम िछ्षर्् भन्े ्ुकरा 
अपेक्ा िछ्ँछौ। िामीले अिण्िता्का साथ ्काम िर्यौँ भर्े िाम्ा ग्ाि्क, आपूर्त्ष-
्कता्ष, साझे्दार, हर्याम्क, हिस्से्दार र साव्षजहर््क र अन्य हिस्से्दारले िामीप्र-
हत िहलययो समप्षण र हवश्वास्का साथ प्रहतकक्या जर्ाउँछर््।

पररचय

िामी ययो आचारसंहिता पालर्ा िछ्ँछौ र तपाईं (Semperit ्कम्षचारी वा व्यव-
साय्कयो साझे्दार) ले ्ुकर्ै समस्या ्दखे्ुभययो भर्े तपाईं आवाज उठाउर्ु हुर्े छ 
भर्ेर हवश्वास िछ्ँछौ। व्यवसायमा ्ुकर्ै पहर् प्र्कार्कयो ्दवु्य्षविार सिर् िररर्े छैर्। 

तपाईंलाई ययो आचारसंहिता्कयो उल्लङ्िर् िर्ने ्ुकर्ै समस्या्का िारेमा थािा 
भएमा र यसले Semperit लाई ्ुकर्ै जयोहिम ििा िर्ने भएमा ्ृकपया िाम्यो 
समस्या ररपयोट्ष िर्ने हसस्टम SemperLine प्रययोि िरी सयो जयोहिम्का िारेमा 
ररपयोट्ष िर्ु्षियोस्। तपाईं र्ाम र्िुलाइ्कर्ै ररपयोट्ष िर््ष सकु्हुन्छ।

िामी अिण्िता ्कायम राख्े ्काय्षमा समर्प्षत िछ्ँछौ। Semperit ्का व्यवसाहय्क 
कक्या्कलापिरू्का क्ममा ययो आचारसंहिता िुझ्र्ु र पालर्ा िर्ु्ष सिै्कयो हजम्मे-
वारी ियो। तपाईं यस्का सामग्ीसम्िन्िी ्ुकर्ै प्रश्न सयोध्न चािर्ुहुन्छ भर्े ्ृकपया 
आफ्र्यो प्रिन्ि्क वा Semperit अर्ुपालर्ा टयोलीलाई सम्प्क्ष  िर्ु्षियोस्।

तपाईंले हर्रन्तर रूपमा सिायता क्दर्ुभए्कयोमा र सिी ्ुकरा िर्ने प्रहतिद्ता 
्दिेाउर्ुभए्कयोमा िन्यवा्द।

काय्गकारी अधिकारीको बो्ड्ग
Semperit AG Holding 
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यो आचारसंहिता िाम्ो कम्पास िो

p 
अखण््डताका सा्थ व्यवसाय गननु्ग भनेको िाम्ो 
सािा जजम्मेवारी िो।

िामपीले यो आचारसंहिता लागू गरेका ्छौँ? 

ययो आचारसंहिता भर्े्कयो ्काय्षस्थलमा िाम्यो व्यविार माि्ष्दश्षर् िर्ने ्कम्पास ियो। 
यसले िामीलाई ्दहैर््क रूपमा अझ राम्ा हव्कल्पिरू छर्ौट िर््षमा मद्दत िर्ने 
सन््दभ्ष्कयो हिन््द्ुका रूपमा सेवा प्र्दार् िछ्ष। 

यसले िामीलाई िाम्ा र्ीहत, माि्ष्दश्षर् र हर््दनेशर्िरू्का फे्मव्क्ष ्का ि्कमा उच्च 
स्तरीय माि्ष्दश्षर् प्र्दार् िछ्ष र िामीलाई समार् र्ैहत्क माि्ष हर्िा्षरण िर््षमा 
सिाउँछ। यसले ्काय्ष िर्ने र प्रहतकक्या जर्ाउर्े तरर्का्का सम्िन्िमा स्पष्ट माप-
्दण्ि र अपेक्ािरू तय िछ्ष।

ययो आचारसंहिताले Semperit ्का पक्मा ्काम िर्ने सिै ्कम्षचारी र तेस्यो पक्ले 
पालर्ा िर्ु्ष पर्ने हसद्ान्त, माप्दण्ि र र्ैहत्क अपेक्ािरू तयोक्छ।

ययो हर्यमिरू मात्र ियोइर्। यसले िाम्ा मान्यता र हसद्ान्तिरू झल््काउँछ, िाम्यो 
अहभयार्लाई स्पष्ट रूपमा ्दिेाउँछ र हतर्लाई पेसाित आचरण्का माप्दण्ि-
िरूसँि जयोड्छ। यसले िामीलाई अिण्िता र अर्ुपालर्ा्का सम्िन्िमा छलफल 
िर््ष प्रयोत्साहित िछ्ष र िामीलाई र्ैहत्क ्दहुविा समािार् िर््ष सिल िर्ाउँछ।

यसले िामीलाई Semperit हभत्र र्ैहत्कतासम्िन्िी ्कािजात, सेवा र अन्य 
स्योत भेट्ाउर् पहर् मद्दत िछ्ष। 

ययो आचारसंहिताले र्ैहत्कता्का सम्िन्िमा हर्ण्षय िर्ाउर््का लाहि स्पष्ट माि्ष-
्दश्षर् र आिार प्र्दार् िछ्ष। ्ेक सिी ्ेक िलत ियो।

जजम्मेवार व्यवसागयक आचरण कायम 
राख्नमा िाम्ो प्गतबद्धता

िामी अन्तरा्षह्रिय मार्व अहि्कारसम्िन्िी माप्दण्ि, श्रमसम्िन्िी सत्ष तथा वा-
तावरण र भ्रष्टाचारहवरुद््कयो लिाइलाई सम्मार् िर््षमा प्रहतिद् छौँ।

अन्तरा्षह्रिय मिासहन्ि, ियोणर्ा र माि्ष्दश्षर्िरूले िामीलाई र्ैहत्कता्का साथ 
व्यवसाय िर््षमा सिाउँछ:

• संयुक्त रा्रिसङ्ि्कयो मार्व अहि्कार्कयो हवश्वव्यापी ियोर्णा
• अन्तरा्षह्रिय श्रम संस्था्का मुख्य मिासहन्ि
• आिुहर््क ्दासत्व ऐर्
• संयुक्त रा्रिसङ्ि्कयो व्यवसाय र मार्व अहि्कारलाई माि्ष्दश्षर् िर्ने 

हसद्ान्तिरू
• संयुक्त रा्रिसङ्ि्कयो हवश्वव्यापी ्करार।

ध्यान हदननुिोस्

p 
ययो आचारसंहिताले िाम्यो िारणालाई प्रहतस्था-
पर् ि्ददैर्। Semperit हभत्र र व्यवसायसम्िन्िी 

सिै िाह्य वातावरणिरूमा लािू हुर्े िन्िर्पूण्ष हर्यम 
र हर्यमिरू पालर्ा िर््ष्का लाहि िामी सिै जर्ा हज-
म्मेवार छौँ। िामी अिण्िता्का साथ ्काम िछ्ँछौ। िामी 
िाम्ा व्यसाहय्क साझे्दारिरूिाट पहर् उस्तै िाले 
र्ैहत्कता र अर्ुपालर्ा िर्ने व्यविार अपेक्ा िछ्ँछौ।
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िाम्ा Semperit ्का संस्थाित मान्यतािरू भर्े्का िाम्यो संस्था्का मुख्य 
्ुकरािरू हुर््। ती मान्यतािरू िाम्ा ्दहैर््क ्काय्षमा लािू िररन्छर्् र हतर्ले 
Semperit ब्ान्ि्कयो प्रहतहर्हि िछ्ष: जुर्सु्ैक िेला र्ैहत्क व्यवसाहय्क आचरण।

िामपी गवश्वास ग्छछौँ

िामी जयोसु्ैक भए तापहर् र जिाँसु्ैकिाट आए तापहर् ए्क अ्का्षसँि सि्काय्ष 
िछ्ँछौ र ए्क अ्का्षप्रहत आभार व्यक्त िछ्ँछौ। िामी हर्ष्ठावार् छौँ र िुला रूपमा 
र सम्मार्पूव्ष्क सञ्ार िछ्ँछौ। िामी भरप्ददो ्काम िरेर र आफ्र्ा िल्तीिरूिाट 
हस्ेकर हवश्वास िढाउर् सक्छौँ।

िामपी स्वाममत्व जलन््छौँ

िामी हजम्मेवारी हलन्छौँ र िाम्ा ्काय्षिरूप्रहत समर्प्षत छौँ। िामी समार् 
हवश्वास्का लाहि जाग्छौँ र पररणाम्का सम्िन्िमा उच्च अपेक्ा राख्छौँ। उत्सािले 
िामीलाई पररवत्षर् िर््ष प्रेररत िछ्ष।

िामपी मसज्गना ग्छछौँ

िामी िाम्ा ग्ाि्क्का आवश्य्कताअर्ुसार स्माट्ष र र्वप्रवत्षर्ीय प्रकक्या र 
उत्पा्दर्िरू हव्कास िछ्ँछौ। िामी आज र भहवष्य्का लाहि समािार्िरू तयार 
पारेर मान्यता क्दन्छौँ। िामी पररवत्षर् िर््ष प्रयोत्साहित िछ्ँछौ र पररवत्षर्लाई 
अङ्िाल्छौँ।

िामपी प्दान ग्छछौँ

सिै ्ुकरा ग्ाि्किाटै सुरु हुन्छ। उिाँिरू्का ्दहृष्ट्कयोणिाटै िाम्यो हवचार सुरु हुन्छ। 
िामी सुन्छौँ। र िामी वचर् क्दइए्का समािार् र उत्पा्दर्िरू प्र्दार् िछ्ँछौ। िामी 
िहलययो साझे्दार िौँ – आन्तरर्क र िाह्य।

Semperit का संस््थागत मान्यतािरू

We trust

We own

We deliver

We create
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यो आचारसंहिता मेरो लागग बनाइएको िो?

िो। এियो । ययो आचारसंहिता िाम्ा सिै ्कम्षचारी, अस्थायी हर्युहक्त भए्का 
व्यहक्त, कफ्ल्यान्सर, हर््दनेशर् र ियोि्ष्का स्दस्यिरू्का लाहि लािू हुन्छ। भूहम्का 
र प्द मित्तवपूण्ष छैर्। असल सयोच हवचार िर्ु्ष र ययो आचारसंहिता पालर्ा िर्ु्ष 
िामी सिै्कयो हजम्मेवारी ियो।

ययो आचारसंहिता ययो ्कम्पर्ीले अहि्कांश रुहच स्वाहमत्व िर्ने वा सञ्ालर् व्यव-
स्थापर् िर्ने सिै हर्यहन्त्रत उप्कम्पर्ी र संस्थािरूमा लािू हुन्छ।

यस आचारसंहिता्का हसद्ान्तिरू िाम्ा सिै व्यवसाहय्क साझे्दारिरू (ठे्ेक्दार, 
सल्लाि्कार, एजेन्ट, आपूर्त्ष्कता्ष, ग्ाि्क, हवतर्क र अरू) ्का लाहि पहर् ला-
िूययोग्य हुन्छ। िाम्ा सम्झौताले िाँहिए्का सम्िन्ििरूमा हवचार िर्ु्ष पर्ने हुन्छ। 

िाम्यो पक्मा ्काम िर्ने वा िाम्यो र्ाम्कयो प्रहतहर्हि िर्ने व्यवसाहय्क साझे्दारि-
रूलाई ययो आचारसंहिता पालर्ा िर््ष अर्ुरयोि िररए्कयो छ।

तपाईंले ययो आचारसंहिता वा िाम्ा र्ीहत, माि्ष्दश्षर् वा हर््दनेशर्िरू उल्लङ्िर् 
िर््ष पाउर्ुहुन्। उल्लङ्िर् िररए्कयो पत्ा लािेमा अर्ुशास्कीय ्कारवािीिरू 
अपाउर् सक्कन्छ र रयोजिारीिाट िटाउर् पहर् सक्कन्छ। साथै, िाम्यो व्यवसायमा 
लािू हुर्े ्ुकर्ै पहर् ्कार्ुर् वा हर्यमर््कयो उल्लङ्िर् िररए्का िन्िमा आरयोहपत 
व्यहक्त र Semperit ले िम्भीर सजाय भयोग्ु पर्ने हुर् सक्छ र अपरािी वा 
हर्याम्क मुद्दा पहर् लाग् सक्छ भन्े ्ुकरा्का िारेमा सचेत रिर्ुियोस्। 

तपाईंलाई िाम्ा र्ीहतिरू्का िारेमा ्ुकर्ै हचन्ता वा उल्लङ्िर््का िारेमा थािा 
छ भर्े आवाज उठाउर्ुियोस्! 

म कम्गचारी भएकाले म बाट के
कनु रा अपेक्षा गररएको ्छ?

ययो आचारसंहिता र िाम्ा र्ीहत, माि्ष्दश्षर् 
र प्रकक्यािरू पढ्र्ुियोस्, िुझ्र्ुियोस् र पालर्ा 
िर्ु्षियोस्।

आवाज उठाउर्ुियोस्! ्कार्ुर्, ययो 
आचारसंहिता वा िाम्ा र्ीहतिरू्कयो 
सम्भाहवत उल्लङ्िर््का िारेमा तुरुन्तै 
हचन्ता व्यक्त िर्ु्षियोस्।

पार्दशशी रूपमा र अिण्िता्का 
साथ हर्ण्षय र ्कारिािीिरू 
िर्ु्षियोस्।

तपाईंलाई सिभािी हुर् हर्मन्त्रणा 
िररए्का ्ुकर्ै पहर् अर्ुसन्िार्मा पूण्ष 
रूपमा र सत्य ्ुकरा िताएर सि्काय्ष 
िर्ु्षियोस्।

तपाईं्कयो जाहिर्का ि्कमा अत्यावश्य्क ्ुकरा्का 
िारेमा जान्ुियोस्।

अहर्वाय्ष रूपमा पूरा िर्ु्ष पर्ने सिै अर्लाइर् 
हशक्ा र ्कक्ा ्कयोठा्का ताहलमिरूमा 
उपहस्थत भएर आफूलाई हशक्ा 
क्दइराख्ुियोस्।

आफ्र्यो प्द वा ्कम्पर्ी्का एसेट्कयो 
्कहिले पहर् ्दरुुपययोि र्िर्ु्षियोस् वा 
हतर्लाई व्यहक्तित फाइ्दा्का लाहि 
प्रययोि र्िर्ु्षियोस्।

माि्ष्दश्षर् िर्ने र्ीहत र प्रकक्यािरू्का सम्िन्िमा 
आफ्र्यो ्काम्कयो माहमलामा र Semperit 
Group ्कयो स्तरमा सान््दर्भ्ष्क अन्तरा्षह्रिहय 
हर्यमर् र स्थार्ीय ्कार्ुर्मा िररए्का 
पररवत्षर्िरू्का िारेमा सचेत रिर्ुिसयो्।

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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म अगनुवा व्यधक्त भएकाले म बाट ्थप के कनु रा 
अपेक्षा गररएको ्छ?

