आचारसंिहता र
�वसाय आचारनीितह�
(CP 472)
10 MAY 2019

�े�स आचारसंिहता र �वसाय आचारनीितह�
कागजात न�र: (CP 472)

संसोिधत पत्र: I

Page 1 of 22

1 िवषय सू ची
Todd Kelsey बाट पत्र................................................................................................................................... 3
प�रचय .................................................................................................................................................. 3
नैितक �ाय प्रयोग गन� ................................................................................................................................... 4
हाम्रो मा�ताह�......................................................................................................................................... 5
हाम्रा ने तृ� �वहारह� .................................................................................................................................. 7
सम�ाह� र िच�ाह� उठाउने र समाधान गन� .......................................................................................................... 8
खुला ढोका िस�ा� .............................................................................................................................. 8
तपाईंले सम�ाह� र िच�ाह� किहले उठाउनुपछ� .............................................................................................. 8
सही ���ह�लाई कसरी स�क� गन� ............................................................................................................ 8
�े�स ���ह� ............................................................................................................................... 8
आचारनीित हटलाइन ............................................................................................................................. 9
�रपोिट� ङका प�रणामह� ......................................................................................................................... 9
उ�ंघनह�का प�रणामह�...................................................................................................................... 9
���गत स�िन�ा र �चको �न्�ह� .................................................................................................................. 10
���गत आचरण ............................................................................................................................... 10
ईमा�ारी 10
िव�ासस��ी उ�रदािय� ...................................................................................................................... 10
गोपनीयता 10
�िचको �न्� .................................................................................................................................... 10
संस्थागत बोड� ह�मा अ� रोजगार र सद�ता ................................................................................................... 11
िभत्री जानकारीको सुर�ा �ापार ................................................................................................................. 11
हाम्रो काय� वातावरण .................................................................................................................................... 11
खुला संवाद र िन�� �वहार .................................................................................................................... 11
िववधता र आदर ................................................................................................................................. 11
उ�ीडन मु� काय�स्थान......................................................................................................................... 12
िहंसा र धम्कीह�................................................................................................................................ 12
मिदरा तथा लागूपदाथ�............................................................................................................................ 12
�ा� तथा सुर�ा ............................................................................................................................... 12
लेखा काय�प्रणाली र क�नी रे कड� ह� ................................................................................................................... 12
आिथ�क स�िन�ा ................................................................................................................................ 12
सहायक अिडटह�.............................................................................................................................. 13
प� सम्झौताह� �ँदैन ........................................................................................................................... 13
कागजात अवधारण .............................................................................................................................. 13
क�नी स�ि�को प्रयोग ................................................................................................................................ 13
गोपनीयता जानकारी ............................................................................................................................. 14
सामािजक िमिडया ............................................................................................................................... 15
बो��क स�ि� .................................................................................................................................. 15
जानकारी र प्रिविध संसाधनह� .................................................................................................................. 15
यात्रा र मनोर�न ................................................................................................................................. 16
चोरी र कपट .................................................................................................................................... 16
राजनीितक योगदानह� तथा िक्रयाकलापह� .................................................................................................... 16
परोपकारी योगदानह� .......................................................................................................................... 16
हाम्रो ग्राहकह�, आपूत�कता�ह� र कम�चारीसँगको स��ह� .......................................................................................... 17
राम्रो �वसाय काय�प्रणालीह� र गुण�र ........................................................................................................ 17
उपहार तथा मनोर�न ........................................................................................................................... 17
भ�चारिवरोधी ................................................................................................................................... 18
आपू ित� कता� आचार संिहता ....................................................................................................................... 18
अ�ह�सँगको हाम्रो स��ह� ........................................................................................................................ 19
सामािजक उ�रदािय� .......................................................................................................................... 19
िन�� प्रित�धा� ................................................................................................................................. 19

पृ� | 1

�े�स आचारसंिहता र �वसाय आचारनीितह�
कागजात न�र: (CP 472)

संसोिधत पत्र: I

Page 2 of 22

प्रित�ध�ह� .................................................................................................................................... 19
संस्थागत संवादह�.............................................................................................................................. 19
�ीकृित................................................................................................................................................. 20
आयात/िनया�त................................................................................................................................... 20
सरकारी करारह� र स��ह� ................................................................................................................ 20
वातावरण ...................................................................................................................................... 20
�ा�ा�क नोटह�.................................................................................................................................... 21
करार होईन ..................................................................................................................................... 22
स��ह� ..................................................................................................................................... 22

पृ� | 2

�े�स आचारसंिहता र �वसाय आचारनीितह�
कागजात न�र: (CP 472)

संसोिधत पत्र: I

Page 3 of 22

Plexux CEO बाट पत्र
�े�स टोली,
Plexus मा, हामी अझ राम्रो संसार िनमा�ण गन� उ�ादनह� िसज�ना गन�मा प्रित�ा गछ� र सो काय�लाई हाम्रा क�नी र मह� र ने तृ� �वहारह�लाई
प्रितिब� गन� र समथ�न गन� �वहारमा गछ�। हामीले ���गत �पमा स�ालन गन� त�रकाले हाम्रो समग्र सं�ृितमा योगदान गछ� , य�ो सं�ृित जुन
ग्राहक प्रित �ान, स�� र टोली काय�, उ�मता, खुला स�ार र अख�ता तफ� समिप�त छ। यी मह�ह�सँग पङ्��ब� भइ, हामी समािव�
सं�ृितको लािग संघष� गछ� जहाँ हामी हाम्रा िभ�ताह�लाई अ�ाल्छौं र हाम्रा सबै मािनसह�ले उनीह�का पूण� �मतामा पु� सकुन् भनी प्रेरणा
िदन्छौं। हाम्रा क�नीका मह�ह� सही कुरा गन� िस�ा�मा आधा�रत छ – हामीले गन� सबै कुरामा।
Responsible Business Alliance (RBA) को सिक्रय सद� भएको नाताले हामी िव�भ�र िनगम सामािजक िज�ेवारीलाई अिघ बढाउनका लािग गौरवका
साथ योगदान िदन्छौं। हामीले ���गत �पमा गन� िनण�यह� हामीले िसज�ना गन� उ�ादनह� जित नै मह�पूण� छन् । हाम्रा काय�ह� Plexus को
प्रितिब� हो र यसले हाम्रा ग्राहक, आपूित�कता� र एक-अका� प्रित हाम्रो ���गत प्रित�ालाई हाइलाइट गछ� । हाम्रो िनर�र सफलता, यस
आचारसंिहतामा उ�ेख गरे अनु सार सबै जनाले हाम्रा मह� र नेतृ� �वहारह� समथ�न गन� लाई आफ्नो िज�ेवारी िनभाउने कुरामा भर पछ� ।
Plexus ले सबै कम� चारीह�लाई सही िनण�य गन�मा श�� िदनको लािग उपकरणको �पमा आचारसंिहता प्रदान गछ� । यसलाई िज�ेवार र नै ितक
�वहारमा स�ालन गन� को लािग हाम्रो मनोभावलाई लागू गन� प्रयोग ग�रन्छ र �वसाय समु दायमा िव�सनीय ने तृ�को �पमा हाम्रा िज�ेवारीह� ��
गछ� । आचारसंिहताले खुला, �ागतमय वातावरण रा�े मह�लाई पिन जोड िदन्छ जसमा सबै कम� चारीह�ले सही कुरा गन�मा श��शाली महसुस गछ� न्
र संिहताका उ��नकता�ह� अवलोकन गरे मा िच�ाह� बारे आवाज उठाउन प्रो�ािहत �न्छन् ।
संस्थाको �पमा, हामी हाम्रो उ�ृ� मािनसमा र �ायपूण�, इमानदार, नै ितक र कानू नी �वहारमा उ�ादनह� िसज�ना गन� मा प्रित�ा गछ�। नै ितक
�वहारको सव�� �रह�मा तपाईंको प्रित�ा माफ�त, हामी अझ राम्रो संसार िनमा�णमा िभ�ता �ाउनमा जारी रा�ेछौं।

टोड के�,
अ�� तथा काय�कारी प्रमु ख
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प�रचय
�वसायी र नै ितक आचरण साथै कानू न �ीकार गनु� सबैको िज�ेवारी हो। �े�स कप�रे सन (साथै �सको सहायक क�नीह�, “�े�स”) ले सबै
कम� चारीह� तथा प्रितिनिधह� साथै सबै िनद� शकह�, प्रितिनिधह�, परामश�दाताह� र �त� ठे केदारह��ारा हामीले �वसाय गन� सबै रा��ह�को
िनयमह� र िनयमनह� पालना गन�छन् र ितनीह�लाई �वसाियक र नै ितक ढ�मा स�ालन गन� छन् भनी अपे�ा ग�रन्छ। �े�स आचारसंिहता तथा
�वसाय आचारनीितले (“िनयमावली” पिन उदघृत गन�) यस अपे�ा स��िलत गद� छ र िव�भरमा कानू न तथा �े�सको नै ितक मानकह� अनु सार दै िनक
काय� गन� को लािग माग�दश�न र अपे�ाह� प्रदान गद� छ।
िनयमावलीले सबै प्र�ह�को उ�र िदन नसकेको बेलामा वा सबै प�र�स्थितह�लाई स�ोिधत गन� नसकेको बेलामा �सले हाम्रो संस्थागत नीितह�लाई
संि�� गद� छ र उ�रदायी �पमा कसरी काय� गन� भनी माग�दश�न प्रदान गद� छ। तपाईंले िनयमावली पढे र आफ्नो बुझाइ तथा िनयमावलीको �ीकृित र
�सको अ�िन� िहत नीितह�लाई �ीकार गनु� �न्छ। िनयमावली वा अ� �े�स नीितह� पालाना गन� असफल भएमा अनुशासना�क काय�वाही साथै
िन�ासनस�को सजाय �ने छ।
िनयमावलीको पात्र रहे का सबै िनद� शकह�, कम� चारीह� र अ� प्रितिनिधह�ले िन� कुरा पालना गन� छन् भनी अपे�ा रा�खन्छ:
िनयमावली पालना गन�
िनयमावली पढ् ने र �सको िस�ा�ह� र आव�कताह� र सबै कानूनी आव�कताह� पालाना गन� ।
नैितक िनण�य प्रयोग गन�
सबै �े�स �वसाय िक्रयाकलापमा नै ितक िनण�य प्रयोग गन� । िनयमावलीले तपाईंलाई नै ितक िनण�य प्रयोग गन� म�तको लािग माग�दश�न गन� अिभप्रेत छ।
पृ� 4 ले नै ितक िनण�यलाई कसरी प्रयोग गन� बारे मा िवशेष माग�दश�न प्रदान गद� छ।
सम�ाह� र िच�ाह� उठाउने
तपाईंले कुनै पिन समयमा कानून, िनयमावली वा अ� �े�स नीितको उ�ंघन भएको भनी शंका गनु� �न्छ भने तपाईंले िच�ाह� तु�� उठाउनु पछ� ।
तपाईंले िच�ाह� पिहले नै उठाउनुपछ� । हामीले िच�ा भ�को लािग लामो समय िलएमा �ो अझ खराब �न सक्छ। तपाईंले सम�ाह� र िच�ाह�
कसरी उठाउने भनी पृ�ह� 7 र 8 मा थप जानकारी फेला पान� स�ु�न्छ।
यिद तपाईंसँग कुनै पिन प्र�ह� छन् भने तपाईंले गव� को साथमा �े�सको नीितह� प�ँ च गन� स�ु�न्छ वा आफ्नो सुपरभाइजर वा मानव संसाधन
प्रितिनिधसँग कुरा गन� स�ु�न्छ। थप िव�ृत स�क� जानकारी साथै आचारनीित हटलाइन न�रलाई पृ� 7 र 8 मा फेला पान� सिकन्छ।

