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Todd Kelsey बाट पत्र
प्िेक्सस टोिी,
िामीिे व्यवसाय सञ्चािन गने तररकाको प्रत्यक्ष पररणाम अनुसार प्िेक्सस सांयुक्त समुदायको सम्मातनत सदस्य िो। यो सञ्चािन
प्िेक्ससको सांस्कृततको झिक िो। िाम्रो सांस्कृतत िाम्रो ग्रािक केन्द्रित मल्
ू यिरू, नातासम्बरधिरू र टोिीकायय, अखण्डता, खल्
ु िा सञ्चार र
सम्बहृ िबाट बनेको िो। सबै कमयचारीिरूिे यी मूल्यिरू पािना गनप
ुय र्य , िामीिे िाम्रो काययको सबै पक्षिरूमा नैततक व्यविारको उच्च स्तरिरू
कायम राख्र्ौँ भनी तनन्द्चचत गने।
िाम्रो सदस्यताद्वारा Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC) मा प्रदलशयत गररएअनुसार, िामीिे सक्रियताका साथ अनुकरण गर्ौँ र
सामान्द्िक उत्तरदायी श्रमीक, आचारनीतत र वातावरणीय स्तरिरूको उच्च स्तरमा प्रततबद्ध र्ौँ। यी अनुकूििरू दै तनक अरतरक्रियािरूमा
प्रस्तत
ु गने न्द्िम्मेवारी िामी प्रत्येकिे विन गर्ौँ। यी कम्पनी- स्तरीय लसिारतिरूमा िाम्रो प्रततबद्धतािाई प्रोत्सािन गनय िामी सबैबाट
सियोगपूणय प्रभावको आवचयकता पदय र्।
प्िेक्ससको आचार सांहिता तपाईंको दै तनक तनणययिरूमा सियोग गनय मागयदशयकको रूपमा ववकास गररएको र्। िामी सबैसँग कमयचारीको
रूपमा िुने नैततक र कानूनी दातयत्विाई यसिे उल्िेख गर्य र तपाईंसँग प्रचनिरू र्न भने यसिे मागयदशयन प्रदान गदय र् वा िाम्रो सांहिताको
उल्िङ्घन अविोकन गदय र्। थप मित्वपूणय रूपमा, यसिे ध्वतन तनधायररत गदय र् र िाम्रो कमयचारीिरूबाट अपेक्षा गररएका व्यविारको प्रकारको
िागग साधारण मागयदशयन प्रदान गदय र्। तपाईंिे आचारसांहिता बु्नुभयो भनी तनन्द्चचत गनय र यसका लसिारतिरूको समथयन गनय व्यन्द्क्तगत
प्रततज्ञा गनय कृपया समय लिनुिोस ्।
िामीिे िाम्रा ग्रािकिरूिाई उत्कृष्टताको प्रततबध्दता गराउर्ौँ। उत्कृष्टताको मुख्य सक्षमकताय तनष्पक्ष, इमारदार, नैततक र कानूनी व्यवसातयक
अभ्यासिरू िुन। िाम्रा समवपयत र प्रततभापण
ू य कमयचारीिरू िामीिे प्िेक्ससमा प्राप्त गने सबैको आधारशीिा िुन। उत्कृष्टता र ववषेशत:
नैततक व्यविारमा तपाईंको प्रततबध्दताको िागग िाम्रो अनुसरधानमा तपाईंको प्रततबध्दताको िागग मैिे तपाईंिाई धरयवाद गर्ुय।

टोड केल्स,
अध्यक्ष तथा काययकारी प्रमुख
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पररचय
व्यवसायी र नैततक आचरण साथै कानन
ू स्वीकार गनुय सबैको कतयव्य िो। प्िेक्सस कपोरे सन (साथै त्यसको सिायक कम्पनीिरू, “प्िेक्सस”)
िे सबै कमयचारीिरू तथा प्रतततनगधिरू साथै सबै तनदे शकिरू, प्रतततनगधिरू, परामशयदातािरू र स्वतरत्र ठे केदारिरूद्वारा िामीिे व्यवसाय गने
सबै राष्रिरूको तनयमिरू र तनयमनिरू पािना गनेर्न ् र ततनीिरूिाई व्यवसातयक र नैततक ढङ्गमा सञ्चािन गनेर्न ् भनी अपेक्षा
गरररर्। प्िेक्सस आचारसांहिता तथा व्यवसाय आचारनीततिे (“तनयमाविी” पतन उदघत
ृ गने) यस अपेक्षा सन्द्म्मलित गदय र् र ववचवभरमा
कानून तथा प्िेक्ससको नैततक मानकिरू अनुसार दै तनक कायय गनयको िागग मागयदशयन प्रदान गदय र्।
तनयमाविीिे सबै प्रचनिरूको उत्तर हदन नसकेको बेिामा वा सबै पररन्द्स्थततिरूिाई सम्बोगधत गनय नसकेको बेिामा त्यसिे िाम्रो सांस्थागत
नीततिरूिाई सांक्षक्षप्त गदय र् र उत्तरदायी रूपमा कसरी कायय गने भनी मागयदशयन प्रदान गदय र्। तपाईंिे तनयमाविी पढे र आफ्नो बुझाइ तथा
तनयमाविीको स्वीकृतत र त्यसको अरततनयहित नीततिरूिाई स्वीकार गनि
ुय ु रर्। तनयमाविी वा अरय प्िेक्सस नीततिरू पािाना गनय असफि
भएमा अनश
ु ासनात्मक काययवािी साथै तनष्कासनसम्मको सिाय िुनेर्।
तनयमाविीको पात्र रिेका सबै तनदे शकिरू, कमयचारीिरू र अरय प्रतततनगधिरूिे तनम्न कुरा पािना गनेर्न ् भनी अपेक्षा राखखरर्:

तनयमावली पालना गने
तनयमाविी पढ्ने र त्यसको लसद्धारतिरू र आवचयकतािरू र सबै कानूनी आवचयकतािरू पािाना गने।

नैततक तनणछय प्रयोग गने

सबै प्िेक्सस व्यवसाय क्रियाकिापमा नैततक तनणयय प्रयोग गने। तनयमाविीिे तपाईंिाई नैततक तनणयय प्रयोग गनय मितको िागग
मागयदशयन गनय अलभप्रेत र्। पष्ृ ठ 4 िे नैततक तनणययिाई कसरी प्रयोग गने बारे मा ववशेष मागयदशयन प्रदान गदय र्।

समस्यािरू र धचन्तािरू उठाउने
तपाईंिे कुनैपतन समयमा कानून, तनयमाविी वा अरय प्िेक्सस

नीततको उल्िांघन भएको भनी शांका गनि
ुय ु रर् भने तपाईंिे गचरतािरू

तुरूरत उठाउनुपर्य । तपाईंिे गचरतािरू पहििे नै उठाउनुपर्य । िामीिे गचरता भरनको िागग िामो समय लिएमा त्यो अझ खराब िुन सक्र्।
तपाईंिे समस्यािरू र गचरतािरू कसरी उठाउने भनी पष्ृ ठिरू 7 र 8 मा थप िानकारी फेिा पानय सक्नुिुरर्।
यहद तपाईंसँग कुनैपतन प्रचनिरू र्न ् भने तपाईंिे गवय को साथमा प्िेक्ससको नीततिरू पिुँच गनय सक्नुिुरर् वा आफ्नो सुपरभाइिर वा
मानव सांसाधन प्रतततनगधसँग कुरा गनय सक्नि
ु ु रर्। थप ववस्तत
ृ सम्पकय िानकारी साथै आचारनीतत िटिाइन नम्बरिाई पष्ृ ठ 7 र 8 मा
फेिा पानय सक्रकरर्।
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नैततक रयाय प्रयोग गने
सबै कमयचारीिरूद्वारा प्िेक्सस व्यवसाय क्रियाकिापमा राम्रो तनणयय प्रयोग गररनेर् भनी िामी अपेक्षा गदय र्ौं। तपाईंिाई तनयमाविीको
साथमा व्यवसाय तनणययिरू तनररतर गनयको िागग मित गनय तपाईंिे स्वयांिाई यी प्रचनिरू सोध्नप
ु र्य :

तनणछयले कानूनी आवश्यकताको उल्लंघन गदछ र्?
प्िेक्ससिे िाम्रो व्यवसायमा उपयक्
ु त िुने सबै कानूनिरू र कानूनी आवचयकतािरू स्वीकार गनय प्रततबद्ध र्।

िामी िाम्रो सबै कमयचारीद्वारा

कानन
ू ी आवचयकतािरू स्वीकार गनयको िागग िाम्रो प्रततबद्धताको साथमा तनणयय गनय सांघषय गनेर्न ् भनी अपेक्षा गदय र्ौं।

तनणछयले प्लेक्सस नीततको उल्लंघन गदछ र्?
िामी प्िेक्सस नीततिरू स्वीकार गनयको िागग समान रूपमा प्रततबद्ध र्ौं। कमयचारीिरूिे स्वयांिाई आफ्नो कायय क्रियाकिापिरूसँग
सम्बन्द्रधत नीततिरूमा पररगचत गनप
ुय र्य र नीततिरू पािना गनय खोज्नुपर्य ।

िाम्रो मूल मान्यतािरू र नेतत्ृ व व्यविारिरूसुँग तनणछय अनुकूल र्?
तिको पष्ृ ठ 5 र 6 मा सीमाांक्रकत गररएका प्िेक्सस मारयतािरू र नेतत्ृ व व्यविारिरू तनणयय गनयको िागग मागयदशयन गनय मितको िागग
उपयोगी साधन िुन ्।

तपाईं तनणछयको बारे मा रिे का अन्य खोजिरूसुँग आराम िुनुिुनेर्?
तनणयय गनयको िागग राम्रो तनयम पािना गनुय भनेको तपाईंिे आफ्नो पररवार, साथीिरू वा सिकमीिरूसँग तनणयय साझेदारी गनय आराम िुनु िो।
यसिाई कहििेकाँिी “प्रमुख परीक्षण” को रूपमा उद्घत
ुय ु रर्?
ृ गरररर्—तपाईंको तनणयय समाचार कथाको ववषय भएमा तपाईं आराम मिसुस गनि
याद राख्नुिोस ्, तपाईं तनणयय गनयको िागग एक्िो िुनुिुँदैन। तपाईंिे आफ्नो सुरपरभाइिर वा प्रबरधक, मानव सांसाधनिरू वा सांसाधनिरूबाट
तिको पष्ृ ठ 7 र 8 मा तनयमाविीको समस्यािरू र गचरतािरू उठाउने र समाधान गने खण्डमा वणयन गररएको अनस
ु ार मित वा मागयदशयन
प्राप्त गनय सक्नि
ु ु रर्। यहद तपाईंको तनणयय नैततक िो वा िोईन भनी तनन्द्चचत िुनि
ु ु ँदैन भने तपाईंिे तनणयय गनय र मागयदशयन खोज्नको
िागग पखयनुपर्य
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िाम्रो मारयतािरू
सबै प्िेकक्सस व्यन्द्क्तिरूिे िाम्रो मारयतािरू प्रदशयन गनेर्न ् भनी अपेक्षा गररएको र्। यी िाम्रा मारयतािरू िुन ् र िाम्रो चािचिनिाई
सधैं तयनीिरूिे मागयदशयन गनप
ुय र्य ।

