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प्रिय मित्रहरू,

120 वर्षको इततहास बोकेको Sumitomo Electric Group (“SEG”) ले Sumitomo Spirit को ससद्ानतलाई आधार बनाएर 
व्यवसाय गनने गरेको छ। हामी हाम्ो काम राम्ो होस्  भन्े प्रयास गछछौ र हाम्ो व्यवसाय इमान्ारसाथ गनने प्रयास गछछौ। हामी अक्षर तथा तनयम 
तथा कानुनका आधारमा मात्र नभएर उचच नैततक सतरमा रहेर काम गनने गरेका छौ।

Sumitomo Spirit का ससद्ानत 400 वर्ष पतहले तवकास गररएको सथयो र यसले हाम्ो ्ैतनक व्यवसायका तरियाकलापलाई तन न्ेशन गछ्ष। 
हामी सबैले कामको बेला Sumitomo Spirit को प्र्श्षन गनु्ष पछ्ष।

• Banji-nissei – व्यवसायमा मात्र होइन आफनो काम र ्ैतनक जिवनलाई राम्ो बनाउनुहोस् ।
• Shinyo-kakujitsu – इमान्ाररता तथा राम्ो बयवसथापनलाई महतव द्नछ।
• Fusu-furi – सजिलो नाफाका लातग इमान्ाररताको बसल्ान नद्नुहोस् । 

तन न्ेशक बोर्षले अनुमो्न गरेको यो आचार संतहता Sumitomo Spirit का आधारमा तनमा्षण भएको छ र सबैले यसलाई मान्ु का साथै 
सबैले इमान्ाररताका साथ पालना गनु्ष पछ्ष। यसले तपाईंका सबै अवसथाको धयान राख्ैन तर यसले तपाईंले नीततगत तनण्षय सलन 
स्ोतहरूसतहत सहयोग गनने छ।

हामी SEG का समपपूण्ष स्सयहरूले तनयम तथा कानपूनको पालना गरुन्  भन्े कुरा सुतनश्चित गन्ष महत्वपपूण्ष भपूममका खेलछम् । हामी यसमा 
उललेखखत सबै संतहता तथा नीतत िानेको, बुझेको तथा भन्े कुरामा जिमबेवार छौ। 

मा तपाईंहरू सबैलाई यो Sumitomo Spirit तथा आचार संतहतामा रहेर व्यसतिगत प्रततज्ा गरी व्यवसाय गन्ष अनुरोध गछु्ष। यो संतहता 
आफनो कामको बेला उ्ाहरण द्नुहोस् , राम्ो तनण्षय सलनुहोस्  र तपाईंलाई परेको अततररति सहायताका लातग माग्ष्श्षन खोजनुहोस् । SEG ले 
तपाईंलाई कुनै प्रश्न भएको खणरमा वा तपाईंलाई मचनता व्यति गन्ष मन लागेमा आफनो पय्षवेक्षक आफनो सथातनय तनररक्षक सहायक तथा 
आफनो कानपून तवभागका साथै िापानको आ्ेश तथा िोखखम व्यवसथापन काया्षलयमा भएको बेला तपाईंलाई सतरिय गनने छ। 

हामीले हाम्ो व्यवसायको बृद्धी गरर रहेको बेला हामीले इमान्ाररकताका साथ काम गन्ष भुलन हुन्। तपाईंले SEG का लातग ्ैतनक गनने काम र 
Sumitomo Spirit को आधारमा रहेर गनु्षभएको तपाईंको लगनका लातग धनयवा्।

Osamu Inoue
अधयक्ष तथा प्रमुख काय्षकारी अमधकृत
Sumitomo Electric Industries, Ltd.

अतप्रल, 2018
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िा हाम्रो रिप्तबद्धता
संप्हता

हाम्ा संप्हता
संतहता भनेको हामी प्रतयेकले पालना गनु्ष पनने साझे्ारी गररएको 
मान तथा आचारको मानक हो। यसले हामीले व्यवसाय कसरी गनने 
भनेर आधारभुत ससध्ानत तथा मपूखय नीततको व्याखया गछ्ष। हाम्ो 
सफलता धेरै कुराहरूमा हाम्ो इजितमा आधाररत हुने हुँ्ा धेरै 
समयमा यो संतहतामा सन्भ्ष गररएका नीतत कुनै बेला कानुन भन्ा 
मासथ हुनछ।

तपाईंले संतहता धयान द्एर पढ्नु पछ्ष र यो संतहता हाम्ो कमपनीको 
सफलताकालाई कती आवशयक छ भन्े कुरा बुझनु पछ्ष। तपाईंसँग 
कुनै प्रश्न छ भने आफनो पय्षवेक्षक वा यो संतहताले तोकेको अनय 
कुनै स्ोतसँग सोधनुहोस् ।

संप्हता लािू हुनछे करो हुन्?
यो संतहता कमपनीका सबै कम्षचारी, अमधकारी तथा सबै तहका 
सबै तन न्ेशकका साथै कमपनी सञचालनमा सहयोग गनने तथा काम 
गनने कमपनीहरू सबैका लातग लागपू हुनछ। हामीसँग व्यवसाय गनने 
हाम्ा साझे्ार व्यवसायले हाम्ो ससध्ानतमा रही संतहताको पालना 
गनु्षहोस्  भन्े कुरा हामी आश गछछौ।

संप्हताकरो नीप्त स्ाप्नय कानछुन भन् ा फरक भएकरो खण्डिा 
कछे  हुन् ?
ठुलो कमपनी हुनुका कारण हाम्ो यो संतहतामा धेरै सथातनय 
कानुनका साथै अनय कानपूनी आवशयकता श्भन् हुन सकछ वा 
तपाईं कुनै कानपूनी आवशयकतामा बाझन पतन सकछ। हामी सँधै 
लागुहुने कानुनमा काम गछछौ। तपाईंलाई संतहता तथा कानुनमा 
कुनै तववा् हुनछ िसतो लागछ भने सहायताका लातग कानुन 
तवभागमा समपक्ष  गनु्षहोस् ।

हाम्रो प्न द्ेशन तथा नीप्तकरो काय्तक्रि
हाम्ो तन न्ेशन तथा नीततको काय्षरिम भनेको Sumitomo 
Spirit मा प्रततबद् रहेर हामीले गनने व्यवसायको अकको 
उ्ाहरण हो। यो काय्षरिमको सजिलो तर गहन काय्ष छ — हामी 
प्रतयेकका लातग कानपूनको आवशयकता छ र हामीले पालनना 
गनने स्ोतहरू प्र्ान गन्ष मद्दत गन्ष। SEG तन न्ेशन कममदर 
अनतग्षत रहेको तन न्ेशन तथा िोखखम व्यवसथापन काया्षलयले 
हाम्ो तन न्ेशन तथा नीततका काय्षरिम हेनने प्राथममक अमधकार 
तथा जिममेवारी हुनछ। साथै, हाम्ो प्रतयेक कमपनीको समपूहसँग 
काय्षरिममा सहयोग गनने उनीहरूको आफनै सथानीय तन न्ेशक 
सहायक हुने छ र स्ोतका रूपमा ततनीहरूले तपाईंलाई सहयोग 
गनने छन् । यो संतहता काय्षरिमको महतवपपूण्ष भाग हो र कमपनीको 
व्यवसायको नीततको प्रततज्ा हो।

हाम्ा जिमिछेवारीहरू
हामी प्रतयेकले तनमन काय्ष गनु्ष पछ्ष:

• तपाईको काममा काम लागने यो संतहता तथा हाम्ो कमपनीको 
नीतत पढेर बुझनु पछ्ष।

• कानुन, यो संतहता तथा कमपनीको नीततको सबै अक्षर तथा 
भावना मान्ु पछ्ष।

• कुनै ज्ात वा संका गररएको संतहता, लागपू हुने कानुन वा 
कमपनीको नीतत उललङ्घन भएमा आफनो हातकम वा यो 
संतहतामा स्ोतका रूपमा पतहचान गररएको अनय अमधकारीलाई 
ररपोर्ष गनु्षहोस् ।

• मद्दतका लातग आफनो हातकम, सथानीय माग्ष्श्षक, कानुन 
तवभाग, मानवीय संसाधन वा संतहतामा स्ोतका रूपमा पतहचान 
गररएको अनय अमधकारीको सहयोग सलनुहोस् ।

• कमपनीको अनुसनधान, अमरर तथा अनय अबलोकनहरूका  
बेला साथ द्नुहोस् ।
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प्नररक्षक तथा लल्डरहरूका कत्तबयहरू
तपाईं कमपनीको तनररक्षक तथा सलरर हुनुहुनछ भने तपाईंले हाम्ा 
समपपूण्ष कम्षचारीहरूलाई संतहता तथा Sumitomo Spirit मा 
उललेख गररएका मानहरूको पालना गन्ष लगाउने तपाईंसँग तवशेर 
काम हुनछ। हाम्ो कमपनीका तनररक्षक तथा सलररहरूले तनमन 
काय्ष गनु्षपछ्ष :

• आफना कछु रा राखनछे संसककृ प्तकरो लसि्तना िनछु्तहरोस् । कम्षचारीले 
प्रश्न तथा लागेका कुरा सोधन लाएको काय्षक्षेत्र वातावरण 
बनाउनुहोस् ।

• पथ रि्श्तक बन्छुहरोस् । संतहता तथा Sumitomo Spirit मा 
रहेत्ष काम गरेर उ्ाहरण बन्े।