नै ितक �ाय प्रयोग गन�
सबै कम� चारीह��ारा �े�स �वसाय िक्रयाकलापमा राम्रो िनण�य प्रयोग ग�रने छ भनी हामी अपे�ा गद� छौं। तपाईंलाई िनयमावलीको साथमा �वसाय
िनण�यह� िनर�र गन� को लािग म�त गन� तपाईंले �यंलाई यी प्र�ह� सोध्नु पछ� :
िनण�यले कानूनी आव�कताको उ�ंघन गद� छ?
�े�सले हाम्रो �वसायमा उपयु� �ने सबै कानूनह� र कानूनी आव�कताह� �ीकार गन� प्रितब� छ। हामी हाम्रो सबै कम� चारी�ारा कानू नी
आव�कताह� �ीकार गन� को लािग हाम्रो प्रितब�ताको साथमा िनण�य गन� संघष� गन� छन् भनी अपे�ा गद� छौं।
िनण�यले �े�स नीितको उ�ंघन गद� छ?
हामी �े�स नीितह� �ीकार गन� को लािग समान �पमा प्रितब� छौं। कम� चारीह�ले �यंलाई आफ्नो काय� िक्रयाकलापह�सँग स���त नीितह�मा
प�रिचत गनु� पछ� र नीितह� पालना गन� खो��पछ� ।
हाम्रो मूल मा�ताह� र नेतृ� �वहारह�सँग िनण�य अनुकूल छ?
तलको पृ� 5 र 6 मा सीमांिकत ग�रएका �े�स मा�ताह� र ने तृ� �वहारह� िनण�य गन�को लािग माग�दश�न गन� म�तको लािग उपयोगी साधन �न् ।
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तपाईं िनण�यको बारे मा रहे का अ� खोजह�सँग आराम �नु�नेछ?
िनण�य गन� को लािग राम्रो िनयम पालना गनु� भने को तपाईंले आफ्नो प�रवार, साथीह� वा सहकम�ह�सँग िनण�य साझे दारी गन� आराम �नु हो। यसलाई किहले काँही
“प्रमु ख परी�ण” को �पमा उद् घृत ग�रन्छ—तपाईंको िनण�य समाचार कथाको िवषय भएमा तपाईं आराम महसु स गनु� �न्छ?
याद राख्नु होस्, तपाईं िनण�य गन� को लािग ए�ो �नु �ँदैन। तपाईंले आफ्नो सुरपरभाइजर वा प्रब�क, मानव संसाधनह� वा संसाधनह�बाट तलको पृ�
7 र 8 मा िनयमावलीको सम�ाह� र िच�ाह� उठाउने र समाधान गन� ख�मा वण�न ग�रएको अनु सार म�त वा माग�दश�न प्रा� गन� स�ु�न्छ। यिद
तपाईंको िनण�य नै ितक हो वा होईन भनी िनि�त �नु �ँदैन भने तपाईंले िनण�य गन� र माग�दश�न खो�को लािग पख�नुपछ�
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हाम्रो मा�ताह�
सबै �ेक�स ���ह�ले हाम्रो मा�ताह� प्रदश�न गन� छन् भनी अपे�ा ग�रएको छ। यी हाम्रा मा�ताह� �न् र हाम्रो चालचलनलाई सध� ियनीह�ले
माग�दश�न गनु� पछ� ।.

ग्राहक के��त
हामी हाम्रा आ��रक र बा� ग्राहकह� प्रित प्रितब� छौ ँ र हामी �ढतापूव�क उनीह�लाई सफल �नमा म�त
गन� प्रय� गछ�ँ। उनीह�को सफलताले हामी स�ु � र उ�ािहत �न्छौ ँ, उनीह�का आव�कताह� बु झ्दछौ ँ र
महसुस गद� छौ ँ, र मा�छौ ँ िक ग्राहकह�को सफलता नै हाम्रो सफलता हो।
स��ह� र सामूिहक काय�
हामी स��ह� बनाउन र सहयोगपूण� ढ�ले काम गन�मा मह� िदन्छौ ँ। स��ह�को लािग आपसी स�ान,
िन�पटता, नम्रता र िमत्रता आव�क पद� छ। सकारा�क स��ह�ले िव�ास र सामूिहक काय� लाई
प्रो�ाहन गछ� । उ�ृ� क�नीह� िनमा� ण गन�को लािग सामूिहक काय� आव�क �न्छ।
उ�ृ�ता
प्रेरणा र जोशको साथमा, हामी आफूलाई सफल प�रणामह� र हामीले गन� सबै कुरामा िविश� �ने प्रित
समिप�त गद� छौ ँ। हामी म�मतालाई �ीकाद� नौ ँ र िनर�र �पमा सुधार गन� प्रय� ग�ररहन्छौ ँ। सफलताको श्रेय
कसले पाउँ छ भनेर हामीलाई मतलब �ँ दैन; हामी आफ्नो उ�ित�ारा प्रे�रत �ँदैनौ ँ।

खुला संवाद
हामी हाम्रा धारणाह� र िवचारह� खुला र पारदश� ढ�ले प्र�ु त गछ�ँ, अ�ह�ले �त� �पमा �सो गदा�
कदर गछ�ँ र तक�संगत बहसमा संल� �न्छौ ँ। जब कुनै िनण�य िलइन्छ, तब �सलाई हामी खुला र सिक्रय ढ�ले
समथ�न गछ�ँ।
स�िन�ा
हामी उ� नीितपरक मानद�ह� कायम राख्छौ ँ। हामी हाम्रो कामका सबै प�ह�मा ईमानदार र िन�� छौ ँ,
अ�ह�लाई मान-मया� दा र आदरका साथ �वहार गछ�ँ र िज�ेवार नाग�रक र कम�चारीको �पमा हाम्रा
दािय�ह� पूरा गछ�ँ। हामी हाम्रो ���गत प्रित�ा र �े�सको प्रित�ाको कदर गद� छौ ँ। हामी मा�छौ ँ िक
प्रित�ा हाम्रो सफलताको लािग एकदम मह�वपूण� छ।
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हाम्रो ने तृ� �वहार
�े�सका सबै मािनसह�ले ने तृ� �मता प्रदश�न गद� छन् , चाहे उनीह� ���गत योगतानकता� �न् वा हाम्रो संगठनको ठूलो भागको ने तृ� गन� ���
�न् । हाम्रा ग्राहकह�, कम� चारीह� र शेयरधनीह�को तफ�बाट, हामी:

हाम्रा मािनसह�लाई प्राथिमकता िदनेछौ ँ
उ�ृ�ताको खोजीमा हामी हाम्रा मािनसह�लाई िश�ा िदन्छौ ँ र िवकास गछ�ँ। हामी उ�ृ� काय� स�ादनको
अपे�ा राख्छौ ँ र �सलाई पुर�ृत गछ�ँ र काय� स�ादन अपेि�तभ�ा कम भएमा शीघ्रता, खरापन र
सहानुभूितका साथ स�ोधन गछ�ँ। हामी नम्रता र िनर�र सुधार गन� स�ा अिभ�िचका साथ प्रितिक्रया िलन्छौ ँ र
प्रदान गछ�ँ। हामी ���� िविश�ता, प्रितब�ता र बौ��क �मता, र साथमा अनुभवको कदर गद� छौ ँ, र
अनुभवको लािग यी गुणह�लाई �ा�ै नौ ँ।
सम�ा सुल्झाउनेछौ ँ
सम�ाह� समधन गदा� पूवा� नुमान गद� छौ, पिहचान गद� छौं र नेतृ� गद� छौं। हामी सम�ा पूवा� नुमान गछ�ँ,
ितनीह�लाई पिहचान गछ�ँ, �ीकाछ�ँ र ितनीह�लाई सुल्झाउन पहल गछ�ँ। सम�ाह� सुल्झाउँ दा, हामी
त�ह�लाई �ानपूव�क जा�ौ ँ, अ�ह�बाट जानकारी िलन्छौ ँ, प�रणामह� पूवा� नुमान गछ�ँ र सफल
प�रणामह� हािसल गन� िनर�र लािगरहन्छौ ँ। हामी अ�ह�लाई सम�ा सुल्झाउनमा म�त गछ�ँ र प्रे�रत
गछ�ँ। कसरी सुल्झाउने भ�े िन�ष�मा पुगेपिछ, हामी �सलाई शीघ्रताका साथ लागू गछ�ँ।

साहसी �नेछौ ं
हामी मािनसका सम�ाह�, स�ठना�क सम�ाह�, उ�रदािय�का अ�रह�, र किठन अवस्थाह�लाई
शीघ्र र प्र�� �पमा, र साथसाथै संवेदनशीलता र सावधानीका साथ स�ोिधत गछ�ँ। हामी यी मािनलाह�मा
िन��यतालाई समथ�न गद� नौ ँ। हामी प्रो�ाहन, स�ान र समथ�नको मा�मबाट साहसी उपल��को लािग
अनुकूल वातावरण बनाउँ छौ ँ।

नव प�रवत� न �ाउनेछौ ँ
हामी यथा �स्थितलाई चु नौती िदन्छौ ँ, जु नसुकै ठाउँ बाट आएको नयाँ िवचारह�लाई �ानमा राख्छौ ँ र
सफलताको स�भ�मा सिजलै स�ु � �ँदैनौ ँ। हामी �ानपूव�क िवचार गरे र मात्र जो�खम उठाउँ छौ ँ। हामी
�ानपूव�क िवचार गरे र मात्र जो�खम उठाउने अ� ���ह�लाई बु �े प्रयास गछ�ँ र म�त गछ�ँ।