तपाईं िाम्ो व्यवसागयक सािेदार िो भने

Semperit ले व्यवसाय-्दहेि-व्यवसाय िण्िमा सञ्ालर् िछ्ष। िाम्ा ग्ाि्कि-
रूले उिाँिरूलाई सफलता िाहसल िर््ष चाहिर्े िुणस्तर र ्काय्षक्मता उपलब्ि 
िराउर् अपेक्ा िछ्षर््।

त्यसै्कारण, तपाईं िाम्यो व्यवसाहय्क साझे्दार भए्काले तपाईंले पहर् उिी उच्च 
र्ैहत्क माप्दण्ि र हसद्ान्तिरू पालर्ा िर्ु्षहुन्छ भन्े अपेक्ा राख्छौँ। 

िामी िुणस्तर र र्ैहत्कता्का माप्दण्ििरू्का आिारमा व्यवसाहय्क साझे्दा-
रिरू चयर् िछ्ँछौ र इज्जत्दार व्यवसाहय्क साझे्दारिरूसँि मात्र ्काम िछ्ँछौ। 
िामीले ्कार्ुर् र लािूययोग्य अवस्थामा ययो आचारसंहिता पूण्ष रूपमा पालर्ा 
र्िरे्का िण्िमा िामी सम्झौतािरू िारेज िर्ने र क्हतपूर्त्ष हलर्े अहि्कार सु-
रहक्त िछ्ँछौ। 

िाम्ा आपूर्त्ष्कता्ष र अन्य व्यवसाहय्क साझे्दारिरूले हवशेर् िरी िाम्ा पक्मा 
्काम ि्दा्ष वा िाम्यो र्ाम हलएर ्काम ि्दा्ष उिाँिरूलाई ययो आचारसंहिता पालर्ा 
िर््ष अर्ुरयोि िररन्छ।

तपाईंले Semperit ्कयो पार्दर्श्षता र 
अिण्िता्कयो संस््ृकहत हव्कास िर््षमा मुख्य 
भूहम्का हर्भाउर्ु पर्ने हुन्छ। आफ्र्यो टयोलीसँि 
आचारसंहिता सम्िन्िी हवर्यिरू्का िारेमा 
िुला छलफल र प्रहतहिम्ि िर्ने समय क्दर्ुियोस्। 

ियोलेर मात्र ियोइर्, िरेर वा ्दिेाएर पहर् 
अिण्िता्कयो व्यहक्तित उ्दािरण िन्ुियोस्। 

िैर-अर्ुपालर् व्यविार ्कयो 
मामला मा तुरुन्त ्कारिािी 
िर्ु्षियोस्।

्कम्षचारी्का अिण्िता ययोि्दा-
र्िरूलाई वार्र््ष्क लक्षयमा िन्ती 
िर्ु्षियोस्। 

तपाईं्कयो टयोलीले व्यवसाहय्क पररणामिरू 
र्ैहत्क व्यवसाय र ययो आचारसंहिता पालर्ा 
िरेर मात्र िाहसल िर्ु्ष पछ्ष भर्ेर िुझे्कयो ्ुकरा 
सुहर्हचित िर्ु्षियोस्।

िरे्क ्कम्षचारीले प्रहतहिसंा्कयो िरहवर्ै 
सुरहक्त र िुला तरर्काले आवाज 
उठाउर् सके् वातावरण िर्ाउर्ुियोस्। 

िरे्क अवसरमा ईमार््दारीता र ्दढृ हवश्वा-
स्का साथ अिण्िता र अर्ुपालर्ा्कयो िाम्यो 
संस््ृकहत्का िारेमा ्ुकरा िर्ु्षियोस्।

सुन्ुियोस्, प्रहतहिम्ि िर्ु्षियोस् र प्रहतकक्या 
जर्ाउर्ुियोस्। ्ुकर्ै पहर् प्रश्न वा हचन्ता्कयो 
जवाफ क्दर्े प्रयास िर्ु्षियोस्। तपाईंलाई 
सिायता चाहिएमा सान््दर्भ्ष्क हवभािमा 
भर पर्ु्षियोस् र अर्ुपालर्ा हवभािमा सम्प्क्ष  
िर्ु्षियोस्। 
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सिी काय्ग गननु्गिोस्  

तपाईं ययो आचारसंहिता वा अन्य र्ीहतिरू पालर्ा र्िरे्कयो ्ुकरा्कयो साक्ी िन्-ु
भययो वा आशङ््का िर्ु्षभययो भर्े द्तु रूपमा प्रहतकक्या क्दर्ुियोस्। तपाईं एक्लयो 
हुर्ुहुन् भन्े ्ुकरा िुझ्र् मित्तवपूण्ष छ। Semperit संस्थामा सामर्ा िर्ने समस्या-
िरूलाई असल हवश्वास्का साथ िताउर्े व्यहक्तलाई सिायता क्दर् पूण्ष रूपमा 
संलग् छ। िामी यस तरर्का अपर्ाएर ्कायमपूण्ष रूपमा हव्कास र वृहद् िर््ष 
सक्छौँ। 

तपाईंलाई सम्भाहवत ्दरुाचार वा िामीले व्यवसाय सञ्ालर् िर्ने तरर्का्का 
िारेमा हचहन्तत हुर्ुहुन्छ भर्े। तपाईंले यस्ता अवस्थामा उपयुक्त भएमा सुरुमा 
आफ्र्यो लाइर् प्रिन्ि्क, HR वा ्कार्ुर्ी हवभािमा सम्प्क्ष  िर्ु्ष पछ्ष। तपाईं्का 
हचन्ता थप जटील भएमा तपाईं SemperLine समस्या ररपयोट्ष िर्ने िटलाइर् 
प्रययोि िर््ष सकु्हुन्छ। 

सल्लिा, जार््कारी पाउर् वा िस्तक्ेप्का सम्िन्िमा ्ृकपया यिाँ सम्प्क्ष  िर्ु्ष-
ियोस्:

िाम्ो संस््थामा प्बन्िक र वररष्ठ नेतृत्व 

उिाँिरू सामान्यतया िाम्यो संस्था्का व्यवसाहय्क िहतहवहिमा लािू हुर्े ्कम्प-
र्ी्का माि्ष्दश्षर्िरू्का िारेमा सिैभन््दा िढी ज्ार् भए्का मान्छेिरू भए्काले 
उिाँिरू प्रश्न्का जवाफ क्दर् उपलब्ि छर््।

मानव स्ोत गवभाग

िाम्ा मान्यता, रयोजिारसम्िन्िी र्ीहत, लाभ र ्काय्षस्थलसम्िन्िी समस्या 
(उत्पीिर्, ्दा्दाहिरी, भे्दभाव, आक्द) ्का िारेमा प्रश्निरू्कयो व्याख्या िर््ष र 
जवाफ क्दर् सक्छर््।

अननुपालना गवभाग

ययो आचारसंहिता्कयो वण्षर् र व्याख्यार्् क्दर्मा मद्दत िर््ष सक्छ। यसले राह्रिय 
र अन्तरा्षह्रिय ्कार्ुर् र हर्यमिरू पालर्ा ि्ददै Semperit ्कयो पक्मा व्यवसाय 
िर्ने सम्िन्िमा माि्ष्दश्षर् पहर् प्र्दार् िर्ने छ। यसले तपाईंलाई सिायता िर्ने 
छ र ्कम्पर्ीहभत्र वा िाम्ा व्यवसाहय्क साझे्दारिरूमाझ प्रहतस्पिा्षसम्िन्िी 
्कार्ुर्, भ्रष्टाचार, जालसाजी, आतङ््कवा्द िहतहवहि्का लाहि आर्थ्ष्क सिययोि 
तथा मुद्ा अपचलर्, हित िाहझए्कयो, ियोपर्ीयता र व्यहक्तित िटेा्कयो सुरक्ा र 
अर्ैहत्क व्यविार्का सम्िन्िमा प्रश्न्का जवाफिरू क्दर् मद्दत िछ्ष।

स्वास््थ्य, सनुरक्षा, वातावरण र गनुणस्तर (HSE-Q) गवभाग

तपाईंलाई Semperit स्वास््थ्य तथा सुरक्ा, वातावरण, ऊजा्ष र िुणस्तरसम्ि-
न्िी र्ीहत िुझाउर् मद्दत िर््ष सक्छ।

हदगोपन गवभाग

तपाईंलाई िाम्ा क्दियोपर्सम्िन्िी रणहर्हत र शासर् प्रणालीसम्िन्िी लक्षयिरू 
पालर्ा िर्ने तरर्का्का सम्िन्िमा माि्ष्दश्षर् चाहिए्का िेला सिायता प्रार् िर््ष 
सक्छ: स्योत, स्वास्थ्य तथा सुरक्ा, वातावरण, ऊजा्ष र िुणस्तर व्यवस्थापर् 
िर्ने िहतहवहि

तपाईं माग्गदर््गन प्ाप्त गन्ग किाँ जान सक्नु हुन््छ  
(Semperit को उजनुरी गनने तररका)? 

आवाज उठाउननुिोस्!

SemperBox — िामपीलाई पत्र पठाउननुिोस्

तपाईं आफ्र्यो उत्पा्दर् क्ेत्रमा हस्थत SemperBox पहर् प्रययोि िर््ष सकु्हुन्छ। 
िामी ियोप्यता्का साथ र अर्ुरयोि िररए्का अवस्थामा र्ाम र्िुलाइ्कर्ै सक््दयो 
ियोहसयार भएर तपाईं्कयो माहमला सम्िाल्र्े छौँ।

SemperLine — समस्या ररपोट्ग गनने सनुरजक्षत िटलाइन

तपाईं ्ुकर्ै िलत ्काय्ष्का िारेमा ररपयोट्ष िर््ष, हचन्तािरू व्यक्त िर््ष वा ्ुकर्ै प्रश्न 
सयोध्न चािर्ुहुन्छ तर सञ्ार िर्ने सामान्य तरर्का अपर्ाउर् र्सके् अवस्थामा 
SemperLine प्रययोि िर््ष सकु्हुन्छ।

तपाईं आफू वा अरूप्रहत हर््दनेहशत ्ुकर्ै पहर् िलत ्काय्ष, िटर्ा वा उल्लङ्िर््का 
िारेमा ररपयोट्ष िर््ष्का लाहि जुर्सु्ैक िेला SemperLine प्रययोि िर््ष सकु्हुन्छ। 
“SemperLine” प्रययोि िर््ष सहजलयो, सुरहक्त र ियोप्य छ। यसलाई जुर्सु्ैक 
िेला सिै ्कम्षचारीिरू्का साथै िाह्य पक्िरूले पहर् प्रययोि िर््ष सक्छर््। तपाईं 
चािर्ुहुन्छ भर्े आफ्र्यो र्ाम र्िुलाउर् सकु्हुन्छ तर तपाईंले आफ्र्यो पहिचार् 
िुलाउर्े हर्ण्षय हलर्ुभययो भर्े तपाईं्कयो ररपयोट्ष ्दढृ रूपमा ियोप्य रिर्े छ भन्े 
्ुकरा सुहर्हचित िररए्कयो छ।

तपाईं ्कम्षचारीले िरे्का वा ्कम्षचारीलाई िररए्कयो ्ुकर्ै उत्पीिर्, ्दा्दाहिरर, 
भे्दभाव, िलत ्काय्ष, भ्रष्टाचार, जालसाजी, र्ष्ट, ्दरुुपययोि, ्दरुाचार वा ्दरु् 
व्यवस्थापर््का िारेमा सचेत हुर्ुहुन्छ वा त्यस्ता िहतहवहि्का िारेमा जार््कारी 
छ भर्े िामीलाई सम्प्क्ष  िर्ु्षियोस्!

p
िामी Semperit मा सिै जर्ालाई िुला तरर्काले 
ियोल्र् प्रयोत्साहित िछ्ँछौ। िामी SemperLine 

प्र्दार् िछ्ँछौ – तपाईंले अन्य सािारण तरर्का अपर्ाउर् 
र्सके् अवस्थामा हचन्ता र प्रश्निरू सेयर िर्ने सुरहक्त र 
ियोप्य च्यार्ल।

्थप गववरण चाहिएमा कृपया गनम्न पढ्ननुिोस्:
समस्या ररपयोट्ष िर्ने सम्िन्िमा जार््कारी
तपाईंले ररपयोट्ष पेस िर्ु्षभययो भर्े ्ेक हुन्छ?

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/SemperLine.aspx
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व्यवसाय्कयो अिण्िता र अर्ुपालर्ा भर्े्का िाम्ा क्दियोपर्सम्िन्िी रणर्ीहत्का 
मुख्य ्ुकरािरू हुर््। संस्ताित अिण्िता हवश्वव्यापी रूपमा लािू हुन्छ। िामी 
िाम्यो व्यवसाय सञ्ालर् िर्ने क्ममा सवदोच्च स्तर्कयो अिण्िता ्कायम राख् संिर््ष 
िछ्ँछौ।

र्ैहत्का र अर्ुपालर्ा भर्े्का औपचारर्कता वा जयोहिम व्यवस्थापर् िर्ने अभ्यास 
मात्र ियोइर्। िामी हयर्लाई राम्यो व्यवसाय िर्ने र ग्ाि्क, ्कम्षचारी, भेन्िर, 
हिस्से्दार र अन्य हिस्से्दारिरूिाट हवश्वास र ईमार् ्कमाउर्े अवसर्का रूपमा 
हलन्छौँ। 

िाम्ा संस्थाित मान्यतािरू, व्यवसाय्कयो अिण्िता र अर्ुपालर्ासम्िन्िी हस-
द्ान्तािरू्का आिारमा ययो आचारसंहिताले िामी Semeprit ्का ्कम्षचारीिरू 
भए्का र्ाताले पालर्ा िर्ु्ष पर्ने र िाम्ा व्यवसाहय्क साझे्दारले पहर् सम्मार् र 
पालर्ा िर्ु्ष पर्ने माि्ष्दश्षर् र िेवास्ता िर््ष र्हमल्र्े आिारभुत हर्यमिरू हसज्षर्ा 
िछ्ष। 

िामीले आचारसंहिता्कयो सामग्ी्का िारेमा जान्े, उपलब्ि िराइए्का टुलिरू 
प्रययोि िर्ने र आवश्य्क परे्का िण्िमा व्यवसायसम्िन्िी उपयुक्त आचरण्का 
सम्िन्िमा माि्ष्दश्षर् माग्े हजम्मेवारी िाम्ै ियो। 

उपयुक्त ताहलम भर्े्कयो िाम्यो अर्ुपालर्ासम्िन्िी प्रणाली्कयो मुख्य ्ुकरा ियो। 
िामीले अिण्िता र अर्ुपालर्ासम्िन्िी ईन्के्री, हचन्ता व्यक्त िर्ने वा उल्ल-
ङ्िर्िरू्का िारेमा ररपयोट्ष िर्ने सम्िन्िमा अर्ुपालर्ा हवभािमा सम्प्क्ष  िर््ष 
हिहच््कचाउर्ुहुन्। 

िैर-्कार्ुर्ी वा अर्ैहत्क व्यविार हचर्ेर र रयो्ेकर ्कम्पर्ी र िाम्ा सि्कमशी-
िरू्कयो सुरक्ा िर््ष्का लाहि पूण्ष रूपमा तयार पाररए्कयो अर्ुपालर्ासम्िन्िी 
प्रणाली पररभाहर्त र लािू िररए्कयो छ। िाम्यो अर्ुपालर्ा्कयो प्रणाली तीर् 
वटा आिारमा आिाररत छ। िामी ियोलेपहछ ्काय्ष िछ्ँछौ र ्काय्ष िरेर पररवत्षर् 
ल्याउँछौँ। अर्ुपालर्ाले पार्दर्श्षता ल्याउँछ र िामीलाई अझ राम्ा हर्ण्षयिरू 
िर््ष क्दन्छ।

व्यवसायको अखण््डता र अननुपालना 

समूिका अननुपालनासम्बन्िपी ्छ वटा मसद्धान्तिरू

व्यवसायको अखण््डता र अननुपालनाका तपीन वटा आिार 

रोक्थाम 

रयो्कथाम व्यवसाय हवभाििरू हभत्र सुरु हुन्छ जिाँ जयोहिमिरू पहिचार् र 
व्यवस्थापर् िररन्छ र हर्रन्तर हशक्ा र हस्काइ्कयो साथ जारी रिन्छ ताक्क 
सिैलाई समस्यािरू पहिचार् िर््ष र िेवास्ता िर््ष सक्म िर्ाइन्छ। र्ीहत, 
हर्यम र हर्यमर्िरू लािू िर्ने व्यवसाय्कयो हजम्मेवारी ियो।

पहिचान 

जयोहिम्कयो हर्िा्षरण, अहिययो, ररपयोट्ष र आन्तरर्क र िाह्य हिस्से्दारिरू-
सँि्कयो प्रत्यक् सम्प्क्ष ्का आिारमा अर्ुपालर्ा हवभािले िुला चुर्ौतीिरू 
पहिचार् िछ्ष। ययो आचारसंहिता वा अन्य ्ुकर्ै पहर् र्ीहत, माि्ष्दश्षर्, हर्-
्दनेशर्, ्कार्ुर् वा हर्यमिरूिरू उल्लङ्िर् िररए्का िण्िमा िाम्ा सुप-
रीवेक््क वा समूि अर्ुपालर्ा हवभाि (compliance!semperitgroup.
com) र/वा SemperLine सँि तुरुन्तै हचन्ता व्यक्त िर्ु्ष िाम्यो हजम्मेवारी 
ियो।

जोजखम कम गनने 

पहिचार् िररए्का िुला समस्यािरू्का आिारमा अर्ुपालर्ा हवभािले 
जयोहिम ्कम िर्ने ्कारिािीिरू प्रकक्या िछ्ष र समूि, यस्का ्कम्षचारी, 
ग्ाि्क र अन्य हिस्से्दारिरू्का लाहि भहवष्यमा जयोहिम ्कम िर्ने सम्भवतः 
उत््ृकष्ट फलयो अप उपायिरू सुझाव िर्ने ्काय्षमा ध्यार् क्दर्े छ।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
अिण्िता, अर्ुपालर्ा व्यवस्थापर् प्रणाली

• 
 म

ान्
्छ

   
•  

प्हरिया   •   टनुल
   •   व्य

वसाय  •  कारोबार

राम्रिय र अन्तरा्गम्रिय काननुनको पालना

___________________________

 प्गतहिंसाको ्डरगवनै आवाज 

उठाउने संस्कृगतको वृद्द्ध

___________________________

गनष्पक्ष प्गतस्पिा्ग प्वद्ध्गन गनने

नैगतक, पया्गवरणपीय र सामाजजक 

 हितको सम्मान गनने

___________________________

भ्रष्ाचार वा अन्य अपरािपी  

गगतगवधिरहित व्यवसाय गन्गमा समगप्गत

___________________________

मानव अधिकारको सनुरक्षा गनने

http://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Compliance/Compliance_Management_System_012018.pdf
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गनष्पक्ष व्यविार 