ग्रािक केक्न्ित

सम्बन्ििरू र

िामी िाम्रा आरतररक र बाह्य

सामहू िक कायछ

ग्रािकिरू प्रतत प्रततबद्ध र्ौँ र िामी
िामी सम्बरधिरू बनाउन र

सफितािे िामी सरतुष्ट र उत्साहित

मित्त्व हदरर्ौँ। सम्बरधिरूको िागग

क्रक ग्रािकिरूको सफिता नै िाम्रो
सफिता िो।

प्रेरणा र िोशको साथमा, िामी
आफूिाई सफि पररणामिरू र िामीिे

दृढतापूवक
य उनीिरूिाई सफि िुनमा
मित गने प्रयत्न गर्ौँ। उनीिरूको
िुरर्ौँ, उनीिरूका आवचयकतािरू
बु्दर्ौँ र मिसुस गदय र्ौँ, र मारदर्ौँ

उत्कृष्टता

सियोगपण
ू य ढङ्गिे काम गनयमा

गने सबै कुरामा ववलशष्ट िुने प्रतत
समवपयत गदय र्ौँ। िामी मध्यमतािाई

आपसी सम्मान, तनष्कपटता, नम्रता र

गने प्रयत्न गरररिरर्ौँ। सफिताको

लमत्रता आवचयक पदय र्। सकारात्मक
सम्बरधिरूिे ववचवास र सामूहिक
काययिाई प्रोत्सािन गर्य । उत्कृष्ट
कम्पनीिरू तनमायण गनयको िागग

स्वीकादै नौँ र तनररतर रूपमा सुधार
श्रेय कसिे पाउँ र् भनेर िामीिाई
मतिब िुँदैन; िामी आफ्नो
उरनततद्वारा प्रेररत िुँदैनौँ।

सामूहिक कायय आवचयक िुरर्।

खल
ु ा संवाद

सत्यतनष्ठा

िामी िाम्रा धारणािरू र ववचारिरू

िामी उच्च नीततपरक मानदण्डिरू

अरयिरूिे स्वतरत्र रूपमा त्यसो गदाय

पक्षिरूमा ईमानदार र तनष्पक्ष र्ौँ,

कदर गर्ौँ र तकयसांगत बिसमा

अरयिरूिाई मान-मयायदा र आदरका

सांिग्न िुरर्ौँ। िब कुनै तनणयय
लिइरर्, तब त्यसिाई िामी खुिा र

साथ व्यविार गर्ौँ र न्द्िम्मेवार

खुिा र पारदशी ढङ्गिे प्रस्तुत गर्ौँ,

सक्रिय ढङ्गिे समथयन गर्ौँ।

कायम राख्र्ौँ। िामी िाम्रो कामका सबै

नागररक र कमयचारीको रूपमा िाम्रा
दातयत्निरू पूरा गर्ौँ। िामी िाम्रो

व्यन्द्क्तगत प्रततष्ठा र प्िेक्ससको
प्रततष्ठाको कदर गदय र्ौँ। िामी मारदर्ौँ
क्रक प्रततष्ठा िाम्रो सफिताको िागग
एकदम मित्तवपूणय र्।
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िाम्रो नेतत्ृ व व्यविार
प्िेक्ससका सबै मातनसिरूिे नेतत्ृ व क्षमता प्रदशयन गदय र्न ्, चािे उनीिरू व्यन्द्क्तगत योगतानकताय िुन ् वा िाम्रो सांगठनको ठूिो भागको
नेतत्ृ व गने व्यन्द्क्त िुन ्। िाम्रा ग्रािकिरू, कमयचारीिरू र शेयरधनीिरूको तफयबाट, िामी:

िाम्रा मातनसिरूलाई
प्राथसमकता हदनेर्ौँ
उत्कृष्टताको खोिीमा िामी िाम्रा

मातनसिरूिाई लशक्षा हदरर्ौँ र ववकास
गर्ौँ। िामी उत्कृष्ट काययसम्पादनको
अपेक्षा राख्र्ौँ र त्यसिाई पुरस्कृत

गर्ौँ र काययसम्पादन अपेक्षक्षतभरदा
कम भएमा शीघ्रता, खरापन र
सिानुभूततका साथ सम्बोधन गर्ौँ।
िामी नम्रता र तनररतर सध
ु ार गने
सच्चा अलभरुगचका साथ प्रततक्रिया
लिरर्ौँ र प्रदान गर्ौँ। िामी
व्यन्द्क्तत्व ववलशष्टता, प्रततबद्धता र
बौवद्धक क्षमता, र साथमा अनुभवको
कदर गदय र्ौँ, र अनुभवको िागग यी
गण
ु िरूिाई त्याग्दै नौँ।

समस्या सुल्झाउनेर्ौँ

सािसी िुनेर्ौं

समस्यािरू समधन गदाय पव
ू ायनम
ु ान

िामी मातनसका समस्यािरू,

गदय र्ौं। िामी समस्या पूवायनुमान गर्ौँ,

उत्तरदातयत्वका अरतरिरू, र कहठन

गदय र्ौ, पहिचान गदय र्ौं र नेतत्ृ व

सङ्गठनात्मक समस्यािरू,

ततनीिरूिाई पहिचान गर्ौँ, स्वीकार्ौँ

अवस्थािरूिाई शीघ्र र प्रत्यक्ष रूपमा,

र ततनीिरूिाई सुल्झाउन पिि गर्ौँ।

र साथसाथै सांवेदनशीिता र

तथ्यिरूिाई ध्यानपूवक
य िाच्र्ौँ,

िामी यी मातनिािरूमा तनन्द्ष्ियतािाई

समस्यािरू सल्
ु झाउँ दा, िामी

सावधानीका साथ सम्बोगधत गर्ौँ।

अरयिरूबाट िानकारी लिरर्ौँ,

समथयन गदै नौँ। िामी प्रोत्सािन,

पररणामिरू पूवायनुमान गर्ौँ र सफि

सम्मान र समथयनको माध्यमबाट

िागगरिरर्ौँ। िामी अरयिरूिाई

वातावरण बनाउँ र्ौँ।

पररणामिरू िालसि गनय तनररतर

सािसी उपिन्द्धधको िागग अनक
ु ूि

समस्या सुल्झाउनमा मित गर्ौँ र

प्रेररत गर्ौँ। कसरी सुल्झाउने भरने
तनष्कषयमा पुगेपतर्, िामी त्यसिाई
शीघ्रताका साथ िागू गर्ौँ।

नव पररवतछन

रणनीतत अपनाउनेर्ौँ

ल्याउनेर्ौँ

िामी प्िेक्ससको रणनीतत बु्र्ौँ,

िामी यथा न्द्स्थततिाई चन
ु ौती हदरर्ौँ,
िन
ु सक
ु ै ठाउँ बाट आएको नयाँ

ववचारिरूिाई ध्यानमा राख्र्ौँ र
सफिताको सरदभयमा सन्द्ििै सरतुष्ट
िुँदैनौँ। िामी ध्यानपूवक
य ववचार गरे र
मात्र िोखखम उठाउँ र्ौँ। िामी

ध्यानपूवक
य ववचार गरे र मात्र िोखखम
उठाउने अरय व्यन्द्क्तिरूिाई बु्ने
प्रयास गर्ौँ र मित गर्ौँ।

अनुपूरक योिना र िक्ष्यिरू स्थावपत
गर्ौँ र कसरी िामी र िाम्रा टोिीिे

फरक पानय सक्र्ौँ भनेर ब्
ु ने प्रयास
गर्ौँ। िामी दीघयकािीन

आवचयकतािरूिाई ध्यानमा राख्दै
अल्पकािीन िक्ष्यिरू पूरा गने प्रयत्न
गर्ौँ। िामी दीघयकािीन सफिता

िालसि गनयमा मित गने खािका
तनणययिरू लिरर्ौँ र त्यस्ता
अवसरिरूको पतर् िाग्र्ौँ।
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समस्यािरू र गचरतािरू उठाउने र समाधान गने
खुला ढोका ससद्धान्त
प्िेक्ससिे िाम्रो उत्पादन, सेवािरू र िाम्रा कमयचारीिरूको ववकासको िगातार सध
ु ारमा ववचवास गदय र्। िामी प्रततफिको डर नमानेर
रचनात्मक हटप्पणीिरू र ववचारिरूको िागग प्रोत्सािन गदय र्ौं क्रकनभने कुनैपतन समस्यािरू वा उिुरीिरूको बारे मा र्िफि वा समाधान गनुय
प्िेक्ससको िागग मित्वपूणय िुरर्। खुिा सांवाद िाम्रो मारयतािरू मध्ये एक िो र तपाईंिे कुनैपतन समस्यािरू र गचरतािरू उठाउनप
ु र्य र
समाधान गनप
ुय र्य ।

तपाईंले समस्यािरू र धचन्तािरू कहिले उठाउनुपर्छ
तपाईंिे ववशेषगरर कुनैपतन िेखा वा ववत्त समस्यािरूसँग सम्बन्द्रधत रिे का कानन
ू , तनयमाविी वा अरय प्िेक्सस नीततको उल्िांघन भएको
र् भनी शांका गनभ
ुय एमा यी गचरतािरू तुरूरत उठाउनु तपाईंको उत्तरदातयत्व िो। तपाईंिे गचरतािरू पहििे नै उठाउनुपर्य । िामीिे गचरता
भरनको िागग िामो समय लिएमा त्यो अझ खराब िुन सक्र्।

सिी व्यक्क्तिरूलाई कसरी सम्पकछ गने
साधारणतया, तपाईंको सुपरभाइिर वा प्रबरधक समस्यािरूिाई तरू
ु रत सम्बोगधत गनय वा तनयमाविीको बारे मा तपाईंसँग रिे को कुनैपतन
प्रचनिरूको उत्तर हदन साथै तनयमाविी पािना गनयको िागग मागयदशयन प्रदान गनय उत्कृष्ट स्थानमा िुनेर्न ्। तपाईंिे मानव सांसाधन
प्रतततनगध वा तिको "प्िेक्सस व्यन्द्क्तिरू" खण्डमा नामाांक्रकत रिेका प्िेक्सस व्यन्द्क्तिरूिाई पतन सम्पकय गनय सक्नि
ु ु रर्। वैकन्द्ल्पक रूपमा,
तपाईंिे आचारनीतत िटिाइनमाफयत गचरतािरू ररपोटय गनय सक्नुिुरर् (पष्ृ ठ 8 मा रिे को "आचारनीतत िटिाइन" खण्डमा रिे का तनदे शनिरू)।
स्थानीय कानूनद्वारा अनुमतत हदइएमा तपाईंिे बेनाम आधारमा आचारनीतत िटिाइनमा ररपोटय िरू गनय सक्नुिुरर्। तपाईंिे आफ्नो िागग
आरामदायी भएको च्यानि प्रयोग गनप
ुय र्य ।

प्लेक्सस व्यक्क्तिरू
तनयमाविीसँग सम्बन्द्रधत समस्यािरू वा गचरतािरू उठाउन वा तनयमाविीसँग सम्बन्द्रधत प्रचनिरू सोध्न वा मागयदशयन खोज्न तपाईंिे
आफ्नो सुपरभाइिर वा प्रबरधक, आफ्नो मानव सांसाधन प्रतततनगध वा तिको तनम्न लिखखत कुनैपतन व्यन्द्क्तिरूिाई सम्पकय गनय सक्नि
ु ु रर्:
Steve Frisch
एरिेलियो तननीभागी

काययकारी उपप्रमुख तथा प्रमख
ु सञ्चािन अगधकारी

+1-920-850-5854

वररष्ठ उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासतनक कमयचारी,

+1-920-751-3524

लसतनयर उपाध्यक्ष तथा प्रमख
ु ववन्द्त्तय अगधकारी

+1-920-725-7139

साधारण परामशयदाता तथा अध्यक्ष
प्याट िमेन
वाइिे लिम
Oliver Mihm
लमक वाडय
Michael Weber