रणनीित अपनाउनेछौ ँ
हामी �े�सको रणनीित बु झ्छौ ँ, अनुपूरक योजना र ल�ह� स्थािपत गछ�ँ र कसरी हामी र हाम्रा टोलीले
फरक पान� सक्छौ ँ भनेर बु �े प्रयास गछ�ँ। हामी दीघ�कालीन आव�कताह�लाई �ानमा राख्दै अ�कालीन
ल�ह� पूरा गन� प्रय� गछ�ँ। हामी दीघ� कालीन सफलता हािसल गन�मा म�त गन� खालका िनण�यह� िलन्छौ ँ र
��ा अवसरह�को पिछ लाग्छौ ँ।
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सम�ाह� र िच�ाह� उठाउने र समाधान गन�
खुला ढोका िस�ा�
�े�सले हाम्रो उ�ादन, सेवाह� र हाम्रा कम� चारीह�को िवकासको लगातार सुधारमा िव�ास गद� छ। हामी प्रितफलको डर नमाने र रचना�क
िट�णीह� र िवचारह�को लािग प्रो�ाहन गद� छौं िकनभने कुनै पिन सम�ाह� वा उजुरीह�को बारे मा छलफल वा समाधान गनु� �े�सको लािग
मह�पूण� �न्छ। खुला संवाद हाम्रो मा�ताह� म�े एक हो र तपाईंले कुनै पिन सम�ाह� र िच�ाह� उठाउनु पछ� र समाधान गनु� पछ� ।
तपाईंले सम�ाह� र िच�ाह� किहले उठाउनुपछ�
तपाईंले िवशेषग�र कुनै पिन ले खा वा िव� सम�ाह�सँग स���त रहे का कानू न, िनयमावली वा अ� �े�स नीितको उ�ंघन भएको छ भनी शंका
गनु� भएमा यी िच�ाह� तु�� उठाउनु तपाईंको उ�रदािय� हो। तपाईंले िच�ाह� पिहले नै उठाउनु पछ� । हामीले िच�ा भ�को लािग लामो समय
िलएमा �ो अझ खराब �न सक्छ।
सही ���ह�लाई कसरी स�क� गन�
साधारणतया, तपाईंको सुपरभाइजर वा प्रब�क सम�ाह�लाई तु�� स�ोिधत गन� वा िनयमावलीको बारे मा तपाईंसँग रहे को कुनै पिन प्र�ह�को उ�र
िदन साथै िनयमावली पालना गन� को लािग माग�दश�न प्रदान गन� उ�ृ� स्थानमा �ने छन् । तपाईंले मानव संसाधन प्रितिनिध वा तलको "�े�स टोली"
ख�मा नामांिकत रहे का �े�स ���ह�लाई पिन स�क� गन� स�ु�न्छ। वैक��क �पमा, तपाईंले आचारनीित हटलाइनमाफ�त िच�ाह� �रपोट�
गन� स�ु�न्छ (पृ� 8 मा रहे को "आचारनीित हटलाइन" ख�मा रहे का िनद� शनह�)। स्थानीय कानू न�ारा अनु मित िदइएमा तपाईंले बेनाम आधारमा
आचारनीित हटलाइनमा �रपोट� ह� गन� स�ु�न्छ। तपाईंले आफ्नो लािग आरामदायी भएको स�ार िविध प्रयोग गनु� पछ� ।
�े�स टोली
िनयमावलीसँग स���त सम�ाह� वा िच�ाह� उठाउन वा िनयमावलीसँग स���त प्र�ह� सो� वा माग�दश�न खो� तपाईंले आफ्नो सुपरभाइजर वा
प्रब�क, आफ्नो मानव संसाधन प्रितिनिध वा तलको िन� िल�खत कुनै पिन ���ह�लाई स�क� गन� स�ु�न्छ:
Steve Frisch
Angelo Ninivaggi
Pat Jermain
Victor Tan
Ronnie Darroch
Scott Theune
Nichole Kuss
Michael Weber

काय�कारी उपप्रमु ख तथा प्रमु ख स�ालन कम� चारी
व�र� उपप्रमु ख, प्रमु ख प्रशासिनक कम� चारी, साधारण
परामश�दाता तथा अ��
िसिनयर उपा�� तथा प्रमु ख िवि�य अिधकारी
�ेत्रीय अ�� – APAC
�ेत्रीय अ�� – EMEA
�ेत्रीय अ�� – AMER
आ��रक अिडट िनद� शक
संस्थागत अनु पालन अिधकारी

+1 920 850 5854
+1 920 751 3524
+1 920 725 7139
+604 6322998
+49 1520 9306504
+1 920 751 3571
+1 920 751 5401
+1 920 725 7598

आचारनीित हटलाइन (अक� पृ� हे न ु�ह ोस्)
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आचारनीित हटलाइन
तपाईंले �े�स आचारनीित हटलाइनमाफ�त सम�ाह� र िच�ाह� उठाउन स�ु�न्छ।
टे िलफोन �रपोिट� ङको लािग (टोल-फ्री):
चीन (दि�ण)
10 811 (संवादपिछ, 888 873 3711 डायल गनु� होस्)
चीन (उ�र)
108 888 (संवादपिछ, 888 873 3711 डायल गनु� होस्)
िचन (सबै �ेत्रह�)
4008801483 (द्रु त प�ात, 888 873 3711 डायल गनु� होस्) **स्थानीय र राि��य दरह� लागू �न्छन् ।
जम� नी
0 800 225 5288 (संवादपिछ, 888 873 3711 डायल गनु� होस्)
मले िसया
1 800 80 0011 (संवादपिछ, 888 873 3711 डायल गनु� होस्)
मे ��को
01 800 288 2872 (संवादपिछ, 888 873 3711 डायल गनु� होस्)
रोमािनया
0808 03 4288 (संवादपिछ, 888 873 3711 डायल गनु� होस्)
युनाइटे ड िकङ्डम
0 800 89 0011 (संवादपिछ, 888 873 3711 डायल गनु� होस्)
1 888 873 3711
संयु� रा�
वेब �रपोिट� ङको लािग:
यू.एसमा: www.reportlineweb.com/plexus
यू.एस बािहर: https://iwf.tnwgrc.com/plexus
पो� ब�:
तपाईंले आफ्नो िच�ाह�लाई िन�मा पत्राचार गन� स�ु�न्छ: आ��रक अिडट िनद� शक, पो� ब� 304, िननाह, िव�ीबागो 54957-0304।
�रपोिट� ङका प�रणामह�
�े�सले सबै �रपोट� लाई ग�ीर र िन�� �पमा �वहार गद� छ र क�नीले सबै �रपोट� लाई तु��ै अनु स�ान गन� छ। हामी सबै अनु स�ानह� अलग
�पमा स�ालन गन� छौं र कानू नको सीमा�ारा अनु मित िदइएको अनु सार, बेनामको अनु रोध गन� जोकोहीँको गोपनीयतालाई कायम रा� सबै प्रयास गन� छौं।
कम� चारीह�लाई कुनै पिन अनु स�ानमा पूण��पमा संगिठत �न र ग�रएको कुनै पिन जाँचलाई साँचो र पूण� �पमा प्रितिक्रया िदन प्रो�ािहत ग�रन्छ। सबै
कम� चारीह�लाई प्रित�ा र आदरको साथमा �वहार ग�रने छ र कुनै पिन कम� चारीले राम्रो िव�ासको साथमा िच�ाह� �रपोट� गदा� कुनै पिन बदला वा
धम्कीह�को पात्र �ने छैन। िच�ाह� �रपोिट� ङ गरे को �नाले बदलाको अनु भव भोगेको भनी िव�ास गन� कम� चारीह�ले उनीह�को मानव संसाधन
प्रितिनिध वा साधारण परामश�दातालाई स�क� गनु� पछ� । जानकारी रो�ु, जािनजािन गलत जानकारी प्रदान गनु� वा िहं साको �रपोट� गरे को �नाले कम�चारीसँग
बदला िलएमा अनुशासना�क काय�वाही �ने छ।
उ�ंघनह�का प�रणामह�
िनयमावलीको उ�ंघनह� वा िनयमावलीको लािग आधार िनमा�ण गन� �े�स नीितह�का लािग अनु शासना�क काय�वाही साथै िन�ासन �न सक्छ।
कुनै पिन गैरकानू नी काय�ह�लाई उिचत प्रािधकारीह�लाई �रपोट� ग�रने छ र तु�� िन�ासनको लािग कारण �नसक्छ। �े�सले य�ा उ�ंघनह� सही
गन� र ितनीह�को पुनरागमन रो�को लािग आव�क पन� कुनै पिन काय�ह� गन� प्रितब� छ। कम� चारीह�लाई वा�िवक वा शंका ग�रएको िनयमावलीको
उ�ंघनह�, �े�स नीितह� वा कानू नी आव�कताह�सँग स���त कुनै पिन आ��रक समी�ाह� वा अनु स�ानह�मा सहयोग गन� आव�क ग�रएको
छ।
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���गत स�िन�ा र �िचको �न्�ह�
समु दायमा रहे को �े�सको प्रित�ालाई हामीले गन� काय� वा हाम्रो प्रितिनिध� गन� कम� चारीह��ारा िनधा��रत ग�रन्छ। सबै कम� चारीह�ले आफ्नो काय�
गदा� मात्र नभई समुदायमा रहे को बेलामा पिन �े�सको प्रितिनिध� गन� िक्रयाकलापमा संल� भएको बेलामा उ� �रको ���गत आचरण, स�िन�ा
र ईमानदारी कायम राख्नु पछ� । तल वण�न ग�रएको कम� चारीका उ�रदािय�ह� हाम्रो सफलताको लािग मह�पूण� छन् र सबैजना�ारा साझा ग�रएको
प्रितब�ता �नु पछ� ।
���गत आचरण
कम� चारीह�ले हरे क समयमा उिचत र नै ितक ढ�मा �यंले स�ालन गन�छन् भनी अपे�ा ग�रएको छ। कम� चारीह�ले िन�बाट अलग रहनु पछ� :
•

सहकम�ह�, सुपरभाइजरह�, आग�ुकह� वा अ�ह�सँग िवनाशकारी �न्� िसज�ना गन� ;

•

अ�ह� िव��को अ�ील, अपमानजनक वा उ�ीडनपूण� भाषा वा आचरणमा संल� �नु ;

•

अभद्र वा अनु िचत �वहारमा संल� �नु ;

•

जोकोहीँलाई अिश�, उपे�क वा अ�वसाियक ढ�मा �वहार गनु� ;