अिण्िताले िाम्ा िहतहवहििरू्कयो हर्िा्षरण िछ्ष। Semperit ले हवश्वभर्का 
सिै व्यवसाय र साथ-साथै उपयुक्त र्ैहत्कता फे्मव्क्ष ्का अवस्थािरूमा लािू हुर्े 
्कार्ुर् र हर्यमिरू्कयो मूल्याङ््कर् र पालर्ा िछ्ष। ्ेकिी राह्रिय ्कार्ुर्िरू अन्य 
्कार्ुर्भन््दा ्कठयोर भए्काले ययो ्कम ्कठयोर हर्यमिरूभन््दा ययो आचारसंहिता 
सिैँ  प्रिल हुर्े छ। 

्कम्पर्ीहभत्र र िाम्ा व्यवसाहय्क साझे्दारिरूसँि र्ैहत्क व्यविार ्दिेाउर् 
Semperit ्का लाहि उच्च रूपमा सान््दर्भ्ष्क र मित्तवपूण्ष छ। िामी िामीले 
हर्िा्षरण िरे्का अर्ुपालर्ा्का उपायिरू्का सिायताले ययो आचारसंहिता्कयो 
हवरयोि िर्ने ्ुकर्ै पहर् ्कारिािी पहिचार् िर््ष र यस्कयो िल िर््ष सक्छौँ। 

िाम्ा व्यवसाहय्क साझे्दार्का भूहम्का र हजम्मेवारीिरू्का सम्िन्िमा व्यवसा-
हय्क सम्झौता र ्कारयोिारिरू सयो ्कारयोिारसम्िन्िी ्कािजात िुलाउँ्द ैस्पष्ट र 
पार्दशशी रूपमा सञ्ालर् िररर्ु पछ्ष। Semperit ले आफ्र्ा एजेन्ट, आपूर्त्ष्कता्ष 
र ग्ाि्किरूसँि्का सम्िन्ििरू हर्ष्पक् रूपमा व्यवस्थापर् िछ्ष र लािूययोग्य 
्कार्ुर् र हर्यमिरू पालर्ा िछ्ष।

असल गनण्गय जलएमा कसैलाई िागन नपनुग्े गरी व्यवसायका आवश्यकतािरू पूरा 

ग्छ्ग। यो कनु रा कम्गचारी, व्यवसागयक सािेदार, हिस्सेदार र समाज आफैैँ मा पगन 

लागू हुन््छ।  

सिै व्यवसाहय्क ्कारयोिार र सम्िहन्ित िहतहवहििरू अिण्िता्का साथ र र्ै-
हत्कता्का सवदोच्च माप्दण्ि पालर्ा िरी िररर्ु पछ्ष।

मानव अधिकार

Semperit हवर्ा ्ुकर्ै छुट िाल र ्दहित श्रमहवरुद् लड्छ र उहचत ज्याला, भेला 
हुर्े स्वतन्त्रता र अहभव्यक्त िर्ने अहि्कार्कयो साथ क्दन्छ। भे्दभाव, उत्पीिर् वा 
संस्थाित हसद्ान्तिरू्का उल्लङ्िर्िरू जुर्सु्ैक प्दमा िररए्का भएतापहर् 
िामी ती उल्लङ्िर्िरू सिर् िर्ने छैर्ौँ। जार््कारी, ताहलम र सुिारमूल्क 
्कारिािीले सिै ठाउँमा सवदोच्च सामाहज्क माप्दण्ििरू पालर्ा िररए्का छर्् र 
जुर्सु्ैक िेला मार्व अहि्कार्कयो सम्मार् र सुरक्ालाई प्राथहम्कता क्दइए्कयो छ 
भन्े ्ुकरा सुहर्हचित िर्ने छ। 

Semperit Group ्का हसद्ान्त र माि्ष्दश्षर्िरू ्कम्षचारीिरू्का लाहि मात्र 
र्भएर आपूर्त्ष्कता्ष र अन्य व्यवसाहय्क साझे्दार्का लाहि पहर् लािू हुन्छर्् 
र ती ्ुकरािरू Semperit ्कयो वेिसाइटमा साव्षजहर््क रूपमा उपलब्ि िाम्ा 
ियोपर्ीयता र्ीहत र आपूर्त्ष्कता्षसम्िन्िी र्ीहतअन्ति्षत पहर् प्द्षछर््। यी ्ुकरािरू 
भर्े्का व्यवसाहय्क सम्िन्ििरू िर्ाउर् र ्कायम राख््का लाहि पालर्ा िर्ु्ष पर्ने 
पूव्ष सत्ष िर््। सिै व्यवसाहय्क कक्या्कलापिरू UN ले माि्ष्दश्षर् िर्ने व्यवसाय र 
मार्व अहि्कारसम्िन्िी हसद्ान्तिरू र श्रमसम्िन्िी मुख्य माप्दण्ििरू (ILO) 
अर्ुसार र स्थार्ीय ्कार्ुर् पालर्ा िरी िररर्ु पछ्ष।

सिी हर्ण्षय हलर्ुियोस्! 

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
माहर्ससम्िन्िी र्ीहत
आपूर्त्ष्कता्षसम्िन्िी र्ीहत

Semperit का 
मसद्धान्तिरू

कम्गचारीगवरुद्ध भेदभाव  सिर् िररर्े 
छैर्। Semperit ले िरािर अवसर 
प्र्दार् िछ्ष।

स्थार्ीय मा्कने ट्का अवस्थालाई ध्यार्मा 
रािेर उपयुक्त र हर्ष्पक् पाररश्रममक 
क्दइन्छर्् भन्े ्ुकरा सुहर्हचित िर््ष हर्कै् 
ख्याल िररन्छ।

स्वी्कार िररर्े अहि्कतम काम गनने 
समय का सम्िन्िमा स्थार्ीय ्कार्ुर्िरू 
पालर्ा िररन्छर््।

बाल श्रम र अन्य प्र्कार्का मार्व र्ोषण 
सिर् िररर्े छैर्।

्कम्षचारीिरूलाई हलहित कम्गचारीसम्बन्िपी 
सम्िझौता र ्कार्ुर्अर्ुसार रे्कि्ष राहिए्कयो 
रयोजिारी्कयो सम्िन्ि्का आिारमा रयोजिार 
क्दइन्छ।

्कम्षचारीले खनुला रूपमा गवचार र अहभ-
व्यहक्त व्यक्त िर्ने अहि्कार।

टटपोट

p 
 हर्ष्पक्ता भर््ेकयो भे्दभावरहित अर्मुार् िर्ने र 
सत्यहर्ष्ठा हर्ण्षय िर्ने क्मता ियो। 

https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles
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Semperit मार्व अहि्कार्कयो सुरक्ा र सवदोच्च सामाहज्क माप्दण्ििरू पालर्ा 
िर्ने ्ुकरामा साथ क्दन्छ। यसले हवद्मार् ्कम्षचारीिरू राहिराख्े र र्याँ ्कम्ष-
चारीिरू आ्कर्र््षत िर्ने क्ममा िाम्यो संस्थाित संस््ृकहत्कयो मुख्य र मित्तवपूण्ष 
्ुकरा प्रस्तुत िछ्ष।

िामी िाम्ा व्यवसाहय्क िहतहवहििरूमा लािू हुर्े स्थार्ीय ्कार्ुर् र हर्यमिरू 
्किाइ्का साथ पालर्ा िछ्ँछौ।

बाल श्रम त्था जवान कामदारिरू

िामी िाल श्रम र अन्य ्ुकर्ै पहर् प्र्कार्का मार्व शयोर्ण सिर् ि्ददैर्ौँ। ्कम्षचा-
रीिरू्कयो उमेर राह्रिय स्तरमा रयोजिारी्का लाहि तयोक्कए्कयो न्यूर्तम उमेर वा 
अहर्वाय्ष हशक्ा पूरा िर्ने उमेर र्ाहिस्ेक्कयो हुर्ु पछ्ष। यी ्दईु माप्दण्ि िाहझए्का 
िण्ि जुर् माप्दण्िअर्ुसार िढी उमेर र्ािे्कयो हुर्ु पछ्ष सयोिी माप्दण्ि लािू 
िररन्छ। (UN िाल अहि्कार मिासहन्ि, ILO मिासहन्ि र्म्िर १३८, १८२ र 
७९, ILO हसफाररस र्म्िर १४६)।

अनैच््छ्छक श्रम र मानव तस्करीको रोक्थाम

िामी ्ुकर्ै पहर् प्र्कार्कयो िैर्कार्ुर्ी, ्दवु्य्षविारपूण्ष वा ्दहित र िहन्ित श्रम वा 
्ुकर्ै पहर् प्र्कार्का मार्व तस््करी स्वी्कार ि्ददैर्ौँ (ILO मिासन्िी र्म्िर २९, 
१०५)।

सामाजजक संवाद - सम्बद्ध, संवाद र सि-गनिा्गरण गनने स्वतन्त्रता 

िामी सामूहि्क मयोलमयोलाइ र सम्िद् िर्ने स्वतन्त्रतालाई प्रयोत्सािर् क्दन्छौँ। 
त्यसै्कारण, ्काम्दार र ्कम्षचारीिरूसँि आफ्र्यो रयोजाइ्कयो टे्ि युहर्यर् िर्ाउर्े 
र आययोजर् िर्ने र त्यसमा सामेल हुर्े र रयोजिार्दातासँि उिाँिरू्का पक्मा 
सामूहि्क मयोलमयोलाइ िर्ने अहि्कार पाउर्े छर्् (ILO मिासहन्ित र्म्िर ८७, 
९८, १३५ र १५४)।

Semperit ले ्कम्षचारीिरू्का रुहच प्रस्तुत िर्ने सिै हर्याम्क आवश्य्कतािरू 
पूरा िछ्ष र उिाँिरूलाई आफ्र्यो त्क्ष  हवत्क्ष  व्यक्त िर््ष क्दन्छ। 

उपयनुक्त ज्याला र सामूहिक सम्िझौतािरू (ज्यालाको मापनसम्बन्िपी सम्िझौतािरू) 

Semperit ले सिै ्कम्षचारीिरू्का ि्कमा मा्कने टअर्ुसार्कयो पाररश्रहम्क सुहर्-
हचित िछ्ष। भुक्तार्ी िररर्े ज्याला सान््दर्भ्ष्क पया्षवरणमा तुलर्ात्म्क प्द्कयो पर-
म्पराित पाररश्रहम्कमा आिाररत हुन्छ। यसअन्ति्षत ्ेकिी स्थार्मा ज्याला्कयो 
मापर्/सामूहि्क सम्झौतािरू लािू हुन्छ।

भेदभाव

Semperit ले ्ुकर्ै पहर् प्र्कार्कयो भे्दभाव स्वी्कार ि्ददैर्। 

उत्पपी्डन र दुव्य्गविार

िरे्क ्कम्षचारीलाई सम्मार् र इज्जत्का साथ व्यविार िररर्े छ। 

काम गनने समय

िामी ्काम िर्ने अर्ुमहत क्दइए्कयो ्काम िर्ने अहि्कतम समय्का सम्िन्िमा 
स्थार्ीय ्कार्ुर्िरू पालर्ा िररए्का छर्् भन्े ्ुकरा सुहर्हचित िछ्ँछौ (ILO मिा-
सहन्ि र्म्िर १ र १४)।

तक्ग -गवतक्ग  र अजभव्यधक्त गनने स्वतन्त्रता

िामी ्ुकर्ै पहर् चरणमा ्कम्षचारी्का त्क्ष -हवत्क्ष  र अहभव्यहक्त िर्ने स्वतन्त्रता्कयो 
पुहष्ट िछ्ँछौ।

आपूगत्गकता्गिरू

Semperit ले आपूर्त्ष्कता्षले उच्च श्रमसम्िन्िी र सामाहज्क माप्दण्ििरू पालर्ा 
िरे्कयो ्ुकरालाई सकक्य रूपमा सिायता िछ्ष। िाम्ा हसद्ान्तिरू Semperit 
Group ्कयो आपूर्त्ष्कता्षसम्िन्िी र्ीहतमा पररभाहर्त िररए्का छर््।

सामाजजक र श्रममक मापदण््डिरू

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
आिुहर््क ्दासत्व ऐर् Semperit ्कयो ्कथर्
Semperit Group ्कयो आपूर्त्ष्कता्षसम्िन्िी हर्हत
माहर्ससम्िन्िी र्ीहत
क्दियोपर्सम्िन्िी र्ीहत

https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles.
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles.
https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/sustainability-policies/
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles.
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/sustainability-policies/
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Semperit हवश्वव्यापी र स्थार्ीय व्यवसाय ्दवुै्कयो उत््ृकष्ट हमश्रण ियो। त्यसै्का-
रण हवहविता र समावेशी्करण िाम्यो संस््ृकहत्कयो मुख्य भाि ियो र Semperit 
्कयो सफलता्कयो लाहि मित्तवपूण्ष हिस्सा ियो। हवहवि ्काय्षिल र समावेहशत ्का-
य्षस्थल हसज्षर्ा िर्ु्ष भर्े्कयो िाम्यो लाहि सिी ्ुकरा मात्र र्भएर सृजर्शीलता 
र र्वप्रवत्षर्लाई वृहद् िर्ने रणर्ैहत्क व्यवसाहय्क प्राथहम्कता पहर् ियो। िामी 
हवहवितािाट िल प्राप्त िछ्ँछौ र िामी सिै पक्मा समावेशी्करण्कयो संस््ृकहत 
हव्कास िर््षमा समर्प्षत छौँ: हलङ्ि, राह्रियता, िम्ष, उमेर, यौहर््क झु्काव र 
हशक्ा। 

िामी Semperit ्का रयोजिारीमा िरािर अवसर प्र्दार् िर््ष प्रहतिद् छौँ। 
अथा्षत्, िामी िाम्ा सि्कमशी र आवे्द्किरूप्रहत हर्ष्पक् रूपमा व्यविार िछ्ँछौ र 
्कहिले पहर् ्ुकर्ै पहर् प्र्कार्कयो िैर्कार्ुर्ी भे्दभावमूल्क ्काय्षमा सामेल हु्ँदरै्ौँ।

िामी सिै सम्िहन्ित ्कार्ुर्िरू पालर्ा िछ्ँछौ (ILO मिासहन्ि र्म्िर १०० र 
१११, महिलाहवरुद् भे्दभाव्का सम्िन्िमा UN मिासहन्ि)। िामी रयोजिारस-
म्िन्िी हर्ण्षय ललँ्दा (जस्तै, जाहिर, ताहलम, तलि र प्रवद््षर्) यी माप्दण्ििरू 
समावेश िछ्ँछौ। िामी जाहत, रङ, हलङ्ि, उमेर, राह्रिय मूल, िम्ष, यौर् झु्काव, 
लैहङ्ि्क पहिचार् तथा अहभव्यहक्त, हववाहित हस्थहत, र्ािरर्कता, युहर्यर् 
स्दस्यता, राजर्ैहत्क सम्िद्ता, अपाङ्िता, सैहर््क्कयो प्द वा ्कार्ुर्ी रूपमा 
सुरहक्त िररए्का अन्य ्कार्क्का आिारमा व्यहक्तहवरुद् भे्दभाव ि्ददैर्ौँ।

भेदभावरहित

िामी सिै जर्ा एउटै पया्षवरणमा ए्कसाथ ्काम िर््ष समर्प्षत छौँ। ्दवु्य्षविारर-
हित। Semperit ले ्ुकर्ै पहर् रूपमा (मौहि्क, शारररर्क वा हभजुअल) उत्पा-
्दर् र ्दा्दाहिरी िर््ष हर्र्ेि िछ्ष।

िामपी तपाईंको कनु रा सनुन्न तत्पर ्छौँ

तपाईंलाई ्ुकर्ै व्यहक्त वा व्यवसाहय्क साझे्दारले तपाईंलाई भे्दभाव, 
्दा्दाहिरी वा उत्पीिर् िरे्कयो जस्तयो लािेमा िामी तपाईंलाई तुरुन्त सयो 
िटर्ा्का िारेमा ररपयोट्ष िर््ष प्रयोत्साहित िछ्ँछौ। यसरी र्ै यस्ता िटर्ा्का 
िारेमा थािा पाए्का सुपरीवेक््क र प्रिन्ि्किरूले सयो िटर्ा्का िारेमा तुरुन्त 
ररपयोट्ष िर्ु्ष पर्ने हुन्छ।

िामपी मद्दत गन्ग सक््छौँ!