क्षेत्रीय अध्यक्ष – APAC

+604 6322654

क्षेत्रीय अध्यक्ष – EMEA

+49 1520 9306504

आरतररक अडडट तनदे शक

+1-920-720-6621

सांस्थागत अनप
ु ािन अगधकारी

+1-920-725-7598

आचारनीतत िटलाइन (अको पष्ृ ठ िे नुि
छ ोस)्
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आचारनीतत िटलाइन
तपाईंिे प्िेक्सस आचारनीतत िटिाइनमाफयत समस्यािरू र गचरतािरू उठाउन सक्नुिुरर्।
टे सलफोन ररपोहटछ ङको लाधग (टोल-फ्री):
चीन (दक्षक्षण)
चीन (उत्तर)
गचन (सबै क्षेत्रिरू)
िमयनी
मिेलसया

10-811 (सांवादपतर्, 888-873-3711 डायि गनि
ुय ोस ्)

108-888 (सांवादपतर्, 888-873-3711 डायि गनि
ुय ोस ्)

4008801483 (ित
ु पचचात, 888-873-3711 डायि गनि
ुय ोस ्) **स्थानीय र रान्द्ष्रय दरिरू िागू िुरर्न ्।
0-800-225-5288 (सांवादपतर्, 888-873-3711 डायि गनि
ुय ोस ्)
1-800-80-0011 (सांवादपतर्, 888-873-3711 डायि गनि
ुय ोस ्)

मेन्द्क्सको

01-800 288-2872 (सांवादपतर्, 888-873-3711 डायि गनि
ुय ोस ्)

रोमातनया
युनाइटे ड क्रकङ्डम
सांयक्
ु त राज्य

0808-03-4288 (सांवादपतर्, 888-873-3711 डायि गनि
ुय ोस ्)

0-800-89-0011 (सांवादपतर्, 888-873-3711 डायि गनि
ुय ोस ्)
1-888-873-3711

वेब ररपोहटछ ङको लाधग:

यू.एसमा: www.reportlineweb.com/plexus

यू.एस बाहिर: https://iwf.tnwgrc.com/plexus
पोस्ट बक्स:

तपाईंिे आफ्नो गचरतािरूिाई तनम्नमा पत्राचार गनय सक्नुिुरर्: आरतररक अडडट तनदे शक, पोस्ट बक्स 304, तननाि, ववरनीबागो 54957-0304।

ररपोहटछ ङका पररणामिरू
प्िेक्ससिे सबै ररपोटय िाई गम्भीर र तनष्पक्ष रूपमा व्यविार गदय र् र कम्पनीिे सबै ररपोटय िाई तुरूरतै अनुसरधान गनेर्। िामी सबै
अनुसरधानिरू अिग रूपमा सञ्चािन गनेर्ौं र कानूनको सीमाद्वारा अनुमतत हदइएको अनस
ु ार, बेनामको अनुरोध गने िोकोिीीँको
गोपनीयतािाई कायम राख्न सबै प्रयास गनेर्ौं। कमयचारीिरूिाई कुनैपतन अनुसरधानमा पूणरू
य पमा सांगहठत िुन र गररएको कुनैपतन
िाँचिाई साँचो र पूणय रूपमा प्रततक्रिया हदन प्रोत्साहित गरररर्। सबै कमयचारीिरूिाई प्रततष्ठा र आदरको साथमा व्यविार गररनेर् र
कुनैपतन कमयचारीिे राम्रो ववचवासको साथमा गचरतािरू ररपोटय गदाय कुनैपतन बदिा वा धम्कीिरूको पात्र िुनेर्ैन। गचरतािरू ररपोहटय ङ  गरे को
िुनािे बदिाको अनभ
ु व भोगेको भनी ववचवास गने कमयचारीिरूिे उनीिरूको मानव सांसाधन प्रतततनगध वा साधारण परामशयदातािाई सम्पकय
गनप
ुय र्य ।

िानकारी रोक्नु, िातनिातन गित िानकारी प्रदान गनुय वा हिांसाको ररपोटय गरे को िुनािे कमयचारीसँग बदिा लिएमा

अनुशासनात्मक काययवािी िुनेर्।

उल्लंघनिरूका पररणामिरू
तनयमाविीको उल्िांघनिरू वा तनयमाविीको िागग आधार तनमायण गने प्िेक्सस नीततिरूका िागग अनुशासनात्मक काययवािी साथै तनष्कासन
िुन सक्र्। कुनैपतन गैरकानन
ू ी काययिरूिाई उगचत प्रागधकारीिरूिाई ररपोटय गररनेर् र तरू
ु रत तनष्कासनको िागग कारण िुनसक्र्।
प्िेक्ससिे यस्ता उल्िांघनिरू सिी गनय र ततनीिरूको पन
ु रागमन रोक्नको िागग आवचयक पने कुनैपतन काययिरू गनय प्रततबद्ध र्।
कमयचारीिरूिाई वास्तववक वा शांका गररएको तनयमाविीको उल्िांघनिरू, प्िेक्सस नीततिरू वा कानूनी आवचयकतािरूसँग सम्बन्द्रधत कुनैपतन
आरतररक समीक्षािरू वा अनस
ु रधानिरूमा सियोग गनय आवचयक गररएको र्।
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व्यक्क्तगत सत्यतनष्ठा र रूधचको द्वन्द्विरू
समुदायमा रिे को प्िेक्ससको प्रततष्ठािाई िामीिे गने कायय वा िाम्रो प्रतततनगधत्व गने कमयचारीिरूद्वारा तनधायररत गरररर्। सबै
कमयचारीिरूिे आफ्नो कायय गदाय मात्र नभई समद
ु ायमा रिे को बेिामा पतन प्िेक्ससको प्रतततनगधत्व गने क्रियाकिापमा सांिग्न भएको बेिामा
उच्च स्तरको व्यन्द्क्तगत आचरण, सत्यतनष्ठा र ईमानदारी कायम राख्नुपर्य । ति वणयन गररएको कमयचारीका उत्तरदातयत्विरू िाम्रो
सफिताको िागग मित्वपूणय र्न ् र सबैिनाद्वारा साझा गररएको प्रततबद्धता िुनुपर्य ।

व्यक्क्तगत आचरण
कमयचारीिरूिे िरे क समयमा उगचत र नैततक ढङ्गमा स्वयांिे सञ्चािन गनेर्न ् भनी अपेक्षा गररएको र्। कमयचारीिरूिे तनम्नबाट अिग
रिनप
ु र्य :


सिकमीिरू, सुपरभाइिरिरू, आगरतुकिरू वा अरयिरूसँग ववनाशकारी द्वरद्व लसियना गने;



अरयिरू ववरूद्धको अचिीि, अपमानिनक वा उत्पीडनपूणय भाषा वा आचरणमा सांिग्न िुनु;



अभि वा अनगु चत व्यविारमा सांिग्न िुनु;



िोकोिीीँिाई अलशष्ट, उपेक्षक वा अव्यवसातयक ढङ्गमा व्यविार गनु;य



धम्की हदने काययनीतत प्रयोग गने वा धम्काउने; वा



त्यस पररन्द्स्थततमा सांिग्न िुनु िसिे तपाईं वा प्िेक्ससिाई असन्द्ििो पादय र्।

ईमान्दारी
िाम्रो कमयचारीिरूिे साँचो बोल्नेर्न ् भनी िामी अपेक्षा गदय र्ौं। कुनैपतन कमयचारीिे कुनैपतन सरकारी अगधकारी, कम्पनी अगधकारी, अरय
प्िेक्सस कमयचारीिरू वा िामीिे व्यवसाय गने कम्पनीिरूको कुनैपतन प्रतततनगधत्विरू वा कमयचारीसँग सम्बन्द्रधत रिे का कुनैपतन कुराको
बारे मा गित वा भ्रामक बयान (लिखखत वा मौखखक) हदनुिुँदैन।

ववश्वाससम्बन्िी उत्तरदातयत्त्व
प्िेक्ससमा रिे को तपाईंको स्थानिे िाम्रो प्रणािीिरू र िानकारी र िाम्रो ग्रािकिरू, आपूतीकतायिरू र अरय व्यवसाय साझेदारिरूको
प्रणािीिरू र िानकारीको सम्बरधमा तपाईंिाई ववशेष भरोसा र आत्मववचवासको स्थानमा राख्न सक्र्। तपाईंिे आफ्नो पेशाको
उत्तरदातयत्विरू बाहिर रिे र व्यन्द्क्तगत फाइदा वा सरतुन्द्ष्टको िागग यस्ता प्रणािीिरू वा िानकारीमा पिुँच प्रयोग गनि
ुय ु ँदैन वा अरयथा
आफ्नो अगधकारको दरू
ु पयोग गनि
ुय ु ँदैन।

गोपनीयता
धेरै राष्रिरूिे व्यन्द्क्तगत िानकारीको सांकिन र प्रयोगिाई व्यवन्द्स्थत गदय र्न ्। व्यन्द्क्तगत िानकारी भनेको कुनैपतन िानकारी िो िसिे
प्रत्यक्ष रूपमा व्यन्द्क्त िस्तै नाम, ठे गाना, सम्पकय िानकारी, सरकारी पहिचान नम्बर वा समान िानकारीिाई पहिचान गदय र्। प्िेक्ससिे

उत्तरदायी रूपमा र उपयुक्त गोपनीयता कानून अनुसार व्यन्द्क्तगत िानकारीिाई ह्याण्डि गनय खोज्दर्। प्िेक्ससिे िाम्रा कमयचारीिरूको

गोपनीयता, पूवय कमयचारीिरू र भावी कमयचारीिरूको गोपनीतािाई आदर गदय र् र कम्पनी तथा कानन
ू िरू अनुसार प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन
गनय आवचयक पने व्यन्द्क्तगत िानकारी सांकिन र कायम राख्दर्। कमयचारीिरूिे कमयचारीिरूको कायय कतयव्यको दायरालभत्र रिे र परम्परानुगत
व्यवसाय उिेचयको िागग आवचयक नभएसम्म व्यन्द्क्तगत िानकारीको सांकिन, पिुँच, प्रयोग, कायम राख्नु वा खि
ु ासा गनि
ुय ु ँदैन।
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रूधचको द्वन्द्व
तपाईंिे प्िेक्ससको िागग गने काययिाई प्िेक्सस र त्यसको सरोकारवािािरूको रूगच अनुसार काययसम्पादन गनप
ुय र्य ।

सबै कमयचारीिरूिे

कुनैपतन क्रियाकिाप त्याग्नुपर्य िसिे यस रूगचमा द्वरद्व गदय र् वा िसिे यस रूगचमा द्वरद्व गनयको िागग प्रकट िुरर्। िब व्यन्द्क्त वा
पररन्द्स्थततिे प्िेक्ससको रूगच अनस
ु ार तपाईंको तनणयय वा व्यवसाय सञ्चािन गने आफ्नो क्षमतासँग सम्झौता गदय र् वा सम्झौताको
उपन्द्स्थतत वा ववभान्द्ित ईमानदारी पतन हदरर् भने द्वरद्व िुरर्। कुनैपतन व्यवसाय ववषय साथै खरीद र बबिी कारोबारिरू, आपत
ू ीको
चयन, िगानीका अवसरिरू र कमयचारीिरू भाडामा लिदा वा ववृ द्ध गदाय द्वरद्व िुन सक्र्।