•

धम्की िदने काय�नीित प्रयोग गन� वा धम्काउने ; वा

•

�स प�र�स्थितमा संल� �नु जसले तपाईं वा �े�सलाई असिजलो पाद� छ।

ईमा�ारी
हाम्रो कम� चारीह�ले साँचो बोल्ने छन् भनी हामी अपे�ा गद� छौं। कुनै पिन कम�चारीले कुनै पिन सरकारी अिधकारी, क�नी अिधकारी, अ� �े�स
कम� चारीह� वा हामीले �वसाय गन� क�नीह�को कुनै पिन प्रितिनिध�ह� वा कम� चारीसँग स���त रहेका कुनै पिन कुराको बारे मा गलत वा भ्रामक
बयान (िल�खत वा मौ�खक) िदनु �ँदैन।
िव�ासस��ी उ�रदािय�
�े�समा रहे को तपाईंको स्थानले हाम्रो प्रणालीह� र जानकारी र हाम्रो ग्राहकह�, आपूत�कता�ह� र अ� �वसाय साझेदारह�को प्रणालीह� र
जानकारीको स��मा तपाईंलाई िवशेष भरोसा र आ�िव�ासको स्थानमा रा� सक्छ। तपाईंले आफ्नो पेशाको उ�रदािय�ह� बािहर रहेर ���गत
फाइदा वा स�ुि�को लािग य�ा प्रणालीह� वा जानकारीमा प�ँ च प्रयोग गनु� �ँदैन वा अ�था आफ्नो अिधकारको दु �पयोग गनु� �ँदैन।
गोपनीयता
धे रै रा��ह�ले ���गत जानकारीको संकलन र प्रयोगलाई �व�स्थत गद� छन् । ���गत जानकारी भने को कुनै पिन जानकारी हो जसले प्र�� �पमा ���
ज�ै नाम, ठे गाना, स�क� जानकारी, सरकारी पिहचान न�र वा समान जानकारीलाई पिहचान गद� छ। �े�सले उ�रदायी �पमा र उपयु� गोपनीयता
कानू न अनु सार ���गत जानकारीलाई �ा�ल गन� खो�छ। �े�सले हाम्रा कम� चारीह�को गोपनीयता, पूव� कम� चारीह� र भावी कम� चारीह�को
गोपनीतालाई आदर गद� छ र क�नी तथा कानू नह� अनु सार प्रभावकारी �पमा स�ालन गन� आव�क पन� ���गत जानकारी संकलन र कायम राख्दछ।
कम� चारीह�ले कम� चारीह�को काय� कत��को दायरािभत्र रहे र पर�रानु गत �वसाय उ�े �को लािग आव�क नभएस� ���गत जानकारीको सं कलन,
प�ँ च, प्रयोग, कायम राख्नु वा खुलासा गनु� �ँदैन। कम� चारीह�लाई उनीह�को ���गत जानकारी वा अ�ह�को ���गत जानकारी स�ाल्ने बारे
िच�ाह� भएमा, उनीह�ले privay@plexus.com मा इमे ल पठाउनु पछ� वा यस सं िहताको पृ � 7 र 8 मा भएको माग�दश�न अनु सार िच�ालाई प्रकट गनु� पछ� ।
�िचको �न्�
तपाईंले �े�सको लािग गन� काय�लाई �े�स र �सको सरोकारवालाह�को �िच अनु सार काय�स�ादन गनु� पछ� । सबै कम� चारीह�ले कुनै पिन
िक्रयाकलाप �ा�ुपछ� जसले यस �िचमा �न्� गद� छ वा जसले यस �िचमा �न्� गन� को लािग प्रकट �न्छ। जब ��� वा प�र�स्थितले �े�सको �िच
अनु सार तपाईंको िनण�य वा �वसाय स�ालन गन� आफ्नो �मतासँग सम्झौता गद� छ वा सम्झौताको उप�स्थित वा िवभािजत ईमानदारी पिन िदन्छ भने �न्�
�न्छ। कुनै पिन �वसाय िवषय साथै खरीद र िबक्री कारोबारह�, आपूत�को चयन, लगानीका अवसरह� र कम� चारीह� भाडामा िलदा वा वृ�� गदा� �न्�
�न सक्छ। यसै स��मा, Plexus ले कुनै कम�चारी वा क�नीको िनद� शकलाई ���गत ऋणह� वा ऋणका अ� प्रकारह� िदँ दैन।
पूव� �ीकृित िबना, कम� चारीह� र िनद� शकह�ले िन� गन� स�ै नन् :
•
कुनै पिन िक्रयाकलापमा साथै बा� रोजगारमा संल� �न जसले उहाँ वा उनीको �िचह� वा अ� ���ह� वा समू हह�को
�िचह�लाई �े�सको �िचभ�ा अगािड राख्छ;
•

काय� िनण�यमा सहभागी �ने वा प्रभाव पान� जसलाई ���गत फाइदा वा ���लाई फाइदाको �पमा प्रदान गन� को लािग हे न� सिकन्छ
जोसँग तपाईंको िनकट ���गत स�� छ;
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कुनै पिन क�नी वा �वसायमा प्र�� वा अप्र�� �िच रा� जुन आपूत�कता�, ग्राहक वा �े�सको प्रित�ध� हो, �स बाहे क उनीह�को
िनकटतम प�रवारले कुनै पिन साव�जिनक �पमा कारोबार गन� क�नीको 2% �ािम� रा� सक्छन् ; वा

•

�े�ससँगको अ� कारोबारह�मा संल� �ने जसको लािग उनीह�ले आफ्नो रोजगार �ितपूत�को स�ा प्र�� वा अप्र�� भु�ान प्रा�
गद� छन् ।

यिद तपाईं िव�ास गनु� �न्छ िक तपाईंसँग �मता वा वा�िवक �िचको �न्� छ भने तपाईंले आफ्नो सुपरभाइजरलाई �न्�को बारे मा खुलासा गनु� पछ� र
तपाईंले काय�वाही गनु� पूव� आफ्नो सुपरभाइजर, मानव संसाधनह� वा कानू नीबाट िल�खत �ीकृित प्रा� गनु� पछ� ।
संस्थागत बोड� ह�मा रहे को अ� रोजगार र सद�ता
कम� चारीह�ले दोस्रो पेशा वा �वसायभ�ा बािहरको िक्रयाकलाप खो� (साथै �यंसेवी सेवा, ���गत �वसाय, िनद� शक सेवा बोड� , स�ाहकार
सेवाह�, परामश� सेवाह� वा उ�ोग सद�ता) स�ै नन् जसले �े�ससँग �िचको �न्� िसज�ना गद� छ वा ितनीह�ले �े�सको लािग काय�स�ादन
गन� पेशा कत��ह�लाई ह��ेप गद� छ। कम� चारीह�लाई दान बोड� ह� वा समु दाय संगठनह�मा काय� गन�को लािग प्रो�ािहत ग�रन्छ। अक� क�नीको
बोड� मा रहे को सद�तालाई साधारण परामश�दाता�ारा पूव�-�ीकृित गनु� पछ� ।
िभत्री जानकारीको सुर�ा �ापार
कम� चारीह� र िनद� शकह�ले �े�सको िधतोह� (साथै �कह�, िवक�ह�, रा�, कलह� र अ� ख�रदिबक्री ग�रएको �ु�� िधतोह�) वा ग्राहक
वा आपूत�कता�को िधतोह�लाई सामग्री जानकारीमा आधा�रत रहे र ख�रदिबक्री गन� स�ै नन् जुन सामा� जनसाधारणलाई थाहा छै न। िनि�त कम�चारी र
िनद� शकह�ले �े�स िधतोह�को ख�रदिबक्री गन� नसकेको अविधमा �े�सले अ�कार अविधह� िसज�ना गरे र यस नीित �ीकार गन� को लािग
कम� चारीह� र िनद� शकह�लाई म�त गद� छ।
यिद तपाईं �े�स वा हामीले काम गन� कुनैपिन क�नीसँग स���त कुनै पिन सामग्री, गैर-साव�जिनक जानकारीदे �ख सचेत �नु भयो भने तपाईंले िन� गन�
स�ु�ँदैन:
•
�े�सको िधतो वा ती क�नीह�को िधतोह�को ख�रदिबक्री गन� ;
•

�े�स�ारा सु�� �पमा अिधकार निदएस� यस जानकारीलाई कुनै पिन ���सँग खुलासा गन� ; वा

•

�े�स िधतोह� वा ती क�नीको िधतोह�लाई आफ्नो तफ�बाट वा उनीह�को तफ�बाट ख�रदिबक्री गन� को लािग कसैलाई भ�।

काय�कारी अिधकारीह�, िनद� शकह� र िनि�त अ� कम� चारीह� �े�सको िभत्री ख�रदिबक्री नीितमा वण�न ग�रए अनु सार अित�र� िनयमह� र
�रपोिट� ङ आव�कताह�को पात्र �न् ।
स���त नीितह�
िभत्री ख�रदिबक्री नीित (CP 9448)

हाम्रो काय� वातावरण
खुला संवाद र िन�� �वहार
�े�सले आफ्नो सबै कम� चारीह�लाई िन�� र आदर �पमा �वहार गन� र ितनीह�लाई खुला संवाद र सामू िहककाय�को वातावरण प्रदान गन� प्रयास
गद� छ। हामी बदलाको डरिबना रचना�क िट�णीह� र िवचारह�को लािग प्रो�ाहन गद� छौं िकनभने कुनैपिन सम�ाह� वा उजुरीह�लाई छलफल
र समाधान गनु� �े�सको लािग मह�पूण� �न्छ। हामीले तपाईंलाई आफ्नो िनकटतम सुपरभाइजरसँग कुरा गन�को लािग प्रो�ाहन गरे को बेलामा
�वस्थापन र मानव संसाधनह�का सबै तहह� तपाईंको िच�ाह� छलफल गन� को लािग उपल� �न्छन् । �े�सले िव�ास गद� छ िक काय�स्थानको
सम�ाह� समाधान गन� उ�म उपाय भनेको �वस्थापनसँग खुला संवाद गनु� हो।
�े�सले सबै प्रयोगयो� रोजगार कानू नह� र िनयमनह� साथै �ालाह�, अत�र� समय, समय समा� र फाइदाह� �ीकार गद� छ।
�े�सले हाम्रो कुनै पिन स�ालनमा अिनवाय�, अनु ब��त वा अिन�ु क श्रमलाई किह�ै प्रयोग गन� छै न। �े�सले ���ह�लाई अवैध �वसायमा
रा�े स��ी यू.एस संघीय सरकारको शू� धै य� नीितलाई समथ�न गद� छ। यिद स्थानीय कानू नह��ारा अनुमित िदएपिन हामी बालबािलका वा अिनवाय�
श्रमलाई काममा राख्दै नौं।
िविवधता र आदर
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�े�स भने को एउटा समान अवसर प्रवत�क हो। हामी क�नीको आव�कताह�मा आधा�रत रहे र र कानू नी�पमा-संरि�त �स्थित वा मानव संसाधन
नीितह� अ�ग�तको संरि�त �स्थितलाई बेवा�ा ग�र भना� िलन्छौं, भाडामा िलन्छौं, िवकास गछ�, अनुशासन र अ�ह�लाई रोजगारको अवस्था प्रदान
गद� छौं। यसमा आव�क परे को बेलामा अश� कम� चारीह�लाई कारणयो� सुिवधाह� प्रदान गनु� शािमल छ।

