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We acknowledge our responsibility to respect the environment and 
manage our impacts for the benefit of the communities in which we 
operate, and we are committed to measuring and managing those impacts 
and finding innovative ways to reduce them. We will: 

वातावरणलाई आदर गर्न ेर हाम्रा प्रभावहरूलाई हामीले कार्य गर्न ेसमुदार्हरूको फाइदाको लागग 
व्र्वस्थित गर्न ेहाम्रो स्िम्मेवारीलाई हामी थवीकार गर्छौँ, र ती प्रभावहरूको मापर्न गर्नय र 
गतर्नीहरूलाई व्र्वस्थित गर्नय र गतर्नीहरूलाई कम गर्नय र्नर्ाँ तररकाहरू पत्ता लगाउर्न हामी 
प्रगतबद्ध र्छौँ। हामी गर्नम्र्न कार्यहरू गर्नरे्छौँ: 

 implement sound environmental practices in the design, development
and operation of our hotels 

 हाम्रा होटलहरूको डििाइर्न, ववकास र संचालर्नमा राम्रो वातावरणीर् कार्य प्रणालीहरूको
कार्ायन्वर्र्न गर्नरे्छौँ 

 encourage the development and integration of sustainable 
technologies 

 थिार्ी प्रववगिहरूको ववकास र समार्ोिर्न गर्नय प्रोत्साहर्न गर्नरे्छौँ

 endeavour to reduce our use of energy and water, and re-use and 
recycle the resources consumed by our business wherever practical

 हामीले गर्न ेउिाय र पार्नीको प्रर्ोगमा कमी ल्र्ाउरे्न, र व्र्वहाररक भएको ठाउँमा हाम्रो
व्र्वसार्ले खपत गरेको संसािर्नहरूको पुर्न: प्रर्ोग र ररसाइकल गर्न ेप्रर्त्न गर्नरे्छौँ 

 engage our customers, colleagues, hotel owners, suppliers and 
contractors in our efforts to protect the environment

 हाम्रा ग्राहकहरू, सहर्ोगीहरू, होटल मागलकहरू, आपूगतयकतायहरू र ठेकेदारहरूलाई
वातावरणको रक्षा गर्न ेहाम्रा प्रर्ासहरूमा संलग्र्न गर्नरे्छौँ 

 provide the training and resources required to meet our objectives  हाम्रा उदे्दश्र्हरू पूगतय गर्नय आवश्र्क पर्न ेप्रगिक्षण वा संसािर्नहरू प्रदार्न गर्नरे्छौँ
 monitor, record and benchmark our environmental performance on a 

regular basis 
 गर्नर्गमत रूपमा हाम्रो वातावरणीर् उपलस्धिको गर्नरीक्षण गर्नरे्छौँ, अगभलेख राखे्नर्छौँ र

मार्नदण्ि कार्म राखे्नर्छौँ 
 make business decisions that take these commitments into account  र्ी प्रगतबद्धताहरूलाई ध्र्ार्नमा राखे्न व्र्ावसागर्क गर्नणयर्हरू गर्नरे्छौँ
 communicate our policies, practices and programmes to all our 

stakeholders. 
 हाम्रा सबै साझेदारहरूलाई हाम्रा र्नीगतहरू, कार्य प्रणालीहरू र कार्यक्रमहरू संचाररत गर्नरे्छौँ 