द्वरद्व त्याग्नको िागग, कमयचारीिे "िातको िम्बाइमा" मा व्यवसाय सञ्चािन गनेर्न ् भनी अपेक्षा गरररर्। समान कारणको िागग,
प्िेक्ससिे कुनैपतन तनदे शक वा कमयचारीको िागग व्यन्द्क्तगत ऋणिरू वा अरय प्रकारका िेडडटिरू ववस्तार गदै न। पूवय स्वीकृतत बबना,
कमयचारीिरू र तनदे शकिरूिे तनम्न गनय सक्दै नन ्:


कुनैपतन क्रियाकिापमा साथै बाह्य रोिगारमा सांिग्न िुन िसिे उिाँ वा उनीको रूगचिरू वा अरय व्यन्द्क्तिरू वा समूििरूको
रूगचिरूिाई प्िेक्ससको रूगचभरदा अगाडड राख्र्;



कायय तनणययमा सिभागी िुने वा प्रभाव पाने िसिाई व्यन्द्क्तगत फाइदा वा व्यन्द्क्तिाई फाइदाको रूपमा प्रदान गनयको िागग
िे नय सक्रकरर् िोसँग तपाईंको तनकट व्यन्द्क्तगत सम्बरध र्;



कुनैपतन कम्पनी वा व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूगच राख्न िुन आपूतीकताय, ग्रािक वा प्िेक्ससको प्रततस्पधी िो, त्यस
बािे क



उनीिरूको तनकटतम पररवारिे कुनैपतन सावयितनक रूपमा कारोबार गने कम्पनीको 2% स्वालमत्व राख्न सक्र्न ्; वा

प्िेक्सससँगको अरय कारोबारिरूमा सांिग्न िुने िसको िागग उनीिरूिे आफ्नो रोिगार क्षततपूतीको सट्टा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
भुक्तान प्राप्त गदय र्न ्।

यहद तपाईं ववचवास गनि
ुय ु रर् क्रक तपाईंसँग क्षमता वा वास्तववक रूगचको द्वरद्व र् भने तपाईंिे आफ्नो सुपरभाइिरिाई द्वरद्वको बारे मा
खुिासा गनप
ुय र्य र तपाईंिे काययवािी गनप
ुय ूवय आफ्नो सुपरभाइिर, मानव सांसाधनिरू वा कानूनीबाट लिखखत स्वीकृतत प्राप्त गनप
ुय र्य ।

संस्थागत बोर्छिरूमा रिे को अन्य रोजगार र सदस्यता

कमयचारीिरूिे दोस्रो पेशा वा व्यवसायभरदा बाहिरको क्रियाकिाप खोज्न (साथै स्वयांसेवी सेवा, व्यन्द्क्तगत व्यवसाय, तनदे शक सेवा बोडय,
सल्िािकार सेवािरू, परामशय सेवािरू वा उद्योग सदस्यता) सक्दै नन ् िसिे प्िेक्सससँग रूगचको द्वरद्व लसियना गदय र् वा ततनीिरूिे

प्िेक्ससको िागग काययसम्पादन गने पेशा कतयव्यिरूिाई िस्तक्षेप गदय र्। कमयचारीिरूिाई दान बोडयिरू वा समुदाय सांगठनिरूमा कायय गनयको
िागग प्रोत्साहित गरररर्। अको कम्पनीको बोडयमा रिे को सदस्यतािाई साधारण परामशयदाताद्वारा पूव-य स्वीकृतत गनप
ुय र्य ।

सित्री जानकारीको सुरक्षा व्यापार

कमयचारीिरू र तनदे शकिरूिे प्िेक्ससको गधतोिरू (साथै स्टकिरू, ववकल्पिरू, राख्न, कििरू र अरय खररदबबिी गररएको व्युत्परन गधतोिरू)
वा ग्रािक वा आपूतीकतायको गधतोिरूिाई सामग्री िानकारीमा आधाररत रिे र खररदबबिी गनय सक्दै नन ् िन
ु सामारय िनसाधारणिाई थािा
र्ै न। तनन्द्चचत कमयचारीिरूिे प्िेक्सस गधतोिरूको खररदबबिी गनय नसकेको अवगधमा प्िेक्ससिे अरधकार अवगधिरू लसियना गरे र यस
नीतत स्वीकार गनयको िागग कमयचारीिरू र तनदे शकिरूिाई मित गदय र्।

यहद तपाईं प्िेक्सस वा िामीिे काम गने कुनैपतन कम्पनीसँग सम्बन्द्रधत कुनैपतन सामग्री, गैर-सावयितनक िानकारीदे खख सचेत िुनभ
ु यो भने
तपाईंिे तनम्न गनय सक्नुिुँदैन:


प्िेक्ससको गधतो वा ती कम्पनीिरूको गधतोिरूको खररदबबिी गनय;



प्िेक्ससद्वारा सुस्पष्ट रूपमा अगधकार नहदएसम्म यस िानकारीिाई कुनैपतन व्यन्द्क्तसँग खुिासा गनय; वा



प्िेक्सस गधतोिरू वा ती कम्पनीको गधतोिरूिाई आफ्नो तफयबाट वा उनीिरूको तफयबाट खररदबबिी गनयको िागग कसैिाई भरन।

काययकारी अगधकारीिरू, तनदे शकिरू र तनन्द्चचत अरय कमयचारीिरू प्िेक्ससको लभत्री खररदबबिी नीततमा वणयन गररए अनस
ु ार अततररक्त
तनयमिरू र ररपोहटय ङ  आवचयकतािरूको पात्र िुन ्।
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सम्बक्न्ित नीततिरू

लभत्री खररदबबिी नीतत (CP 9448)

िाम्रो कायछ वातावरण
खुला संवाद र तनष्पक्ष व्यविार
प्िेक्ससिे आफ्नो सबै कमयचारीिरूिाई तनष्पक्ष र आदर रूपमा व्यविार गनय र ततनीिरूिाई खुिा सांवाद र सामूहिककाययको वातावरण प्रदान
गनय प्रयास गदय र्। िामी बदिाको डरबबना रचनात्मक हटप्पणीिरू र ववचारिरूको िागग प्रोत्सािन गदय र्ौं क्रकनभने कुनैपतन समस्यािरू वा
उिुरीिरूिाई र्िफि र समाधान गनुय प्िेक्ससको िागग मित्वपूणय िुरर्। िामीिे तपाईंिाई आफ्नो तनकटतम सुपरभाइिरसँग कुरा गनयको
िागग प्रोत्सािन गरे को बेिामा व्यवस्थापन र मानव सांसाधनिरूका सबै तििरू तपाईंको गचरतािरू र्िफि गनयको िागग उपिधध िुरर्न ्।
प्िेक्ससिे ववचवास गदय र् क्रक काययस्थानको समस्यािरू समाधान गने उत्तम उपाय भनेको व्यवस्थापनसँग खि
ु ा सांवाद गनुय िो।
प्िेक्ससिे सबै प्रयोगयोग्य रोिगार कानूनिरू र तनयमनिरू साथै ज्यािािरू, अतररक्त समय, समय समाप्त र फाइदािरू स्वीकार गदय र्।
प्िेक्ससिे िाम्रो कुनैपतन सञ्चािनमा अतनवायय, अनब
ु न्द्रधत वा

अतनच्र्ुक श्रमिाई कहिल्यै प्रयोग गने र्ै न। प्िेक्ससिे व्यन्द्क्तिरूिाई

अवैध व्यवसायमा राख्ने सम्बरधी यू.एस सांघीय सरकारको शूरय धैयय नीततिाई समथयन गदय र्। यहद स्थानीय कानन
ू िरूद्वारा अनुमतत
हदएपतन िामी बािबालिका वा अतनवायय श्रमिाई काममा राख्दै नौं।

वववविता र आदर
प्िेक्सस भनेको एउटा समान अवसर प्रवतयक िो। िामी कम्पनीको आवचयकतािरूमा आधाररत रिे र र कानूनीरूपमा-सांरक्षक्षत न्द्स्थतत वा
मानव सांसाधन नीततिरू अरतगयतको सांरक्षक्षत न्द्स्थततिाई बेवास्ता गरर भनाय लिरर्ौं, भाडामा लिरर्ौं, ववकास गर्ौं, अनश
ु ासन र अरयिरूिाई
रोिगारको अवस्था प्रदान गदय र्ौं। यसमा आवचयक परे को बेिामा अशक्त कमयचारीिरूिाई कारणयोग्य सुववधािरू प्रदान गनुय शालमि र्।

उत्पीर्न मुक्त कायछस्थान
प्िेक्ससिे ववववधता पूणय काययबििाई काममा राख्दर् िसको पष्ृ ठभूलम, कौशििरू र ववचारिरूिे कम्पनीको सफितािाई सामूहिक रूपमा
योगदान हदरर्। समान अवसर, ववववधता र आदरको त्यसको नीततिरूको साथमा, प्िेक्ससिे उत्पीडन र भेदभाव मुक्त साथै यौन
उत्पीडनसम्म सीलमत नरिे को व्यवसातयक कायय वातावरण प्रदान गनय र कायम राख्न प्रततबद्ध र्।
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हिंसा र िम्कीिरू
प्िेक्ससिे िाम्रो कमयचारीिरू, ग्रािकिरू, आपत
ू ीकतायिरू र आगरतुकिरूको सरु क्षा र रक्षािाई मित्व हदरर् र काययस्थानमा कुनैपतन आिामक,
हिांसक, भयभीत गने वा धम्की हदने व्यविारिाई सिन सक्दै न। यस नीततको उल्िांघन गने कुनैपतन अविोकन गररएको आचरणको बारे मा
व्यवस्थापनिाई तुरूरत ररपोटय गनप
ुय र्य ।

महदरा तथा लागूपदाथछ
कुनैपतन कमयचारीिे महदरा वा गैरकानूनी िागूपदाथयको प्रभावमा रिेर प्िेक्ससको प्रतततनगधत्व गनय सक्दै नन ् िसिे उिाँ वा उनीको काययिाई
सरु क्षक्षत, प्रभावकारी वा व्यवसातयक रूपमा गने उिाँ वा उनीको क्षमतािाई खराब पादय र्। प्िेक्ससिे प्िेक्सस-प्रायोिक वा अरय
व्यवसायसँग-सम्बन्द्रधत घटनािरूमा महदराको सीलमत र उत्तरदायी सेवनको अनुमतत हदरर् ििाँ महदराको सेवािाई स्वीकृतत हदइरर्,
त्यस्ता सेवन गनयको िागग प्रदान गनुय अगधक िुँदैन र यस नीतत वा स्थानीय कानूनिरू पािना गने कमयचारीको क्षमतािाई प्रभाव पादै न।
त्यसै प्रकारमा, प्िेक्ससको िागग काम गदाय वा प्रतततनगधत्व गदाय कुनैपतन कमयचारीिे गैरकानन
ू ी िागप
ू दाथय राख्नि
ु ु ँदैन।