हाम्रा उ�ृ� मािनसह�ले हाम्रो उ�ृ� Plexus िसज�ना गछ� न् ।
तपाईं ब�ुहोस्। हाम्रो समावेशनको सं�ृितमा गािभएको कुरा भनेको प्र�ेक ���ले िविवध िवचार, पृ�भूिम र अनु भवह� प्र�ाव गछ� न् जसले एकीकृत
�ँ दा टोलीको �पमा उ�ृ� प�रणामह� िसज�ना गछ� । हामी हाम्रा मािनसह�लाई कदर गछ� र हाम्रा िभ�ताह�लाई अ�ाल्छौं। हामी सबैलाई �ागत
गछ� र हाम्रो संग्रिहत अि�तीयता�ारा उ�� भएका उपायह�लाई मह� िदन्छौं। हामी हाम्रा सबै मािनसह�लाई उनीह�को पूण� �मतामा पु� प्रेरणा
िदन्छौं।
उ�ीडन मु� काय�स्थान
�े�सले िविवधता पूण� काय�बललाई काममा राख्दछ जसको पृ�भूिम, कौशलह� र िवचारह�ले क�नीको सफलतालाई सामू िहक �पमा योगदान
िदन्छ। समान अवसर, िविवधता र आदरको �सको नीितह�को साथमा, �े�सले उ�ीडन र भेदभाव मु � साथै यौन उ�ीडनस� सीिमत नरहे को
�वसाियक काय� वातावरण प्रदान गन� र कायम रा� प्रितब� छ।
िहं सा र धम्कीह�
�े�सले हाम्रो कम�चारीह�, ग्राहकह�, आपूत�कता�ह� र आग�ुकह�को सुर�ा र र�ालाई मह� िदन्छ र काय�स्थान वा Plexus लाई प्र�ु त गदा�
कुनै पिन आक्रामक, िहं सक, भयभीत गन� वा धम्की िदने �वहारलाई सहन स�ै न। यस नीितको उ�ंघन गन� कुनै पिन अवलोकन ग�रएको आचरणको
बारे मा �वस्थापनलाई तु�� �रपोट� गनु� पछ� ।
मिदरा तथा लागूपदाथ�
कुनै पिन कम� चारीले मिदरा वा गैरकानू नी लागूपदाथ�को प्रभावमा रहे र �े�सको प्रितिनिध� गन� स�ै नन् जसले उहाँ वा उनीको काय�लाई सुरि�त,
प्रभावकारी वा �वसाियक �पमा गन� उहाँ वा उनीको �मतालाई खराब पाद� छ। �े�सले �े�स-प्रायोजक वा अ� �वसायसँग-स���त घटनाह�मा
मिदराको सीिमत र उ�रदायी सेवनको अनु मित िदन्छ जहाँ मिदराको सेवालाई �ीकृित िदइन्छ, ��ा सेवन गन� को लािग प्रदान गनु� अिधक �ँ दैन र यस
नीित वा स्थानीय कानू नह� पालना गन� कम�चारीको �मतालाई प्रभाव पाद� न। �सै प्रकारमा, �े�सको लािग काम गदा� वा प्रितिनिध� गदा� कुनै पिन
कम� चारीले गैरकानू नी लागूपदाथ� राख्नु �ँदैन।
�ा� तथा सुर�ा
Plexus ले सुरि�त र �ा�कर काय�स्थल प्रदान गन� र सबै लागूयो� िनयमह� पालना गन�मा प्रित�ा गछ� । यसै कारण, हामी यी प्रयासह�लाई समथ�न
प्रदान गन�को लािग हाम्रा कम�चारी, आपूित�कता� र भेटघाट गन� मािनसह�मा भर पछ�। सुरि�त �पमा काम गन� र अगुवाह�लाई कुनै पिन असुरि�त
काय�, अवस्था र दु घ�टनाह� बारे सूचना िदने सबै कम�चारीको अिधकार र कत�� हो। Plexus ले संकटह� पिहचान र िनधा�रण गन� प्रयास गछ� र
इ�न्जिनय�रङ र प्रशासिनक िनय�णह� माफ�त काय�स्थल सुर�ा जो�खमह� हटाउन वा कम गन� को लािग काम गछ� । यी िनय�णह�लाई अिधिनय�ण
गन� प्रयोग ग�रने �वस्थापन प्रणालीको िनयिमत समी�ाले प्रभावकारी �पमा क�नीको �ा� र सुर�ा काय�स�ादन �वस्थापन गन� र हाम्रा कम� चारी
र भेटघाट गन� मािनसह�लाई सुरि�त रा�े चालू अवसर प्रदान गछ� ।
Plexus कम� चारीह� िन�का लािग िज�ेवार छन् :
•

ठे केदार र भेटघाट गन� मािनसह� वातावरणीय, �ा� र सुर�ा प्रिक्रया बारे सचेत छन् र पालना गछ� न् भनी सुिनि�त गन� ;

•

उनीह�ले तािलमप्रा�, स�म र िचिक�कीय �पमा काय�स�ादन गन� स�म कामह� मात्र स�ालन गन� ;

•

उनीह�को काय�सँग स���त �ा� र सुर�ा प्रिक्रयाह� पालना गन�।

Plexus मािनसह�का अगुवाह� िन�का लािग िज�ेवार छन् :
•

उनीह�को स्थानमा समग्र �ा� र सुर�ा अवस्थाह� िनरी�ण गन� ;

•

सबै घटना र दु घ�टनाह� अनु स�ान ग�रएका छन् र स�ाउने काय�ह� स�ार ग�रएका छन् भनी सुिनि�त गन� ;

•

कम� चारीह�का िच�ा/िवचारलाई बु�को लािग दु ई-तफ� स�ार कायम रा�े।

लेखा काय�प्रणाली र क�नी रे कड� ह�
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आिथ�क स�िन�ा
�े�सको कम� चारीह�, ग्राहकह�, आपूत�कता�ह� र लगानीकता�ह�को भरोसा र समथ�न कायम रा�को लािग आिथ�क स�िन�ा जो�खमपूण� छ।
�े�सले सामा�तया �ीकार ग�रएको ले खा िस�ा�ह� (GAAP) को साथमा �ीकृित िदन सबै कारोबारह�को सही �रपोिट� ङको लािग प्रयास गद� छ।
�े�सले िधतोह� र आदानप्रदान सिमित साथसाथै क�नी�ारा बनाइएको अ� साव�जिनक संवादह�को साथमा �सको फाइिलङमा पूण�, िन��,
सही, सामियक र �� खुलासाह� प्रदान गन� ल� िलन्छ। कुनै पिन कम� चारीले कुनै पिन आिथ�क वा अ� अिनयिमतता गन�, अनुमित िदन वा लु काउन
स�ै न। कुनै पिन उ�े �को लािग क�नीको कुनै पिन गो� वा अप्र�� कोष, ऋण वा स�ि�लाई स्थापना गन� सिकने छै न। सबै क�नी भु�ानह�लाई
िकताबह� र क�नीको रे कड� ह�मा प्रवेश ग�रने छ र कुनै पिन भु�ानीलाई गलत वा भ्रामक प्रिवि�ह��ारा गु� रा�खने छै न। सहायक कागजातह�मा
वण�न ग�रएको भ�ा फरक कुनै पिन भागलाई प्रयोग गरे मा उ�े � वा बुझाइको साथमा कुनै भु�ान ग�रने छै न।
सहायक अिडटह�
आ��रक वा बा� अिडटरह�लाई कपटपूण� प्रभाव पान� , भ्रिमत पान� वा अ�था जानकारीको गलत वण�न गनु� क�नीको नीितिव�� �न्छ। सबै
कम� चारीह�ले क�नीमा रहे का ती कम� चारीलाई पूण� �पमा सहयोग गन�छन् भनी अपे�ा रा�खन्छ जसले क�नीको आिथ�क जानकारी र खुलासाह�लाई
हाम्रो अिडटरह� र गलत ग�रएको कुनै पिन अनु स�ानको साथमा तैयार गद� छ। सबै कम�चारीह�लाई कुनै पिन कपटपूण� वा अनु िचत िक्रयाकलाप �रपोट�
गन� को लािग आव�क ग�रएको छ।
प� सम्झौताह� �ँदैन
�े�सको करारह�ले सम्झौताको समग्रतालाई प्रितिब��त गनु� पछ� र �े�स र यस करारमा ह�ा�र गन� अ� प��ारा �ीकार ग�रएका सबै शत�ह�
र िनयमह� शािमल गनु� पछ� । कुनै कागजात नभएको वा गो� प� सम्झौताह�को अनु मित छै न।
कागजात अवधारण
�े�स कम� चारीह�ले कानू न�ारा आव�क ग�रए अनु सार र क�नी�ारा स्थापना ग�रएको रे कड� अवधारण नीितह�को अनु सार सबै कागजातह�,
इ-मे लह�, िवद् युतीय फाइलह�, िकताबह� र रे कड� ह�लाई कायम गन� छन् ।
यिद क�नी कानू नी झगडा वा अ� कानू नी िवषयह�मा शािमल छ भने तपाईंले कानू नीदे �ख प्रितधारण कागजातह�, इ-मे लह�, िवद् युतीय फाइलह�,
िकताबह�बाट िल�खत िनद� शनह� र सामा� अवधारण अविध बािहरको रे कड� ह� प्रा� गन� स�ु�न्छ। कम� चारीह�ले कानूनी �पमा कुनै पिन य�ा
िनद� शनह� पालना गनु� पछ� ।
स���त नीितह�
Connect मा Travel Portal मा �स्थत यात्रा र खच� प्रितपूत� नीित
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क�नीको स�ि�ह�को प्रयोग & जानकारीको सुर�ा
�े�सको कम� चारीको �पमा तपाईंले क�नीको �ािम�मा रहे को िविभ� स�ि�ह� साथै यसस� मात्र सीिमत नरहेको तपाईंको काय��ेशन, तपाईंको
कम्�ु टर र मािलक जानकारीमा प�ँ च र प्रयोग गन� स�ु�न्छ। तपाईंले यी स�ि�ह�लाई �ाहारसाथ प्रब� गनु� �ने छ र तपाईंले आफ्नो स�ि�लाई
सुरि�त राखेको ज�ै ितनीह�लाई राख्नु �न्छ भनी हामी अपे�ा गद� छौं।
गोपनीय जानकारी
�े�समा रहे को तपाईंको कामको भागको �पमा तपाईंलाई गोपनीय जानकारीमा प�ँ च प्रदान गन� सिकने छ। यस जानकारीमा प्रिविधह�, प्रिक्रयाह�,
िडजाइनह�, डाटाह� वा �े�स वा हाम्रो ग्राहकह� वा आपूत�कता�ह�को बारे मा रहे को अ� गोपनीय जानकारी शािमल �नसक्छ। केही
मािमलाह�मा, ग्राहक वा आपूत�कता�सँग रहे को हाम्रो िव�मान स�� गोपनीय �नसक्छ। तपाईंले �े�समा काम गनु� पूव� गोपनीयता सम्झौतामा ह�ा�र
गरे को �नाले , तपाईं�ारा कानू नी �पमा यस जानकारीलाई क�नीमा तपाईंको रोजगारको अविध र �सपिछ गो� रा�को लािग आव�क ग�रएको छ।
�े�स बािहर यस जानकारीको खुलासा गना�ले �े�स, हाम्रो ग्राहकह�, हाम्रो आपूत�कता�ह� वा हाम्रो लगानीकता�ह�लाई नो�ान पुया�उन सक्छ वा
गोपनीय सम्झौताको उ�ंघन गन� सक्छ; तसथ� सबै कम�चारी र भूतपूव� कम� चारीह�ले यस जानकारीलाई गो� राख्नु पछ� ।
गो� जानकारीमा प�ँ च �ने प्र�ेक ���सँग िन� गन� कत�� छ:
•

गोपनीय जानकारीको आदर र सुर�ा गन� ;

•

���गत फाइदाको लािग यस जानकारीको प्रयोगबाट टाढा रहन; र

•

यस जानकारी ितनीह�को लािग खु लासा गन� बाट टाढा रहनु जो क�नी बािहरका �न वा अ� कम� चारीह� जसलाई यस जानकारी जा�
आव�क छै न।

तेस्रो प�ह� ज�ै ग्राहकह� र आपूत�कता�ह�सँग छलफल गनु� जो प्राय प्राकृितक �पमा गोपनीय रहे को जानकारीको आदानप्रदानमा शािमल �न्छन् ।
कुनै पिन तेस्रो प�सँग �वसाय छलफलह�को लािग शािमल �नु पूव� छलफलमा रहे का �े�स र अ� प�ले उिचत गैर-खुलासा सम्झौतामा ह�ा�र
गरे का छन् भनी तपाईंले पुि� गनु� पछ� ।
गोपनीय जानकारी �ा�ल गदा� िन� जानकारीह�लाई िदमागमा राख्नु होस्:

गनु�होस्

नगनु� होस्



जा�को लािग ज�री आधारमा अ�
कम� चारीह�सँग गोपनीय जानकारी साझा
गनु� होस्।



साथीह�, प�रवार वा पूव� सहपाठी वा
कम� चारीह�सँग गोपनीय जानकारी साझा
गन� ।



सबै तेस्रो प�ह�ले �ीकृत ग�रएको गैरखुलासा सम्झौतामा ह�ा�र गरे का छन् र
गोपनीय जानकारी जा� आव�क छ भनी
सुिनि�त गनु� होस्।



कम� चारीह� वा तेस्रो प�ह�ले
�े�सलाई सहयोग गन�को जानकारीमा
प�ँ च गन� आव�क नभएमा उनीसँग
गोपनीय जानकारी साझा गन� ।



खुलासा गन� समयमा जानकारीलाई गोपनीय
�पमा िच��त, ले बल वा िनिद� � गनु�होस्।



साव�जिनक स्थानह�मा गोपनीय जानकारी
छलफल गन� वा हे न� जहाँ जानकारीमा प�ँ च
गन� न�ने मािनसह� उप�स्थत छन् ।
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सामािजक िमिडया
िमिडया साइटह� प्रयोग गन� कम� चारीह� (ज�ै फेसबुक र िल�इिडन (LinkedIn) ले गोपनीय जानकारीको स�भ�मा उ�रदायी �पमा काय� गनु� पछ� ।
सामािजक िमिडया साइटह�मा पो��ङ गदा� तपाईंले गैर-साव�जिनक जानकारी पो� गनु� �ँदैन (�े�स िभत्री ख�रदिबक्री नीितमा वण�न ग�रएको अनु सार)
र तपाईंले �े�स कम� चारीको �पमा ह�ा�र गनु� भएको कुनै पिन गोपनीय वा गैर-खुलासा सम्झौता(ह�) को उ�ंघन गनु� �ँदैन। साथै, कम�चारीह�ले
स�ार र लगानी स��को व�र� िनद� शकबाट पूव� प्रमाणीकरण प्रा� नगरीकन सामािजक िमिडया र/वा समाचार �गह�का पो�ह�मा Plexus लाई
प्र�ुत गन� छैनन् वा Plexus को प�मा बोल्ने दे खावटी गन� छैनन् ।
बौ��क स�ि�
हाम्रो �वससायको सफलताका लािग डमाक�ह�, पेटे�ह�, प्रितिलिप अिधकारह� र �ापार गो�ताह� लगायत �े�सको बौ��क स��ीको
संर�ण गनु� एकदमै ज�री छ। तपाईंले �े�समा काम गदा� तपाईंले िसज�ना गरे का कुनै पिन प्रिक्रयाह�, िविधह� वा सुधारह� लगायतका सबै
अिव�ारह� �े�सको स��ीको �पमा रहने छन् । सबै कम� चारीह� कुनै अ� क�नीको स��ी ज�ै �े�सको �ािम� स��ी सूचना र बौ��क
स��ीको संर�णका लािग िज�ेवार छन् ।
सबै िबक्रेताह�, प्रित�ध�ह�, आपूत�कता�� वा ग्राहकह� लगायत अ�ह�का बौ��क स��ीका अिधकारह�को संर�ण गन� सबै लागूयो�
कानू नह� र सम्झौताह�को पालना गद� हामी अ�ह�का �ािम� स��ी अिधकारह�को पिन स�ान गद� छौं। �े�सले मािलकको िवशेष पूव�
मञ्जूरी प्रा� नगदा� स�, �े�सका कम� चारीह�ले �े�सले खरीद गरे को वा �सका लािग इजाजत प्रा� गरे को बौ��क स��ीको प्रितिलिप बनाउन,
िवतरण गन�, प्रदश�न गन� वा अ� प्रकारले प्रयोग गन� स�ै नन् ।
जानकारी र प्रिविध संसाधनह�
कम� चारीह�लाई थप उ�ादनशील �पमा आफ्नो काम गन� सहयोग गन�का लािग ितनीह�लाई �े�सका केही िवद् युतीय स्रोतह� (जसमा फोन तथा
�ाट� फोनह�, �ा�ेटह�, �ाइसमे ल, �ा�ह�, कम्�ु टरह�, इमे ल, क�नीको उ�म डाटा तथा प्रणालीह�, इ�रने ट आदी कुराह� पद� छन् )
प�ँ च गन� , तथा प्रयोग गन� िदइएको छ। यसका साथसाथै, �ेत्रीय नीितह�ले उनीह�लाई क�नीको उ�म डाटा तथा प्रणालीह�मा प�ँ च गन� आफ्ना
���गत मोबाइल िडभाइसह� प्रयोग गन� अनु मित िदन सक्छन् । सबै �े�स कम�चारीह�ले यी िवद् युतीय स्रोतह� उिचत त�रकाले प्रयोग ग�न् भ�े
अपे�ा ग�रन्छ। अनु मित िदएको ख�मा, किहले काहीँ ���गत प्रयोगलाई �ूनतममा राख्नु पद� छ र सबै समयमा उपयु� �नै पछ� । अनुपयु�
प्रयोगह�मा िन� कुराह� पद� छन् : तेस्रो-प�ह�का लािग सामग्री िवतरण गनु� ; लोभ गनु� (कुनै पिन आिथ�क, राजनै ितक वा परोपकारी लोभ सिहत); िबना
अनु मित गो� जानकारीको खुलासा गनु� ; �ाक गनु� ; स�वेयरको चोरी प्रकाशन गनु� ; भेदभावकारी, दु ��वहारपूण�, अ��लतापूण�, यौन भावयु� वा अ�
प्रकारको अपमानजनक �पमा श�को प्रयोग गनु� वा कुराकानी गनु� ; वा �े�समा नकारा�क छाप स�े िकिसमको कुनै पिन अ� प्रयोग।
सबै कम�चारीह�लाई ���गत ने टवक� पासवड� ह� प्रदान ग�रएका �न्छन् र क�नीका पासवड� ह�मा प�ँ च गन� गरी �े�स नीितह� अ�ग�त
तोिकएका �े�स सूचना प्रिविध �वस्थापकह� भ�ा बाहे कको अ� कसैलाई ती पासवड� ह� प्रदान गन� कम� चारीह�लाई िनषेध ग�रएको छ।
कानू नले अनुमित िदएको हदस�:
•

���गत कारणले ग�रएको प्रयोग होस् वा क�नीको उ�म डाटा तथा प्रणालीह� प�ँ च गन� प्रयोग ग�रएको मोबाइल िडभाइसह� होस्
जेसुकै भएपिन, �े�ससँग प्र�ेक कम� चारीको िवद् युतीय स्रोतह�को प्रयोगलाई िनगरानी गन� अिधकार छ।

•

�े�सका कम� चारीह�ले उनीह�का स�े शह�, कागजातह� वा �े�सका िवद् युतीय स्रोतह�का अ� प्रयोगह� गो� रा�खने छन्
भ�े अपे�ा राख्नु �ँदैन।