• प्न द्ेशक तथा नीप्तकरो काय्तक्रिकरो सहयरोि िन्त प ््त। 
संतहताको पालना गन्ष कम्षचारीहरूलाई िोर ससने; तपाईंले 
काम गननेहरूले तयहाँको नीतत राम्ोसँग बुझेका छन्  भन्े 
सुतनश्चित गनु्षहोस् ; कमपनीको तन न्ेशन, तासलम तथा सञचारको 
धयान द्नुहोस् ; र तपाईंको क्षेत्रमा तन न्ेशन तथा नीततको 
काय्षरिममा सहयोग गनने। 

• सछुनछेर िाि्त्श्तन रि्ान िनदे तपाईंसँग कुनै कुरा राखन वा कुनै 
प्रश्न गन्ष आउने कम्षचारीहरू माझ उपलबध हुनुहोस् । नीततगत 
तनण्षय सलन कम्षचारीहरूलाई सहयोग गनु्षहोस् ।

• उपयछु्तक्त प्वभाििा िछुनासरो लैिानछुहरोस् । तपाईंले कुनै गलत 
काय्ष गरेको फेला पारेमा तपाईंको सथानीय तन न्ेशक सहयोगी, 
कनुन तवभाग, मानव संसाधन वा संतहतामा स्ोतका रूपमा 
पतहचान गररएको अनय अमधकारीकोमा लैिानुहोस् ।

िाि्त्श्तन खरोजनछु तथा सिसया ररपरोर्त िनछु्त
िाि्त्श्तन खरोजनछु
यो संतहताले ्ेखापरेका समपपूण्ष समसयाको समाधान गन्ष सक्ैन। 
तपाईं कानुन वा कमपनीको नीततले के भनछ भन्े कुरामा अज्ात 
हुनुहुनछ भने वा तपाईंले आफपू ले आफैलाई िदरल नीततगत 
अवसथामा पाउनु भयो भने तपाईंलाई उपलबध हुने थुप्रै स्ोतहरू 
सथानीय तन न्ेशक सहयोगी, कनुन तवभाग, मानव संसाधन वा 
संतहतामा स्ोतका रूपमा पतहचान गररएको अनय अमधकारीको 
मधये एक को प्रयोग गनु्षहोस् ।

सिसयाकरो ररपरोर्त िनदे
तपाईंले कुनै कानुन, संतहता वआ हाम्ो कमपनीको नीततको 
संकासप् वा वासततवक तोरेको थाहा पाउनु भयो भने तपाईंले 
ररपोर्ष गनु्ष तपाईंको जिममेवारी हो। संकासप् दुव्य्षवहार वा अनय 
कुराहरू ररपोर्ष गनु्षले हाम्ो कमपनी, तपाईंका सहपाठी तथा हाम्ो 
समु्ायहरूको रक्षा गन्ष मद्दत गछ्ष। हाम्ो कमपनीले तपाईंलाई 
आफना समसयाहरू ररपोर्ष गन्ष तनमनसतहत अनय धेरै सथानहरू 
प्र्ान गछ्ष: 

• तपाईंको हातकम
• तपाईंको सथानीय तन न्ेशक सहयोगी
• कानुन तवभाग
• मानव संसाधन
• हरलाइन (आनतररक/ बाह्य)

प्रश्न कामको बेला मलाई कुनै कुरामा अफठ्ारो 
लागेको छ तर म सँग हाम्ो संतहताको उललंघन 
भएको प्रमाण छैन। म के गन्ष सकछु?

िवाफ संतहतामा व्याखया गरेअनुसार तपाईंले 
माग्ष्श्षन खोजन पछ्ष वा आफनो समसया ररपोर्ष 
गन्ष पछ्ष। तपाईंले पख्षनु भयो भने कमपनी वा 
अनयलाई समभातवत दुघ्षरनाबार िोगाउन तनकै 
दढलो हुन सकछ। कमपनीले समसयाको उमचत 
अनुसनधान गनने छ।
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हरलाइन 
हाम्ो कमपनीले दुव्य्षवहार वा कमपनीको नीततमा माग्ष्श्षनको 
खोजन वा लागपू हुने कानुनका लातग सबै कम्षचारीलाई 
हरलाइनमाफ्ष त कल वा इमेलको सुतवधा प्र्ान गरेको हुनछ। 

धेरै सथानहरूमा कम्षचारीहरूले हरलाइनमा अज्ात रूपमा समपक्ष  
गन्ष पतन सकछन् । केही ्ेशहरूमा हरलाइनका केही कानुन फरक 
हुनछन्  तथा कही अझ करा हुनछ। तनमन उ्ाहरणहरूमा, तपाईं 
अवससथत ्ेशबार कुनै पतन ररपोर्ष कसरी गनने बारे तपाईंले यस 
संतहतामा उसललखखत स्ोतहरू, तपाईंले थप िानकारीका लातग 
तपाईंको आनतररक कमपनी तन न्ेशन, वा तपाइँको सथानीय 
आनतररक साइर हेनु्ष पछ्ष।

कछु नै रिप्तशरोध
हाम्ो कमपनीले कुनै शङ्कासप् दुव्य्षवहारको राम्ो तररकाले ररपोर्ष 
गरेमा कम्षचारीहरू तवरुद् प्रततशोध तनरेमधत ग ््षछ। तपाईंलाई 
प्रततशोधका बारेमा थाहा छ भने (तपाईं वा अकको कम्षचारीको 
तवरुद्मा) यो कानपूनी तवभाग वा यस संतहताले पतहचान गररएका 
कुनै अनय स्ोतहरूलाई यसको ततकाल ररपोर्ष गनु्षहोस्। हाम्ो 
कमपनीले यस तवरयको खोिी गनने छ र उपयुति काय्षवाही गनने छ। 

ररपरोर्त रिापत भएपल्
संद्गध दुव्य्षवहारको ररपोर्षहरू उमचत रूपमा अनुसनधान गररने 
छ र समभातवत ह् समम गोपनीय रूपमा काय्ष गररने छ। तपाईं 
आफै अनुसनधान नगनु्षहोस् । अनुसनधानहरूमा अकसर िदरल 
कानपूनी समसयाहरू समावेश ग ््षछ र तपाईं आफै अनुसनधान ग्ा्ष 
कुरा बातहर िान सकछ र नकारातमक प्रभाव परेर तपाईं दुवैलाई 
असर पाछ्ष।

उललङ्घनका सिायहरू
कमपनीका कम्षचारीहरूले यो उललङ्घन गनने व्यसति कानुन अनुसार 
यो संतहता वा कमपनी नीततहरू अनुशासतनक काय्षको अधीनमा 
हुन सकछ र रोिगारबार तनकासलन पतन सतकनछ। यसबाहेक, कुनै 
पतन पय्षवेक्षक िसले उललङ्घन गनने वा अनुमो्न गनने, वा 
उललङ्घनको ज्ान गरेको छ र यसलाई तुरुनतै ररपोर्ष ग द्ैन, 
अनुशासनातमक काय्षको अधीनमा हुन सकछ।
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कानून संि प्न द्ेशन
हाम्ो कमपनीको व्यवसातयक गतततवमधहरू संसारभरका ठपूला 
संखयाका तनयमहरू, तबतनयमहरू र प्रवत्षनका गतततवमधहरूको 
अधीनमा छन्। हामी सञचालन हुने कानपूनी र तनयामक पररदृशय 
अतयनतै चुनौतीपपूण्ष छ। हाम्ो कमपनीमा, हाम्ो समु्ायहरूको लागपू 
कानपूनको पालन गनु्ष हाम्ो ्ातयतवको एक महतवपपूण्ष भाग हो भन्े 
कुरा हामी बुझ् छौ। हामीमा लागपू हुने कानुन र तनयमहरूको पालन 
गन्ष प्रततबद् छौं। 

सवच्छ तथा सरल लछेन छ्ेन
हामी इमान्ारी र तनष्ासँग व्यापार गछछौं। हामी हाम्ा ग्ाहक, 
आपपूरततिकता्ष, प्रततयोतग, कम्षचारी, तनयामक र अरू सबैसँग उमचत 
व्यवहार ग ््षछौं। हामी बेइमानी वा अनुमचत व्यापाररक 
अभयासहरूको माधयमबार अरूको अनुमचत लाभ सलँ्ैनौँ। हामी 
गव्ष गन्ष सकने सामानहरू बनाउँछौं र सेवाहरू प्र्ान ग ््षछौं। 
माकने दरङ ग्ा्ष हामी तनषपक्ष र सही तररकामा हाम्ो उतपा्न र 
सेवाहरूको वण्षन ग ््षछौ।  

हािी अप्नश्चित र रिप्तस्पधा्ततिक कानछुनकरो पूण्त 
सिथ्तन ि्छौ
कमपनीले यसको सबै व्यावसातयक गतततवमधहरूमा दृढतापपूव्षक 
प्रततसपधा्ष गछ्ष भने, बिारमा यसको प्रयासहरू लागपू हुने अतनश्चित 
र प्रततसपधा्षतमक कानुन अनुसार लागपू हुनुपछ्ष। समझौताहरू 
मपूलयहरू तनधा्षरण गन्ष, आउरपुर रोकनु, उतपा्नको गणुसतर 
तनयनत्रण गनु वा ग्ाहक, क्षेत्र वा उतपा्नका लातग बिार तवभािन 
गनु्ष िसता केही गमभीर अतनश्चित अपराधहरू प्रततयोगीहरू बीच 
हुने समझौताहरू हुन् िसले कमपनीको सवतनत्र तनण्षय सीममत 
ग ््षछ। तपाईं यी तवरयहरूमा कुनै पतन प्रततयोगीसँग सहमत 
हुनुप द्ैन, यी समझौताहरू वासतवमा सधै अनमधकृत र कमपनी 
नीततको उललङ्घन ग द्ै छन्।

