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BlueScope मा स्वास्थ्य, सुरक्षा, वातावरण र समुदायप्रतत हाम्रो दातयत्व र प्रततबद्धता हामीले 

व्यवसाय गरे्न तररकाको अतिन्न अंश हो र यो हामीमधे्य प्रते्यकबाट सुरु हुन्छ। 

हाम्रो उदे्दश्य, हाम्रो सम्बन्धलाई समर्थर्न गर्नथ र हाम्रो ‘हाम्रो काम गरे्न तररका’ आचार-संतहतासँग 

पङ््कतिबद्ध हुर्नका लातग, हामी तर्नम्न कुराप्रतत प्रततबद्ध छ :ँ 

स्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण 

• मिमिधिापूर्भ िामनस र दृमिकोर्हरूलाई िहत्त्व मिन र 

आिन्त्रिि गनभ अमन हाम्रा ग्राहक, ठेकेिार, आपूमिभकिाभ र 

सिुिायहरूसम्मको पहुँच उपलब्ध गराउनका लामग एउटा 

सिािेशी कायभस्थल संसृ्कमिलाई बढािा मिने 

• हाम्रा िािािरर् र सिुिायहरूको कल्यार्लाई बढािा मिन 

र काि गिाभ हने िुर्भटना, अस्वस्थिा, हामन रोकथाि गनभका 

लामग सुरमक्षि र स्वस्थकर कायभ अिस्थाहरू उपलब्ध 

गराउने 

• हाम्रा कायभस्थल, उत्पािन र सेिाहरूसुँग सम्बन्त्रिि खिरा र 

जोन्त्रखिहरू कि गनभका लामग व्यािहाररक र प्रर्ािकारी 

मनयिर्हरू लागू गने 

• कुनै गम्भीर िुर्भटना िा अिस्थिा मिना हाम्रो लक्ष्य पूरा गनभ 

प्रयास गने 

• प्रिूषर् रोक्न र हाम्रा कायभसञ्चालन, उत्पािन र सेिाहरूको 

नकारात्मक िािािरर्ीय प्रर्ािलाई कि गनभका लामग 

स्रोिहरूको प्रर्ािकारी प्रयोग। 

समुदाय 

• हाम्रा सिुिायहरूको िूलिान्यिा र साुँसृ्कमिक सम्पिाको 

सम्मान गने 

• एक िहत्त्वपूर्भ कपोरेट नागररक र्एर रोजगारी, सािामजक 

र आमथभक लार्हरू प्रिान गनभका लामग हाम्रा 

सिुिायहरूसुँगको सिािेशी साझेिारीिा समिय ढङ्गले 

संलग्न हने 

हाम्रा कायथहरू 

HSEC प्रमि हाम्रा प्रमिबद्धिाहरू पूरा गनभका लामग, हािी: 

• हाम्रो स्वास्थ्य र कल्यार्का लामग स्याहार र सहायिाको 

िािािरर्लाई बढािा मिने ि ुँ 

• हाम्रा किभचारी र आन्तररक िथा बाह्य सरोकारिालाहरूसुँग 

समिय रूपिा परािशभ गने र उनीहरूलाई सहर्ागी हन 

अनुरोध गरेर हाम्रा टोलीहरूिा दृमिगोचर नेिृत्वकिाभहरू 

बने्न ि ुँ 

• HSEC प्रमिका हाम्रा मजमे्मिारी र उत्तरिामयत्वहरूलाई 

स्पि रूपिा पररर्ामषि, व्यक्त र पूरा गने ि ुँ 

• सम्बन्त्रिि उदे्दश्य र लक्ष्यहरूको मनधाभरर्, अनुगिन र 

ररपोमटभङ गरेर HSEC गमिमिमधहरूलाई व्यािसामयक 

रर्नीमि र जोन्त्रखि प्रोफाइलहरूसुँग पङ्न्त्रक्तबद्ध गने ि ुँ 

• मसकाइको िािािरर्लाई बढािा मिएर HSEC का 

सम्बििा उपयुक्त जानकारी र प्रमशक्षर् प्रिान गने ि ुँ, 

हाम्रा क्षििा र मनर्भय मलने क्षििाहरू मिकास गने ि ुँ 

• HSEC का जोन्त्रखि िथा अिसरहरूलाई ध्यानिा राख्िै र 

जोन्त्रखि मनयिर् उपायहरूको प्रर्ािकाररिा सुमनमिि गनभ 

शासन कायभििहरू लागू गिै, HSEC का लामग हाम्रा 

कायभसम्पािन िथा सहायिा व्यिस्थापन प्रर्ालीहरूलाई 

मनरन्तर सुधार गने ि ुँ 

• कानुनी र अन्य व्यािसामयक िापिण्डहरूको अनुपालन 

गने ि ुँ 

 

 

 

 

 

हाम्रो स्वास्थ्य, सुरक्षा, वातावरण र 

समुदाय (HSEC) र्नीतत 

तवश्वव्यापी र्नीतत 

 

 

हािी सिािेशीकरर्को किर गिछुँ  र हाम्रा िामनसहरूलाई आफ्ना मिचार र पृष्ठपोषर् प्रिान गनभ प्रोत्सामहि गिछुँ।  

हािी केही गलि हुँिा आिाज उठाउने संसृ्कमिलाई बढािा मिन प्रमिबद्ध ि ुँ। 

https://bluescopeltd.sharepoint.com/sites/intraGS1/SitePages/Our-Purpose-and-Our-Bond.aspx
https://bluescopeltd.sharepoint.com/sites/intraGS5/SitePages/Speak-Up-if-something-isn't-right.aspx