•

�े�सले य�ा कुनै पिन िवद् युतीय स्रोतह�बाट प्रा� ग�रएका, प्रसारण ग�रएका, वा ितनीह�मा भ�ारण ग�रएका कुनै पिन
जानकारीह� प�ँ च हािसल गन� अिधकार सुरि�त राख्दछ। कृपया �े�स िवद् युतीय स्रोतह�को दु �पयोग बारे �रपोट� गनु� होस् ।
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यात्रा तथा मनोर�न
लागूयो� यात्रा तथा खच� सोधभना� नीित अनु सार क�नीको कारोबारमा लागेका उपयु� तथा अिधकार िदइएका खच�ह�को कम� चारीह�बाट सोधभना�
गन� क�नीको नीित रहे को छ। शोधभना�का लािग यो� �न �े�स कम�चारीह��ारा ग�रने सबै �ावसाियक यात्रा बढी �े�सको िहतमा �नु पछ� । हामी
सबै कम�चारीह�ले खच� खाता प्रयोग गदा� वा यात्र तथा मनोर�न खच�ह� गदा� राम्ररी िवचार पुर्याउन् र ��ा खच�ह�लाई सीिमत राखुन् भ�े चाहन्छौं।
चोरी र कपट
यिद कुनै कम� चारीले चोरी गर् यो वा क�नीलाई धोखा िदयो भने , �े�ससँग स���त सबैजना प्रभािवत �न्छन् । धोका तब �न्छ जब कसैले जािनजािन
छलछाम वा बेईमानी गद� छ जसले उ� ���लाई लाभ, नाफा वा फाइदा �न सक्छ वा क�नीमा �ित पु� सक्छ। �े�सले कुनै पिन िकिसमको धोका
सहन गद� न र आव�क परे मा अनु स�ान गरे र ��ा धोकेबाजह� िव�� मु �ा लचाउने छ।
क�नीको कुनै पिन िकिसमको स��ी मािथ �ने चोरी, दु �पयोग, वा दु ��वहारलाई सहन ग�रने छै न। हामी हाम्रा कम� चारीह�ले क�नीका स��ीह�
आफ्नो काम उ�ादनशील बनाउन प्रयोग गद� छन् भ�े िव�ास गद� छौं। कुनै पिन चोरी वा यस िव�ासको अपमान बारे तु��ै अनु स�ान गरी उपयु�
सुधारा�क कदम चािलने छन् ।
राजनीितक योगदानह� तथा िक्रयाकलापह�
�े�सले आफ्नो प�मा जनमत तयार गन� काय�मा सहभािग �ँ दैन र कुनैपिन िकिसमको संस्थागत राजनै ितक योगदानह� िनषेध ग�रएका छन् । �े�सले
कम� चारीह�ले राजनै ितक क�ाणह�मा गरे का ���गत योगदानह�को लािग शोधभना� गद� न वा अ� िकिसमले �ितपूत� िदँ दैन। यसका साथसाथै,
कम� चारीह�ले उ�ेदवारह�लाई तथा अिभयानह�मा ���गत �पमा सहयोग गन� �े�सका स्रोतह� प्रयोग गन� छैनन् ।
क�नीले कम� चारीह�का राजनै ितक प्रिक्रयामा सहभागी �ने अिधकारह� िनषेध गन� प्रयास गद� न। कम� चारीह�ले आफ्नै समय र आफ्नै स्रोतह��ारा
���गत राजनै ितक गितिविधह� �ै��क �पमा जारी रा� स�ेछन् ।
परोपकारी योगदानह�
हामी �े�स कम� चारीह�लाई आफ्नो स्थानीय समू दायमा सिक्रय तथा शािमल �न प्रो�ािहत गद� छौं। �े�सबाट योगदानका लािग ग�रने सबै अनु रोधह�
�े�स कप�रे सन परोपकारी संस्था�ारा �ीकृत ग�रनै पछ� । यिद तपाईंले �े�स�ारा परोपकारी योगदानह�का लािग कुनै पिन अनु रोध प्रा� गनु� भयो
भने , कृपया �सलाई जनरल परामश�दाताको प्रशासिनक सहायक कहाँ ठाउनु होस्।
स���त नीितह�
Connect गृहपृ�को त�ो भागमा �े�स िवद् युतीय स्रोत प्रयोग नीित
सामािजक िज�ेवारी इ�� ाने ट पृ�मा �े�स कप�रे सन परोपकारी संस्था माग�दश�नह�
Connect मा Travel Portal मा यात्रा र खच� प्रितपूत� नीित
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हाम्रो ग्राहकह� आपू त�कता�ह� र कम�चारीसँगको स�ालन
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�े�सका ग्राहकह� र आपूत�कता�ह�को िव�ास तथा भरोसा िज� र राम्रा स��ह� कायम रा� तथा िवकास गन� हामी सबै कडा प�रश्रम गद� छौं।
उपहारह� तथा मनोर�न
�े�सको िनर�र सफलताका लािग हाम्रा ग्राहकह� र आपूत�कता�ह� सँगको हाम्रो स�� मह�पूण� कुरा हो। हामी यी स��ह� हाम्रा व�ुह�को
मह� र मािनसह�का आधारमा हािसल गन� तथा कायम रा�े अपे�ा गद� छौं, कुनै िकिसमको लोभ, उपहार, प्रलोभन वा पैसाको आधारमा होइन। �ापा�रक
कृपा प्रदान गन� वा प्रा� गन� कुनै पिन �ेस� कम� चारीले उ� कुरा नै ितक, कानू नी र �े�सका नीितह� अनु सार छ भिन सुिन� गन� पछ� । �े�स िभत्रका
�ेत्रह� तथा काया��क समू हह�ले उपहारह� र मनोर�नका स��मा संिहता र उपहार तथा मनोर�न नीितमा �ा�ा ग�रएका प्रितब�ह� बाहे कका
थप प्रितब�ना�क नीित तथा अ�ासह� ग्रहण गन� स�छन् । कम� चारीह�ले लागू�ने ठाउँ मा ��ा कुनै पिन प्रितब�ना�क �ेत्रीय वा काया��क समू हका
नीित वा अ�ासको पालना गन� पछ� ।
साधारणतया, यिद प्र�ावह� �ावहा�रक �ावसाियक अ�ास अनु �प स�ावका लािग ग�रएका �न् र घूस, अनै ितक रकम वा अनु िचत भु�ानीको अ�
�प भ�े अथ� ला�ै न भने उपयु� �ापा�रक मनोर�न तथा सामा� मू �का उपहारह� (ज�ै �े�स वा आपूत�कता� पोसाक वा सामान) प्रदान गन� अनु मित
िदइएको छ। ग्राहक वा आपूत�कता� स��िलत �ने भोजन तथा मनोर�नका लािग �े�स र ग्राहक वा आपूत�कता� दु बैका प्रितिनिधह� भोजन समारोह वा
काय�क्रममा उप�स्थत �नै पछ� । कुनै पिन सरकारी कम� चारीह�, अिधकारीह�, तथा प्रितिनिधह�लाई �ापा�रक कृपा प्र�ाव गन� स��मा थप कडा
प्रितब�ह� लागू �न्छन् । उपहारह�को �ीकारयो� मह� बारे माग�दश�न सिहत उपहारह� र मनोर�नको भु�ान वा प्रा�� स��ी प्रितब�ह�को
बारे मा थप जानकारीका लािग, कम� चारीह�ले उपहार तथा मनोर�न नीितको (CP 9515) समी�ा गनु� पद� छ।
�े�स कम�चारीको �पमा तपाईंले स�व �ने धे रैजसो उिचत सत�ह�मा �े�सको लािग उ�ादनह� र सेवाह� प्रा� गन� को लािग प्र�ेक प्रयास
गनु� पन� छ, य�िप तपाईं हाम्रा िवतरकह� र िवक्रेताह�बाट कुनै पिन उपहार वा समथ�नह�बाट प्रभािवत �नु �दै न
ँ । �े�स कम�चारीह�ले कुनै पिन
िकिसमको सुिवधाप्रद �वहार प्रा� गन� कुनै ���, क�नी वा सरकारी िनकायबाट कुनै पिन िकिसमको रकम, पु��ार वा अ� प्रलोभनह� �ीकार
गद� नन् । कम� चारीह�ले किह�ै पिन उपहारको लािग आग्रह गन� स�ै नन् । आपुत�कता�ह�बाट प्रा� भएका कुनै पिन उपहारह� वा अ� �ापा�रक
कृपाह� बारे आफ्नो िनरी�क (सुपरभाइजर) लाई �रपोट� गन� पछ� ।
संिहताले कुनै कम� चारीलाई उपहार प्रदान ग�रन स�े कुराको आशा गन� वा कुनै तेस्रो प�लाई �ापा�रक कृपा िव�ार गन� कुराको चाहना रा� स�ै न।
यिद उपहारले तपाईंको वा �े�सको प्रित�ामा नकारा�क िकिसमले प्रभाव पान� छ भ�ेमा कुनै शंका छ भने , तपाईंले उपहार अ�ीकार गनु� पछ� र प्र�ाव
िव�ार गन� कुरा रो�� �ँ दैन।
यिद तपाईंले �े�सको अक� कम� चारीले य�ा प्रकारका उपहारह� वा रकमह� �ीकार वा प्र�ाव ग�ररहे को छ भ�े थाहा पाउनु भयो वा ��ो गद� छ
भ�े शंका लागेमा, तपाईंले तु��ै �सबारे �रपोट� गनु� पछ� ।
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भ्र�चारिवरोधी
कुनै पिन िकिसमको घूस, अनै ितक रकमको भु�ानी वा �ीकार वा ���को, क�नीको वा अ� संस्थाको पिहचानलाई अनु िचत �पमा प्रभािवत गन� वा
अनु िचत फाइदा वा लाभ प्रा� गन� उ�े �ले ग�रने अ� कारोबारलाई �े�सले कडा �पमा प्रितब� गद� छ। यी प्रितब�ह� ग्रहकह�, आपूत�कता�ह�,
र सरकारी अिधकारीह� ग�रने कारोबारह� लगायतका सबै कारोबारह�मा लागू �न्छन् । स्थानीय अ�ासह�को परवाह नगरी, तपाईंले किह�ैपिन
कुनै पिन उ�े �का लािग प्र�� वा अप्र�� �पमा घूस वा अनै ितक रकम (चाहे नगद होस् वा कुनै अ� व�ु) िदने वा िलने काम गनु� �ँ दैन। यसमा
�े�सलाई प्र�ुत गन� तेस्रो प� माफ�त घुसको भु�ानी वा प्रा�� समावे श �न्छ।
सबै कम� चारीह�ले यू.एस् वैदेिशक भ्र�ाचार स��ी अ�ासह�, यू.के लगायत हामी जुन-जुन दे शमा �ापार गछ� ती दे शह�का भ्र�ाचार-िव��का
कानू नह�को पालना गन� पछ� । घूसखोरी ऐन। घूस, अनै ितक रकमह� र अ� िकिसमका अनु िचत भु�ानीका बारे थप जानकारीका लािग, कम� चारीह�ले
िव��ापी भ्र�ाचार-िव��को नीित (Cp 7143) समी�ा गनु� पद� छ।
आपूत�कता� आचार संिहता
यिद तपाईं �े�सको प्रितिनिध� गन� (ज�ै परामश�दाता, एजे�, िवक्री प्रितिनिध, िवतरक वा ठे केदारको �पमा) कुनै ���सँग वा फम� मा शािमल
भइरहनु भएको छ भने , तपाईंले उनीह�लाई �े�स आपूत�कता� आचार संिहता र लागूयो� कानू नह�को पालना गन� लगाउनु पद� छ। �े�सका
अनु सार हाम्रा थुप्रै आपूत�कता�ह�ले पिन �े�स आपूत�कता� आचार संिहताको पालना गनु� आव�क छ।
स���त नीितह�
भ्र�ाचार-िव��को नीित (DCS मा CP 7143)
उपहार तथा मनोर�न नीित (DCS मा CP 9515)
आपूत�कता� आचार संिहता (DCS मा DCS 11896)
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अ�ह�सँगको हाम्रो स��ह�
सामािजक उ�रदािय�
�े�स एक सामािजक �पमा उ�रदायी क�नी र असल संस्थागत नाग�रक ब� कोिशस गद� छ। हामी तल उ�ेख ग�रएका मु � चार ख�ाह�मा
�ान िदन्छौं।

कम� चारीह�ले यस उपागममा उ�ेख ग�रएका िस�ा�ह�लाई समथ�न गन� अपे�ा ग�रएको छ। क�नीका सामािजक िज�े वारी प्रयासह� बारे थप
जानकारी �े�सको िनगम वेबसाइटमा फेला पान� सिकन्छ: https://www.plexus.com/en-us/social-impact
िन�� प्रित�धा�
�े�सले यसका सबै �वसाय िन��, ईमा�ार, नीितपरक र �ायसंगत ढ�ले गद� छ। कुनै पिन कम� चारीले त�ह�लाई हे रफेर वा गलत तरीकाले प्र�ुत
गरे र कसैबाट पिन अनु िचत फाइदा उठाउनु �ँ दैन। हाम्रा उ�ादन र सेवाह�को उ� गुणको प्रित�ा र हाम्रो नीितपरक तथा िज�ेवार सं�ृित र प्रित�ाको
मा�मबाट �े�सले ग्राहकह�को मन िजत्छ र उनीह�लाई रा�खराख्छ।
ग्राहकह�सँग कारोबार गदा� जब �े�सका कम� चारीह�ले हाम्रा उ�ादन तथा सेवाह�, िवशेषग�र मू � िनधा�रणको बारे मा जानकारी प्र�ुत गछ� न् तब उनीह�ले
ईमा�ार र सटीक ढ�ले �सो गछ� न् भ�े कुरामा �ान िदनु पछ� । कम�चारीह�ले िवशेषग�र िन� कुराह�मा �ान िदनु पछ� :
•

�े�स �वसायको कारणले उ�� भएका िवशेष सामग्री वा सेवाह�को बिह�ार गन� सु� वा प्रो�ाहन गनु�होस्;

•

कुनै पिन वैध कारण िबना िनि�त ग।राहक वा आपूित�कता�ह�सँग कारोबार गन� अ�ीकार गनु� �ँदैन;

•

हामीले अ�ह�बाट ख�रद गनु� अिघ उनीह�ले हामीबाट ख�रद गनु� पछ� भने र आव�कता जनाउनु �ँ दैन;

•

ग्राहकह�लाई उनीह�ले चाहे को उ�ादन वा सेवा पाउनको िनिम� कुनै अ� उ�ादन वा सेवा खरीद गन� लगाउनु �ँ दैन जुन उनीह�
चाहँ दैनन् ;

•

अ�ह� वा उनीह�को उ�ादन, सेवा वा श्रेयलाई अपमािनत गनु� �ँ दैन; वा

•

कुनै पिन ��ो �वहार दे खाउनु �ँ दैन जसलाई प्रित�धा��क बोली लगाउने वातावरण िसज�ना गरे को मा� सिकन्छ।