गैरकानपूनी समझौतेहरू लेखन वा मौखखक समझौता पतन हुन 
आवशयक छैन। नयायालयहरूले अनौपचाररक छलफल वा 
प्रततसपधा्षमाझ अनामधकाररक िानकारीका आधारमा अवैध 
समझौताहरू रद्द गन्ष सकछन्। 

हाम्ा प्रततसपधधीहरूसँग (अनौपचाररक बैठकमा) प्रततसपधा्षतमक 
संवे्नशील िानकारी छलफल गनने वा तनमम िसता साव्षितनक 
रोमेनमा आ्ानप्र्ान गन्ष ममल्ैन भन्े कुरामा सावधान हुनुहोस्:

• वत्षमान वा भावी मपूलयहरू, नाफाको रेखा वा मपूलय तनधा्षरण 
रणनीतत र मपूलय समबनधी सत्षहरू (शुलक, छपू र, छपू र 
पमछकाहरू)

• तवसशष्ट उतपा्नसमबनधी तवसतृत लागत िानकारी (िसतै 
महतवपपूण्ष इनपुर)

• तवसशष्ट ग्ाहकहरूसँगको कुराकानी, तवसशष्ट ग्ाहकहरूलाई लक्य 
गररएको वा तयसतै कमपनीको कौशल गतततवमधहरूको िानकारी 
खुलासा गनने

• नयाँ सेवा प्रसतावहरूको प्रततसपधा्षशील संवे्नशील, माकने टरतिग र 
उतपा्न योिनाहरूको तववरण

• कम्षचारी क्षततपपूरतति वा फाइ्ाहरूसँग समबननधत िानकारी

हाम्रो रिप्तबद्दता
नैप्तक व्यवसाय आचरणिा
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प्रततसपधा्षहरूलाई सँगै लयाएर व्यापाररक संघहरूले अतनश्चित 
मचनता बढाउन सकछ, यसता समपूहहरूले धेरै वैध लक्यहरू पतन गन्ष 
सकछन्। तपाईंले कुनै व्यापार समबद्मा आवद्द हुँ्ा वा बैठकमा 
सहभागी हुँ्ा प्रततसपधा्षशील संवे्नशील तवरयहरू छलफल गनने 
बेला आफनो सथानीय तनररक्षक सहयोगी वा कानपूनी तवभागलाई 
सपूमचत गनु्ष पछ्ष । हाम्ो कमपनीले यी पररससथतत तनधा्षरण गनने 
तवसतृत प्रतरियाहरू छन्। थप िानकारीका लातग प्रततसपधा्ष 
कानुनका साथ अनुपालनको तनयममा परामश्ष गनु्षहोस्।

अतनश्चित तथा प्रततसपधा्ष कानुन अनतग्षत मचनता बढाउन सकने 
अनय तरियाकलाप:

• आपपूरततिकता्षको तबरिरी कमपनीका प्रततदं्वद्वधीहरूसँग सीममत गन्ष 
आपपूरततिकता्षसँग सहमत गनने

• रवतिरेिता वा व्यापाररक मधयवतधीहरूसँग लेन्ेनमा पुनःतबरिरीका 
मपूलयहरू तनयनत्रण गनने

• प्रततसपधधी, आपपूरततिकता्ष वा ग्ाहकसँग सामपूतहक असवीकार

• कमपनीले ग्ाहकलाई खरी् गन्ष वा सपलायरलाई बेचनका लातग 
तयो तवरेश कमपनी मात्रले गनने समझौता

• उतपा्न खरी्को गनने शत्षका रूपमा वा ्ोस्ो फरक उतपा्न 
खरर् गननेका रूपमा ग्ाहक वा सपलायरलाई आवशयक भएको 
सथानमा व्यवसथा गनने

• "मपूलय तनधा्षरण," कमपनीले छपू रलाई प्रसताव गरेर उतपा्नको 
मपूलयभन्ा तल रहेर उतपा्नको तबरिरी मपूलय तोकछ, तयस 
मपूलयलाई लामो समय समम राखननुले ग्ा्ष प्रततसपधधीलाई 
बिारबार बातहर तनकालन सहयोग गछ्ष। 

यो गतततवमध प्रततसपधधी तवरोधी छ भने् सधैँ सपष्ट छैन, तयसैले 
माग ््षश्षनका लातग कृपया आफनो सथानीय तन न्ेशक सहयोगी, 
प्रततसपधधी कानुन तन न्ेशक अमधकारी वा कानपूनी तवभागमा 
परामश्ष गनु्षहोस्। 

प्रश्न मेरो ममलने साथी हाम्ो प्रततसपधधी कमपनीमा 
काम गछ्ष। गत हपता, उसले हाम्ो सबै भन्ा  
धेरै तबरिरी हुने उतपा्नको तनकै समबे्नशील 
िानकारी सोधयो। मैले तयो कुरा रारे तर तयो 
कुरा फेरर आएको बेला के गनने भनेर मलाई 
माग्ष्श्षन चातहएको छ।

िवाफ तपाईंल ेतेसता समबे्नसशल िानकारीका बारमेा 
आफनो कमपनीको प्रततसपधधीसगँ कुनै पतन 
हालतमा कुरा नगरकैे राम्ो। हामी बुझछै कुनै कुरा 
सामाजिक रूपमा रोकन सतकँ्ैन तर तपाईंले 
आफनो साथीलाई SEG को नीततअनुसार मपूलय 
वा प्रततसपधधीसगँको तवरिरी िसता समबे्नसशल 
कुराहरू गन्ष अनुमतत द्ँ्ैन भनु् पछ्ष।

हािी घछुस ललँ्ैनौ तथा द्ँ्ैनौ ि द्ैनौ
घुस सलनु र द्नुले समु्ायमा नराम्ो असर पछ्ष र यसले कमपनीको 
ठुलो नोकसानी गछ्ष। घुस भनेको व्यवसायलाई राम्ो बनाउन वा 
गलत तररकाले व्यवसायलाई फाइ्ा गन्ष पैसाको प्रसताव गनु्ष, द्नु 
वा सलनु हो। 

तपाईंले प्रतयक्ष वा अप्रतयक्ष रूपमा, प्रामधकृत, प्रसताव, प्रततज्ा, 
घुस द्नु वा अनुरोध गनु्ष वा सवीकार गनु्ष हुँ्ैन।

घुस भनेको सँधै पैसामा भुतिानी हुँ्ैन। घुस भनेको मनोरञ्जन, 
अनुमचत छुरहरू, कुनै पररवारको स्सयलाई प्रभाव पानने, वा 
व्यवसातयक तनण्षयलाई प्रभाव पान्षका लातग ्ान योग्ानहरू 
लगायत थुप्रै रूपहरू सलन सकछन्। घुस प्रापतकता्षलाई कुनै पतन 
मपूलयको हुन सकछ। यसको अततररति, घुसको प्रसताव वा भुतिानी 
अप्रासंतगक छ। तपाईंलाई पैसा वा कुनै सामानको भुतिानी गन्षका 
लागी सोधेको छ भने तयो घुस हुन सकछ तेसैले तुरुनतै कानपूनी 
तवभागलाई ररपोर्ष गनु्षहोस्।

धेरै ्ेशहरूमा सरकारी कम्षचारीहरूलाई घुस खानबार बन्ेि 
लगाएको कानुन छ। सरकारको सवाममतवमा रहेका संगठनका 
कम्षचारी (िसतै सरकारको सवाममतव रहेको दुरसंचार कमपनी, 
तबिुली कमपनी वा असपताल) लाई सरकारी कम्षचारी भतननछ र 
भ्रष्टाचार तवरुद्दको कानुन अंतग्षत राखखएको हुनछ। धेरै ्ेशका 
व्यसतिगत वा नीजि कमपनीहरूलाई भ्रष्टाचार गन्ष रोक लगाउने 
गरेको छ। कमपानीले समपपूण्ष क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई बढावा द्ँ्ैन 
चाहे तयो सरकारी कम्षचारी, तनिी व्यतिरी वा अनय कमपनीहरूनै 
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तकन नहुन्। भ्रष्टाचारको कानुन नमानेमा गमभीर पररणाममा तपाईं 
र हाम्ो कमपनीको इजितमा ्ाग लागछ, धेरै िररवाना ततन्ष पछ्ष, 
िेल पतन िान पछ्ष तपाईंले कुनै तरियाकलाप नराम्ो िसतो लागेमा 
तेसलाई बतहसकार गन्ष पछ्ष। 

