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पररचय 

 

नीनर्तको उद्देश्य 

 

मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजका लागि विदेशी आप्रिािी कामदारहरूको जजम्मेिार भर्ती र 
रोजिारी िम्बन्धी नीनर्तको उद्देश्य (यिपनि नीनर्त भननने) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजलाई 

विदेशी आप्रिािी कामदारहरूको भर्ती र रोजिारी जजम्मेिारीपूिाक र्तथा हदिो ढङ्िल ेप्रबन्ध िने मापदण्िहरू 

उपलब्ध िराउनु हो । 
 

यि नीनर्तल ेविदेशी आप्रिािी कामदारहरूको जजम्मेिार भर्ती र रोजिारीका मुख्य अङ्िहरूको व्याख्या िदाि, 

जुन मलेसिया र कामदारका िम्बजन्धर्त देशहरूमा लािू िररएका राजरिय कानुन, िाथ ैिान्दसभाक अन्र्तरााजरिय 

मापदण्ि र प्रचसलर्त कानुन र्तथा ननयमहरूको पालना िरी र्तयार पाररएको ि । 
 

मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजका लागि नीनर्तको पालना िनुा अननिाया ि । यहद पानािोननक 
गु्रप कम्पनील ेपहहले नै मानि अगधकार नीनर्त अपनाइिकेको ि भने, अझ किा नीनर्त लािू हुने ि । 

 

अवप्रल 2022 मा, पानािोननक गु्रपले पानािोननक गु्रप आचार र्तथा अनुपालन िंहहर्ता अनन पानािोननक गु्रप 

मानि अगधकार र्तथा श्रम नीनर्त लािू िर् यो । यि िंशोगधर्त नीनर्तल ेयो िहंहर्ता र नीनर्तलाई प्रनर्तबबजम्बर्त िदाि 
। 
 

पानािोननक गु्रप आचार र्तथा अनुपालन िंहहर्ताले स्परट रूपमा बर्ताएको ि "विश्िभर व्याििाय िञ्चालन 
िने एक विश्िव्यापी िंिठनको नार्ताले, पानािोननकल े अन्र्तरााजरिय मान्यर्ता प्राप्र्त मानि अगधकारको 
िम्मान िदाि । पानािोननकले िंयुक्र्त रारि िंघ र्तथा अन्र्तरााजरिय श्रम िंिठनद्िारा स्थावपर्त िान्दसभाक 
मानि अगधकार िम्बन्धी ननयम र मापदण्िहरूको पालना िदाि र नर्तनलाई आफ्ना कपोरेट िनर्तविगध र 
व्याििानयक कारोबारहरूमा लािू िदाि । हामी पानािोननक िदस्यहरूको मानि अगधकारमा हुने कुनै पनन 
प्रनर्तकूल प्रभाि िाथै हाम्रा व्याििानयक िनर्तविगध, उत्पादन र िेिाहरू र िम्बजन्धर्त कारोबारहरूबाट हुन 
िक्न ेकुनै पनन अपेक्षक्षर्त प्रनर्तकूल प्रभािहरू रोक्न र न्यूनीकरण िना प्रयाि िदािौँ...” 
 

यो नीनर्त मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजका आन्र्तररक ननयमहरूमा (पानािोननक गु्रप कम्पनील े

पहहल े नै िमान ककसिमका आन्र्तररक ननयमहरू अपनाइिकेको अिस्थामा बाहेक) र ररकु्रटमेन्ट (भर्ती) 
एजेन्िीहरूििँिका िम्झौर्ताहरूमा िमायोजन िररनुपिा । 
 

 

नीनर्तको दायरा 
यो नीनर्त मलेसियाको प्यानािोननक गु्रप कम्पनील ेविदेशी आप्रिािी कामदारहरूको प्रत्यक्ष भर्ती र रोजिारीमा 
लािू हुने ि । 
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यि नीनर्तका सिद्धान्र्तहरू कामदारहरू जुन देशका भए पनन, जुन ररकु्रटमेन्ट एजेन्िी िा मध्यस्थकर्तााहरू 

िंलग्न भए पनन िा जुन प्रकारका रोजिारी भए पनन िबै प्रकारका भर्तीहरूमा लािू हुने िन ्। 
 

यि नीनर्तमा मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजका लागि विस्र्तरृ्त मानि अगधकार नीनर्त िा आचार 
िंहहर्ता िमािेश िररएको िैन । नीनर्तको दायराल े मलेसशयामा विदेशी आप्रिािी कामदारहरूको भर्ती र 
रोजिारीििँि िम्बजन्धर्त प्राथसमकर्ताका जोखखम क्षरेहरूलाई िमेट्ि । 

 

मलेसियामा पानािोननकका लागि िहकायाात्मक विगध 
मलेसियाको प्यानािोननक कम्पनीहरूको िमूह यो नीनर्त लािू िरेर आफ्ना विगधहरूलाई एकिाथ पङ्जक्र्तबद्ध 

िना र एकै िमूहको रूपमा समलेर काम िना िहमर्त भएका िन ्। 
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पररभाषाहरू 

मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननज - मलेसियाको पानािोननक होजल्िङ्ि कपोरेिन अन्र्तिार्त िङ्िहठर्त 