प्रित�ध�ह�
�े�सका कम� चारीह�ले �े�सका प्रित�ध�का कम� चारीह�सँग �ावसाियक स��ह� राख्नु �ँदैन। तपाईंले कुनै पिन प्रित�ध�सँग �े�स र उ�
प्रित�ध� बीच रहे को प्रित�धा�को कुनै पिन प�को स��मा सम्झौता वा सहमितमा प्रवेश गनु� वा �ो गन� प्र�ाव गनु� �ँदैन, चाहे �ो औपचा�रक होस् व
अनौपचा�रक। �े�सका कम� चारीह�ले मू �, िबक्रीका िनयम तथा शत�ह�, नाफा वा लाभ-सीमा, ग्राकह गितिविधह�, �वसाय योजना वा अ�ासह�,
उ�ादनको िवशेष िववरण वा य�ै खालका अ� जानकारी प्रित�ध��ारा रोजगारमा रा�खएका ���ह�लाई खुलसा गनु� �ँदैन र उनीह�बाट पिन प्रा�
गन� प्रयास गनु� �ँदैन।
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संस्थागत संवादह�
केवल िवशेष �पमा िनयु� ग�रएका कम� चारीह�लाई मात्र क�नीको तफ�बाट सव�साधारण, िमिडया, लगानीकता�ह�, से�ु�रटी िव�े षकह�सँ ग संवाद
गन� अिधकार छ। यस क�नीले सव�साधारणसँग गन� संवाद सटीक र िनय��त �नु पछ� । तपाईं आफ्नो रोजगारसँग स���त कुरामा व�� िदँ दै �नु �न्छ,
ले ख ले ख्दै �नु �न्छ, पढाउँ दै �नु �न्छ वा अ� य�ै खालका िक्रयाकलाप गद� �नु �न्छ तर �ो तपाईंको जािगरको िनयिमत कत��को अं श होइन भने,
तपाईंले उ� िक्रयाकलापको लािग स�ार र लगानी स��को व�र� िनद� शकबाट पूव� �ीकृित प्रा� गनु� पछ� । थप माग�दश�नको लािग CONNECT मा िनगम
स�ार नीितलाई स�ाह गनु� होस्।

�ीकृित
�े�स िव�भरीका िविभ� िनयमह�को अधीनमा छ जसको सङ्�ा बढीरहे को छ। हामी अपे�ा गद� छौ ँ िक आफ्नो काय� पालन गदा� सबै कम� चारीह�ले
प्रचिलत िनयमह� र कानूनी आव�कताह� पालना गन� प्रित प्रितब�ता दे खाउने छन् , चाहे �ो िवदे शी होस् र �दे शी। कम� चारीह�लाई ती सबै अनु पालन
आव�कताह�मा तालीम प्रदान ग�रन्छ जसले उनीह�को काय�मा प्रभाव पाछ� । िल�खत नीित र काय�प�ितह�को मा�मबाट अनु पालन कम� चारीह�
यी िनयमह� पालन ग�रएको छ भने र सुिनि�त गन� प्रित समिप�त छन् । तपाईं कुनै पिन गैर-अनु पालनको बारे मा अवगत �नु �न्छ वा तपाईंलाई कुनै पिन
िनयम उ��न गन� भिनएको छ भने, तपाईंले �स बारे �रपोट� गनु� पछ� । प्रचिलत िनयम र कानू नी आव�कताह�को केही िनि�त उदाहरणह�लाई तल
�ा�ा ग�रएको छ।
आयात/िनया�त �ापार सहमित
यु.एस. सिहत धे रै दे शह�मा अ�रा�ि��य �ापार िनयमह� छन् जसले सामान, सेवा र प्रिविधको आयात र िनया�तलाई िनय��त गछ� न् । यी िनयमह�
उ�ादन र अवयवह� िशिपङ गनु� , िवद् युतीय जानकारी आदान-प्रदान गनु� र हाम्रा यु.एस. लोकेसनह�मा गैर-यु.एस. नाग�रकहरलाई �ाउनु लगायत
हाम्रो काय�स�ालनको धे रै प�ह�मा लागू �न्छन् । यु.एस. र हामी स�ािलत अ� दे शह�को कानू न अ�ग�त �े�सले ब�े ज लगाइएका केही िनि�त
दे श, संस्था र ���ह�सँग प्र�� वा अप्र�� �पमा कारोबार गन� िनषेध ग�रएको छ। �े�स ती सबै दे शको आयात तथा िनया�त िविनयमनह� पालना
गद� छ जहाँ हामीले हाम्रो �वसाय स�ालन गरे का छौ ँ।
सरकारी करारह� र स��ह�
�े�सले सरकारी ठे केदारह�को लािग जे काम गछ� �सलाई यो मह�पूण� ठा�छ र यी स��ह�लाई िवकिसत गन� जारी रा� चाहन्छ। यी
स��ह�लाई प्रभाव पान� जिटल प्रकृितका िविनयमनह�को कारणले गदा�, कुनै पिन अनु िचत काय� भएको झ�ो समे त नपरोस् भ�े कुरा सुिनि�त गन�
�े��स प्रय� गद� छ। यी स��ह�मा �े�स प्राय: अित�र� िनयम र िविनयमनह�को अधीनमा �न्छ। यी म�े कुनै पिन िनयम वा िविनयमनह�
पालना गन� असफल भएमा, �सको प�रणाम ग�ीर �न सक्छ जसमा भावी सरकारी काय�मा रोक लगाइनु र साथमा दे वानी वा आपरािधक द�-सजाय
�नु पद� छ।
�े�सले यु.एस. सरकारी करार वा उप-करार अ�ग�त गन� कुनै पिन काय�सँग स���त कुनै पिन �ात वा संिद� जालसाजी, अिभप्रायमा मतिभ�ता, वा
घूस ले नदे नको बारे मा कम� चारीह�ले शीघ्र कप�रे ट अनु पालन अिधकारीलाई �रपोट� गनु� पछ� , जसमा �े�सलाई अिधक भु�ानी ग�रनु , सरकारी करारमा
गलत वा अनिधकृत शु� लगाउनु, वा यु.एस. सरकारले माग गरे को लागत वा मू � िनधा�रण त�ा�लाई गलत वा अपूण� �पमा पेश गनु� ज�ा काय� पिन
पद� छ।
वातावरण
�े�स मा�छ िक िव�-�रीय सेवा र उ�ादनह� प्रदान गन�को लािग वातावरणीय उ�रदािय� एकदमै मह�पूण� छ। �े�स यसका �वसायह�
सफा, सुरि�त र �ा� वध� क वातावरण संर�ण र प्रवध�न गन� त�रकाले गन� प्रयास गद� छ।
�सको लािग हामी सुिनि�त गछ�ँ िक हाम्रा उ�ादन प्रिक्रयाह�ले स�ूण� वातावरनीय िनयम र िविनयमनह� पालना गद� छ। रसायन र खतरनाक
पदाथ�ह�लाई सुरि�त रा�खन्छ र �सलाई उिचत त�रकाले फािलन्छ। स्थानीय कानूनले आव�कता जनाए अनु सार फोहोर पानी, ठोस फोहोर र हावा
उ�ज�नको िनरी�ण, िनय�ण र फाल्नु अिघ उपचार ग�रन्छ। सबै आव�क दता� काय�ह�लाई पूरा ग�रन्छ र िलइनु पन� अनुमितह� िलइन्छ र
नवीनतम रा�खन्छ।
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�ा�ा�क नोटह�
करार होइन
आचारसंिहता सम्झौता होइन र कुनै ���लाई रोजगार प्रदान गन� सम्झौता िसज�ना गद� न र कुनै कम�चारीको �स्थितमा कुनै असर गद� न। �े�ससँग यस
संिहतालाई कुनै पिन समयमा संशोधन गन� अिधकार छ। संिहताको कुनै पिन प्रावधानको �ाग सिहत यस संिहताको प्र�ुतीकरण र प्रवत�नको स��मा सबै
िनण�य केवल �े�सको स�ालक सिमित र काय�कारी �वस्थापनको अधीनमा रहन्छ।
स��ह�
"�े�स" प्रित ग�रएका सबै स�भ�ह�ले Plexus Corp. र यसका सहायक क�नीह�को साथमा ती स��ह� स��िलत गद� छ जसमा Plexus Corp.
ले प्र�� वा अप्र�� �पमा 50% मत िनय�ण गद� छ।

REVISION HISTORY
संसोधन

जारी ग�रएको िमित

मूल

प�रवत�न(ह�) गनु�को कारण

A

01 मे 2008

मेगन �ा�ुज (Megan
Matthews)/िटम िपट् स्च (Tim
Pitsch)

मतपत्रको लािग प्रार��क जारी

B

19 से �े�र 2008

िटम िपट् स्च

संयु� CR #22677. स�ालक सिमितको समी�ा र इनपुटका आधारमा प�रमाज�न
ग�रयो।

B.1

13 अ�ु बर 2008

िटम िपट् स्च

संयु� CR #22888. अब मा� नरहेकोले “VP अफ माक�टीङ ए� ब्रा��ङ,” को
िशष�क हटाइयो।

C

13 अ�ु बर 2009

�रक िमलानो�ी

BOD का अनुसार, 2009 का प�रवत�नह� अपडे ट ग�रए (इिथ� हटलाइ, आदी…)

D

08 िडसे�र 2011

कट� वान्लेस

स�ालक सिमितको मनोितत तथा संस्थागत िनयममन सिमित�ारा अनुमोदन ग�रएका
2011 का प�रवत�नह� अपडे ट ग�रए।

E

04 से �े�र 2012

कट� वान्लेस

िव�ासपूण� िज�ेवारी तथा गोपनीयता से �नह� थिपए; गोपनीयता जानकारी तथा
सरकारी करारह� स��ी से�नह�मा भाषा थिपयो

E.1

19 िडसे�र 2012

कट� वान्लेस

संयु� CR #50529 – अपडे ट ग�रएको स�क� सूची

E.2

06 से �े�र 2013

कट� वान्लेस

CR 54887 – पृ� 3 र हेडरमा रहेका िशष�कह� र स�क� जानकारी अपडे ट ग�रए।

F

3 जुन 2014

कट� वान्लेस

अवैध �ापर-िव��को तथा सामािजक िमिडया से�नह� थ�े लगायत, 2014 का
प�रवत�नह� सिहत CR 58119 अपडे ट ग�रयो।

G

20 जनवरी, 2015

कट� वान्लेस

CR 61114 प�रमािज�त ��पण; स�ादन ग�रएका सामग्रीह�मा, नैितक िववेकको
प्रयोग गन� र �े�स मा�ताह� र नेतृ� स��ी �वहारह�लाई जोड िदने स��ी
माग�दश�न लगायतका कुराह� पद� छन्, तर यितमा मात्र भने सीिमत छै न।

H

30 जनवरी, 2017

माइकल िवबर

आगलािग हितयार/हितयारह� हटाउने। िय स�क�ह�लाई अपडे ट गनु� होस् । नयाँ
CEO को �पमा Todd Kesley बाट नयाँ प�रचय पत्र।
CR 75320 �े�रकल – सुचीमा अक� िचिनयाँ फोन न�र थ�ुहोस्।

H.1

18 मे 2017

िकम माकुरात

I

10 मे 2019

माइकल िवबर

िबयि�यल समी�ा/अ�ाविधक। ब्रा��ङ अ�ाविधक। अनेकता स��श्रण कथन थ�ु होस्।
EHS र सामािजक िज�ेवारीको अ�ाविधक। उ�त गोपनीयता ख�। ��ताका लािग
िविभ� अ� अ�ाविधकह�।
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