हाम्ो कमपनीको व्यवसायसँग समबनधमा रहेको तेस्ो पक्षको 
कमपनीले भ्रष्टचार गरेको फेला परेमा हामी तेसका लातग उतिर्ायी 
हुन सकछौ। हाम्ो व्यवसाय साझे्ारहरू र एिेनसीहरू र स्सरिन 
चयन गन्ष सावधान रहनु पछ्ष र लागपू हुनेसमम यीनीहरूले हाम्ो 
नाममा भ्रष्टाचार नगनने कुरामा तनश्चित हुनु पछ्ष। तेस्ो पक्षसँग 
समबनधमा प्रवेश ग्ा्ष हाम्ो कमपनीको प्रतरियाहरूको अनुपालन 
गनु्षहोस्। र, व्यापार साझे्ार गैरकानपूनी वा अनैततक गतततवमधमा 
संलगन हुन सकने चेतावनीका संकेतहरूलाई बेवासता गनु्षहुन्। 
तपाईंलाई हाम्ो व्यवसाय साझे्ारहरू मधये एक, वा घुस द्ने वा 
प्रापत गरेकोमा छ भन्े थाहा छ भने तपाइँको सथानीय तन न्ेशक 
सहयोगी, भ्रष्टचार रोकथाम प्रबनधक वा सकेसमम चाँढो कानुन 
तवभागलाई सपूमचत गनु्षहोस्।

साधारणतया, सानो व्यापारको सशष्टाचार, िसतै कारणसतहतको 
व्यापारको प्रवध्षन वा अनुबनधनको प्र्श्षनका लातग प्रतयक्ष भोिन 
िसतालाई तनरेध गररएको छैन। तथातप, सरकारी 
अमधकारीहरूलाई खाना र व्यापार सशष्टाचारको प्रबनधमा कानपूनी 
व्यवसथा िदरल छ र ततनीहरू ठाउँअनुसार फरक फरक हुनछन्। 
अनुपालन सुतनश्चित गन्ष, सरकारी अमधकारीलाई भोिन, उपहार, 
मनोरञ्जन, यात्रावा कुनै पतन प्रकारको व्यापार सशष्टाचार प्र्ान 
गनु्ष अमघ तपाईंले आफनो भ्रष्टचार रोकथाम प्रबनधक र कनुन 
तवभागबार अतग्म सवीकृतत प्रापत गनु्ष पछ्ष। तपाईंले ती खच्षका 
वासततवक रेकर्ष राखन पछ्ष।

प्रश्न हाम्ो व्यवसायको साझे्ार वा एिेनर 
भ्रष्टचारमा सस्ममसलत छ भन्े कुनै चेतावनीको 
सङ्केत ्ेखाएको छ?

िवाफ छ, तपाईंले कुनै व्यवसायको साझे्ार वा 
एिेनरसँग समझौता गनु्ष अमघ तपाईंले “रातो 
झणरा” लगाएको हेनु्ष पछ्ष:

•  भ्रष्टचार मौलाएको ्ेशका नाममा प्रखयात 
्ेशका रूपमा व्यवसायको कारोवार हुने 
गरेको छ।

•  व्यवसायको साझे्ार वा एिेनरसँग काम 
गनने क्षमता वा अनुरोध गरेको सेवा प्र्ान गन्ष 
नसकने शैली छैन भने।

•  व्यवसायको साझे्ार वा एिेनरले 
अनावशयक ठुलो रकम पतहले मागे वा अकको 
्ेशको कुनै खाता वा व्यसतिमा भुतिानी गन्ष 
लगाए।

•  व्यवसायको साझे्ार वा एिेनरले हाम्ो 
अनुबनधनमा भ्रष्टचार तवरुद्दका कुनै 
प्रावधानहरू नमाने।

•  व्यवसायको साझे्ार वा एिेनर हाम्ो 
व्यवसायमा तनण्षय गन्ष सकने सरकारी 
अमधकृतसँग समबननधत छ भने।

उपहार तथा िनरोरञ्जन 
तपाईं कमपनीको तफ्ष बार व्यवसातयक तनण्षयहरू बनाउनमा संलगन 
हुनुहुनछ भने, तपाईंका तनण्षयहरू असमबननधत, आधारभपूत 
तनण्षयमा आधाररत हुनुपछ्ष। तपाईंको व्यवसायको तनण्षय वा 
तपाईंको तनण्षय प्रभातवत हुन सकछ भन्े लागे वा उपहारहरूले 
अनय फाइ्ाहरू कतहलयै सवीकार नगनु्षहोस्।

तपाईंले कमपनीसँग व्यापार गनने व्यसतिहरूको उपहार, मनोरञ्जन 
वा कुनै पतन अनय व्यापार सशष्टाचारहरूका लातग कतहलयै सोधनु 
हुँ्ैन। नग् वा नग् समकक्षको उपहार िसता कुनै पतन रकमका 
उपहार कार्षहरू पतहले सलखखत अनुमो्न तबना तनरेध छ। घुस 
वा तककबयाक प्रकृततका कुनै पतन उपहार वा मनोरञ्जन द्न वा 
प्रापत गन्ष तनरेध गररएको छ। हामी पतन व्यसतिका लातग हाम्ो 
कमपनीको सतरसँग असंगत हुने मनोरञ्जन वा उपहारहरू द्ँ्ैनौ 
वा सवीकार ग द्ैनौं।

10  SUMITOMO ELECTRIC को आचार संहिता



चलनअनुसार तथा साधारण रूपमा हो भने भोिन र 
मनोरञ्जनसतहत अनसुलृत उपहार र व्यापार सशष्टाचार, सवीकार 
गररनछ अतयामधक मपूलय वा बारमबार नभएर; कुनै िोर िवि्षसती 
वा तवना सवीकृत उपहार सलन सकछ भन्े िसतो लागछ भने तयो 
उपहार सलनु वा द्नु िरुरी छैन। भ्रष्टचार तनवारण व्यवसथापकको 
पतहले सलखखत अनुमो्न तवना असाधयै ठुला मपूलय वा असामानय 
प्रकृततका उपहारहरू सलनु हुँ्ैन।

हाम्ो धेरै आपपूरततिकता्ष र ग्ाहकहरूसँग आफनै उपहार र मनोरञ्जन 
नीततहरू छन्। कमपनीको उपहार र मनोरञ्जन नीतत उललङ्घन 
गनने ज्ात रूपमा उपहार वा मनोरञ्जन प्र्ान वा सवीकार गन्ष 
सावधान रहनुहोस्।  

प्रश्न म धनयवा् सवरूप हाम्ो राम्ो ग्ाहकलाई 
तवशेर उपहार द्न चाहनछु। उनीले नसवकार 
सकने मसँग ससनेमाघरको दरकर छ तर यो 
नसवकार गनु्ष भनेको उनको कमपनीको 
नीततअनुसार गलत हो। उनीले आफनो 
कमपनीको नीतत तोरेर सलनछु भतनन्  भने मैले 
दरकरहरू द्ँ्ा हुनछ? 

िवाफ हुँ् ैन, तयो उपहार द्नु भनेको उनीको कमपनीको 
नीतत उललङ्घन गनु्ष हो तपाईंलाई थाहा छ भने 
उपहार द्नु हुँ् ैन। तपाईंलाई तयो दरकर सलन 
ममलछ छ भने् थाहा छैन भने तपाईंल ेसोधन 
पछ्ष। अरूल ेहाम्ो तनयमको पालना गर ेिसतै 
हामील ेपतन उनीहरूको मान् पछ्ष।

सरकारसँि कछु रा ि्ा्त
फरक — र प्रायः धेरै सखत — सरकारी एिेनसी र 
अमधकारीहरूसँग व्यापार ग्ा्षका तनयमहरू लागपू हुने र थुप्रै क्षेत्रमा 
उपहारहरू र मनोरञ्जन, रोिगारी र भतधीसतहत अनयसँगका 
कुराकानी आकररतित गछ्ष। तनिी व्यवसायको वातावरणमा सवीकाय्ष 
हुने हाम्ो व्यवहार सरकारसँग सवीकाय्ष नहुन सकछ। 

सरकारी अमधकारी र कम्षचारीहरूलाई उपहार, भोिन, 
मनोरञ्जन, यात्रा र अनय फाइ्ाहरू प्र्ान गनने व्यवसथाहरू छन्। 
भ्रष्टचार रोकथाम प्रबनधक र कानपूनी तवभागको पपूव्ष सलखखत 
अनुमो्न तवना कमपनीको व्यवसायको समबनधमा सरकारी 
अमधकारीहरू वा कम्षचारीहरू वा उनीहरूको पररवारका 
स्सयहरूलाई उपहार, मनोरञ्जन वा मपूलय प्र्ान गन्षबार 
तनरेमधत गररएको छ। सरकारी अमधकारी वा उनीहरूको 
पररवारका स्सयलाई हाम्ो कमपनीमा काम गन्ष भतधी गन्ष पतन 
तवशेर तनयमहरू लागपू हुनछ। तपाइँ एक सरकारी आमधकाररक वा 
एक सरकारी अमधकारीको एक पररवारको स्सयलाई 
रोिगारीको प्रसताव तवसतार ग द्ै हुनुहुनछ भने, तपाइँले लागपू 
कानपूनको अनुपालन सुतनश्चित गन्ष कानपूनी तवभागलाई समपक्ष  गन्ष 
अतनवाय्ष छ।

यसको अततररति, सरकारी अमधकारी र कम्षचारीहरूसँग हाम्ो सबै 
कुराकानीमा, हामी सबै बयान र संचार सतय, पपूण्ष र सही द्नु पछ्ष 
भन्े हामीले सुतनश्चित गनु्ष पछ्ष। हामीले पतन सही तररकामा उपयुति 
खाताका लातग सबै समय, लागत र सही शुलकहरू रेकर्ष गनु्ष पछ्ष। 
र, लागपू हुने सथानमा, हामीले सरकारको गोपनीय र संवे्नशील 
िानकारीको समहालनका लातग सबै आवशयकताहरु राम्ोसँग 
पालन गछछौ भन्े सुतनश्चित गनु्ष पछ्ष।