आफ्र्यो सुपरीवेक््क, लाइर् प्रिन्ि्क, स्थार्ीय HR टयोली र/वा अर्ुपालर्ा 
हवभाि (compliance@semperitgroup.com) मा सम्प्क्ष  िर्ु्षियोस्। 
तपाईं उत्पीिर् वा भे्दभाव्का िारेमा ररपयोट्ष िर््ष SemperBox हुला्क 
िा्कस वा SemperLine प्रययोि िर््ष सकु्हुन्छ। तपाईं चािर्ुहुन्छ भर्े आफ्र्यो 
र्ाम र्िुलाइ्कर्ै ररपयोट्ष िर््ष सकु्हुन्छ।
 
अर्ुसन्िार््का प्रकक्या पालर्ा ि्ददै सयो हवर्य्का िारेमा तुरुन्त, तत््कालीर् पूण्ष 
रूपमा अर्ुसन्िार् िररर्े छ।

उत्पपी्डन र दादागगरी

प्दाथ्ष्कयो ्दरुुपययोि्का सम्िन्िमा िाम्यो हर्यम यस्तयो छ: 
यसले िाम्ा ्कम्षचारीिरू्का स्वास््थ्य र सुरक्ामा िाहर् 
पुर्याउर्े भए्काले िामी यसलाई अर्ुमहत द्द्ँदरै्ौँ। 
मक्दरा सेवर् ि्दा्ष पफ्ष मनेन्स हिहग्र् सके् वा अर्ुहचत 

व्यविार ्दिेाउर् सके्, अरूलाई जयोहिममा पार््ष सके् वा 
्कार्ुर््कयो उल्लङ्िर् िर््ष सके् भए्काले िाम्ा पररसरिरूमा 

मक्दरा हर्र्ेि िररए्कयो छ। 

िाम्ा ्काया्षलय वा ्कम्पर्ी्का ्ुकर्ै पहर् ्काय्षक्ममा िैर्कार्ुर्ी लािु प्दाथ्ष-
्कयो प्रययोजर् ्किाइ्का साथ हर्र्ेि िररए्कयो छ। सुपरीवेक््क वा प्रिन्ि्कले ्ुकर्ै 
्कम्षचारी ्काम िर्ने िेलामा लािु प्दाथ्ष र/वा मक्दरा्कयो र्शामा भए जस्तयो 
लािेमा उिाँले मक्दरा र/वा लािु प्दाथ्ष पत्ा लिाउर्े जाँच िराइर् अर्ुरयोि िर््ष 
सकु्हुन्छ। ्कम्षचारी्कयो स्वरूप, व्यविार वा िहत जस्ता वस्तुित लक्णिरू्का 
आिारमा त्क्ष शील रूपमा आशङ््का िर््ष सक्कन्छ।

लागनु पदा्थ्ग र महदरा

गवश्वव्यापपी गवगविता र समावेर्पीकरण

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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हर्जी फाइ्दा्का लाहि हवश्वसर्ीय शहक्त्कयो प्रत्यक् ्दरुुपययोि्का रूपमा िररर्े 
भ्रष्टाचारले व्यवसायलाई िाहर् पुर्याउर् सक्छ, मा्कने टमा अवरयोि पार््ष सक्छ 
र हवशेर् िरी िाम्यो इज्जतमा र्राम्यो ्दाि लािर् सक्छ भन्े ्ुकरा िामीलाई 
थािा छ। त्यसै्कारण िाम्ा उत्पा्दर् र सेवािरू्का िुणस्तर्का आिारमा ग्ाि्क 
र व्यवसायिरू्कयो मर् हजत्नमा प्रहतिद् छौँ र िामी ्कहिले पहर् िुस लेर््दरे् वा 
अन्य िैर्कार्ुर्ी िहतहवहि िरेर मर् हजत्न चािन्ौँ।

तपाईंको राय वा गनण्गयलाई प्भाव पान्ग सके् कनु नै पगन प्स्ताव अननुरोि, वाचा 

नगननु्गिोस्, नहदननुिोस् वा स्वपीकार नगननु्गिोस्। 

्ुकर्ै पहर् रूपमा प्रत्यक् वा अप्रत्यक् प्रस्ताव तथा भुक्तार्ी िर््ष, लालच ्दिेाउर् 
वा िुस हलर् हर्र्ेि िररए्कयो छ।

्ुकर्ै पहर् व्यहक्त वा संस्थािाट आर्थ्ष्क फाइ्दा पाउर्े स्पष्ट वा अस्पष्ट सत्षसहित 
िुस भर्ेर तयोक् सक्कर्े ्ुकर्ै पहर् प्र्कार्कयो भुक्तार्ी (र्ि्द वा अन्यथा) प्राप्त िर््ष, 
प्रस्ताव िर््ष वा अर्ुरयोि तथा स्वी्कार िर्ु्षहुन्।

्ुकर्ै व्यहक्तलाई प्रभाव पार््ष्का लाहि सुहविा्कयो भुक्तार्ी िर्ु्ष भर्े्कयो पहर् िुस 
क्दर्ु ियो र यस्ता प्र्कार्का भुक्तार्ी िर्ु्ष हु्ँदरै्।

साव्गजगनक अधिकारीिरू 

साव्षजहर््क अहि्कारी र राज्यले स्वाहमत्व िरे्का उद्मिरू्का ि्कमा हर्हचित 
हर्रयोि ्दिेाउर्ु पर्ने हुन्छ। िामी िुस भर्ेर तयोक्कर् सके् ्ुकर्ै पहर् प्र्कार्कयो 
्कारिािी, उपिार वा मर्योरञ्जर् िर्ने वा क्दर्े अर्ुमहत द्द्ँदरै्ौँ। सार्यो फाइ्दालाई 
पहर् िुस वा हर्ण्षय िर्ने ्काय्षमा प्रभाव पार््ष सके् ्ुकरा्का रूपमा मान् सक्कर्े 
भए्काले साव्षजहर््क अहि्कारीिरूसँि ्कारयोिार ि्दा्ष हवशेर् ध्यार् क्दर्ुियोस्। 
आन्तरर्क हर्यम र स्थार्ीय ्कार्ुर् पालर्ा िर्ु्षियोस्। साव्षजहर््क अहि्कारीि-
रूसँि एक्लै र्भेट्र्ुियोस्। 

राजनैगतक योगदान, अननुदान र प्ायोजन

Semperit ले (प्रत्यक् वा अप्रत्यक् रूपमा) राजर्ैहत्क ्दल, संस्था र राजहर्हत-
ज्िरूलाई ययोि्दार् द्द्ँदरै्। 

सामाहज्क रूपमा सकक्य ्कम्पर्ी भए्का र्ाताले Semperit ले क्दियोपर्सम्ि-
न्िी पररययोजर्ािरूमा ययोि्दार् क्दन्छ र क्दियोपर्सम्िन्िी अत्यािुहर््क प्रकक्या-
िरू हव्कास िछ्ष। िामी संस्थाित प्राययोजर् प्र्दार् िर््ष र परयोप्कारी अर्ु्दार्िरू 
िर््षमा पार्दशशी छौँ। अर्ु्दार््कयो र्कम ्कार्ुर्ी ्दायराहभत्र पर्ु्ष पछ्ष।  

भ्रष्ाचाररहित

आन्तरर्क रूपमा अहग्म अर्ुम्दयोर् पाएपहछ मात्र अर्ु्दार् र प्राययोजर्िरू िर््ष 
पाइन्छ। यी ्ुकरा हलहित सम्झौता्का आिारमा र ्कर ्कटौती हुर्े ग्यारेन्टी्का 
रूपमा मात्र प्र्दार् िर््ष सक्कन्छ। प्राप्किरू्कयो इज्जत र उदे्दश्यिरू िाम्ा मान्यता 
र ययो आचारसंहिताअर्ुसार हमल्र्ु पछ्ष।

तेस्ो पक्षपीय भनुक्तानपीिरू 

Semperit ्का लाहि प्रहतहर्हि िर्ने वा यस्कयो पक्मा ्काम िर्ने तेस्यो पक्ीय 
एजेन्ट, सल्लाि्कार, हवतर्क वा अन्य ्ुकर्ै पहर् तेस्यो पक्ीय प्रहतहर्हििरू 
(सामूहि्क रूपमा "तेस्यो पक्" भहर्न्छ) लाई Semperit ्कयो पक्मा भ्रष्टाचार-
मूल्क भुक्तार्ीिरू िर््ष हर्र्ेि िररए्कयो छ। Semperit ्कयो पक्मा ्काम िर््ष्का 
लाहि तेस्यो पक्ले जाहिर क्दए्का उप-ठे्ेक्दारिरू्का लाहि पहर् यी ्ुकरा हर्र्ेि 
िररए्का हुन्छर््।

उपिार, आगत्थ्य सत्कार र काय्गरिमिरू

उपिार, आहत्थ्य सत््कार वा ्काय्षक्मिरू्का हर्म्तयो ("लाभ" िरू भहर्न्छर््) 
स्वी्कार िर्ने ्ुकरालाई समार्ता, पार्दर्श्षता, मान्यता र िारम्िारता जस्ता ्का-
र्किरूद्ारा प्रभाहवत हुन्छर््।

Semperit ले उपिार, आहत्थ्य सत््कार र ्काय्षक्मसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्िरूमा 
तयोक्कएअर्ुसार लाभिरू स्वी्कार/प्र्दार् िर्ने र क्दइए्का वा प्राप्त िररए्का ला-
भिरू्कयो रे्कि्ष राख्े ्ुकरा्का सम्िन्िमा हर्यमिरू हर्िा्षरण िरे्कयो छ।

लाभिरू उहचत, परम्पराित हुर्ु पछ्ष र उच्च सम्मार् क्दए्कयो जर्ाउर्े ्ुकरा्का 
रूपमा मात्र स्वी्कार िररर्ु पछ्ष।

िाम्यो व्यविार वा हर्ण्षयमा प्रभाव पार््ष्का लाहि ्ुकर्ै लाभ क्दइए्का िण्िमा 
िामीलाई सयो लाभ अस्वी्कार िर््ष प्रयोत्साहित िररए्कयो छ। ्ुकर्ै व्यहक्त वा 
संस्था्कयो व्यविार वा हर्ण्षय पररवत्षर् िर्ने उदे्दश्य्का साथ यस प्र्कार्का 
लाभिरू प्रस्ताव िर््ष हर्र्ेि िररए्कयो छ। 

र्ि्द वा र्ि्द िरािर्का लाभ प्रस्ताव वा स्वी्कार िर््ष ्किाइ्का साथ हर्र्ेि 
िररए्कयो छ।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
भ्रष्टाचारहवरयोिी माि्ष्दश्षर्
उपिार, आहत्थ्य सत््कार र ्काय्षक्मसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्िरू
Semperit ्कयो व्यवसाहय्क साझे्दार्कयो परीक्णसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्

p 
िामी शङ््कास्प्द अर्ुपालर्ा्का चलर्िरू पालर्ा 
र्िर्ने साझे्दारिरूसँि मात्र ्काम िर््ष प्रहतिद् 

छौँ। िामीले ययो ्ुकरा सुहर्हचित िर््ष्का लाहि स्पष्ट रूपमा 
हर्िा्षरण िररए्कयो व्यवसाहय्क साझे्दार्कयो परीक्ण 
िछ्ँछौ र यसले िामीलाई सुरुमै सम्िन्ि्कयो मूल्याङ््कर् 
िर््ष मद्दत िछ्ष। ्ुकर्ै पहर् व्यवसाहय्क साझे्दार्का लाहि 
हजम्मेवार रि्ेका िरे्क ्कम्षचारीले व्यवसाहय्क साझे्दा-
र्कयो परीक्ण प्रकक्या सुरु िर्ु्ष पछ्ष र आन्तरर्क हर्यम र 
हर्यमर्िरू पालर्ा िरी परीक्णिरू िर्ु्ष पछ्ष। 

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-BRIBERY-AND-ANTI-CORRUPTION-POLICY.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/GiftHospitalityEventApprovalForms.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
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हित बाजिने अवस््था 

हित बाजिएको अवस््थाका उदारणिरू:

1. व्यधक्तगत सम्बन्ििरू
तपाईंले रयोमाहन्ट्क सम्िन्ि राि्ेकयो ्ुकर् ैसाथी, पाररवारर्क स्दस्य वा 
्ुकर् ैव्यहक्तलाई सपुरीवेक्ण िर्ने।

2. आध्थ्गक हित बाजिएको अवस््था
Semperit सँि व्यवसाय िर्ने वा प्रहतस्पिा्ष िर्ने ्कम्पर्ीमा लिार्ी 
िर्ने।

3. व्यवसागयक अवसरिरू
तपाईंले Semperit मा रयोजिारी्का क्ममा जार््कारी पाउर्ुभए्कयो 
्ुकर्ै अवसर्कयो फाइ्दा आफँै उठाउर्े वा िाम्यो ्कम्पर्ीसँि प्रहतस्पिा्ष 
िर्ने व्यवसाय ियोल्र्े। ्ुकर्ै पाररवारर्क स्दस्यलाई सम्भवतः व्यव-
साहय्क साझे्दार्का रूपमा हचर्ाउर्े र त्यस प्र्कार्का ्कारयोिार्का 
हर्ष््कर््ष हर्िा्षरण िर्ने हर्ण्षयमा प्रभाव पार्ने।

4. पाररवाररक सदस्यिरू
तपाईंले िाम्यो ्कम्पर्ीमा राम्यो प्दमा जाहिर पाइरिर्ुभए्कयो हुर्ाले 
आफ्र्यो पररवार्कयो ्ुकर्ै स्दस्यलाई अर्ुहचत व्यहक्तित लाभिरू प्राप्त 
िर्ने अर्ुमहत क्दर्े। आफ्र्यो िाइरेक्ट ररपयोट्षमा रूपमा ्ुकर्ै पाररवारर्क 
स्दस्यलाई रयोजिार क्दर्े वा आफ्र्यो पाररवारर्क स्दस्य्कयो पक्मा 
भर्ा्ष प्रकक्यालाई सिययोि िर्ने।

िामी इमान््दार छौँ र सिैँ  ्कम्पर्ी्कयो फाइ्दा हुर् े्काय्ष िछ्ँछौ। त्यस्ैकारण, हर्जी 
हित वा सम्िन्ििरूले पसेाित हर्ण्षयमा प्रभाव पार्ु्ष हु्ँदरै्। तपाईं्का हर्जी 
हितिरू Semperit ्का हितमा ्काम िर्ने तपाईं्कयो हजम्मेवारीसिँ िाहझए्का 
िलेा हित िाहझर् ेअवस्था ििा हुन्छ। "व्यहक्तित हित" भर््ेकयो हर्जी हुर् सक्छ 
वा तपाईं्कयो पररवार, साथी वा तपाईं सामेल भए्का अन्य ससं्थािरू्का हितिाट 
पहर् प्र्कट हुर् सक्छ।

्कम्षचारी वा ्कम्षचारी्कयो र्हज्क्कयो पाररवारर्क स्दस्यले Semperit, ग्ाि्क, 
आपूर्त्ष्कता्ष, ्कमा्षरी (हवद्मार् वा सम्भवतः) वा प्रहतस्पिशीिरूसिँ Semperit 
प्रहत्कयो ्कम्षचारी्कयो हजम्मेवारी्कयो पफ्ष मनेन्स भङ्ि िर्ने वा भङ्ि िरे्कयो जस्तयो 
्दहेिर् े्ुकर् ैपहर् प्र्कार्कयो व्यवसाहय्क, आर्थ्ष्क वा अन्य सम्िन्ििरू िाहँसए्कयो 
हुर् ुहु्ँदरै्।

हित िाहझर् ेअवस्था स्पष्ट रूपमा र््दहेिर् सक्छ (तपाईं हित िाहझए्कयो अव-
स्थामा भए जस्तयो ्दहेिर् सक्छ), सम्भवतः हुर् सक्छ (तपाईं हित िाहझए्कयो 
अवस्थामा हुर् ेसम्भावर्ा छ) वा वास्तहव्क हुर् सक्छ (तपाईं हित िाहझए्कयो 
अवस्थामा हुर्हुुन्छ)।

हित िाहझर् ेअवस्था पहिचार् िर््ष सिैँ  सहजलयो हु्ँदरै्। यस्ता अवस्था उपयकु्त 
रूपमा आउर् र्क्दएमा र व्यवस्थापर् िररययो भर् ेययो अवस्थालाई हर्यन्त्रणमा 
हलर् सक्कन्छ। सि ैप्र्कार्का हित िाहझर् ेअवस्थािरू्का िारेमा ्ुकरा िरु््ष मि-
त्तवपूण्ष छ। तपाईंले ययो अवस्था रठ्कसिँ िल िर्ने चरणिरू उहचत रूपमा पालर्ा 
िर्ु्ष पर्ने हुन्छ।

हित बाजिने अवस््थािरू आउन नहदन वा व्यवस््थापन गननु्ग हकन मित्तवपणू्ग ्छ?

• Semperit ्कयो इज्जतमा र्राम्यो ्दाि लाग् सक्छ।
• तपाईंले हित िाहझर्े अवस्थािरू उहचत रूपमा व्यवस्थापर् िर्ु्षभययो भर्े 

तपाईं Semperit ्कयो व्यवसायलाई आफ्र्यो हर्जी हितभन््दा उच्च स्तरमा 
राख्ुहुन्छ भन्े अथ्ष लाग्छ। 

• तपाईंले यस्ता अवस्थािरू्कयो व्यवस्थापर् िर्ु्षभएर् भर्े उत्र्दाहयत्व, 
क्दियोपर् र पार्दर्श्षता जयोहिममा पर््ष सक्छ। 

तपाईं हित बाजिने अवस््थािरू कसरी धचन्न सक्नु हुन््छ? 

• तपाईंले Semperit ्कयो लक्षय, उदे्दश्य र मान्यतािरू िुझ्र्ु पर्ने हुन्छ। 
• तपाईंले आफ्र्ा व्यहक्तित हित र Semperit ्का हित िाहझर्े अवस्था छ क्क 

छैर् भन्े ्ुकरा्कयो समीक्ा िर्ु्ष पर्ने हुन्छ।

बाज िएको अवस््था िल गनने चार वटा चरण

कसरी प्गतहरिया जनाउने?  