स्वास््य तथा सुरक्षा
प्िेक्ससिे आफ्नो कमयचारीिरू र प्िेक्सस सुववधािरूमा काम गने अरयिरूको िागग स्वस्थ, सुरक्षक्षत र सुदृढ काययस्थान प्रदान गनय प्रततबद्ध
र्। प्िेक्ससिे आफ्नो सुववधािरूिाई सफा र राम्रो सञ्चािन अवस्थामा राख्दर्। िामी उगचत डडिाइन, इन्द्रितनयररङ्ग र प्रशासतनक
तनयरत्रणिरू, रोकथामयोग्य ममयत र सुरक्षक्षत कायय पद्धतीमाफयत काययस्थान सुरक्षा खतरािरूमा अनावरण िटाउन वा घटाउनको िागग
प्रयासिरू गर्ौं। िामी उनीिरूको सरु क्षा सतु नन्द्चचत गनयको िागग शारीररक रूपमा अशक्त कमयचारीिरू वा दोस्रो प्रकारमा उगचत उकरण,
तालिम र तनयरत्रणिरूको साथमा सम्भवत: खतरनाक काययिरू प्रदान गरररर् भनी सुतनन्द्चचत गर्ौं। शारीररक सांरक्षणिरूिाई उपकरण र
कमयचारी अनावरणबाट रसायतनक, िैववकमा थवपरर् र भौततक कारकिरूिाई तनगरानी र तनयरत्रण गरररर् व्यावसातयक चोट र बबमारीिाई
व्यवन्द्स्थत, रयाक र ररपोटय गनयको िागग काययववगधिरू र प्रणािीिरू स्थानमा र्न ्। सबैिनाको सरु क्षा र रक्षाको िागग कृपया यहद तपाईंिे
कुनैपतन खतरनाक अवस्था वा असुरक्षक्षत व्यविार दे ख्नुभयो वा शांका गनभ
ुय यो भने आफ्नो सुपरभाइिरिाई तुरूरत सतयक गनि
ुय ोस ्।
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लेखा कायछप्रणाली र कम्पनी रे कर्छिरू
आधथछक सत्यतनष्ठा
प्िेक्ससको कमयचारीिरू, ग्रािकिरू, आपूतीकतायिरू र िगानीकतायिरूको भरोसा र समथयन कायम राख्नको िागग आगथयक सत्यतनष्ठा
िोखखमपण
ू य र्। प्िेक्ससिे सामारयतया स्वीकार गररएको िेखा लसद्धारतिरू (GAAP) को साथमा स्वीकृतत हदन सबै कारोबारिरूको सिी
ररपोहटय ङ को िागग प्रयास गदय र्। प्िेक्ससिे गधतोिरू र आदानप्रदान सलमतत साथसाथै कम्पनीद्वारा बनाइएको अरय सावयितनक सांवादिरूको
साथमा त्यसको फाइलिङ मा पूण,य तनष्पक्ष, सिी, सामतयक र स्पष्ट खुिासािरू प्रदान गने िक्ष्य लिरर्। कुनैपतन कमयचारीिे कुनैपतन आगथयक
वा अरय अतनयलमतता गनय, अनम
ु तत हदन वा िक
ु ाउन सक्दै न। कुनैपतन उिेचयको िागग कम्पनीको कुनैपतन गोप्य वा अप्रत्यक्ष कोष, ऋण
वा सम्पन्द्त्तिाई स्थापना गनय सक्रकने र्ै न। सबै कम्पनी भुक्तानिरूिाई क्रकताबिरू र कम्पनीको रे कडयिरूमा प्रवेश गररने र् र कुनैपतन
भुक्तानीिाई गित वा भ्रामक प्रववन्द्ष्टिरूद्वारा गुप्त राखखने र्ै न। सिायक कागिातिरूमा वणयन गररएको भरदा फरक कुनैपतन भागिाई
प्रयोग गरे मा उिेचय वा बझ
ु ाइको साथमा कुनै भक्
ु तान गररने र्ै न।

सिायक अडर्टिरू
आरतररक वा बाह्य अडडटरिरूिाई कपटपण
ू य प्रभाव पानय, भ्रलमत पानय वा अरयथा िानकारीको गित वणयन गनुय कम्पनीको नीततववरूद्ध िुरर्।
सबै कमयचारीिरूिे कम्पनीमा रिेका ती कमयचारीिाई पूणय रूपमा सियोग गनेर्न ् भनी अपेक्षा राखखरर् िसिे कम्पनीको आगथयक िानकारी
र खुिासािरूिाई िाम्रो अडडटरिरू र गित गररएको कुनैपतन अनुसरधानको साथमा तैयार गदय र्। सबै कमयचारीिरूिाई कुनैपतन कपटपूणय वा
अनगु चत क्रियाकिाप ररपोटय गनयको िागग आवचयक गररएको र्।

पक्ष सम्झौतािरू िुुँदैन
प्िेक्ससको करारिरूिे सम्झौताको समग्रतािाई प्रततबबन्द्म्बत गनप
ुय र्य र प्िेक्सस र यस करारमा िस्ताक्षर गने अरय पक्षद्वारा स्वीकार
गररएका सबै शतयिरू र तनयमिरू शालमि गनप
ुय र्य । कुनै कागिात नभएको वा गोप्य पक्ष सम्झौतािरूको अनुमतत र्ै न।

कागजात अविारण
प्िेक्सस कमयचारीिरूिे कानन
ू द्वारा आवचयक गररए अनस
ु ार र कम्पनीद्वारा स्थापना गररएको रे कडय अवधारण नीततिरूको अनस
ु ार सबै
कागिातिरू, इ-मेििरू, ववद्युतीय फाइििरू, क्रकताबिरू र रे कडयिरूिाई कायम गनेर्न ्।
यहद कम्पनी कानूनी झगडा वा अरय कानूनी ववषयिरूमा शालमि र् भने तपाईंिे कानूनीदे खख प्रततधारण कागिातिरू, इ-मेििरू, ववद्युतीय
फाइििरू, क्रकताबिरूबाट लिखखत तनदे शनिरू र सामारय अवधारण अवगध बाहिरको रे कडयिरू प्राप्त गनय सक्नुिुरर्। कमयचारीिरूिे कानूनी
रूपमा कुनैपतन यस्ता तनदे शनिरू पािना गनप
ुय र्य ।
सम्बक्न्ित नीततिरू

यात्रा र खचय प्रततपूती नीतत
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कम्पनीको सम्पक्त्तिरूको प्रयोग & जानकारीको सरु क्षा
प्िेक्ससको कमयचारीको रूपमा तपाईंिे कम्पनीको स्वालमत्वमा रिेको ववलभरन सम्पन्द्त्तिरू साथै यससम्म मात्र सीलमत नरिे को तपाईंको
काययस्टे शन, तपाईंको कम्प्युटर र मालिक िानकारीमा पिुँच र प्रयोग गनय सक्नुिुरर्। तपाईंिे यी सम्पन्द्त्तिरूिाई स्यािारसाथ प्रबरध
गनुि
य ु नेर् र तपाईंिे आफ्नो सम्पन्द्त्तिाई सुरक्षक्षत राखेको िस्तै ततनीिरूिाई राख्नुिुरर् भनी िामी अपेक्षा गदय र्ौं।

गोपनीय जानकारी
प्िेक्ससमा रिे को तपाईंको कामको भागको रूपमा तपाईंिाई गोपनीय िानकारीमा पिुँच प्रदान गनय सक्रकनेर्। यस िानकारीमा प्रववगधिरू,
प्रक्रियािरू, डडिाइनिरू, डाटािरू वा प्िेक्सस वा िाम्रो ग्रािकिरू वा आपूतीकतायिरूको बारे मा रिे को अरय गोपनीय िानकारी शालमि
िुनसक्र्। केिी मालमिािरूमा, ग्रािक वा आपूतीकतायसँग रिे को िाम्रो ववद्यमान सम्बरध गोपनीय िुनसक्र्। तपाईंिे प्िेक्ससमा काम
गनुप
य ूवय गोपनीयता सम्झौतामा िस्ताक्षर गरे को िुनािे तपाईंद्वारा यस िानकारीिाई गोप्य राख्नको िागग आवचयक गररएको र्। प्िेक्सस

बाहिर यस िानकारीको खि
ु ासा गनायिे प्िेक्सस, िाम्रो ग्रािकिरू, िाम्रो आपत
ू ीकतायिरू वा िाम्रो िगानीकतायिरूिाई नोक्सान पय
ु ायउन सक्र् वा
गोपनीय सम्झौताको उल्िांघन गनय सक्र्; तसथय सबै कमयचारीिरूिे यस िानकारीिाई गोप्य राख्नुपर्य ।
प्रत्येक कमयचारीसँग तनम्न गने कतयव्य र्:


गोपनीय िानकारीको आदर र सरु क्षा गनय;



व्यन्द्क्तगत फाइदाको िागग यस िानकारीको प्रयोगबाट टाढा रिन; र



यस िानकारी ततनीिरूको िागग खुिासा गनयबाट टाढा रिनु िो कम्पनी बाहिरका िुन वा अरय कमयचारीिरू िसिाई यस
िानकारी िारन आवचयक र्ै न।

तेस्रो पक्षिरू िस्तै ग्रािकिरू र आपूतीकतायिरूसँग र्िफि गनुय िो प्राय प्राकृततक रूपमा गोपनीय रिे को िानकारीको आदानप्रदानमा शालमि
िुरर्न ्। कुनैपतन तेस्रो पक्षसँग व्यवसाय र्िफििरूको िागग शालमि िुनुपूवय र्िफिमा रिेका प्िेक्सस र अरय पक्षिे उगचत गैर-खुिासा
सम्झौतामा िस्ताक्षर गरे का र्न ् भनी तपाईंिे पन्द्ु ष्ट गनप
ुय र्य ।
गोपनीय िानकारी ह्याण्डि गदाय तनम्न िानकारीिरूिाई हदमागमा राख्नुिोस ्:

गनुि
छ ोस ्


िारनको िागग िरूरी आधारमा अरय

नगनुि
छ ोस ्


कमयचारीिरूसँग गोपनीय िानकारी साझा

कमयचारीिरूसँग गोपनीय िानकारी साझा

गनि
ुय ोस ्।


सबै तेस्रो पक्षिरूिे स्वीकृत गररएको गैर-

गने।


कमयचारीिरू वा तेस्रो पक्षिरूिे

खुिासा सम्झौतामा िस्ताक्षर गरे का र्न ्

प्िेक्ससिाई सियोग गनयको िानकारीमा

भनी सतु नन्द्चचत गनि
ुय ोस ्।

गोपनीय िानकारी साझा गने।

र गोपनीय िानकारी िारन आवचयक र्



साथीिरू, पररवार वा पूवय सिपाठी वा

खुिासा गने समयमा िानकारीिाई

गोपनीय रूपमा गचन्द्रित, िेबि वा तनहदय ष्ट
गनि
ुय ोस ्।

पिुँच गनय आवचयक नभएमा उनीसँग



सावयितनक स्थानिरूमा गोपनीय
िानकारी र्िफि गने वा िे ने ििाँ

िानकारीमा पिुँच गनय निुने मातनसिरू
उपन्द्स्थत र्न ्।
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सामाक्जक समडर्या

लमडडया साइटिरू प्रयोग गने कमयचारीिरू (िस्तै फेसबुक र लिङ्कइडडन (LinkedIn) िे गोपनीय िानकारीको सरदभयमा उत्तरदायी रूपमा कायय
गनप
ुय र्य । सामान्द्िक लमडडया साइटिरूमा पोन्द्स्टङ  गदाय तपाईंिे गैर-सावयितनक िानकारी पोस्ट गनि
ुय ु ँदैन (प्िेक्सस लभत्री खररदबबिी नीततमा

वणयन गररएको अनुसार) र तपाईंिे प्िेक्सस कमयचारीको रूपमा िस्ताक्षर गनभ
ुय एको कुनैपतन गोपनीय वा गैर-खुिासा सम्झौता(िरू) को
उल्िांघन गनि
ुय ु ँदैन।

बौवद्धक सम्पक्त्त

िाम्रो व्यवससायको सफिताका िागग डमाकयिरू, पेटेरटिरू, प्रततलिवप अगधकारिरू र व्यापार गोप्यतािरू िगायत प्िेक्ससको बौवद्धक
सम्पत्तीको सांरक्षण गनुय एकदमै िरूरी र्। तपाईंिे प्िेक्ससमा काम गदाय तपाईंिे लसियना गरे का कुनैपतन प्रक्रियािरू, ववगधिरू वा सध
ु ारिरू