अनतराप््रिय व्यापार 
हाम्ो कमपनीले संसारभरर व्यापार ग ््षछ र हामी सीमापारी व्यापार 
गछछौं, हामी सबै लागपू हुने कानुन र तनयमहरू पालन गनु्षका साथै 
हामीले आयात र तनया्षत गननेसतहतको पतन िानकारी ग ््षछौं। हामी 
केही ्ेशहरूमा वा तनश्चित व्यसति वा संगठनहरूसँग व्यापार गन्ष 
तनरेध गनने कानुन र तनयमहरूको पालना ग ््षछौ। तपाईंको 
जिममेवारी ्ेशहरूको बीचमा सामान सेवा वा रेकनोलोिी तबरिरी वा 
सथानानतरण गनने अमधकार समावेश ग ््षछ भने, SEG श्भत्र वा 
तबचका सहायकहरूमा, तपाईंले हालको यस क्षेत्रको कानपून र 
कमपनी नीततको बारेमा िानकारी द्नु प ््षछ तपाईंसँग कुनै 
प्रश्नहरू छन् भने कानपूनी तवभागको िाँच गनु्षहोस्।
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श्भत्री व्यापार
हामी सबै लागपू हुने कानपूनहरूको अनुपालन ग ््षछौं। तपाईंले 
कमपनीको गरैसाव्षितनक सपूचना प्रापत गनु्षभएको छ भने 
(कतहलकेाहीँ "श्भत्री िानकारी" भतननछ) तपाईंल ेकमपनीको 
प्रततभपूततहरू तकन् वा बेचन हुँ् ैन। यो "आनतररक व्यापार" का 
रूपमा मचतननछ र यो गरैकानपूनी छ। कुनै लगानीकता्षल ेसामग्ी 
खरर् वा बेचने तनण्षय महत्वपपूण्ष मातनने िानकारीलाई श्भत्री 
िानकारी भतननछ। उ्ाहरणहरूमा तवतिीय पररणामहरू, नयाँ वा 
अनावशयक अनुबनध, उतपा्नको िानकारी, तबरिरी पररणाम र 
महत्वपपूण्ष कम्षचारी पररवत्षनहरू समावशे छन्। कसलै ेसामग्ी 
तकन् ा वा बेच्ा यसतो िानकारी प्र्ान गनु्षलाई "दरतपङ" का रूपमा 
मचतननछ र तयो पतन अवधै छ। तपाईं SEG का लातग आफनो 
कत्षव्यहहरू ग्ा्ष अनय कमपनीहरू (िसतै हाम्ो आपपूरततिकत्ष वा 
ग्ाहकहरू) का बारमेा सामग्ीको गरै-साव्षितनक िानकारी SEG 
र अनय कमपनीहरूका सामग्ीमा प्राबधानहरू लागपू हुनछ।

प्रश्न तपाईंल ेआफनो कामको रिममा तपाईंको 
कमपनील ेकेही मतहनामा राम्ो रेकनोलोिी 
कमपनी खरर् ग द्ै छ भने् थाहा पाउनु भयो। 
तपाईंल ेआफनो भाइलाई केही समपपूण्ष िानकारी 
नभनी तयो प्रतवधी कमपनीको केही तहससा तकन् 
भन् ुहुनछ। तेसो ग्ा्ष केही समसया हुनछ? 

िवाफ हुनछ, समसया हुनछ। तपाईंले आफनो भाइलाई 
केही िानकारी नद्इ उति प्रतवधी कमपनीको 
केही तहससा तकन् भन्ु भनेको तपाईंले दरतपङ 
गनु्ष भएको हो।

प्रश्न मेरो कामको समयमा एक कपकोरेर ग्ाहकले 
मछटै् नै ठुलो अनुबनध प्रापत गनने घोरणा ग द्ै छ 
भन्े सुने। मैले उनीहरूको कमपनीको केही 
तहससा तकन् सकछौ?

िवाफ पाउनुहुन्, तकनभने तपाईंले उति काया्षलयमा 
काम ग्ा्ष प्रापत गररएको िानकारी हुनाले 
यसमा ग्हाकको श्भत्री िानकारीमा पछ्ष।

रािनीप्तक सहयरोि  तथा प्क्रयाकलाप
हामी रािनीततक माममलामा हाम्ो कमपनीको सहभातगतालाई 
तनयनत्रणमा राखने सबै कानुनहरू पालन ग ््षछौं, हामीले 
रािनीततक उममे्वार र पारटीहरूलाई सहयोग गनने सँग योग्ान 
ग ््षछौं र सरकारका काय्षहरूलाई प्रभाव पान्ष खोज्छौं। यस 
क्षेत्रमा कानुन िदरल छ र ततनीहरू हाम्ो कमपनीले व्यवसाय 
सञचालन गनने तवश्भन् सथानहरूमा फरक हुने ग ््षछ। तपाईंले 
आफनो सथानीय तन न्ेशक सहयोगी, भ्रष्टचार रोकथाम प्रबनधक र 
कानुन तवभागमा रािनैततक उममे्वार वा पारटीको समथ्षनमा हाम्ो 
कमपनीको स्ोतहरू प्रयोग गनु्ष अमघ वा तपाईले प्रतयक्ष वा 
अप्रतयक्ष रूपमा हाम्ो कमपनीको पक्षमा कानपून वा सरकारी 
काय्षवाहीमा असर पान्ष सकने साव्षितनक आमधकाररसँग 
अनतरतरिया गनु्ष अमघ परामश्ष गनु्ष पछ्ष।

प्रश्न व्यवसथापकले मलाई रािनैततक उममेद्वारलाई 
सहयोग गन्ष आग्ह गनु्षभयो। उहाँले कमपनीले 
“तपाईंलाई सहयोग गनने छ” भन्ु भयो। यो 
मानय छ?

िवाफ छैन, यो मानय छैन। तपाईंले यो अनुरोध 
असवीकार गनु्ष पछ्ष र यस संतहतामा वण्षन 
गररएका स्ोतहरू प्रयोग गरी ररपोर्ष गनु्ष पछ्ष।

12  SUMITOMO ELECTRIC को आचार संहिता



कम्पनीकरो प्हसाब प्कताब
हाम्ो कमपनीमा, हामीले सबै व्यापाररक कागिातहरू सही, 
सचचाइसाथ र समयमै साथै सबै यात्रा र व्ययका ररपोर्षहरू पपूरा 
ग ््षछौं। हामी पपूण्ष, तनषपक्ष, सही र समय-समयमा प्रकरधीकरण पतन 
ररपोर्ष ग ््षछौं र हामीले सरकारी तनयामकहरू फाइल गनु्ष पनने 
कागिातहरूका साथै हाम्ा आवमधक तवतिीय ररपोर्षहरू पेश गछछौ। 
आवशयक परेको बेलामा कागिातहरू सही रूपमा अमधकृत 
हुनुपछ्ष। हामी लागपू कानुन र लेखाकाय्ष प्रकृया अनुसार कमपनीको 
तवतिीय गतततवमधहरू रेकर्ष ग ््षछौं। हामीले कमपनीको रेकर्षमा 
झपूरा वा भ्रामक प्रतवतष्टहरू गनु्ष हुँ्ैन र रेकर्ष गनु्ष पनने सबै 
िानकारी रेकर्ष गनु्ष पछ्ष।

हामीले कानपून र कमपनी नीततले आवशयक भनेको समय र 
लमबाइमा कमपनीको रेकर्ष राखनुपछ्ष।

प्रश्न यो त्रैमाससक प्रततवे्नको अवमधको अननतम 
हपता हो। मेरो मासलकले हामीलाई त्रैमाससकमा 
हाम्ो नमबरहरू पपूरा होस्  भन्े चहानुहुनछ, 
तयसैले उहाले मलाई तबरिरी रेकर्ष गन्ष आग्ह 
गनु्षभयो तर कागिातहरू पपूरा हुनेछैन। मेरो 
तवचारमा यसले कसैको हानी ग द्ैन — के मैले 
उहाले भनेको िसतो गरम?

िवाफ हुँ् ैन, तपाईंल ेतेसतो गन्ष हुन्। नीततल ेअनयथा 
प्र्ान नगरसेमम, समझौता भए पमछ मात्र तबरिरी 
ररपोर्ष गन्ष सतकनछ। तपाईंल ेयो मुद्दालाई कानपूनी 
तवभाग, लखेा तवभाग वा यस सतंहतामा पतहचान 
गररएको अनय स्ोतहरूमाफ्ष त ररपोर्ष गनु्षपछ्ष।

प्रश्न तपाईंको ममत्रले कुनै मुद्दा लागन सकछ वा 
अपमान हुनछ भनेर केही इमेल मेर्न भनछ। 
तपाईंले गनु्षहुनछ त?