• पार्दशशी रूपमा र अिण्िता्का साथ र यथयोहचत ्काय्ष िर्ु्षियोस्।
• हर्जी हित वा फाइ्दा्का लाहि आफ्र्यो प्द्कयो ्कहिले पहर् ्दरुुपययोि र्ि-

र्ु्षियोस्। 
• Semperit ्कयो जार््कारी ्दरुुपययोि र्िर्ु्षियोस् वा ्कम्पर्ी िाहिर सेयर र्ि-

र्ु्षियोस्। 
• हित िाहझए्कयो स्पष्ट रूपमा र््दहेिर्े, सम्भाहवत वा वास्तहव्क अवस्थािरू-

्कयो िुलासा िर्ु्षियोस् र आफ्र्यो सुपरीवेक््कसँि आन्तरर्क हर्यमिरू पालर्ा 
िरी ती अवस्था्का िारेमा छलफल िर्ु्षियोस्।  

चरण १ 
हित िाहझए्कयो अवस्थािरू 

हचन्े र पहिचार् िर्ने।

चरण २
िाहझए्का अवस्थामा पर्ने 

व्यहक्तिरूले आफ्र्यो सुपरीवेक््क-
लाई सयो अवस्था्का िारेमा सूचर्ा 

क्दन्छर््। आवश्य्क परेमा अर्ुपालर्ा 
हवभािसँि सल्लाि िर्ने।

चरण ३
सुपरीवेक््कले उपयुक्त 

समािार् हर्िा्षरण िछ्ष र अर्ुपा-
लर्ा हवभािसँि सल्लाि िछ्ष।

चरण ४
सपुरीवेक््कले िाहझए्का 

अवस्था्का परे्का व्यहक्तिरूलाई 
पररणाम्का िारेमा जार््कारी क्दन्छ 
र हलहित रूपमा माि्ष्दश्षर् प्र्दार् 
िछ्ष। सपुरीवेक््कले अर्पुालर्ा हव-
भािसिँ िाहझए्कयो अवस्था्कयो िल 

िर्ने चरणिरू भए्कयो ्कािजात 
सयेर िछ्ष।

p p p
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मनुद्ा अपचलनको रोक्थाम

मुद्ा अपचलर् भर््ेकयो अपरािीिरूले आफ्र्यो आय्का र्ाजायज स्योतिरू 
लु्काउर््का लाहि प्रययोि िर्ने िरै्कार्रु्ी प्रकक्या ियो। ती व्यहक्त्का िरै्कार्रु्ी 
िहतहवहिले व्याख्या िर््ष वा लु्काउर् र्हमल्र् ेर्कम सङ््कलर् िछ्ष। ती व्यहक्त 
सयो पसेा लु्काउर् र प्रिरी्कयो र्जरिाट िच्र् चािन्छर् ्भर् ेउिालेँ सयो पैसालाई 
वैि ्कार्रु्ी िर्ाउर् ुपर्ने हुन्छ। त्स्ैकारण उिािँरू "र्ाजायज" र्कम "अपचलर्" 
िरेर सफा र जायज िर्ाउँछर्।् उिािँरू ययो र्कम वैि स्योतिाट आए्कयो जस्तयो 
्दिेाउर््का लाहि हवहभन् व्यवसायमाफ्ष त जटील तरर्का अपर्ाउँछर्,् ट्ान्सफर 
र ्कारयोिारिरू िछ्षर्।् िामी वा िाम्ा पररययोजर्ािरू तसे्यो पक्ीय िातािरूिाट 
र्ि्द, यात्री चे्क, मर्ी अि्षर वा भकु्तार्ीसहित पैसा अपचलर् िर््ष प्रययोि िररँ्दरै् 
भन् े ्ुकरा सहुर्हचित िर्ु्ष पर्ने हुन्छ। सि ै भकु्तार्ीिरूले ्करसम्िन्िी ्कार्रु् र 
मुद्ा अपचलर्हवरयोिी र भ्रष्टाचारहवरयोिी हर्यमर्िरू पालर्ा िर्ु्ष पछ्ष। िामी 
आपूर्त्ष िररए्का र यथावत ्दता्ष िररए्का सामार् र सवेािरू्का लाहि र पररचय 
िलुाए्का ्कार्रु्ी व्यहक्तिरू्का लाहि मात्र पैसा ट्ान्सफर िछ्ँछौ। र्या ँव्यवसाहय्क 
सम्िन्ि िर्ाउर्अुहि िामी सयो व्यवसाहय्क साझे्दार्कयो ब्या्कग्ाउन्ि जाचँ िछ्ँछौ।

िामी Semperit ्का ्कम्षचारी भए्का र्ाताले िामी ्कहिले पहर्:
• ्ुकर्ै ्कारयोिार वा व्यवसाहय्क सम्िन्ि्का हिस्साअन्ति्षत र्पर्ने ्ुकर्ै तत्वलाई 

भुक्तार्ी िर्ने छैर्ौँ वा सयो तत्विाट भुक्तार्ी प्राप्त िर्ने छैर्ौँ;
• र्ि्द भुक्तार्ी स्वी्कार ि्ददैर्ौँ;
• असम्िहन्ित पक्िरूसँि व्यवसाय ि्ददैर्ौँ वा ती पक्िरू सामेल भए्का 

्कारयोिार ि्ददैर्ौँ;
• असामान्य भुक्तार्ी हवहििरू प्रययोि ि्ददैर्ौँ; 
• िाम्ा व्यवसाय सञ्ालर् िर््ष्का लाहि असामान्य वा अत्याहि्क सत्ष तथा 

हर्यमिरू स्वी्कार ि्ददैर्ौँ;
• Semperit ्का मार््क प्रकक्यािरूसँि अहमल््दयो व्यविारमा ग्ाि्क्का 

अि्षरिरू्का ि्कमा ढुवार्ी सुहविा उपलब्ि ि्ददैर्ौँ; 
• व्यवसाय िर्ने वैि ्कार्ुर्ी ्कारणहवर्ै ्कम्पर्ी वा व्यहक्तिरूलाई भुक्तार्ी 

ि्ददैर्ौँ;
• अपरािी वा संक्दग्ि व्यहक्तसँि ्कारयोिार ि्ददैर्ौँ;
• सान््दर्भ्ष्क ्कािजातिरू फेरि्दल वा र्ष्ट ि्ददैर्ौँ।

मनुद्ा अपचलन प्ह रिया

यी तीर्वटै चरण पूरा र्िरर्कर्ै वा ्ेकिी चरणिरू संययोजर् िरी वा िारम्िार 
्दयोियोर् याएर मुद्ा अपचलर् िररए्कयो हुर् सक्छ। 

मनुद्ा अपचलनका उदािरणिरू

1. ग्ाि्कले िाता ियोल्र््का लाहि िलत जार््कारी उपलब्ि िराउर्े 
प्रयास। 

2. र्ि्द भुक्तार्ी िर्ने वा अहि्क भुक्तार्ी िर्ने र त्यसपहछ ररफन्ि िर्ने 
अर्ुरयोि िर्ने प्रस्ताविरू।

3. ग्ाि्क्कयो व्यापार वा व्यवसायभन््दा असामान्य अि्षर, ्करर्द वा 
भुक्तार्ीिरू।

4. ्कारयोिारसम्िन्िी असामान्य रूपमा जटील ढाँचा।

5. ्कारयोिारसँि असम्िहन्ित ्दशेिरूमा वा ्दशेिरूिाट असामान्य र्कम 
ट्ान्सफर।

6. रे्कि्ष िर्ने वा ररपयोट्ष िर्ने माप्दण्ि छल्र््का लाहि िर्ाइए्का हुर् सके् 
्कारयोिारिरू। 

7. र्ि्द िरािर्का सामग्ी (जस्तै, क्याहसयर चे्क र मर्ी अि्षर) प्रययोि 
िरेर असामान्य रूपमा अत्याहि्क भुक्तार्ी िर्ने।

8. उत्पा्दर्िरू िरर्द िरेर र त्यसपहछ रद्द िरेर सामग्ी िरर्द िर्ने 
तरर्का।

p अननुपालना र काननुनपी वरभागमा यस प्रकारका कनुनै पनर अव-
स््थाका बारेमा जानकारपी दरननु पर्ने िनुन््छ।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
Semperit ्कयो व्यवसाहय्क साझे्दार्कयो परीक्णसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्

नाजायज पैसाको 
सङ्कलन

अथा्षत्, अपरािसँि प्रत्यक् रूपमा सम्िहन्ित 
पैसा जायज आर्थ्ष्क प्रणालीमा समावेश िरेर सयो 
पैसा्कयो ट्ान्स्फर िर्ने।

नाजायज पैसा आध्थ्गक 
प्णालपीमा एकीकृत हुन््छ

अपरािपीिरू सामग्पी खररद गन्ग वा ठनुला 
लगानपीिरू (आध्थ्गक/गवत्पीय/औद्ोगगक) गन्ग 
अपचलन गररएको पैसा प्योग ग्छ्गन्।

अथा्षत्, हवहभन् ्कारिार र िु्कक्कहपङ्का 
हवहभन् उपायिरू अपर्ाएर पछ्ाउर्े 
्काम रद्द िर््ष छाप लु्काउर्े।

अथा्षत्, अपरािीले वैि ्कार्ुर्ी िातािाट 
पैसा हझक् सक्छ - पैसा अपचलर् िरी सफा 
िर्ाइए्कयो छ।

“Y” ले ्कम्पर्ी “X” ्कयो 
िलत इन्भ्वाइस्कयो लाहि 
िरे्कयो भुक्तार्ी

्कम्पर्ी “X” ्कयो िैं्क 
िातामा ट्ान्सफर

्कम्पर्ी “Y”  
लाई क्दइर्े ऋण

1. गनयोजन 2. लेयररङ 3. एकीकरण

अफसयोर िैं्क

https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
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िाम्यो ्काममाफ्ष त िामीसँि Semperti Group, यस्का ग्ाि्क, प्रहतस्पिशी वा 
अन्य तेस्यो पक्िरू (जस्तै, साव्षजहर््क रूपमा ियोर्णा र्िररए्का व्यवसाहय्क 
ययोजर्ािरू वा व्यवसाय्का ियोप्य ्ुकरािरू) ्का िारेमा मित्तवपूण्ष, िैर-साव्षज-
हर््क जार््कारी िरे्ने तथा प्रययोि िर्ने अर्ुमहत पाउर् सक्छौँ। 

यस्ता जार््कारी्का ्ेकिी हिस्सा क्याहपटल मा्कने टसम्िन्िी ्कार्ुर्अर्ुसार 
"इन्साइिर जार््कारी" भन् सक्कन्छ: इन्साइिर जार््कारी भर्े्कयो ए्क वा िढी 
्कम्पर्ी वा आर्थ्ष्क उप्करणसँि सम्िहन्ित जार््कारी्कयो हर्हचित भाि ियो र 
सयो जार््कारी साव्षजहर््क रूपमा िुलासा िररए्कयो हु्ँदरै् र साव्षजहर््क रूपमा 
िुलासा िररए्का िण्िमा यी ्कम्पर्ी्का आर्थ्ष्क उप्करणिरू्का मूल्यमा 
अत्याहि्क िटिढ हुर्े सम्भावर्ा हुन्छ। यस प्र्कार्का जार््कारी्का आिारमा 
Semperit Group वा अन्य ्कम्पर्ीिरू्का आर्थ्ष्क उप्करणिरू (जस्ते 
क्कत्ा वा िन्ि) टे्ि िर््ष र टे्ि िर््ष हसफाररस िर््ष र सयो जार््कारी िुलासा िर््ष 
हर्र्ेि िररए्कयो छ। ्ुकर्ै पहर् ्कम्षचारी यस्ता िहतहवहिमा सामेल हुर्ु भर्े्कयो 
Semperit Group ्का हसद्ान्तिरू्का िम्भीर उल्लङ्िर् ियो। Semperit 
Group ले क्याहपटल मा्कने ट्कयो अर्ुपालर्ा्का सम्िन्िमा हर्हचित माि्ष्दश्षर् 
लािू िरे्कयो छ।

इन्साइ्डर ग नयमिरू अग वश्वास र प्ग तस्पिा्गसम्बन पी काननुन

अगवश्वास

िामी िाम्यो ्काम सञ्ालर् िर्ने ्दशेिरू्का अहवश्वास र प्रहतस्पिा्षसम्िन्िी 
्कार्ुर्ी प्रशासर््कयो पालर्ा िर््ष पूण्ष रूपमा प्रहतिद् छौँ। 

प्रहतस्पिा्ष िर््ष प्रहतिन्ि लिाउर् वा प्रहतिन्ि लिाउर्े प्रयास िर््ष समन्वय 
िररए्कयो व्यविार, अर्ौपचारर्क िैठ्क वा औपचारर्क "भद् सम्झौता" िर््ष 
हर्र्ेि िररए्कयो छ। यस प्र्कार्कयो ्कारयोिार हुर्े सम्भावर्ा ्दहेिएमा परै िस्ु 
पछ्ष। िाम्ा ्ुकर्ै पहर् ्कम्षचारीले हर्म्न ्ुकरा िर्ने प्रयास िर्ने ्ुकर्ै प्रहतस्पिशीसँि ्ुकर्ै 
पहर् प्र्कार्कयो ्ुकरा्कार्ी (हलहित, इलेक्ट्योहर््क वा मौहिम) िर्ु्षहुन्:

• मूल्य, के्हिटसम्िन्िी सत्ष, छुट वा ररिेटिरू (वा मूल्यसम्िन्िी अन्य 
हिस्सा) मा सिमहत जर्ाउर्े, हमलाउर्े, हस्थर िर्ाउर्े वा हर्यन्त्रण िर्ने;

• व्यवसायसम्िन्िी संवे्दर्शील जार््कारी सेयर िर्ने;
• सम्झौता, ग्ाि्क वा क्ेत्रिरू हर्िा्षरण िर्ने;
• हर्हचित ग्ाि्क वा आपूर्त्ष्कता्षिरू िाट टाढा रिरे् ; वा
• ्ुकर्ै पहर् उत्पा्दर््कयो आउटपुट वा हिक्ी वा ्ुकर्ै पहर् सेवा्कयो ्काय्षक्ेत्र 

सीहमत िर्ने।

िामीले िाम्यो इज्जत्कयो सुरक्ा िर््ष र िैर-अर्ुपालर्ा व्यविार िरेिापत सजाय 
पाउर्िाट रयोक््का लाहि Semperit ले व्यवसाय िर्ने सिै क्ेत्रिरूमा प्रहतस्प-
िा्षसम्िन्िी सिै ्कार्ुर्अर्ुसार ्काम िर्ु्ष पछ्ष। िामी आपूर्त्ष्कता्ष वा ग्ाि्किरू-
लाई उिाँिरू्का व्यवसाहय्क ्कारयोिारिरू िर््ष अर्ावश्य्क रूपमा प्रहतिन्ि िर्ने 
छैर्ौँ। िामी मा्कने ट्कयो प्रभावशाली प्द ्दरुुपययोि िर््ष सके् आर्थ्ष्क रणर्ीहतिरू 
प्रययोि ि्ददैर्ौँ भन्े ्ुकरा सुहर्हचित िर््ष िामी र्ै प्रहतिद् छौँ।

प्गतस्पिा्गत्मक जानकारी एकत्र गनने 

िामी प्रहतस्पिा्षमा रहिरिर््का लाहि व्यवसाय िर्ने प्रा्ृकहत्क र आवश्य्क 
हिस्सा्का रूपमा िामीले प्रहतस्पिा्षत्म्क जार््कारी प्राप्त िर्ु्ष पर्ने हुन्छ। िामी 
हजम्मेवार भएर र वैि ्कार्ुर्ी रूपमा जार््कारी ए्कत्र िछ्ँछौ।

हर्म्न्का प्रामाहण्क साव्षजहर््क स्योतिरूिाट जार््कारी सङ््कलर् िर्ने अर्ुमहत 
क्दइए्का छर््:

• व्यापारसम्िन्िी ्काय्षक्मिरूमा साव्षजहर््क रूपमा िुलासा िररए्कयो 
जार््कारी;

• आपूर्त्ष्कता्ष्का म्यार्ुअलिरू;
• मा्कने रटङ ब्योसरिरू;
• पहत्र्का र अन्य आमसञ्र;
• हवश्ेर््क्का ररपयोट्षिरू;
• टे्ि प्र्काशर्िरू;
• वेिसाइट र प्रेस हवज्हप्तिरू।

उदािरण: इन्साइ्डर टटगपङ भनेको के िो? 