िगायतका सबै अववष्कारिरू प्िेक्ससको सम्पत्तीको रूपमा रिनेर्न ्। सबै कमयचारीिरू कुनै अरय कम्पनीको सम्पत्ती िस्तै प्िेक्ससको
स्वालमत्व सम्बरधी सूचना र बौवद्धक सम्पत्तीको सांरक्षणका िागग न्द्िम्मेवार र्न ्।

सबै बबिेतािरू, प्रततस्पधीिरू, आपत
ू ीकतायरू वा ग्रािकिरू िगायत अरूिरूका बौवद्धक सम्पत्तीका अगधकारिरूको सांरक्षण गने सबै िागूयोग्य

कानूनिरू र सम्झौतािरूको पािना गदै िामी अरूिरूका स्वालमत्व सम्बरधी अगधकारिरूको पतन सम्मान गदय र्ौं। प्िेक्ससिे मालिकको
ववशेष पूवय मञ्िूरी प्राप्त नगदाय सम्म, प्िेक्ससका कमयचारीिरूिे प्िेक्ससिे खरीद गरे को वा त्यसका िागग इिाित प्राप्त गरे को बौवद्धक
सम्पत्तीको प्रततलिवप बनाउन, ववतरण गनय, प्रदशयन गनय वा अरय प्रकारिे प्रयोग गनय सक्दै नन ्।

जानकारी र प्रववधि संसािनिरू
कमयचारीिरूिाई थप उत्पादनशीि रूपमा आफ्नो काम गनय सियोग गनयका िागग ततनीिरूिाई प्िेक्ससका केिी ववद्युतीय स्रोतिरू (िसमा
फोन तथा स्माटय फोनिरू, ट्याधिेटिरू, भ्वाइसमेि, फ्याक्सिरू, कम्प्युटरिरू, इमेि, कम्पनीको उद्यम डाटा तथा प्रणािीिरू, इरटरनेट आदी

कुरािरू पदय र्न ्) पिुँच गनय, तथा प्रयोग गनय हदइएको र्। यसका साथसाथै, क्षेत्रीय नीततिरूिे उनीिरूिाई कम्पनीको उद्यम डाटा तथा
प्रणािीिरूमा पिुँच गनय आफ्ना व्यन्द्क्तगत मोबाइि डडभाइसिरू प्रयोग गने अनुमतत हदन सक्र्न ्। सबै प्िेक्सस कमयचारीिरूिे यी
ववद्यत
ु ीय स्रोतिरू उगचत तररकािे प्रयोग गरून ् भरने अपेक्षा गरररर्। कहििेकािीीँ व्यन्द्क्तगत प्रयोगिाई अनम
ु तत हदइरर् तर त्यसिाई

रयूनतममा राख्नु पदय र् र सबै समयमा उपयुक्त िुनैपर्य । अनुपयुक्त प्रयोगिरूमा तनम्न कुरािरू पदय र्न ्: तेस्रो-पक्षिरूका िागग सामग्री
ववतरण गनु;य िोभ गनुय (कुनैपतन आगथयक, रािनैततक वा परोपकारी िोभ सहित); बबना अनुमतत गोप्य िानकारीको खुिासा गनु;य ह्याक गन;ुय
सफ्टवेयरको चोरी प्रकाशन गनु;य भेदभावकारी, दव्ु ययविारपूण,य अन्द्चिितापूण,य यौन भावयुक्त वा अरय प्रकारको अपमानिनक रूपमा शधदको
प्रयोग गनुय वा कुराकानी गन;ुय वा प्िेक्ससमा नकारात्मक र्ाप सक्ने क्रकलसमको कुनैपतन अरय प्रयोग।

सबै कमयचारीिरूिाई व्यन्द्क्तगत नेटवकय पासवडयिरू प्रदान गररएका िुरर्न ् र कम्पनीका पासवडयिरूमा पिुँच गनेगरी प्िेक्सस नीततिरू
अरतगयत तोक्रकएका प्िेक्सस सूचना प्रववगध व्यवस्थापकिरू भरदा बािेकको अरू कसैिाई ती पासवडयिरू प्रदान गनय कमयचारीिरूिाई तनषेध
गररएको र्।

कानूनिे अनम
ु तत हदएको िदसम्म:


व्यन्द्क्तगत कारणिे गररएको प्रयोग िोस ् वा कम्पनीको उद्यम डाटा तथा प्रणािीिरू पिुँच गनय प्रयोग गररएको मोबाइि
डडभाइसिरू िोस ् िेसक
ु ै भएपतन, प्िेक्सससँग प्रत्येक कमयचारीको ववद्युतीय स्रोतिरूको प्रयोगिाई तनगरानी गने अगधकार र्।



प्िेक्ससका कमयचारीिरूिे उनीिरूका सरदे शिरू, कागिातिरू वा प्िेक्ससका ववद्युतीय स्रोतिरूका अरय प्रयोगिरू गोप्य
राखखनेर्न ् भरने अपेक्षा राख्नु िुँदैन।



प्िेक्ससिे यस्ता कुनैपतन ववद्यत
ु ीय स्रोतिरूबाट प्राप्त गररएका, प्रसारण गररएका, वा ततनीिरूमा भण्डारण गररएका कुनैपतन
िानकारीिरू पिुँच िालसि गने अगधकार सुरक्षक्षत राख्दर्। कृपया प्िेक्सस ववद्युतीय स्रोतिरूको दरू
ु पयोग बारे ररपोटय गनि
ुय ोस ्।
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यात्रा तथा मनोरञ्जन
िागय
ू ोग्य यात्रा तथा खचय सोधभनाय नीतत अनस
ु ार कम्पनीको कारोबारमा िागेका उपयक्
ु त तथा अगधकार हदइएका खचयिरूको कमयचारीिरूबाट
सोधभनाय गने कम्पनीको नीतत रिे को र्। शोधभनायका िागग योग्य िुन प्िेक्सस कमयचारीिरूद्वारा गररने सबै व्यावसातयक यात्रा बढी
प्िेक्ससको हितमा िुनुपर्य । िामी सबै कमयचारीिरूिे

खचय खाता प्रयोग गदाय वा यात्र तथा मनोरञ्िन खचयिरू गदाय राम्ररी ववचार परु य
् ाउन ्

र त्यस्ता खचयिरूिाई सीलमत राखन
ु ् भरने चािरर्ौं।

चोरी र कपट
यहद कुनै कमयचारीिे चोरी गर्यो वा कम्पनीिाई धोखा हदयो भने, प्िेक्सससँग सम्बन्द्रधत सबैिना प्रभाववत िुरर्न ्। धोका तब िुरर् िब
कसैिे िातनिातन र्िर्ाम वा बेईमानी गदय र् िसिे उक्त व्यन्द्क्तिाई िाभ, नाफा वा फाइदा िुन सक्र् वा कम्पनीमा क्षतत पुग्न सक्र्।
प्िेक्ससिे कुनैपतन क्रकलसमको धोका सिन गदै न र आवचयक परे मा अनुसरधान गरे र त्यस्ता धोकेबाििरू ववरूद्ध मुिा िचाउनेर्।
कम्पनीको कुनैपतन क्रकलसमको सम्पत्ती मागथ िुने चोरी, दरू
ु पयोग, वा दव्ु ययविारिाई सिन गररने र्ै न। िामी िाम्रा कमयचारीिरूिे कम्पनीका
सम्पत्तीिरू आफ्नो काम उत्पादनशीि बनाउन प्रयोग गदय र्न ् भरने ववचवास गदय र्ौं। कुनैपतन चोरी वा यस ववचवासको अपमान बारे तुरूरतै
अनुसरधान गरी उपयुक्त सध
ु ारात्मक कदम चालिनेर्न ्।

राजनीततक योगदानिरू तथा क्रियाकलापिरू
प्िेक्ससिे आफ्नो पक्षमा िनमत तयार गने काययमा सिभागग िुँदैन र कुनैपतन क्रकलसमको सांस्थागत रािनैततक योगदानिरू तनषेध गररएका र्न ्।
प्िेक्ससिे कमयचारीिरूिे रािनैततक कल्याणिरूमा गरे का व्यन्द्क्तगत योगदानिरूको िागग शोधभनाय गदै न वा अरय क्रकलसमिे क्षततपत
ू ी हदँ दैन।
यसका साथसाथै, कमयचारीिरूिे उम्मेदवारिरूिाई तथा अलभयानिरूमा व्यन्द्क्तगत रूपमा सियोग गनय प्िेक्ससका स्रोतिरू प्रयोग गनेर्ैनन ्।
कम्पनीिे कमयचारीिरूका रािनैततक प्रक्रियामा सिभागी िुने अगधकारिरू तनषेध गने प्रयास गदै न। कमयचारीिरूिे आफ्नै समय र आफ्नै
स्रोतिरूद्वारा व्यन्द्क्तगत रािनैततक गततववगधिरू स्वैन्द्च्र्क रूपमा िारी राख्न सक्नेर्न ्।

परोपकारी योगदानिरू
िामी प्िेक्सस कमयचारीिरूिाई आफ्नो स्थानीय समद
ू ायमा सक्रिय तथा शालमि िुन प्रोत्साहित गदय र्ौं। प्िेक्ससबाट योगदानका िागग गररने
सबै अनुरोधिरू प्िेक्सस कपोरे सन परोपकारी सांस्थाद्वारा स्वीकृत गररनैपर्य । यहद तपाईंिे प्िेक्ससद्वारा परोपकारी योगदानिरूका िागग
कुनैपतन अनुरोध प्राप्त गनभ
ुय यो भने, कृपया त्यसिाई िनरि परामशयदाताको प्रशासतनक सिायक किाँ ठाउनुिोस ्।
सम्बक्न्ित नीततिरू

प्िेक्सस ववद्युतीय स्रोत प्रयोग नीतत

प्िेक्सस कपोरे सन परोपकारी सांस्था मागयदशयनिरू
यात्रा र खचय प्रततपूती नीतत
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िाम्रो ग्रािकिरू, आपत
ू ीकताछिरू र कमछचारीसुँगको सम्बन्ििरू
प्िेक्ससका ग्रािकिरू र आपूतीकतायिरूको ववचवास तथा भरोसा न्द्ित्न र राम्रा सम्बरधिरू कायम राख्न तथा ववकास गनय िामी सबै कडा
पररश्रम गदय र्ौं।

राम्रो व्यवसाय कायछप्रणालीिरू र गुणस्तर
प्िेक्ससिे उगचत मल्
ू यमा िाम्रा ग्रािकका आवचयतािरू परू ा गने वा अगधक िाभ हदने वस्तु तथा सेवािरू प्रदान गने प्रयत्न गदय र्। िाम्रा
वस्तु तथा सेवािरूको गुणस्तर तनररतर रूपमा सुतनचचत गनयका िागग िामीसँग प्रणािीिरू तयारी अवस्थामा र्न ्। िाम्रा ग्राकिरूको कुरा
सुरनु र सबै गुणस्तर प्रणािी मापदण्डिरूको पािना गनुय प्रत्येक कमयचारीको कतयव्य िो।

उपिारिरू तथा मनोरञ्जन
प्िेक्ससको तनररतर सफिताका िागग िाम्रा ग्रािकिरू र आपूतीकतायिरू सँगको िाम्रो सम्बरध मित्त्वपूणय कुरा िो। िामी यी सम्बरधिरू िाम्रा