िवाफ गन्ष हुन्। यसले हाम्ो नीततको उललङ्घन  
गछ्ष — र कानुनपतन लागन सकछ — कानुनी 
तववा्को सन्भ्षमा रेकर्षको संरक्षणको। 
तपाईंले यो कुरा यो संतहतामा लेखेअनुसार 
प्रतरिया ममलाएर ररपोर्ष गन्ष पछ्ष।

चासरोकरो अनतरद्वन्
हाम्ो कमपनीमा, हामी प्रतयेकसँग कमपनीको सवकोतिम रुमच, 
बाह्य प्रभावहरूको सवतनत्रतामा आधार रहेर कमपनीलाई असर 
गनने तनण्षयहरू गनने जिममेवारी छ। कुनै व्यसतिगत रुमचले 
तपाईको कमपनीको तनषपक्ष र प्रभावकारी रूपमा तपाईंको काम 
प्र्श्षन गन्ष सकने क्षमताको हसतके्षप गछ्ष  भने तयो चासोको 
अनतरद्वन् हो। चासोको अनतरद्वन् वा अनयको धारणाले 
द्वन्को अवसथालाई ससि्षना गनने र राम्ोसँग व्यवसथापन गरेर 
इमान्ार र नैततक तवरमा हाम्ो कमपनीको व्यवसाय सञचालन 
गनने हाम्ो ्ातयतव हो। तपाईंलाई तववा् छ भने् तवश्ास लागेमा 
वा तपाइँसँग समभातवत तववा् होला भने् ज्ान छ भने, तपाइँ 
यसलाई आफनो पय्षवेक्षक, सथानीय तनररक्षक सहयोगी वा 
कानुन तवभागमा तुरुनतै खुलासा गनु्ष पछ्ष।

चासोको अनतरद्वन् उतपन् हुन सकने सबै पररससथततहरू वण्षन गन्ष 
असमभव छ िसतो लागेमा, तनमन अवसथाहरूको प्रकारले तववा् 
ससि्षना गन्ष सकछ र खुलासा गन्ष सतकन्् :

हाम्रो वचनबद्धता
कम्पनीलाई
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• प्वत्ीय रुलचहरू हाम्ो कमपनीसगँ व्यापार गन्ष वा ग्ाहकहरू वा 
आपपूरततिकता्षहरू वा हाम्ा प्रततसपधधीहरूमा व्यापार गन्ष खोजने 
कमपनीहरूमा ्ेखखनछ। हामील ेहाम्ो व्यसतिगत तवतिीय लगानीलाई 
प्रभाव पानने वा हाम्ो कमपनीको तफ्ष बार हाम्ो सवतनत्र तनण्षयलाई 
प्रभाव पान्ष अनुमतत द्नु हुँ् ैन। यो धरे ैतररकामा हुन सकछ, तर 
द्वनद्वहरू प्रायः तपाईंका प्रततसपधधी, आपपूरततिकता्ष वा ग्ाहकमा 
लगानी छ भने हुन सकछ र हाम्ो कमपनीको तफ्ष बार तपाईंको 
तनण्षयल ेतेस्ो पक्षलाई लाभ पऱुयाउन सकछ।

• ररोििार वा सललाहकार बन्ुले, हाम्ो कमपनीका प्रततसपधधी, 
आपपूरततिकता्ष, ग्ाहक वा अनय व्यापार साझे्ार गरेमा।

• हाम्रो कम्पनीकरो व्यवसायलाई आपूरतँकता्त, एिछेनर, 
प्वतरक वा ठछेकछे ्ार लाई तपाईंले प्रतयक्ष रूपमा वा अप्रतयक्ष 
रूपमा सवाममतव वा व्यवसथापन वा तपाईंको पररवारका 
स्सयहरू वा घतनष् साथीहरूले व्यवसथापन गरेमा।

• कपपोरछेर अवसर, हाम्ो कमपनीमा तपाईंले काम गरेको कारण 
व्यापार अवसरको व्यसतिगत फाय्ा उठाउनाले। 

• हाम्ो कमपनीमा पाररवाररक स्सय भतधी, प्रचार गरेर वा 
तनरीक्षण गरेर।

• हाम्ो कमपनीको प्रततसपधधी, ग्ाहक वा आपपूरततिकता्ष 
कम्पनीकरो प्न द्ेशक वा अनय सललाहकार प्नकाय िा  
सछेवा िनछु्तलछे।

प्रश्न मेरो भाउिुको कमपनी हाम्ो कमपनीको 
आपपूरततिकता्ष बन् चाहनुहुनछ। उनीहरूले राम्ो 
मपूलयमा राम्ो सेवा प्र्ान गछ्षन्  र म तयो 
कमपनीलाई काम द्न चाहनछु। के तयो चासोको 
अनतरद्वन् हुन सकछ?

िवाफ हुन सकछ, तपाईंलाई तपाईंको भाउिुको 
कमपनीले हाम्ो कमपनीलाई सबै भन्ा राम्ो 
सेवा द्न सकला िसतै उनको प्रततसपधधी 
कमपनीले पतन द्नछ। तपाईंले यो अवसथा 
आफनो हातकम वा सथानीय तन न्ेशक 
सहयोगीलाई भन्ु पछ्ष। तपाईं आफनो 
भाउिुको व्यवसायमा सामेल हुने वा तनण्षयमा 
सामेल वा प्रभाव पाननेमा तपाईं बसन हुन्। र, 
तपाईंको भाउिुको कमपनी आपपूरततिकता्ष बनछ 
भने तपाईंले आपपूरततिकता्षको सन्भ्षमा तनण्षय 
गनने वा पय्षवेक्षकको ससथतत राखन हुन् र हाम्ो 
कमपनी र आपपूरततिकता्ष बीचको समबनधमा कुनै 
पतन प्रभाव बढाउन हुन्।

नीकरो सम्पलत्करो संरक्षण तथा राम्रो रियरोि र ठिीबार 
िरोिाउनछे
हामी प्रतयेकसँग हाम्ो कमपनीको समपसतिहरूको रक्षा गनने कत्षव्य 
छ र ठगी तथा चोरीलाई रोकन ररपोर्ष गनु्षहोस्। ठगी, चोरी, 
लापरवाही र बबा्ष्धीले हाम्ो कमपनीको मुनाफामा प्रतयक्ष प्रभाव 
पाछ्ष। अमधकार द्एको बाहेक, कमपनीको समय, उपकरण, 
सामग्ी, स्ोत र सवाममतवको िानकारी केवल व्यावसातयक 
उदे्दशयका लातग प्रयोग गररनु प ््षछ। तपाईंले कमपनी छोर््ा, 
कमपनीको सबै समपतिी कमपनीमा फका्षइने छ। 

प्रश्न मैले हाम्ो आपुतधीकता्षलाई मेरो श्रिमतीको 
कयारररङको व्यवसायको िानकारी प्र्ान 
गन्ष सकछु? 

िवाफ सकनुहुन्। हाम्ो आपुतधीकता्षलाई तपाईंको 
श्रिमतीको कयादरिङको व्यवसायको बारेमा 
िानकारी द्ँ्ा यसले तनिी व्यवसायका 
उदे्दशयहरूका लातग कमपनीको स्ोतहरू 
(हाम्ो आपपूरततिकता्षको सपूची) प्रयोग ग ््षछ। 
हाम्ा आपपूरततिकता्षहरूले तपाईंको भाउिुको 
कमपनीसँग व्यापार गन्ष बाधय महसुस गन्ष 
सक्छ र यसले हाम्ो आपपूरततिकता्ष र हाम्ो 
कमपनीको समबनधलाई असर गन्ष सकछ। 
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िरोपनीय िानकारी र अनय बौश्द्धक सम्पलत्
हामी सबैसँग हाम्ो कमपनी र ग्ाहकहरूसतहत तेस्ो पक्षको गोपय 
िानकारी सुरश्क्षत राखने जिममेवारी छ। हामी कमपनीको कुनै 
पतन गोपय िानकारी कमपनीको श्भत्र वा बातहर कसैलाई पतन 
द्ँ्ैनै र हामी वैध रुपमा आवशयक परे वा अमधकृत रूपमा 
मागेमात्र द्ने छौं। हामी अनयले िानकारीको चोरी वा 
दुव्य्षवहारको तवरुद् रक्षा गन्ष कमपनी नीततहरू पछ्ाउँछौं। 
प्रततसपधा्षहरूले प्रयोग सकने वा हाम्ो कमपनी वा यसको ग्ाहक र 
अनय तेस्ो पक्षहरूलाई हातनकारक हुन सकने गोपय िानकारीमा 
सबै गैर-साव्षितनक िानकारी समावेश हुनछ। गोपय िानकारीका 
उ्ाहरणहरू तनमन हुन् 

• आरथतिक रेरा
• व्यापारका गोपय र कसरी िान्ुहोस् 
• अमधग्हण र तबरिरीका अवसरहरू
• ग्हाक तथा आपुतधीकता्षको िानकारी
• हाम्ा कम्षचारीको िानकारी
• माकने दरङका योिनाहरू

तपाईंको िातगर पमछ पतन िानकारीहरू गोपयरूपमा राखने 
तपाईंको ्ातयतव िारी रहनछ र तपाईंले आफनो अमघललो कामको 
गोपय िानकारी हाम्ो कमपनीमा भन् सकनुहुन्। यसको अततररति, 
हामी अरूको गोपय िानकारी प्रापत गन्ष अवैध वा अनैततक 
माधयमहरू (िसतै चोरी, िासपूस वा गलत रूपमा) प्रयोग ग द्ैनौं।

हामी हाम्ो कमपनी र अनय कमपनीहरूको बौजद्क समपसति को 
सममान र संरक्षण ग ््षछौं। एकामधकार, प्रततसलतप अमधकार, 
रेिरमाक्ष  र बौजद्क समपसतिको उललङ्घन नगनु्षहोस्  र बौजद्क 
समपसतिको रक्षा गन्ष उपयुति क्महरू सलनुहोस्। तपाईसँग 
बौजद्क समपसतिका बारेमा प्रश्नहरू छन् भने, कानपून तवभाग र 
बौजद्क समपसति तवभागलाई सललाह द्नुहोस्।

प्रश्न मेरो साथीले पतहले यो कमपनीमा काय्षरत हुँ्ा 
तयार गरेको गोपय ररपोर्षको प्रततसलतप मातगन। 
मैले द्न सकछु?