पाररवारर्क स्दस्य, साथी वा तेस्यो पक्िरूसहित अहि्कार र्भए्का व्य-
हक्तलाई हभत्री जार््कारी क्दर्े ्काय्ष (जसले पहछ लिार्ी िर््ष्का लाहि सयो 
जार््कारी प्रययोि िर््ष सक्छ) इन्साइिर टे्हिङसँि सम्िहन्ित छ। रटहपङ िै-
र्कार्ुर्ी ियो क्कर्भर्े रटप प्राप्त िर्ने व्यहक्तले जार््कारी साव्षजहर््क रूपमा 
िुलासा िर्ु्षअहि अन्य लिार्ी्कता्षिरू्का तुलर्ामा अन्यायपूण्ष फाइ्दा 
उठाउर्े छ। ययो Semperit ्का र्ीहतिरू्कयो िम्भीर उल्लङ्िर् पहर् ियो।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
इन्साइिर अर्ुपालर्ा
SemperLine

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
अहवश्वाससम्िन्िी र्ीहत
SemperLine

जभमत्र जानकारी

सम्भाहवत व्यवसाहय्क 
्कारयोिार वा र्याँ मा्कने टिरू

सम्भाहवत र्याँ उत्पा्दर्िरू

Semperit ्कयो व्यवस्थापर्मा 
सम्भाहवत पररवत्षर्िरू

साव्षजहर््क िर्ाएमा मा्कने टमा 
प्रभाव पार््ष सके् ्ुकर्ै पहर् जार््कारी

 

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/StockExchangeCompliance/Forms/AllItems.aspx
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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िामी व्यवसाय िर््ष सके् ठाउँ र व्यहक्तिरू्का ि्कमा हर्या्षतसम्िन्िी हर्यन्त्रण 
र आर्थ्ष्क सजायिरू लािू हुन्छर््। हर्हचित ्कार्ुर्िरूले अहि्कार भए्का ्द-े
शिरूलाई राह्रिय सीमार्ािाहिर पूँजी लेर््दरे् िर्ने र भुक्तार्ीिरू िर्ने ्काय्ष-
सहित सामार् र सेवािरू्कयो हिक्ी, ढुवार्ी वा ट्ान्सफर हर्यन्त्रण िर््ष क्दन्छ। 
्दशे, व्यहक्त वा सामार्िरूमा हर्या्षतसम्िन्िी हर्यन्त्रण र सजायिरू लािू िर््ष 
सक्कन्छ।

िामी हर्या्षतसम्िन्िी हर्यन्त्रण्का ्कार्ुर् र सजायिरू्का सम्भाहवत प्रभाव्का 
िारेमा सचेत हुर्ु पछ्ष। ्ुकर् हर्यन्त्रण वा सजायले िामी िाम्यो व्यवसाय ्कसरी 
िछ्ँछौ भन्े ्ुकरामा प्रहतिन्ि लिाउर् वा सयो ्ुकरा हर्र्ेि िर््ष सक्छ र अत्याहि्क 

ग नया्गतसम्बन्ि पी ग नयन्त्रण र सजायिरू

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
अन्तरा्षह्रिय टे्ि प्रहतिन्ििरू्का हसद्ान्तिरू
हसद्ान्त्का सम्िन्िमा व्यवसाहय्क साझे्दार्कयो परीक्ण
Semperit ्कयो व्यवसाहय्क साझे्दार्कयो परीक्णसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्

p तपाईंले जालसाजपी काय्ग देख्ननुभयो भने आवाज उठाउननुिोस्!
आफ्र्यो सुपरीवेक््कलाई र

internal.controls@semperitgroup.com वा 
(हवत्ीय जालसाजी ्काय्ष भएमा) GroupTreasury.Vienna@
semperitgroup.com वा िाम्यो समस्या ररपयोट्ष िर्ने िटलाइर् 
SemperLine मा ररपयोट्ष िर्ु्षियोस्। शङ््का लािेमा िाम्यो आन्त-
रर्क अर्ुपालर्ा साइट मा उपलब्ि प्रकक्या पूरा िर्ु्षियोस्।

जालसाज पी 

िामी Semperit मा ्ुकर् ैपहर् प्र्कार्कयो जालसाजी ्काय्ष सिर् ि्ददैर्ौँ भने् ्ुकरा 
स्वी्कार िछ्ँछौ। जालसाजी ्काय्ष भर््ेकयो अन्यायपूण्ष वा िरै्कार्रु्ी हवत्ीय, राजर्-ै
हत्क वा अन्य फाइ्दा पाउर् ेजार्ीिझुी िररए्कयो ्कपट, चाल वा हवश्वासिात ियो।

भुक्तार्ी पठाउर्े क्ममा सिैँ  िाम्ा चाँर 
आँिा्का हसद्ान्त पालर्ा िर्ु्षियोस् - ए्क 
जर्ा व्यहक्तले मात्र भुक्तार्ी िर्ने अहि्कार 
क्दर् हमल््दरै्।

सुरक्ासम्िन्िी हिभाइसिरू 
(इलेक्ट्योहर््क टयोर्, ियोङ्िल, आक्द) 
सेयर िर्ु्ष हु्ँदरै्।

p 
या्द राख्ुियोस् - भुक्तार्ी्का सम्िन्िमा द्तु ्कारिािी िरेर 
िलत प्राप्कलाई र्कम पठाउर्ु्कयो साटयो ए्क क्दर् ्ुकरेर सिै 

्करा उहचत तरर्काले पुहष्ट ि्दा्ष राम्यो हुन्छ। अर्ुरयोि िररए्कयो 
्कारिािी हर्हचित रूपमा वैि छर्् भन्े ्ुकरा सिैँ  जाँच िर्ु्षियोस्। 
िामीलाई ्काय्ष्कारी ियोि्षले ्ुकर्ै भुक्तार्ी शङ््कास्प्द जस्तयो लािेमा 
सयो भुक्तार्ी ्काया्षन्वयर् र्िर्ने पूण्ष अर्ुमहत क्दए्कयो छ।

जालसाजपीका प्कारिरू

वाह्य जालसाजपी

• ्कहिले पहर् र्िररए्का ्काम वा अर्ुहचत रूपमा िररए्का ्काम्कयो हिल;
• ह्या्कर, कफहसङ, सामाहज्क इहन्जहर्यररङ; 
• जालसाजी िर्ने व्यहक्तिरू Semperit ्का ्काय्ष्कारी्का भेर् िारण िर्ने र 

भुक्तार्ी िररक्दर् अर्ुरयोि िर्ने (CEO ्कयो जालसाजी);
• जाली भुक्तार्ी िर्ने हर््दनेशर्।

आन्तररक जालसाजपी

पेसाित जालसाजी
भर्े तपाईंले व्यहक्तित फाइ्दा्का लाहि Semperit ्का स्योत वा एसेटिरू 
जार्ीिुझी ्दरुुपययोि िर्ु्ष ियो:
• ्कम्पर्ी्का सामार््कयो ्दरुुपययोि;
• ियो्का क्दर्े ्काय्ष (्ुकर्ै व्यहक्त्कयो हवश्वासमा राहिए्का पैसा वा ्ुकर्ै रयोजिा-

र्दाता्का पैसा्कयो चयोरी वा ्दरुुपययोि)।  

जाली हिहलङ
• ्कम्षचारीले झुटयो इन्भ्वाइस, ्दािी वा ्कहल्पत भुक्तार्ी प्रस्तुत िरेमा;
• आपूर्त्ष्कता्षले िामीलाई जार्ीिुझी िढी शुल््क लिाएमा वा ्कम िुणस्तर्का 

सामार् र सेवािरू क्दएमा िामी सचेत रिर्ु पछ्ष। 

उपलब्ि िराउर्े सम्िन्िमा जालसाजी
• िामीले ्ुकर्ै सामार् वा सेवा िरर्द ि्दा्ष सयो प्रकक्यामा सामेल भए्का िाम्यो 

्कम्षचारीले ्ुकर्ै लु्ेक्कयो हितमा ्काम िर्ु्ष।

संस््थागत एसेटिरू

िाम्ा एसटे र स्योतिरू आन्तरर्क र्ीहतिरूअर्सुार हजम्मेवारी्का साथ प्रययोि 
िरररु् पछ्ष।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
जालसाजी ्काय्ष पत्ा लिाउर्े र त्यस्का िारेमा ररपयोट्ष िर्ने
अहि्कार्का सीहमततािरू
भुक्तार्ीसम्िन्िी सुरक्ा्का सम्िन्िमा माि्ष्दश्षर्

जररवार्ा हतर्ु्ष पर्ने हुर् सक्छ भन्े ्ुकरा जान्ु पर्ने हुन्छ। िामीले िामी ्ुकर्ै सजाय 
वा प्रहतरयोििाट प्रभाहवत व्यवसाहय्क साझे्दारिरूसँि ्कारयोिार ि्ददै छैर्ौँ भन्े 
्ुकरा सुहर्हचित िर्ु्ष पर्ने हुन्छ। 

व्यवसाय्कयो वैिता सुहर्हचित िर््ष्का लाहि िाम्ा व्यवसाहय्क साझे्दारिरूले 
तेस्यो पक्ीय यथयोहचत पररश्रम प्रकक्या पूरा िर्ु्ष पर्ने हुन्छ: Semperit ्कयो व्य-
वसाहय्क साझे्दार्कयो परीक्ण। िाम्ा व्यवसाहय्क सम्िन्ििाट आउर् सके् ्ुकर्ै 
जयोहिम्का िारेमा िामी सचेत छौँ र िल िर्ने तरर्कािरू अपर्ाउँछौँ भन्े ्ुकरा 
सुहर्हचित िर्ु्ष िाम्यो व्यहक्तित र Semeperit ्कयो हित्कयो ्ुकरा ियो।

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/International-Trade-Restrictions.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Business%20Partner%20Check/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrcomppu%2FBusiness%20Partner%20Check%2FRCTP%20Quick%20Start%20Guide%20v2%2E1%20Semperit%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgrcomppu%2FBusiness%20Partner%20Check&p=true&ga=1
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Limits-of-Authority.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/treapu/SitePages/Payment%20Security.aspx
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सटीक बनुकहकगपङ 

िामी िाम्ा व्यवसाय र आर्थ्ष्क अवस्था्कयो प्रहतहिम्ि िर्ने िरी लेिा पुस्त्क र रे-
्कि्षिरू सटी्क रूपमा ्कायम राख्छौँ। ्कारयोिारिरू इमान््दारीपूव्ष्क रे्कि्ष िर्ु्ष र 
िाम्ा रे्कि्षिरू ियोहसयार्का साथ व्यवस्थापर् िर्ु्ष िामी सिै्कयो हजम्मेवारी ियो। 

चार-आँखाका मसद्धान्त 

Semperit मा ्कारयोिार र ्कारयोिारसम्िन्िी रे्कि्षिरू्कयो सटी्कता सुहर्हचित 
िर््ष्का लाहि चार आँिा्का हसद्ान्त अहत मित्तवपूण्ष छ। िामी Semperit ्का 
पक्मा आन्तरर्क र िाह्य रूपमा ्काया्षन्वयर् िर्ने सिै व्यवसाहय्क प्रकक्या र 
्कारिािीिरू ि्दा्ष ययो हसद्ान्त लािू िररए्कयो छ भन्े ्ुकरा सुहर्हचित िर्ु्ष िाम्यो 
हजम्मेवारी ियो। ्कम्तीमा पहर् ्दईु जर्ा प्रहतहर्हिले Semperit Group ्कयो 
्ुकर्ै पहर् तत्वमा िन्िर्पूण्ष प्रभाव पर्ने िरी सिै ्कािजातिरूमा िस्ताक्र िर्ु्ष 
पर्ने हुन्छ।
 
अहि्कार्का सीहमततािरू 
िामी अहि्कार्का सीहमततािरू (LoAs) मा तयोक्कए्का हर्यमिरू लािू र 
पालर्ा िछ्ँछौ। 

LoAs ले Semperit Group ्कयो ्ुकर्ै पहर् ्कार्ुर्ी तत्वहभत्र वा ्ुकर्ै तत्व्कयो 
पक्मा हर्हचित व्यवसाहय्क हर्ण्षयिरू ि्दा्ष हवहभन् संस्थाित स्तरिरू्का लाहि 
अर्ुहम्कयो सीमा तय िछ्षर््। 

LoAs ले आन्तरर्क अर्ुमहत्कयो प्रश्न समावेश िछ्ष।

LoAs Semperit Group ्कयो ्ुकर्ै पहर् ्कार्ुर्ी तत्वहभत्र वा ्ुकर्ै तत्व्कयो 
पक्मा सिै व्यवसाहय्क हर्ण्षयिरू ि्दा्ष लािू हुन्छ। LoAs Semperit ्का सिै 
्कम्षचारी र Semperit हभत्र वा यस्कयो पक्मा सिै व्यवसाहय्क हर्ण्षयिरू िर्ने 
हजम्मा क्दइए्का अन्य व्यहक्त्का लाहि लािू हुन्छ। 

LoAs व्यवस्थापर््का तत्व-हवहशष्ट हर्यमिरूमा सहमष्ट िररर्ु पछ्ष।

आन्तर रक ग नयन्त्रणसम्बन्ि पी ग नयमिरू 

व्यवस््थापनका गनयमिरू (RoMs)

Semperit Group ्का िरे्क सािारण प्रिन्ि्कले िाह्य प्रहतहर्हि (जस्तै, 
सम्झौतामा िस्ताक्र िरेर) तयो्ेकर व्यवस्थापर््का हर्हचित हर्यमिरू हर्िा्षरण 
िररए्का छर्् (सम्िहन्ित समूिसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्िरू पालर्ा िरी) भन्े ्ुकरा 
सुहर्हचित िर्ु्ष पर्ने हुन्छ।

आन्तररक गनयन्त्रणसम्बन्िपी प्णालपीिरू (ICS)

िण्ि, क्ेत्र वा साइज जहतसु्ैक भए तापहर् िरे्क Semperit ्कयो तत्वमा ICS 
लािू िररए्कयो हुन्छ। पररणाम स्वरूप, जाहिरमा जुर्सु्ैक प्द भए तापहर् सिै प्र-
कक्या्का ि्कमा र सिै ्कम्षचारीिरूले सम्िहन्ित आन्तरर्क हर्यन्त्रणिरू पालर्ा 
िर्ु्ष पर्ने हुन्छ। सिै जर्ाले आन्तरर्क हर्यन्त्रण्का िारेमा सरयो्कार राख्ु पर्ने 
हुन्छ। िास िरी आन्तरर्क हर्यन्त्रणिरू्कयो प्रभाव्कारीता सुहर्हचित िर्ने सम्ि-
न्िमा आन्तरर्क अहिट्कयो सुपरीवेक्णिमयोहजम सािारण हर्रीक्ण िररन्छ।

यिहप, सिै जर्ाले ्ुकर्ै पहर् आन्तरर्क हर्यम र हर्यमिरू्कयो उल्लङ्िर््का 
िारेमा ररपरयो्ट िर््ष्का लाहि सम्प्क्ष  िर्ने ्ुकर्ै पहर् तरर्का अपर्ाउर्ु पर्ने हुन्छ।

आफ्र्यो सुपरीवेक््कलाई जार््कारी क्दर्ुियोस् र internal.controls@
semperitgroup.com लाई ररपयोट्ष पठाउर्ुियोस्। तपाईं पत्र पठाउर् 
SemperBox वा अर्लाइर्मा ररपयोट्ष िर््ष SemperLine (हलहित ररपयोट्ष 
वा टेहलफयोर् ्कल) प्रययोि िर््ष सकु्हुन्छ वा तपाईं (+४३ १ ७९७७७२४०) वा 
्कल िर््ष वा अर्ुपालर्ा हवभाि (compliance@semperitgroup.com) मा 
इमेल पठाउर् सकु्हुन्छ।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
अहि्कार्का सीहमततािरू
उपलब्ि िराउर्े सम्िन्िमा माि्ष्दश्षर्िरू
आन्तरर्क हर्यन्त्रणसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Limits-of-Authority.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC86E05C4-0497-45AD-904E-A6ED345D4BDE%7D&file=QP%20B%20G%201104.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://semperit.sharepoint.com/sites/gqm/qms/partb/QP%20B%20G%201135.docx
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िामी ्कम्पर्ी र ्कार्ुर््कयो हितमा पार्दशशी रूपमा ्काम िरेर ्ुकर्ै पहर् सा-
व्षजहर््क अर्ुसन्िार् िर््षमा सिायता िछ्ँछौ। यस्ता साव्षजहर््क अर्ुसन्िार््का 
सम्िन्िमा सिै हववरण वा यस्ता अर्ुसन्िार््का ्दायराहभत्र पर्ने प्रकक्यािरू यिाँ 
उपलब्ि छर््: समर्प्षत साव्षजहर््क अर्ुसन्िार्सम्िन्िी माि्ष्दश्षर्। 

साव्गजगनक अननुसन्िानिरू साइबर सनुरक्षा, ्ेडटासम्बन्िपी सनुरक्षा
र संवेदनर्पील जानकारी

Semperit सम्िन्िी सिै जार््कारी Semperit ्का सम्िन्िमा मात्र हुर्ु पछ्ष। 

यस्ता सिै जार््कारी हिफल्ट रूपमा ियोप्य माहर्न्छ र सुरहक्त राहिर्ु पछ्ष। 
िाहिर िुलासा िररर्े ्ुकर्ै पहर् जार््कारी थप िुलासा िर्ु्षअहि सयो ्काय्ष िर्ने 
अर्ुमयो्दर् पाउर्ु पर्ने हुन्छ।