वस्तुिरूको मित्त्व र मातनसिरूका आधारमा िालसि गने तथा कायम राख्ने अपेक्षा गदय र्ौं, कुनै क्रकलसमको िोभ, उपिार, प्रिोभन वा पैसाको
आधारमा िोइन। व्यापाररक कृपा प्रदान गने वा प्राप्त गने कुनैपतन प्िेसक्स कमयचारीिे उक्त कुरा नैततक, कानूनी र प्िेक्ससका नीततिरू
अनुसार र् भतन सुतनचच गनैपर्य । प्िेक्सस लभत्रका क्षेत्रिरू तथा कायायत्मक समूििरूिे उपिारिरू र मनोरञ्िनका सम्बरधमा सांहिता र उपिार

तथा मनोरञ्िन नीततमा व्याख्या गररएका प्रततबरधिरू बािे कका थप प्रततबरधनात्मक नीतत तथा अभ्यासिरू ग्रिण गनय सक्दर्न ्।
कमयचारीिरूिे िागूिुने ठाउँ मा त्यस्ता कुनैपतन प्रततबरधनात्मक क्षेत्रीय वा कायायत्मक समूिका नीतत वा अभ्यासको पािना गनैपर्य ।

साधारणतया, यहद प्रस्ताविरू व्याविाररक व्यावसातयक अभ्यास अनुरूप सद्भावका िागग गररएका िुन ् र घूस, अनैततक रकम वा अनुगचत
भुक्तानीको अरय रूप भरने अथय िाग्दै न भने उपयुक्त व्यापाररक मनोरञ्िन तथा सामारय मूल्यका उपिारिरू (िस्तै प्िेक्सस वा आपूतीकताय

गगयर) प्रदान गनय अनुमतत हदइएको र्। ग्रािक वा आपूतीकताय सन्द्म्मलित िुने भोिन तथा मनोरञ्िनका िागग प्िेक्सस र ग्रािक वा
आपत
ै ा प्रतततनगधिरू भोिन समारोि वा काययिममा उपन्द्स्थत िुनैपर्य । कुनैपतन सरकारी कमयचारीिरू, अगधकारीिरू, तथा
ू ीकताय दब
ु क
प्रतततनगधिरूिाई व्यापाररक कृपा प्रस्ताव गने सम्बरधमा थप कडा प्रततबरधिरू िागू िुरर्न ्। उपिारिरू र मनोरञ्िनको भुक्तान वा प्रान्द्प्त
सम्बरधी प्रततबरधिरूको बारे मा थप िानकारीका िागग, कमयचारीिरूिे CONNECT मा रिे को उपिार तथा मनोरञ्िन नीततको समीक्षा गनुय पदय र्।
प्िेक्सस कमयचारीको रूपमा तपाईंिे सम्भव िुने धेरैिसो उगचत सतयिरूमा प्िेक्ससको िागग उत्पादनिरू र सेवािरू प्राप्त गनयको िागग
प्रत्येक प्रयास गनुप
य नेर्, यद्यवप तपाईं िाम्रा ववतरकिरू र वविेतािरूबाट कुनै पतन उपिार वा समथयनिरूबाट प्रभाववत िुनुिुदैँन। प्िेक्सस

कमयचारीिरूिे कुनैपतन क्रकलसमको सवु वधाप्रद व्यविार प्राप्त गनय कुनै व्यन्द्क्त, कम्पनी वा सरकारी तनकायबाट कुनैपतन क्रकलसमको रकम,
पुरूस्कार वा अरय प्रिोभनिरू स्वीकार गदै नन ्। कमयचारीिरूिे कहिल्यै पतन उपिारको िागग आग्रि गनय सक्दै नन ्। आपुतीकतायिरूबाट प्राप्त
भएका कुनैपतन उपिारिरू वा अरय व्यापाररक कृपािरू बारे आफ्नो तनरीक्षक (सुपरभाइिर) िाई ररपोटय गनैपर्य ।

सांहितािे कुनै कमयचारीिाई उपिार प्रदान गररन सक्ने कुराको आशा गनय वा कुनै तेस्रो पक्षिाई व्यापाररक कृपा ववस्तार गने कुराको चािना
राख्न सक्दै न। यहद उपिारिे तपाईंको वा प्िेक्ससको प्रततष्ठामा नकारात्मक क्रकलसमिे प्रभाव पानेर् भरनेमा कुनै शांका र् भने, तपाईंिे
उपिार अस्वीकार गनप
ुय र्य र प्रस्ताव ववस्तार गने कुरा रोज्नु िुँदैन।

यहद तपाईंिे प्िेक्ससको अको कमयचारीिे यस्ता प्रकारका उपिारिरू वा रकमिरू स्वीकार वा प्रस्ताव गरररिे को र् भरने थािा पाउनभ
ु यो वा
त्यस्तो गदै र् भरने शांका िागेमा, तपाईंिे तुरूरतै त्यसबारे ररपोटय गनप
ुय र्य ।

पष्ृ ठ | 17

प्लेक्सस आचारसंहिता र व्यवसाय आचारनीततिरू
कागजात नम्बर: (CP 472)

संसोधित पत्र: H

Page 18 of 23

भ्रष्टचारववरोिी
कुनैपतन क्रकलसमको घस
ू , अनैततक रकमको भुक्तानी वा स्वीकार वा व्यन्द्क्तको, कम्पनीको वा अरय सांस्थाको पहिचानिाई अनुगचत रूपमा
प्रभाववत गने वा अनुगचत फाइदा वा िाभ प्राप्त गने उिेचयिे गररने अरय कारोबारिाई प्िेक्ससिे कडा रूपमा प्रततबरध गदय र्। यी
प्रततबरधिरू ग्रिकिरू, आपूतीकतायिरू, र सरकारी अगधकारीिरू गररने कारोबारिरू िगायतका सबै कारोबारिरूमा िागू िुरर्न ्। स्थानीय
अभ्यासिरूको परवाि नगरी, तपाईंिे कहिल्यैपतन कुनैपतन उिेचयका िागग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घूस वा अनैततक रकम (चािे नगद
िोस ् वा कुनै अरय वस्तु) हदने वा लिने काम गनुय िुँदैन।
सबै कमयचारीिरूिे यू.एस ् वैदेलशक भ्रष्टाचार सम्बरधी अभ्यासिरू, य.ू के िगायत िामी िुन-िुन दे शमा व्यापार गर्ौं ती दे शिरूका भ्रष्टाचारववरूद्धका कानूनिरूको पािना गनैपर्य । घूसखोरी ऐन। घूस, अनैततक रकमिरू र अरय क्रकलसमका अनुगचत भुक्तानीका बारे थप िानकारीका
िागग, कमयचारीिरूिे CONNECT मा रिे को ववचवव्यापी भ्रष्टाचार-ववरूद्धको नीततको समीक्षा गनुय पदय र्।

आपूतीकताछ आचार संहिता
यहद तपाईं प्िेक्ससको प्रतततनगधत्व गनय (िस्तै परामशयदाता, एिेरट, वविी प्रतततनगध, ववतरक वा ठे केदारको रूपमा) कुनै व्यन्द्क्तसँग वा फमयमा
शालमि भइरिनु भएको र् भने, तपाईंिे उनीिरूिाई प्िेक्सस आपूतीकताय आचार सांहिता र िागय
ू ोग्य कानूनिरूको पािना गनय िगाउनु
पदय र्। प्िेक्ससका अनुसार िाम्रा थुप्रै आपूतीकतायिरूिे पतन प्िेक्सस आपूतीकताय आचार सांहिताको पािना गनुय आवचयक र्।
सम्बक्न्ित नीततिरू

भ्रष्टाचार-ववरूद्धको नीतत (CP 7143)
उपिार तथा मनोरञ्िन नीतत (CP 9515)
आपूतीकताय आचार सांहिता
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अन्यिरूसुँगको िाम्रो सम्बन्ििरू
सामाक्जक उत्तरदातयत्व
प्िेक्सस एक सामान्द्िक रूपमा उत्तरदायी कम्पनी र असि सांस्थागत नागररक बरन कोलशस गदय र्। यस कमपनीको सामान्द्िक
उत्तरदातयत्व प्रयासिरूको बारे मा थप िानकारी प्िेक्ससको सांस्थागत वेबसाइटमा पाउन सक्रकरर्: www.plexus.com/zh-cn/social-impact.

तनष्पक्ष प्रततस्पिाछ
प्िेक्ससिे यसका सबै व्यवसाय तनष्पक्ष, ईमारदार, नीततपरक र रयायसांगत ढङ्गिे गदय र्। कुनैपतन कमयचारीिे तथ्यिरूिाई िे रफेर वा गित
तरीकािे प्रस्तुत गरे र कसैबाट पतन अनुगचत फाइदा उठाउनु िुँदैन। िाम्रा उत्पादन र सेवािरूको उच्च गुणको प्रततज्ञा र िाम्रो नीततपरक तथा
न्द्िम्मेवार सांस्कृतत र प्रततष्ठाको माध्यमबाट प्िेक्ससिे ग्रािकिरूको मन न्द्ित्र् र उनीिरूिाई राखखराख्र्।
ग्रािकिरूसँग कारोबार गदाय िब प्िेक्ससका कमयचारीिरूिे िाम्रा उत्पादन तथा सेवािरू, ववशेषगरर मल्
ू य तनधायरणको बारे मा िानकारी प्रस्तत
ु गर्य न ्
तब उनीिरूिे ईमारदार र सटीक ढङ्गिे त्यसो गर्य न ् भरने कुरामा ध्यान हदनप
ु र्य । कमयचारीिरूिे ववशेषगरर तनम्न कुरािरूमा ध्यान हदनप
ु र्य :


प्िेक्सस व्यवसायको कारणिे उत्परन भएका ववशेष सामग्री वा सेवािरूको बहिष्कार गनय सुरू वा प्रोत्सािन गनि
ुय ोस ्;



कुनैपतन वैध कारण बबना तनन्द्चचत ग।रािक वा आपतू तयकतायिरूसँग कारोबार गनय अस्वीकार गनि
ुय ु ँदैन;



िामीिे अरयिरूबाट खररद गनुय अतघ उनीिरूिे िामीबाट खररद गनप
ुय र्य भनेर आवचयकता िनाउनु िुँदैन;



ग्रािकिरूिाई उनीिरूिे चािे को उत्पादन वा सेवा पाउनको तनलमत्त कुनै अरू उत्पादन वा सेवा खरीद गनय िगाउनु िुँदैन िुन
उनीिरू चािँदैनन ्;



अरूिरू वा उनीिरूको उत्पादन, सेवा वा श्रेयिाई अपमातनत गनुय िुँदैन; वा



कुनैपतन त्यस्तो व्यविार दे खाउनु िुँदैन िसिाई प्रततस्पधायत्मक बोिी िगाउने वातावरण लसियना गरे को मारन सक्रकरर्।

प्रततस्पिीिरू
प्िेक्ससका कमयचारीिरूिे प्िेक्ससका प्रततस्पधीका कमयचारीिरूसँग व्यावसातयक सम्बरधिरू राख्नुिुँदैन। तपाईंिे कुनैपतन प्रततस्पधीसँग
प्िेक्सस र उक्त प्रततस्पधी बीच रिे को प्रततस्पधायको कुनैपतन पक्षको सम्बरधमा सम्झौता वा सिमततमा प्रवेश गनुय वा त्यो गने प्रस्ताव गनुय
िुँदैन, चािे त्यो औपचाररक िोस ् व अनौपचाररक। प्िेक्ससका कमयचारीिरूिे मूल्य, बबिीका तनयम तथा शतयिरू, नाफा वा िाभ-सीमा, ग्राकि
गततववगधिरू, व्यवसाय योिना वा अभ्यासिरू, उत्पादनको ववशेष वववरण वा यस्तै खािका अरय िानकारी प्रततस्पधीद्वारा रोिगारमा
राखखएका व्यन्द्क्तिरूिाई खि
ु सा गनि
ुय ु ँदैन र उनीिरूबाट पतन प्राप्त गने प्रयास गनि
ुय ु ँदैन।