िवाफ सकनुहुन्। तपाईंको साथीले यो कमपनीमा हुँ्ा 
कम्षचारीका रूपमा ररपोर्ष तयार पान्ष सहयोग 
गरेको हो तर ररपोर्षको प्रततसलतप अतहले 
उहालाई द्न ममल्ैन। तपाईंले आफनो 
हातकमलाई यो अनुरोधबारे कसरी िवाफ द्ने 
भनेर सललाह गन्ष सकनुहुनछ।

इनररनछेर र िानकारीकरो सूचना रिप्बलधकरो रियरोि
हामी सबैलाई आफनो काय्षसथानमा कमपयुरर तथा फोनमा 
इनररनेरको पहुँच हुनछ। काया्षलयमा केही समयका लातग तपाईंको 
आफनो सपूचना यनत्रहरूको प्रयोग गनने छुर हुनछ तर हाम्ो 
कमपनीको इजित तथा व्यवासयको िानकारीको धयान द्नुहोस् । 
सामाजिक सञ्जालमा अरूलाई ्ोरी, हातन वा धमकरी द्ने 
इनररनेरमा दरपपणीहरू कतहलयै नद्नुहोस् । र तपाईंलाई अमधकार 
नद्ए समम कमपनीको तफ्ष बार दरपपणीहरू पोसर नगनु्षहोला।

कमपनीको रेसकनकल स्ोतहरू प्रयोग ग्ा्ष तपाईंले हाम्ा कमपनीको 
नीततहरूको पालना गनु्ष पछ्ष। तपाईंले आफनो कमपयुरर र अनय 
प्रतवमध स्ोतहरू सुरश्क्षत गन्ष अतयनत महत्वपपूण्ष आवशयक 
उपायहरू सलनुहोस्। तपाईंको पासवर्ष वा कमपनीको कमपयुरर, 
रेसलफोन वा अनय प्रतवमधको स्ोतको सुरक्षामा कुनै पतन तररकाले 
अनयले थाहा पाएको िसतो तवश्ासलागेमा तपाईंले तुरुनतै आफनो 
पासवर्ष पररवत्षन गनु्षपछ्ष र घरनालाई ररपोर्ष गनु्षहोस्, तपाईं 
िापानमा हुनुहुनछ भने मुखय सुरक्षा प्रबनधक वा साइबर सुरक्षा 
घरना सहायता रेसक वा िापानको बातहर हो भने तपाईंको सपूचना 
प्रतबमध तवभागमा समपक्ष  गनु्षहोस् ।

कमपनी कमपयुररहरूमा भणरारण भएका सबै व्यसतिगत फाइलहरू 
कमपनी समपसति हो। प्रचसलत कानपून द्वारा अनुमतत द्इएको 
ह्समम, कमपनीले आफनो कमपयुरर र संचार माधयमहरुमा 
भणरारण वा प्रेतरत गररएका इमेलसतहत कुनै पतन फाइलहरूको 
समीक्षा गन्ष सकछ।
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प्रश्न मेरो हातकमले म लामो तव्ामा िाने हुँ्ा मेरो 
कमपयुररको पासवर्ष मागनुभयो। यो दठक हो?

िवाफ होइन। तपाईंको पासवर्ष तपाईंको हातकमलाई 
द्ने कुनै पतन व्यवसायी कारण छैन।

मिप््डयासँि सम्पक्त  तथा अनय
हाम्ो कमपनीले प्राय: मममरया, तवतिीय तवश्ेरकहरू र अनयबार 
िानकारीका लातग अनुरोध प्रापत ग ््षछ। हाम्ो लक्य सही, लगातार 
र साव्षितनक कमपनीहरूका बारेमा तनषपक्ष तररकाले कानुन सममत 
रहेर िानकारीको प्रकरधीकरण गनने हाम्ो सञचार गनने लक्य हो।

तपाईं कमपनीको आमधकाररक प्रवतिा होइन भने, तपाईंले सञचार, 
प्रततभपूतत तवश्ेरक, शेयरधनी, सोसल मममरया वा कुनै कमपनीको 
प्रतततनमधका रूपमा अरूसँग कुराकानी नगन्ष सकनुहुन् भने तपाईं 
साव्षितनक समबनध तवभागबार तयसो गन्ष तनर्द्तिसर अमधकृत 
हुनुभएको छैन। तपाईंलाई िवाफ थाहा छ भने पतन आफैले 
मममरयाका प्रश्नहरूको उतिर द्न प्रयास नगनु्षहोस् । मममरया, 
तवतिीय समु्ाय, शेयरधारक वा साव्षितनक कमपनीका बारेमा 
तवतिीय वा अनय िानकारीका लातग अनुरोध साव्षितनक समबनध 
तवभागमा उललेख गररएको हुनु पछ्ष। तनयामक वा सरकारबार 
िानकारीका लातग अनुरोध आयो भने तपाईंको सथानीय तन न्ेशक 
सहयोगी र कानपूनी तवभागलाई उललेख गनु्षपछ्ष।

प्रश्न मैले अनलाइनमा हाम्ो व्यवसाय बारे गलत 
िानकारी प्रापत गरे। मलाई उतिर द्न मन 
लागयो। मैले गन्ष सकछु ?

िवाफ तपाईंलाई साव्षितनक समबनध तवभागले 
अमधकार नद्ए समम तपाईंले लेखमा प्रतततरिया 
नद्नुहोस् । तपाईंले सकने तयो लेख कमपनीको 
तफ्ष बार प्रतततरिया द्न तपाईंको साव्षितनक 
समबनध तवभाग वा कानुन तवभागमा द्न पछ्ष। 
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एक अका्तलाई आ्र िनदे
हामीले एक अका्षलाई गनने आ्रले हाम्ो काममा सहयोग गछ्ष। 
हामी सबैलाई राम्ोसँग आ्र गनने सथानमा हामीलाई काम गन्ष मन 
लागछ। हामी प्रतयेकसँग यसतो वातावरणको तनमा्षणमा योग्ान 
द्ने जिममेवारी छ र पय्षवेक्षकहरूले काय्षसथललाई इमान्ारी, 
तनष्ा, आ्र र भरोसालाई समथ्षन गनने कामलाई बढाउने तवशेर 
जिममेवारी छ।

प्वभछे् तथा आक्रिण प्वरुद्द
हाम्ो कमपनीमा, हामी तवश्व्यापी कमपनीको रूपमा हाम्ो 
सफलताको लातग कुञ्जीको रूपमा मपूलय, समथ्षन र तवतवधताको 
सममान ग ््षछौं। यस कारणका लातग, हामी मपूल, िातत, रात्रिय मपूल, 
धम्ष, उमेर, सलङ्ग, सलङ्गको पतहचान, यौन अश्भतवनयास, असक्षमता 
वा कानुनद्वारा सुरश्क्षत कुनै अनय तवशेरताको आधारमा भे्भाव 
ग द्ैनौं। हाम्ो कमपनीले सहन नसकने केतह आपसतििनक कुरा, 
दरपपश्ण, तनसवर, इशारा, वा दुव्य्षवहार हुन सकने संरश्क्षत तवशेरता 
समबननधत छुवाइलाई हाम्ो कमपनी सहन सक्ैन।

प्रश्न कमपनीका केही मेरा साथीहरूले मेरो शारररक 
बनौरको कुरा गछ्षन् । मलाई थाहा छ ती कुराले 
मलाई असर ग द्ैन तर मिाकले मलाई असर 
गनने हुँ्ा ती कुरा रोकन मैले धेरै परक भनेको 
छु” उनीहरूले मैले मेरो सोचने तररका ब्लन 
पछ्ष भने। अब म के गरम?

िवाफ तपाईंले आफनो मानव संसाधन तवभाग, कानपून 
तवभाग वा उति अवसथाको सथानीय तन न्ेशक 
सहयोगीलाई िानकारी द्नुपछ्ष। तपाईंले भन्ु 
भएको चुर्कुला हाम्ो कमपनीलाई राम्ो 
लाग्ैन। यो तनषपक्ष, आ्र र गररमाको हाम्ो 
प्रततबद्ताको उललङ्घन हुन सकछ।

प्रश्न तपाईं हाम्ो कमपनीको अकको तवभागमा कामका 
लातग आवे्न गन्ष चाहानुहुनछ, तर तपाईंलाई 
तपाईंको पय्षवेक्षकले कुनै युवा पुरुर 
कम्षचारीले भररएको हुनुपछ्ष भन्ु भएको सथयो। 
के तयो समभव छ? 