Semperit ्कयो जार््कारी र िाम्ा ्कम्षचारी, ग्ाि्क र स्टे्कियोल्िर्का ियोप्य तथा 
व्यहक्तित जार््कारी सुरहक्त राख्ु िामी सिै्कयो हजम्मेवारी ियो। आफ्र्यो ्काम्का 
्दाहयत्विरू पूरा िर््ष चाहिर्े व्यहक्तित िटेा मात्र प्रययोि िर्ु्षियोस्। सिै व्यहक्तित 
िटेा ्किाइ्का साथ ियोप्य राख्ुियोस् र सुरहक्त िरर्काले व्यवस्थापर् िर्ु्षियोस्।

िुलासा भएमा वा िराएमा िाम्यो ्कम्पर्ी, ्कम्षचारी, तेस्यो पक् र ग्ाि्किरू्का 
लाहि अत्याहि्क र््कारात्म्क प्रभाव पार््ष सके् टे्िसम्िन्िी ियोप्य र व्यवसायस-
म्िन्िी हर्हचित जार््कारी्कयो थप सुरक्ा िर्ु्ष पर्ने हुन्छ (जस्तै इहन्क्प्ट िर्ने)। IT 
हवभािले तपाईंलाई इहन्क्प्सर् िाल्र्े उपयुक्त टुल र माप्दण्ििरू्का सम्िन्िमा 
मद्दत िर्ने छ।

िामीलाई सिै IT संस्थाित िुणस्तरसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्, िटेा्कयो सुरक्ासम्िन्िी, 
प्रावहि्क र संस्थाित उपाय र साइिर सुरक्ासम्िन्िी र्ीहत, माि्ष्दश्षर् र हर््दने-
शर्िरू्का िारेमा थािा छ र िामी ती ्ुकरािरू्कयो सम्मार् िछ्ँछौ। 

Semperit ले व्यहक्तित िटेा र ियोपर्ीयता्कयो सुरक्ा िछ्ष। िामी िटेा सुरक्ा-
सम्िन्िी हर्यमर् र ्कार्ुर् पालर्ा िरी सिै व्यहक्तित िटेा र जार््कारी प्रकक्या 
िछ्ँछौ। िाम्ा उप्करणिरूमा भण्िार िररए्का िाम्ा सिै हर्जी जार््कारीले हव-
द्मार् माि्ष्दश्षर्िरू पालर्ा िरे्का छर्् भन्े ्ुकरा पुहष्ट िर्ु्ष िाम्यो हजम्मेवारी 
ियो। तपाईं data.privacy@semperitgroup.com र cybersecurity@
semperitgroup.com लाई िटेा्कयो उल्लङ्िर््का िारेमा ररपयोट्ष िर््ष सकु्-
हुन्छ।

p 
िामीले ्कम्पर्ी छाड्र्े हर्ण्षय िरे तापहर् 
Semperit ्कयो जार््कारी सुरक्ा राख्े िाम्यो 

हजम्मेवारी जारी रिन्छ। िामीले यस्ता अवस्थामा 
Semperit ्कयो जार््कारी सुरहक्त राख् जार््कारी राख्ु 
पछ्ष र सयो जार््कारी ्कसैसँि पहर् सेयर िर्ु्ष हु्ँदरै्।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
साव्षजहर््क अर्ुसन्िार्िरूसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्/साँझ्कयो िेलामा िररर्े छापा

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
िटेा्कयो सुरक्ासम्िन्िी माि्ष्दश्षर्
अहन्तम-प्रययोि्कता्षसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्
मयोिाइल हिभाइससम्िन्िी माि्ष्दश्षर्
्कािजातिरू्कयो विशी्करण

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Data%20Privacy.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B99B89984-9A82-4FAC-B325-4932E9485173%7D&file=QP%20B%20G%207307.docx&action=default&mobileredirect=true&CID=E30F46FD-E2F2-471A-AC2D-715C260193A0&wdLOR=c5F1AA8AA-9274-4832-BB2B-4621B2ED5274
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7DC235AC-4839-4EC0-B104-074206F4EC29%7D&file=QP%20B%20G%207306.docx&action=default&mobileredirect=true&CID=73CB6835-1527-448F-A972-6C5AC61E9D9B&wdLOR=cF80863C3-BA80-40D3-9305-E926F2C130DC
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAC962E21-267D-4785-83CA-115BBCC1DAB3%7D&file=QP%20B%20G%201101.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=ebd7468e-823f-4e85-9b94-da87a2cd4f65
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िामपी मागनस र वातावरणको जजम्मेवारी जलन््छौँ

िाम्ा समाजिरूले िाल हवहभन् ठुला चुर्ौतीिरू सामर्ा ि्ददै छर्् र तीमध्ये 
सिैिन््दा प्रथम र अहग्म चुर्ौती भर्े्कयो जलवायु पररवत्षर् र यस्का जयोहिम र 
पररणामिरू हुर््। चकक्य अथ्षतन्त्र (वा चकक्यता) ्कयो हसद्ान्त भर्े्कयो जलवायु 
पररवत्षर्सँि ए्क्दमै सम्िहन्ित सिैभन््दा मित्तवपूण्ष हवर्यमध्ये ्दयोस्यो स्थार्मा 
रि्ेकयो हवर्य ियो; यसमा ्कच्चा सामग्ी्कयो छर्ौट, स्योतिरू्कयो प्रययोजर् र रर्कभर 
िर्ने क्मता जस्ता हवहभन् हवर्यिरू्का समावेश हुन्छ। तर समािार् िररर्ु 
पर्ने प्रश्निरूले वातावरणीय प्राचलिरूसँि मात्र सम्िहन्ित छेर्र््। ती प्रश्निरू 
जलवायु पररवत्षर् र हवश्वभर स्योत्कयो िढ््दयो प्रययोजर्िाट पररणाहमत सामाहज्क 
पररणामिरूसँि पहर् सम्िहन्ित छर््। वातावरणीय सान््दर्भ्ष्क चुर्ौतीिरूभन््दा 
अहतररक्त र वातावरणीय ्कार्ुर् र हर्यमिरू पालर्ा िर्ने ्ुकराभन््दा अहतररक्त 

हदगोपन

Semperit का ESG माग्गदर््गन गनने मसद्धान्तिरू

Semperit ले स्दवै िकढरिर्े असमार्ता र जर्साहङ्ख्य्की पररवत्षर््का जरट-
लतासहित सामाहज्क चुर्ौतीिरूमा ध्यार् क्दन्छ र स्कारात्म्क ययोि्दार् िर््ष्का 
लाहि उदे्दश्यमूल्क िहतहवहििरू आरम्भ िछ्ष।

क्दियोपर््कयो क्ेत्रमा सफलता िाहसल िर््ष समग् रूपमा सयोच्र्ु, सचेतर्ा िढाउर्ु 
(सिै सान््दर्भ्ष्क स्टे्कियोल्िरिरूमाझ) र ्ुकर्ै पहर् हवर्य ब्या्किर््षरमा रालिँ्दरै् 
भन्े ्ुकरा सुहर्हचित िर्ु्ष पर्ने हुन्छ। िाम्ा िहतहवहि र समािार््का साथै िाम्ा 
उत्पा्दर्िरूले वत्षमार् र भहवष्य्का लपँढीिरू्का लाहि अवसरिरू हसज्षर्ा िर्ने 
्काय्षमा सेवा पुर्याउँछर््।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
क्दियोपर्

वातावरण (E)

िाम ी ह र्रन्तर रूपमा िाम्ा 
जलवायु सुरक्ासम्िन्ि ी र 

वातावरण ीय िह तह वह ििरू 
सुिार िर्ने प्रयास िर ररिन्छौँ।

र्ासन प्णाल पी (G)

िाम ी व्यवसाय्का र्ैह त्कता 
र क ्दियो आपूर् त्ष चेर् व्यवस्था-
पर््का ह सद्ान्तिरू पालर्ा 

िछ्ँछौ।

सामाज जक (S)

िाम ी ्काम िर्ने स्वस््थ्य र सुरह क्त 
वातावरण िताउर्,े समावेश ी्कर-

ण्कयो संस््ृकह त र मार्व अह ि्कार्कयो 
सम्मार् िर्ने ्काय्षलाई समथ्षर् िछ्ँछौ।

https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/
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Semeprit हवश्वव्यापी ्कम्पर्ी भए्का र्ाताले यसले क्दियोपर् आर्थ्ष्क 
हव्कास्का हसद्ान्तिरू पालर्ा िछ्ष। िामी िाम्यो ्कम्पर्ी्का मान्यता, हवचार 
र हसद्न्तािरू पालर्ा ि्ददै ए्क अ्का्ष, समाज र वातावरणप्रहत हजम्मेवारी 
व्यविार र सम्मार्पूव्ष्क अन्तर्क््ष या िछ्ँछौ। िामी िाम्ा हित्का समूििरूप्रहत 
हजम्मेवारी रूपमा ्काम िछ्ँछौ।

Semperit लाई वातावरण सुरक्ा िर्ने आफ्र्यो हजम्मेवारी्का िारेमा थािा छ 
र ययो लािूययोग्य वातावरणीय ्कार्ुर् र हर्यमर्िरू पालर्ा िर््षमा प्रहतिद् छ। 
यी ्ुकरा िाम्ा उत्पा्दर् र प्रकक्यािरूमा लािू हुन्छ। िामी व्यवस्थापर्सम्िन्िी 
उपयुक्त उपाय र अत्यािुहर््क प्रहवहि अपर्ाएर सुरहक्त र स्वस््थ्य ्काय्षस्थल 
प्र्दार् िर््ष, वातावरण सुरक्ा िर््ष, ऊजा्ष र प्रा्ृकहत्क स्योत्कयो संरक्ण िर््ष 
र प्र्दरू्ण र्िर््ष चािन्छौँ। Semperit वातावरणीय असर स्ेकसम्म न्यूर् 
िर्ाउर्मा ईच्छु्क छ। 

सिै िण्िमा प्रा्ृकहत्क स्योत्कयो प्रभाव्कारी र र्ीहतज् प्रययोजर् िर््ष उच्च रूपमा 
प्राथहम्कता क्दइए्कयो छ। िामी ्कच्चा सामग्ी र ऊजा्ष्कयो िपत ्कम िर््ष र 
स्ेकसम्म ्कम फयोियोर र रद्दी सामार् उत्पा्दर् िर्ने लक्षय राख्छौँ।

िामी हजम्मेवार प्राहि्करणले अर्ुमयो्दर् िरेअर्ुसार मात्र वायु, जल र मल 
प्रययोि िछ्ँछौ। उत्पा्दर्सम्िहन्ि सुहविािरू्कयो हर्मा्षण, सञ्ालर्, पररमाज्षर् 
वा हवस्तारमा पहर् यिी माप्दण्ि लािू हुन्छ। िामी प्दाथ्षिरू्कयो िैर्कार्ुर्ी 
चुिावट रयोके् सक््दयो प्रयास िछ्ँछौ। 

िामी ्कार्ुर्ी प्राविार्िरू पालर्ा िरी फयोियोर व्यवस्थापर् िछ्ँछौ। तेस्यो पक््का 
सेवािरू प्रययोि िररर्े अवस्थामा िामी ती सेवािरूले वातावरणीय हर्यमर् 
पालर्ा िछ्षर्् र िाम्ा आन्तरर्क माप्दण्ििरू पूरा िछ्षर्् भन्े ्ुकरा सुहर्हचित 
िछ्ँछौ। 

िामी सिैँ  ितरर्ा्क रसायहर््क र अन्य प्दाथ्षिरू साविार्ी्का साथ व्यवस्थापर् 
िछ्ँछौ। Semperit ले लािूययोग्य अवस्थामा िाम्ा उत्पा्दर्िरू हजम्मेवारी्का 
साथ उत्पा्दर्, प्रययोि र व्यवस्थापर् िररन्छ भन्े ्ुकरा सुहर्हचित िर््ष REACH 
(्दता्ष, मूल्याङ््कर् र रसायर््कयो प्रमाणी्करण) उदे्दश्यलाई सिययोि र यस्कयो 
पालर्ा िछ्ष। Semperit िाउर्हस्ट्म प्रययोि्कता्ष भए्काले िाम्यो एउटा मुख्य 
प्राथहम्कता भर्े्कयो सिै रसायहर््क प्दाथ्षिरू पूव्ष ्दता्ष िररए्का छर्् भन्े 
्ुकरा सुहर्हचित िर्ु्ष ियो। िामी िाम्ा उत्पा्दर्िरूमा प्रययोि िररर्े रसायहर््क 
प्दाथ्षिरू्का िारेमा सिै आवश्य्क जार््कारी प्राप्त िर््ष्का लाहि िाम्ा ग्ाि्क 

स्वास््थ्य, सनुरक्षा, वातावरण र गनुणस्तर

र आपूर्त्ष्कता्षिरूसँि िररर्े सि्काय्षसहित REACH हर््दनेशर्िरू पुहष्ट िर््ष्का 
ालहि सिमहत जर्ाइए्कयो ्काय्ष्का ि्कमा हसफाररसिरू प्र्दार् िर्ने राह्रिय र 
EU प्लेटफम्षिरूसँि र्हज्किाट सि्काय्ष िछ्ँछौ। तपाईंलाई थप जार््कारी 
चाहिएमा ्ृकपया िामीलाई reach@semperitgroup.com मा सम्प्क्ष  िर््ष 
र्हिहच््कचाउर्ुियोस्। 

िाम्ा वातावरणीय माप्दण्ििरू िाम्ा सिै व्यवसाहय्क साझे्दारिरू्का 
लाहि पहर् लािू हुन्छ। िामी िाम्ा आपूर्त्ष्कता्ष र व्यवसाहय्क साझे्दारिरूले 
सम्भाहवत सवदोच्च माप्दण्ििरू पालर्ा िछ्षर््, आफ्र्यो पया्षवरणीय छाप 
(सामग्ी, ऊजा्ष, उत्सज्षर् र जल) ्का िारेमा सचेत छर््, प्रभाव्कारी छर्् र सिै 
्कार्ुर्ी आवश्य्कतािरू पूरा िछ्षर्् भन्े ्ुकरा अपेक्ा िछ्ँछौ।

स्वास््थ्य र सुरक्ा भर्े्का मुख्य उत्र्दाहयत्विरू हुर्् र ्कहिले पहर् जयोहिममा 
पर्ु्ष हु्ँदरै्। ती ्ुकरािरूले र्ै िामीले Semperit मा िर्ने सिै ्ुकरालाई सञ्ालर् 
िछ्ष। िामी ्कम्षचारीिरू सिैभन््दा मूल्यवार्् एसेटिरू िौँ। िाम्ा सीप, साम्थ्य्ष, 
सृजर्शील र पररवत्षर् स्वी्कार िर्ने स्वेच्छाले िाम्यो ्कम्पर्ी वृहद् िर्ने र्याँ 
अवसरिरू प्र्दार् िरे्कयो छ। िरे्क ्कम्षचारीले आफ्र्ा क्मता हव्कास िर््ष सके् 
स्कारात्म्क वातावरण पाउर्ु Semperit ्कयो लाहि मित्तवपूण्ष छ। िामी सिैँ  
सुरक्ालाई प्राथहम्कता क्दन्छौँ र जयोहिमिरू हर्िा्षरण र ्कम िर्ने र ्दिु्षटर्ािरू 
रयोके् ("शून्य ्दिु्षटर्ा" ्कयो परर्कल्पर्ा्का साथ) उ पयुक्त उपायिरू अपर्ाएर 
्काम िर्ने स्वस््थ्य र सुरहक्त वातावरण सुहर्हचित िर््ष प्रहतिद् छौँ। Semperit 
ले स्वास््थ्य र सुरक्ा ययोजर्ा प्रस्ताव िछ्ष र सयो ययोजर्ा मा्कने ट्का समार् 
्कम्पर्ीिरू्का समार् चलर्सँि हमल्छ। यस्का साथै, िामी सिै ्कम्षचारीिरूलाई 
स्वास््थ्य र सुरक्ासम्िन्िी उपयुक्त जार््कारी र ताहलम्का साथै व्यहक्तित 
सुरक्ासम्िन्िी उप्करण सुहर्हचित िछ्ँछौ। िामीले पेसाित चयोट र रयोि न्यूर्तम 
राख्े लक्षय िर्ाए्का छौँ। 

िाम्यो स्वास््थ्यसम्िन्िी र्ीहत िाम्ा ्कम्षचारीिरू्का ्काम िर्ने शारीरर्क, 
मर्योवैज्ाहर््क र सामाहज्क अवस्था सुिार िर्ने ्काय्षमा लहक्त िररए्कयो छ।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
Semperit ्कयो स्वास््थ्य, सुरक्ा, वारावरण र िुणस्तरसम्िन्िी र्ीहतिरू

https://semperit.sharepoint.com/sites/gqm/qms/SitePages/Policies%20and%20code%20of%20conduct.aspx
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िामी Semperit ्का हिस्सा भए्काले िामीले साव्षजहर््क रूपमा राय व्यक्त ि्दा्ष 
(िामीसँि ्कम्पर्ी्का पक्मा ियोल्र्े अहि्कार भए्कयो ियोस् वा र्ियोस्) िामीलाई 
सिैँ  ्कम्पर्ीसँि सम्िद् िराइर् सक्छ। िाम्यो ्दश्ष्कले प्रायः जसयो Semperit ्कयो 
औपचारर्क ्कथर् र Semperit ्कयो ्कम्षचारीले अहभव्यक्त िरे्कयो ्ुकर्ै रायहिच 
फर्क छुटाउर्े प्रयास ि्ददैर्। िामीले साव्षजहर््क रूपमा भन्े सिै ्ुकराले िाम्यो 
्कम्पर्ी, ्कम्षचारी, ब्ान्ि र िामी आफँैलाई व्यहक्तित रूपमा प्रभाव पार््ष सक्छ। 
त्यसै्कारण, िामीले हववा्दास्प्द हवर्यिरू्का िारेमा ्कमेन्ट ि्दा्ष साविार्ी 
अपर्ाउर्ु पछ्ष। यस प्रसङ्िमा िररर्े ्ुकर्ै पहर् कक्या्कलाप्का साथै िुलासा 
िररर्ु पर्ने ्ुकर्ै पहर् जार््कारी ग्ूप्कयो ब्ान्ि व्यवस्थापर् हवभाि्का साथ समन्वय 
िररर्ु पछ्ष।