संस्थागत संवादिरू
केवि काययकारी अगधकारीिरू, प्िेक्सस कपोरे ट सञ्चार, प्रमख
ु काययकारी अगधकारीद्वारा ववशेष रूपमा तनयक्
ु त गररएका अरय कमयचारीिरूिाई
मात्र कम्पनीको तफयबाट सवयसाधारण, लमडडया, िगानीकतायिरू, सेक्युररटी ववचिेषकिरूसँग सांवाद गने अगधकार र्। यस कम्पनीिे
सवयसाधारणसँग गने सांवाद सटीक र तनयन्द्रत्रत िुनुपर्य । तपाईं आफ्नो रोिगारसँग सम्बन्द्रधत कुरामा वक्तव्य हदँ दै िुनुिुरर्, िेख िेख्दै
िुनि
ु ु रर्, पढाउँ दै िुनि
ु ु रर् वा अरू यस्तै खािका क्रियाकिाप गदै िुनि
ु ु रर् तर त्यो तपाईंको िागगरको तनयलमत कतयव्यको अांश िोइन भने,
तपाईंिे उक्त क्रियाकिापको िागग तनदे शक—सञ्चार तथा ब्राण्ड व्यवस्थापनबाट पूवय स्वीकृतत प्राप्त गनप
ुय र्य ।
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स्वीकृतत
प्िेक्सस ववचवभरीका ववलभरन तनयमिरूको अधीनमा र् िसको सङ्ख्या बढीरिे को र्। िामी अपेक्षा गदय र्ौँ क्रक आफ्नो कायय पािन गदाय
सबै कमयचारीिरूिे प्रचलित तनयमिरू र कानूनी आवचयकतािरू पािना गने प्रतत प्रततबद्धता दे खाउनेर्न ्, चािे त्यो ववदे शी िोस ् र स्वदे शी।
कमयचारीिरूिाई ती सबै अनप
ु ािन आवचयकतािरूमा तािीम प्रदान गरररर् िसिे उनीिरूको काययमा प्रभाव पार्य । लिखखत नीतत र
काययपद्धततिरूको माध्यमबाट अनप
ु ािन कमयचारीिरू यी तनयमिरू पािन गररएको र् भनेर सुतनन्द्चचत गने प्रतत समवपयत र्न ्। तपाईं
कुनैपतन गैर-अनुपािनको बारे मा अवगत िुनुिुरर् वा तपाईंिाई कुनैपतन तनयम उल्िङ्घन गनय भतनएको र् भने, तपाईंिे त्यस बारे ररपोटय
गनप
ुय र्य । प्रचलित तनयम र कानन
ू ी आवचयकतािरूको केिी तनन्द्चचत उदािरणिरूिाई ति व्याख्या गररएको र्।

आयात/तनयाछत
यु.एस. सहित धेरै दे शिरूमा अरतरायन्द्ष्रय व्यापार तनयमिरू र्न ् िसिे सामान, सेवा र प्रववगधको आयात र तनयायतिाई तनयन्द्रत्रत गर्य न ्। यी
तनयमिरू उत्पादन र अवयविरू लशवपङ  गनु,य ववद्युतीय िानकारी आदान-प्रदान गनुय र िाम्रा यु.एस. िोकेसनिरूमा गैर-य.ु एस. नागररकिरिाई
ल्याउनु िगायत िाम्रो काययसञ्चािनको धेरै पक्षिरूमा िागू िुरर्न ्। यु.एस. र िामी सञ्चालित अरय दे शिरूको कानून अरतगयत प्िेक्ससिे
बरदे ि िगाइएका केिी तनन्द्चचत दे श, सांस्था र व्यन्द्क्तिरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कारोबार गनय तनषेध गररएको र्। प्िेक्सस ती सबै
दे शको आयात तथा तनयायत ववतनयमनिरू पािना गदय र् ििाँ िामीिे िाम्रो व्यवसाय सञ्चािन गरे का र्ौँ।

सरकारी करारिरू र सम्बन्ििरू
प्िेक्ससिे सरकारी ठे केदारिरूको िागग िे काम गर्य त्यसिाई यो मित्त्वपूणय ठारदर् र यी सम्बरधिरूिाई ववकलसत गनय िारी राख्न
चािरर्। यी सम्बरधिरूिाई प्रभाव पाने िहटि प्रकृततका ववतनयमनिरूको कारणिे गदाय, कुनैपतन अनुगचत कायय भएको झल्को समेत नपरोस ्
भरने कुरा सुतनन्द्चचत गनय प्िेन्द्क्सस प्रयत्न गदय र्। यी सम्बरधिरूमा प्िेक्सस प्राय: अततररक्त तनयम र ववतनयमनिरूको अधीनमा िुरर्।
यी मध्ये कुनैपतन तनयम वा ववतनयमनिरू पािना गनय असफि भएमा, त्यसको पररणाम गम्भीर िुन सक्र् िसमा भावी सरकारी काययमा
रोक िगाइनु र साथमा दे वानी वा आपरागधक दण्ड-सिाय िुनु पदयर्।
प्िेक्ससिे यु.एस. सरकारी करार वा उप-करार अरतगयत गने कुनैपतन काययसँग सम्बन्द्रधत कुनैपतन ज्ञात वा सांहदग्ध िािसािी, अलभप्रायमा
मतलभरनता, वा

घूस िेनदे नको बारे मा कमयचारीिरूिे शीघ्र कपोरे ट अनुपािन अगधकारीिाई ररपोटय गनप
ुय र्य , िसमा प्िेक्ससिाई अगधक

भुक्तानी गररनु, सरकारी करारमा गित वा अनगधकृत शुल्क िगाउनु, वा यु.एस. सरकारिे माग गरे को िागत वा मूल्य तनधायरण
तथ्याङ्किाई गित वा अपण
ू य रूपमा पेश गनुय िस्ता कायय पतन पदयर्।

वातावरण
प्िेक्सस मारदर् क्रक ववचव-स्तरीय सेवा र उत्पादनिरू प्रदान गनयको िागग वातावरणीय उत्तरदातयत्व एकदमै मित्त्वपण
ू य र्। प्िेक्सस
यसका व्यवसायिरू सफा, सुरक्षक्षत र स्वास्थ्य वधयक वातावरण सांरक्षण र प्रवधयन गने तररकािे गने प्रयास गदय र्।
त्यसको िागग िामी सुतनन्द्चचत गर्ौँ क्रक िाम्रा उत्पादन प्रक्रियािरूिे सम्पूणय वातावरनीय तनयम र ववतनयमनिरू पािना गदय र्। रसायन र
खतरनाक पदाथयिरूिाई सरु क्षक्षत राखखरर् र त्यसिाई उगचत तररकािे फालिरर्। स्थानीय कानन
ू िे आवचयकता िनाए अनस
ु ार फोिोर पानी,
ठोस फोिोर र िावा उत्सियनको तनरीक्षण, तनयरत्रण र फाल्नु अतघ उपचार गरररर्। सबै आवचयक दताय काययिरूिाई पूरा गरररर् र
लिइनुपने अनुमततिरू लिइरर् र नवीनतम राखखरर्।
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व्याख्यात्मक नोटिरू
करार िोइन
आचारसांहिता सम्झौता िोइन र कुनै व्यन्द्क्तिाई रोिगार प्रदान गनय सम्झौता लसियना गदै न र कुनै कमयचारीको न्द्स्थततमा कुनै असर गदै न।
प्िेक्सससँग यस सांहितािाई कुनैपतन समयमा सांशोधन गने अगधकार र्। सांहिताको कुनैपतन प्रावधानको त्याग सहित यस सांहिताको
प्रस्तुतीकरण र प्रवतयनको सम्बरधमा सबै तनणयय केवि प्िेक्ससको सञ्चािक सलमतत र काययकारी व्यवस्थापनको अधीनमा रिरर्।

सम्बद्धिरू
"प्िेक्सस" प्रतत गररएका सबै सरदभयिरूिे Plexus Corp. र यसका सिायक कम्पनीिरूको साथमा ती सम्बद्धिरू सन्द्म्मलित गदय र् िसमा
Plexus Corp. िे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा 50% मत तनयरत्रण गदयर्।
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जारी गररएको समतत

मल
ू

पररवतछन(िरू) गनक
ुछ ो कारण

01 मे 2008

मेगन म्याथ्यि
ु (Megan

मतपत्रको िागग प्रारन्द्म्भक िारी
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Matthews)/हटम वपट्स्च (Tim
Pitsch)
B

19 सेप्टे म्बर 2008

हटम वपट्स्च

सांयक्
ु त CR #22677. सञ्चािक सलमततको समीक्षा र इनपट
ु का आधारमा
पररमाियन गररयो।

B.1

13 अक्टुबर 2008

हटम वपट्स्च

सांयक्
ु त CR #22888. अब मारय नरिेकोिे “VP अफ माकेटीङ  एण्ड ब्रान्द्ण्डङ ,” को
लशषयक िटाइयो।

C

13 अक्टुबर 2009

ररक लमिानोस्की

BOD का अनस
ु ार, 2009 का पररवतयनिरू अपडेट गररए (इगथक्स िटिाइ, आदी…)

D

08 डडसेम्बर 2011

कटय वारिेस

सञ्चािक सलमततको मनोततत तथा सांस्थागत तनयममन सलमततद्वारा अनम
ु ोदन
गररएका 2011 का पररवतयनिरू अपडेट गररए।

E

04 सेप्टे म्बर 2012

कटय वारिेस

ववचवासपण
ू य न्द्िम्मेवारी तथा गोपनीयता सेक्सनिरू थवपए; गोपनीयता िानकारी
तथा सरकारी करारिरू सम्बरधी सेक्सनिरूमा भाषा थवपयो

E.1

19 डडसेम्बर 2012

कटय वारिेस

सांयक्
ु त CR #50529 – अपडेट गररएको सम्पकय सूची

E.2

06 सेप्टे म्बर 2013

कटय वारिेस

CR 54887 – पष्ृ ठ 3 र िेडरमा रिे का लशषयकिरू र सम्पकय िानकारी अपडेट
गररए।

F

3 िन
ु 2014

कटय वारिेस

अवैध व्यापर-ववरूद्धको तथा सामान्द्िक लमडडया सेक्सनिरू थप्ने िगायत, 2014
का पररवतयनिरू सहित CR 58119 अपडेट गररयो।

G

20 िनवरी, 2015

कटय वारिेस

CR 61114 पररमान्द्ित
य स्वरूपण; सम्पादन गररएका सामग्रीिरूमा, नैततक
वववेकको प्रयोग गने र प्िेक्सस मारयतािरू र नेतत्ृ व सम्बरधी व्यविारिरूिाई
िोड हदने सम्बरधी मागयदशयन िगायतका कुरािरू पदयर्न ्, तर यततमा मात्र भने
सीलमत र्ै न।

H

30 िनवरी, 2017

Michael Weber

आगिागग िततयार/िततयारिरू िटाउने। तय सम्पकयिरूिाई अपडेट गनि
ुय ोस ्। नयाँ
CEO को रूपमा Todd Kesley बाट नयाँ पररचय पत्र।
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