िवाफ छैन। कमपनीको कानुनले रक्षा गरेको कुनै पतन 
कुरामा उमेर, सलङ्ग वा अनय आधारमा रोिगार 
द्ने कामलाई प्रभाव पानने कुनै पतन 
आचरणलाई अनुमती ग द्ैन। तपाईंले यो कुरा 
यो संतहतामा लेखखए अनुसार कुनै पतन 
स्ोतलाई ररपोर्ष गन्ष पछ्ष।

कि्तचारीकरो िरोपप्नयता तथा व्यलक्तित ्डछेरा
हामी सबै व्यसतिहरूको गोपनीयता र मया्ष्ाको आ्र गछछौं। हाम्ो 
कमपनीले तपाईंको सवास्थय र फाइ्ाको िानकारी सतहत तपाईंको 
रोिगारीका समबननधत व्यसतिगत िानकारी सङ्कलन ग ््षछ र 
राख्छ। धेरै ्ेशहरूले कसरी " व्यसतिगत रेरा" सङ्कलन, 
भणरारण र प्रयोग ग ््षछ िसमा व्यसतिहरूको नामहरू, ठेगानाहरू 
र अनय िानकारी समावेश हुनछ। वैध व्यावसातयक प्रयोिनका 
लातग व्यसतिगत िानकारीको िान्का लागी कमपनीका 
कम्षचारीहरूको व्यसतिगत िानकारीको पहुँचलाई सीममत गन्ष 
तवशेर हेरतवचार गररनछ। व्यसतिगत िानकारीमाथी पहुँच प्र्ान 
गररएका कम्षचारीहरूले ती व्यसतिगत िानकारी कानपून वा 
कमपनीका नीततहरुको उललङ्घन गन्ष हुँ्ैन।

तपाईं ती कमपनीका नीती र कानुन तथा तनयमहरूसँग तपाईंको 
काय्षबारे पररमचत हुनुका साथै मान्ु प ््षछ। 

लाप्ि हाम्रो रिप्तवद्दता
हाम्ा िान् छे  तथा हाम्रो वातावरणका 
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प्रश्न तपाईंले तपाईंको सहकमधीले पतहलेको 
कम्षचारीलाई कमपनीको काय्षरिमबारे 
िानकारी द्न उनको घरको ठेगाना र फोन 
नमबरमासथ पहुँच राखन खोिेको थाहा पाउनु 
भयो। तपाईंले केही गन्ष पछ्ष?

िवाफ तपाईंले आफनो सहकमधीलाई ती 
िानकारीहरूमाथी पहुँच राखन हुन् वा यी तनमन 
प्रायोिनका लातग प्रयोग गन्ष हुन् भन्ु पछ्ष। 
तपाईंको साथीले तयो काय्ष नगनने प्रयास गरेको 
खणरमा आफनो हातकम, मानव संसाध वा यो 
संतहतामा उललेखखत अनय तररकाहरू प्रयोग 
गरेर भन्ु पछ्ष।

काय्त क्षछेत्रकरो सछुरक्षा
कमपनीले आफना कम्षचारीको सवास्थयको खयाल राखछ र सुरश्क्षत 
काय्षसथलको प्रतयाभुती द्नुका साथै हामी आफनो जिमवेवारीको 
प्र्श्षन ग ््षछौ। तपाईंले आफनो काय्षक्षेत्र बारे िानकार हुनु पछ्ष र 
सुरक्षाको माग्षगश्षन िान् पछ्ष तथा कुनै असुरश्क्षत समसया वा 
काय्षक्षेत्रमा दुघ्षरना भए ररपोर्ष गन्ष पछ्ष। कुनै पतन व्यसतिमासथ 
मौखखक वा कमपनीको समपसतिमा शारीररक हहतिसाको खतरा सुरक्षा 
तनकाय, तपाईंको पय्षवेक्षक वा अनय उपयुति कमपनीको स्ोतलाइ 
तुरुनतै ररपोर्ष गनु्ष पछ्ष।

तपाईंले अनमधकृत वा अवैध ड्रगस वा मा्क प्ाथ्षको प्रभावमा 
काम गनने ररपोर्ष गनु्ष प द्ैन। कुनै कम्षचारीले काय्षसथलमा हततयार 
लयाउन सक्ैन (कानपूनका अनुसार प्र्ान गररएको बाहेक)।

प्रश्न मेरो हातकमले मलाई कामका कारण आवशयक 
सुरक्षा िाँच छोर्न भने। मैले के गरम?

िवाफ यो प्रतरियाहरू नछोर्नुहोस् । तपाईंलाई यो 
गलत हो भन्े लागे िसतो सुकै अवसथामा पतन 
कसैको ्वाबमा आएर काम नगनु्षहोस् । 
तपाईंलाई यो तपाईंको हातकमसँ गा कुरा गन्ष 
छैन भने आफनो हातकमको हातकम वा कानुनी 
तवभाग वा यस संतहताको पतहचान गनने कुनै 
स्ोतहरूसँग कुरा गनु्षहोस् ।

िछुणसतर
हाम्ो कमपनी लगातार उचच गुणसतर र सेवाहरू प्र्ान गननेमा 
प्रततबद् छ। गुणवतिाको यो प्रततबद्ता हाम्ो संगठनको हरेक भाग 
— प्रतयेक व्यवसाय र प्रतयेक सथानमा छ। 

प्रश्न हामी धेरै तवतनयममत प्ाथ्षहरूको तनरेध गन्ष 
ठेके्ारको प्रयोग ग ््षछौं। केही दरपपणीहरूको 
आधारमा मैले ततनीहरूको कम्षचारीहरूको 
बारेमा सुनेको छु, मलाई लागछ ततनीहरूले 
कानपूनी रूपमा ती प्ाथ्षहरू सफाइ गरेका 
छैनन् । यी ठेके्ारहरू तन न्ेशनभन्ा बातहर 
हुनाले यो काय्षले हामीलाई समसया गछ्ष?

िवाफ हो यसले हामीलाई समसयामा पाछ्ष। कुनै कानपूनी 
कावा्षही नभए पतन हामीलाई ठेके्ारको काय्षले 
हाम्ो कमपनीको तवश्ासमा असर पानने छ। हाम्ो 
व्यवसायाको साझे्ारले तन न्ेशन मानेको छैन 
भने तपाईंलाई हाम्ो व्यवसाय बाहेक अनय 
नहे्ा्ष हुनछ। आफनो हातकम, सथातनया तन न्ेशक 
सहयोगी, कानुन तवभाग वा यो संतहताले 
्ेखाउने अनय स्ोतलाई समपक्ष  गनु्षहोस् ।

वातावरणकरो प्न द्ेशन 
हाम्ो कमपनीले कुनै पतन तरियाकलापमा वातावरणको समसया 
खरा गन्ष तयार हुने छैन घराउनमा सँधै लातग पनने छ। हामी लागपू 
हुने समपपूण्ष वातावरणका कानुन मानछौ। हामी हाम्ा कामहरूमा 
लागपू हुने पया्षवरण जिममेवारी बारे िानकार हुनु पछ्ष र ती 
जिममेवारी अनुसार व्यापार सञचालन गननेमा िानकार हुनु पछ्ष। 

िानव अलधकार
हामी हामीले काम गनने सथानमा मानव अमधकारलाई सममान गन्ष र 
तयस बारे बोलन तयार हुने छौँ। हामी बालवासलका र ्ास रिमको 
तवरोध गछछौं, र हामी सबैलाई सममान र आ्रका साथ व्यवहार 
गछछौं। हामी पतन हाम्ो ठेके्ार र आपपूरततिकता्षहरूलाई मानव 
अमधकारको समथ्षन गन्ष प्रोतसातहत ग ््षछौं हामी कमपनीको 
मपूलयहरूलाई सतरिय रूपमा सहयोग गननेसँग काम गछछौं।
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तपाईंलाई प्रश्न सोधन उतसातहत 

र उतिर प्रापत गन्ष माग्ष्श्षन 

द्इनछ। हामीले सबैलाई बोलन 

र हामीलाई तवश्ास हुने अवैध, 

असुरश्क्षत वा अनैततक 

आचरणको ररपोर्ष गन्ष 

जिममेवारी द्एको छ। कुरा 

उठाउनुले कमपनी र हाम्ा 

कम्षचारीलाई माग्ष्श्षन द्न 

सहयोग गछ्ष। माग्ष्श्षन खोजन 

वा कुरा उठाउन तयहा एक भन्ा 

धेरै तररकाहरू छन् । तवश्ास र 

मचनताका कुरा लयाउने िो 

कोहीलाई कमपनीले तनरे् गछ्ष।

मानव  
संसाधनसँग

समपक्ष  गनु्षहोस् 

स्ाननय  
ननर्देशक 

सियोगीसँग  
माग्ष्श्षन सलनुहोस्

कानुन  
नवभागलाई  

समपक्ष  गनु्षहोस्

आफनो  
िानकमसँग  

कुरा गनु्षहोस्

अनलाइन ररपोर्ष पेस गनु्षहोस् ,  
हरलाइनमा कल गनु्षहोस्  वा इमेल गनु्षहोस् :

http://global-sei.com/company/
compliance-hotlines.html

म नीनतगत समसयामा फसे।

मैल ेकता पररवत्तन गन्त सक्ु?
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दरपोरहरू
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दरपोरहरू

21  SUMITOMO ELECTRIC को आचार संहिता



Sumitomo Electric Group करो आचार संप्हता (Code of Conduct)

Compliance Committee, Sumitomo Electric Industries, Ltd.

(काया्षलय: तन न्ेशक समपूह, तन न्ेशक तथा िोखखम प्रवनधक काया्षलय)

अतप्रल 2018, पतहलो संसकरण, (Code of Conduct)
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Sumitomo Electric Industries, Ltd.
4-5-33 Kitahama, Chuo-ku
Osaka 541-0041, िापान

http://global-sei.com

http://global-sei.com