साव्षजहर््क्का रूपमा विशी्करण िररए्का जार््कारी मात्र िाहिर िुलासा िर््ष 
सक्कन्छ र ्कम्पर्ी्का औपचारर्क प्रवक्तािरुले मात्र ्कम्पर्ी्का पक्मा ियोल्र् 
सक्छर््।

बाह्य सञ्ार सामाजजक सञ्ाल 

Semperit ले सामाहज्क सञ्जाल प्रययोि िर्ने सिै जर्ा्कयो अहि्कारलाई सम्मार् 
िछ्ष तर सामाहज्क सञ्जाल्का िहतहवहििरू ्कहिले पहर् पुण्ष रूपमा ियोप्य र्हुर्े 
भए्काले िामीले सञ्ार्का यस्ता च्यार्लिरू ियोहसयारी्का साथ प्रययोि िर्ु्ष 
पर्ने हुन्छ। िामीले जुर्सु्ैक प्लेटफम्ष (जस्तै, LinkedIn, Twitter, Facebook) 
प्रययोि िरे तापहर् िामीले िाम्ा मान्यता र र्ीहतिरूअर्ुसार िहतहवहि िर्ु्ष 
पर्ने हुन्छ। िामीले सामाहज्क सञ्जालमा िम्ष वा राजर्ैतहर््क माहमला जस्ता 
हववा्दास्प्द हवर्यिरू्का िारेमा ्कमेन्ट ि्दा्ष साविार्ी अपर्ाउर्ु पछ्ष। िामीले 
िाम्यो आफ्र्ै प्रती्क र/वा िाम्यो ्कम्पर्ी्कयो प्रती्कलाई र््कारात्म्क रूपमा प्रभाव 
पार््ष सके् ्ुकरािरू पयोस्ट िर्ु्ष हु्ँदरै्।

िामी िाम्यो रयोजिारी सम्झौता र यसमा समावेश िररए्का ियोप्यता्का ्दाहयत्व-
िरू िामीले सामाहज्क वेिमा िर्ने िहतहवहिमा पहर् लािू हुन्छ भन्े ्ुकरा या्द 
राख्छौँ। िामीले सामाहज्क सञ्जाल्का च्यार्लमा ्कम्पर्ी्का आन्तरर्क िटेा र 
जार््कारी सेयर िर्ु्ष हु्ँदरै्। यस्ैक ्कारणला लाहि, िामीले ्कहिले पहर् िाम्यो 
सामाहज्क सञ्जाल्कयो प्रयोफाइलमा साव्षजहर््क रुपमा उपलब्ि र्िराइए्कयो ्ुकर्ै 
पहर् जार््कारी प्र्काहशत िर्ु्ष हु्ँदरै्। 

िामी ्कहिले पहर् सामाहज्क सञ्जालमा साव्षजहर््क रूपमा सामाहज्क सञ्जा-
लमा आन्तरर्क िुर्ासयो वा आलयोचर्ा व्यवस्थापर् ि्ददैर्ौँ वा आन्तरर्क हव-
वा्दिरू िुलासा ि्ददैर्ौँ। िामी िरु यस्ता ्ुकरािरूलाई िाम्ा सुपरीवेक््क र/
वा सम्प्क्ष  व्यहक्त ्किाँ समन्वय िछ्ँछौ र Semeprit ्कयो सञ्ार च्यार्लिरू 
(SemperLine) प्रययोि िछ्ँछौ।

साथै, िामी ियोपयोर्ीयता र प्रहतहलहप अहि्कारसम्िन्िी ्कार्ुर्िरू पालर्ा 
िर््षमा पहर् ख्याल राख्छौँ। िामी िामीसँि जार््कारी प्र्काहशत िर्ने पया्षप्त 
अहि्कार र्भए्का ्ुकर्ै पहर् जार््कारी (िटेा, फयोटयो वा हभहिययो) प्र्काहशत 
ि्ददैर्ौँ। Semperit ले स्वाहमत्व िर्ने सामग्ी (उ्दािरण्का लाहि, लयोियो) प्रययोि 
िर््ष िामीले ग्ूप्कयो ब्ान्ि व्यवस्थापर्िाट सिमहत प्राप्त िर्ु्ष पर्ने हुन्छ। िामीले 
ययो लयोियो हर्जी वा आर्थ्ष्क उदे्दश्य्का लाहि प्रययोि िर्ु्ष हु्ँदरै्। 

िामीलाई ्ुकर्ै हर्हचित प्रश्न, हवर्य वा सामाहज्क सञ्जाल्कयो पयोस्टमा Semperit 
ले ्कम्पर्ी्का रूपमा जवाफ क्दर्ु पछ्ष जस्तयो लािेमा िामी आफँै जवाफ द्द्ँदरै्ौँ 
तर यसलाई ग्ूप्कयो ब्ान्ि व्यवस्थापर् ्किाँ लैजान्छौँ।

p िामी ्कार्ुर् पालर्ा िछ्ँछौ र िामीले प्र्काहशत 
िरे्का ्ुकरा्का लाहि िामी आफँै हजम्मेवार छौँ 

भन्े ्ुकरा्का िारेमा सचेत िछ्ँछौ र त्यसै्कारण िामीले 
असल हववे्क प्रययोि िर््ष पछ्ष। िामी अन्य ्कम्षचारी-
लाई थ्का्षउर्, उत्पीिर् िर््ष वा भे्दभाव िर््ष्का लाहि 
सामाहज्क सञ्जाल्कयो प्रययोजर् ्कहिले पहर् सिर् ि्ददैर्ौँ 
भन्े ्ुकरा िामीले िुझे्का छौँ।

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
सामाहज्क सञ्जालसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्िरू
्कािजातिरू्कयो विशी्करण

िामी हजम्मेवार रूपमा सञ्ार िछ्ँछौ र िामी यस 
प्र्कार्का सञ्ारले मा्कने टमा पर्ने असर्का िारेमा 
सचेत छौँ।
p

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcompu/Manuals/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrcompu%2FManuals%2FGuidelines%20to%20Social%20Media%20Behaviour%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgrcompu%2FManuals
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िामी सिै ्कम्षचारीिरूले िाम्ा मान्यता, लािूययोग्य ्कार्ुर्ी प्राविार्, व्यव-
साहय्क अिण्िता, ययो आचरसंहिता र अन्य आन्तरर्क माि्ष्दश्षर्, र्ीहत र प्र-
कक्यासम्िन्िी माप्दण्ििरू पालर्ा िछ्षर्् भन्े ्ुकरा्कयो अपेक्ा राख्छौँ। िामीले 
हवद्मार् हर्यम र हर्यमर्िरू पालर्ा िररए्का िण्िमा मात्र ्कम्पर्ी र यस्का 
्कम्षचारी र व्यवसाहय्क साझे्दारिरूिाट क्हत पन्छाउर् सक्छौँ। त्यसै्कारण 
तपाईं असमार्ता वा उल्लङ्िर्िरु समयमा र्ै पहिचार् िर््ष र तुरुन्तै ररपयोट्ष 
िर््ष्का लाहि हजम्मेवार हुर्ुहुन्छ। 

Semperit ले व्यवसाहय्क साझे्दार, ग्ाि्क र अन्य स्टे्कियोल्िरिरूले ररपयोट्ष 
िरे्का आरयोपिरूलाई अहत मित्तव क्दन्छ। 

समस्या ररपयोट्ष िर्ने प्रकक्या भर्े्कयो भ्रष्टाचार, जालसाजी, िुसियोरी, पैसा र 
स्योत्कयो ्दरुुपययोि र अन्य ्दरुाचारिरू हचन्े, पत्ा लिाउर्े र रयोके् प्रभाव्कारी 
उपाय ियो। 

म कसरी आवाज उठाउन सक््छनु ?

तपाईं ्ुकर्ै िलत ्काय्ष्का िारेमा ररपयोट्ष िर््ष, हचन्तािरू व्यक्त िर््ष वा ्ुकर्ै प्रश्न 
सयोध्न चािर्ुहुन्छ तर सञ्ार िर्ने सामान्य तरर्का अपर्ाउर् र्सके् अवस्थामा 
SemperLine (िाम्यो सरुहक्त वेि पयोट्षल) वा SemperBox (हुला्की पत्र पठाउर्) 
प्रययोि िर््ष सकु्हुन्छ वा िामीलाई compliance@semperitgroup.com  
मा इमेल पठाउर् सकु्हुन्छ। 

तपाईं आफू वा अरूमाहथ िररए्कयो ्ुकर्ै पहर् िलत ्काय्ष, िटर्ा वा उल्लङ्ि-
र््का िारेमा ररपयोट्ष िर््ष्का लाहि जुर्सु्ैक च्यार्ल प्रययोि िर््ष सकु्हुन्छ। तपाईं 
चािर्ुहुन्छ भर्े आफ्र्यो र्ाम र्िुलाउर् सकु्हुन्छ तर तपाईंले आफ्र्यो पहिचार् 
िुलाउर्े हर्ण्षय हलर्ुभययो भर्े तपाईं्कयो ररपयोट्ष ्दढृ रूपमा ियोप्य रिर्े छ भन्े 
्ुकरा सुहर्हचित िररए्कयो छ। 

िामी ियोप्यता्का साथ र अर्ुरयोि िररए्का अवस्थामा र्ाम र्िुलाइ्कर्ै सक््दयो 
ियोहसयार भएर तपाईं्कयो माहमला सम्िाल्र्े छौँ भन्े ्ुकरा्का िारेमा तपाईं सु-
हर्हचित हुर् सकु्हुन्छ।

SemperBox — िामपीलाई पत्र पठाउननुिोस्

SemperBox तपाईं्कयो उत्पा्दर््कयो क्ेत्रमा पहर् उपलब्ि छ। स्थार्ीय अर्ुपा-
लर्ा्का समन्वय्किरूलाई मात्र प्रययोि िर्ने अर्ुमहत क्दइए्कयो छ। 

SemperLine — िटलाइन

िामी ्ुकर्ै पहर् िलत ्काय्ष्का िारेमा ररपयोट्ष िर््ष SemperLine (िाम्यो अर्-
लाइर् सुरहक्त वेि पयोट्षल) प्रययोि िर््ष सक्छौँ। “SemperLine” प्रययोि िर््ष 
सहजलयो, सुरहक्त र ियोप्य छ। यसलाई जुर्सु्ैक िेला सिै ्कम्षचारीिरू्का साथै 
िाह्य पक्िरूले पहर् प्रययोि िर््ष सक्छर््। 

िामपीलाई इमेल पठाउननुिोस् वा कल गननु्गिोस्

तपाईं जुर्सु्ैक िेला िाम्यो अर्ुपालर्ा हवभािमा ्कल िर््ष वा िामीलाई इमेल 
पठाउर् सकु्हुन्छ। तपाईं यस तरर्काले आफ्र्यो र्ाम िुलाउर्े हर्ण्षय हलर् सकु्हु-
न्छ। िामी ्ुकर्ै पहर् अवस्थामा तपाईं्का हचन्ता वा ररपयोट्ष ्किाइ्का साथ ियोप्य 
र उहचत रूपमा व्यवस्थापर् िररन्छ भन्े ्ुकरा सुहर्हचित िर्ने छौँ। 
इमेल: compliance@semperitgroup.com। 

म माग्गदर््गन प्ाप्त गन्ग किाँ जान सक््छनु ? 

तपाईंलाई आफूले िम््की पाए्कयो जस्तयो लािेमा वा ्कसैले तपाईंलाई जिरजस्ती 
िाम्ा र्ीहत वा ्कार्ुर्िरू्कयो उल्लङ्िर् िर््ष लिाएमा िामीलाई सम्प्क्ष  िर््ष 
र्हिहच््कचाउर्ुियोस्।

तपाईंलाई ्कसरी व्यविार िर्ने भन्े ्ुकरा थािा छैर् भर्े आफ्र्यो लाइर् प्रिन्ि्क 
वा अर्ुपालर्ा हवभाि (compliance@semperitgroup.com) मा सम्प्क्ष  
िर्ु्षियोस्।

आवाज उठाउननुिोस्! 

्थप जानकारी चाहिएमा कृपया पढ्ननुिोस्:
SemperLine समस्या ररपयोट्ष िर्ने प्रणालीसम्िन्िी माि्ष्दश्षर्
SemperLine माफ्ष त िलत ्काय्ष्का िारेमा ररपयोट्ष िर्ु्षियोस्

िामपीले आवाज उठायौँ भने के हुन््छ?

अर्ुपालर्ा हविािले माहमला्कयो हवश्ेर्ण िर्ने छ, सयो माहमला्का िारेमा अर्ु-
पालर्ा ियोि्षलाई जार््कारी िराउर्े छ र सम्भाहवत िल्का िारेमा सल्लाि क्दर्े 
छ। अर्ुपालर्ा ियोि्षले सयो माहमला ्कसरी व्यवस्थापर् िर्ने भन्े ्ुकरा्कयो हर्ण्षय 
हलर्े छ र आन्तरर्क अर्ुसन्िार् सुरु िर््ष सक्छ। आन्तरर्क अर्ुसन्िार् समूिले 
ियोप्यता ्कायम राख्े र समस्या ररपयोट्ष िर्ने व्यहक्तलाई प्रहतरयोििाट सुरक्ा िर््ष 
िहन्ित हुन्छ।

अननुसन्िान गनने रिममा गोप्यता र बेनामपी रूप कायम राजखन््छ?

्ुकर्ै पहर् अर्ुसन्िार् प्रकक्याले ियोप्यता, व्यवसाहय्कता, स्वतन्त्रता, साम्थ्य्ष, 
हर्ष्पक्ता, पक्पात रहित, प्रहतरयोि्कयो रयो्कथाम र अर्ुरयोि िरेिापत (जस्तै 
SemperLine वा SemperBox प्रययोि ि्दा्ष) ियोप्यता्कयो संरक्णसम्िन्िी 
हसद्ान्तिरू पालर्ा िछ्ष।  

िामपी समस्या ररपोट्ग गनने व्यधक्त हँुदा िाम्ो सनुरक्षा गररन््छ? 

Semperit ले प्रहतरयोिहवरुद् असल हवश्वासमा आवाज उठाउर्े ्ुकर्ै पहर् 
समस्या ररपयोट्ष िर्ने व्यहक्त्कयो सुरक्ा िछ्ष। तपाईंले ्ुकर्ै प्र्कार्कयो प्रहतरयोि 
सामार् िर्ु्षभययो भर्े ्ृकपया तुरुन्तै compliance@semperitgroup.com 
मा सम्प्क्ष  िर्ु्षियोस्।

िामपी कसरी आवाज उठाउन सक््छौँ?

तपाईं हर्म्न व्यहक्त वा हवभािलाई 
सम्ियोिर् िर््ष सकु्हुन्छ:
1. तपाईं्कयो लाइर् प्रिन्ि्क
2. अर्ुपालर्ा हवभाि: compliance@

semperitgroup.com
3. मार्व स्योत हवभाि
4. SemperLine – वा हुला्कमाफ्ष त पत्र पठाउर् 

SemperBox

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/SemperLine.aspx
https://www.semperitgroup.com/en/about-us/compliance/semperline/


अगतररक्त जानकारी

Semperit AG Holding

सािारण परामर््ग  

Franz-Michael Hohensinn
franz-michael.hohensinn@semperitgroup.com

वररष्ठ गू्प अननुपालना प्बन्िक

Simona H. Bosiger
simona.h.bosiger@semperitgroup.com

अननुपालना गवभाग 

compliance@semperitgroup.com
data.privacy@semperitgroup.com

प्मनुख सूचना सनुरक्षा अधिकारी

Christian Popp
christian.popp@semperitgroup.com

आन्तररक गनयन्त्रण (जालसाजपी)

internal.controls@semperitgroup.com

ग्ूपको कोष (भनुक्तानपीसम्बन्िपी जालसाजपी)

GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com

ठेगाना 

Am Belvedere 10
1100 Vienna, Austria
www.semperitgroup.com

माहर्सिरूलाई िररए्का सिै सन््दभ्ष सिै हलङ्ि्का लाहि हमल््दयो छ।
आन्तरर्क ्कािजात र हतर््का हलं्किरू 
आन्तरर्क स्टे्कियोल्िरिरूले मात्र िरे््ष तथा प्रययोि िर््ष सक्छर््।
© Semperit AG Holding

www.semperitgroup.com
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