ओजी ग्रुप मानव अधिकार नीधि

ओजी ग्रुपले मानव अधिकार सम्मानलाई धवश्वव्यापी गधिधिधिको आिार मानी, यहााँ मानव अधिकारलाई आिारभूि रुपमा
"ओजी ग्रुप मानव अधिकार नीधि" लाई स्थाधपि गरर, भधिस्यमा पधन मानव अधिकारलाई सम्मान गनन प्रयास जारी राख्नुको साथ,
प्रत्येक व्यक्तिको धवधवि मूल्य मान्यिाको सम्मान गरर, आफ्नो क्षमिालाई अधिकिम िनाउन सक्ने समाजको अनुभूधिमा योगदान
धदिं दै जाने छ ाँ।h
साथै यो नीधि ओजी ग्रुपको सम्पूर्न अधिकाररहरुलाई लागु हुन्छ र सम्पूर्न औद्योधगक गधिधवधिमा प्रभाव पदन छ l
साथै ओजी ग्रुपका सिै सरोकारवाला(स्टे कहोल्डर )हरूले यो नीधि िुझ्ने र पालना गने अपेक्षा गदन छ ।िं

१. आिारभूि धिद्धान्त
हामी, सिंयुि राष्ट्रसिंघ "व्यवसाय िथा मानव अधिकार सम्बक्ति मागनदर्नक धसद्धान्त" मा आिाररि "अन्तराधष्ट्रय मानव अधिकार
धविेयक (अन्तराधष्ट्रय मानव अधिकार घोषर्ापत्र र अन्तराधष्ट्रय मानव अधिकार सिन)" , "श्रम सम्बक्ति आिारभू ि धसद्धान्त िथा
अधिकार सम्बक्ति ILO घोषर्ापत्र" इत्याधदको अन्तराधष्ट्रय नीधि धनयमलाई समथनन र सम्मान गछौं l
साथै यस कम्पधनले सिंयुि राष्ट्र सिंघको ग्लोिल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरर, मानव अधिकारुलाई समेधिएका 10 धसद्धान्तहरुलाई
समथनन गररएको छ l यो नीधि कम्पधन धभत्र या िाधहरका धवर्ेषज्ञको सल्लाह धलई ियार गररएको छ।
२. मानव अधिकार पालना
हामीले सिंयुि राष्ट्र सिंघको "व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बक्ति मागनदर्नक धसद्धान्त" मा उल्लेख गररएका प्रधियालाई पालन
गररे मानव अधिकार सम्मानको धजम्मेवारी िहन गनन, स्टे क होल्डरको दृधष्ट्कोर्लाई पधन आिार मानेर उधिि प्रधियाको सिंयन्त्र
िनाएका छ ाँ l व्यवसाधयक गधिधवधिको कारर् मानव अधिकारमा आउने नकारात्मक प्रभावलाई हामीले पधहिान गने, रोक्ने,
स म्य पाने जस्ता प्रयासलाई धनरन्तरिा धदन्छ िं l त्यस्तै गरर, व्यवसाधयक सम्बिको कारर् औद्योधगक गधिधवधि, उत्पादक वा
सेवामा प्रत्यक्ष सम्बि हुन सक्ने नकारात्मक प्राभावलाई पधहिान गने, रोक्ने, न्यूनीकरर् गने र राहि धदने कुरालाई धनरन्तर
प्रयास गछौं l
यो नीधिलाई िुझ्न र प्रभावकारी कायनन्वयनको लाधग ओजी ग्रुपले सम्पूर्न अधिकारर िथा कमनिारीलाई लधक्षि गरर उधिि धर्क्षा
प्रदान गदन छ l
३. राहि
हामीहरुले, हामीहरु मानव अधिकार सिंग नकारात्मक असर पादान, प्रोत्साहन धदाँ दा, धसिै असर परे को कुरा प्रस्ट भएको
खण्डमा, सम्बक्तिि व्यक्ति सिंग सिंवाद गरर, उधिि प्रधिया मार्नि राहि धदने िर्न लागछ िं l
सम्बक्तिि राष्ट्रको कानुन िथा नीधि धनयम अन्तराधष्ट्रय मानव अधिकारको नीधि धनयम सिंग र्रक भएको अवस्थामा अन्तराधष्ट्रय
रुपमा मान्यिा पाएका मानव अधिकारलाई उच्च सम्मान गदै मानव अधिकारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परे का कुरालाई
प्राथधमक धदन्छ l
ओजी ग्रुपले धनदे र्न धसद्धान्तहरू अनुसार गुनासोहरुको हल गने सिंयन्त्रको रुपमा, सल्लाह, ररपोिन इत्याधद गनन सधकने
"कम्पनीको नैधिकिा हे ल्पलाइन" सिै अधिकारी र कमनिारीहरु को लागी सिंिाधलि गरररहे को छ l साथै कम्पनी िाधहरिाि आउने
ररपोिन हरू पधन ओजी होक्तल्डिंगस HP सोिपु छको "कन्लाएन्स काउन्टर" मा ह्यान्डल गररन्छ।
४. जानकारी प्रदान / िंवाद
ओजी ग्रुपले मानव अधिकार सम्मान प्रवद्धन नको प्रगधि धववरर् वेव साइि इत्याधदद्वारा जानकारी प्रदान गदै जानेछ।
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