कम्पनीहरू । [पररसशरट] कम्पनीहरूको िूची 
 

ररकु्रटमेन्ट (भर्ती) एजने्िी - रोजिारदार्ताििँि करार िम्बन्ध राख्न े ननकाय जिल े कामदारको भर्ती र ननज 

कामदारको उद्िम मुलुक भन्दा बाहहरको कायास्थलमा रोजिारीका लागि पुग्न िहजीकरण िदाि । 
 

 

शब्दािली 
 
नैतिकिा र अनुपालन को Panasonic कोड - सहंििाल े"िाम्रा प्रतिबद्धिािरू" (प्रत्येक Panasonic समूिले पूरा 
गनुपुने प्रतिबद्धिािरू) र "मरेा प्रतिबद्धिािरू" (प्रत्येक Panasonic सदस्यले पूरा गनुपुने प्रतिबद्धिािरू) सेट 

गदुछ। सँगै, िामी िाम्रो आधारभूि व्यापार दर्नुलाई मूि ुरूप हदँदै, नैतिकिा र अनुपालनको उच्चिम मापदण्डका 
साथ व्यापार गतिविधधिरू सञ्चालन गन ुप्रतिबद्ध छौं। 
 

प्रत्यक्ष भर्ती - यिमा विदेशी आप्रिािी कामदारहरूको िनोट र विदेशी आप्रिािी कामदारहरू र पानािोननक गु्रप 

अफ कम्पननज बीच रोजिार िम्झौर्ता िररए अनुिार कायास्थलिम्म पुग्ने िबै चरणहरू िणान िदाि । 
 

ड्यु डिसलजने्ि - अन्य व्यजक्र्त िा आफ्नै व्यििायलाई हानन हुन नहदनका लागि अको पक्षििँि िम्झौर्ता िा करारमा 
प्रिेश िनुा अनघ िररने अनुिन्धान िा सलइने िािधानी । 
 

विदेशी आप्रिािी कामदार - रोजिारीको प्रयोजनल ेआफू जन्मेकोभन्दा फरक देशमा बिाइ िने व्यजक्र्त । 
 

उद्िम मुलुक - भर्तीको िमयमा कामदार बिोबाि िरररहेको देश । 
 

िन्र्तव्य देश - कामदारल ेकाम िनाका लागि यारा िने देश । 
 

ऋण बन्धक - कजााका लागि गधर्तोको रूपमा, ऋणील ेआफ्नै िा आफ्नो ननयन्रणमा रहेको व्यजक्र्तका िेिाहरू प्रदान 

िने प्रनर्तज्ञा िरेबाट, मुनासिब ढङ्िल े मूल्याङ्कन िररएको खण्िमा यहद र्ती ििेाहरूको मूल्य, ऋणको 
पररिमापनमा लािू नहुिँदा िा यहद र्ती िेिाहरूको िमयािगध र प्रकृनर्त क्रमशः िीसमर्त र पररभावषर्त नहुिँदा उत्पन्न 

जस्थनर्त िा अिस्था । 
 

बिँधुिा मजदरुी - ILO िूचकहरूमा बिँधुिा मजदरुीको रूपमा गचरण िररए बमोजजम, दण्िको धम्की हदएर र व्यजक्र्तले 

स्िेजछिक रूपमा आफ्ना िेिाहरू प्रदान निरेकाल ेकुनै पनन व्यजक्र्तबाट सलइने िबै काम िा िेिा  
 

मानि र्तस्करी - शोषण िने उद्देश्यले धम्की िा बल प्रयोि िा अन्य प्रकारको जबरजस्र्ती, अपहरण, जालिाजी, 
धोका, शजक्र्त िा पद िा कमजोरीको िा अको व्यजक्र्तमागथ ननयन्रण भएको व्यजक्र्तको िहमनर्त प्राप्र्त िनाका लागि 

जोखखम िा भुक्र्तान िा लाभहरू सलने-हदने अिस्थाको दरुुपयोि िरेर व्यजक्र्तहरूको भर्ती, ढुिानी, स्थानान्र्तरण, 
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शरणाथी िा प्राजप्र्त । 
 

भर्ती शुल्क िा िम्बजन्धर्त खचाहरू - भर्ती प्रकक्रयामा रोजिारी िा ननयुजक्र्त पाउनका लागि कामदारल ेबेहोने र कुनै 

पनन विगध, िमय िा स्थानमा लिाइएको िा िङ्कलन िररएको शुल्क िा खचालाई जनाउिँि । 
 

भर्ती शुल्क िा िम्बजन्धर्त खचाहरू - भर्ती प्रकक्रयामा रोजिारी िा ननयुजक्र्त पाउनका लागि कामदारले बेहोने र 
कुनै पनन विगध, िमय िा स्थानमा लिाइएको िा िङ्कलन िररएको शुल्क िा खचालाई जनाउिँि । 

 

जजम्मेिार भर्ती / नैनर्तक भर्ती / ननरपक्ष भर्ती - न्यूनर्तम, पारदशी र कानुन बमोजजम र आिेदक िा 
कामदारहरूलाई बिँधुिा िा बन्धक श्रमको जोखखममा नपाने िा अन्य कुनै पनन ढङ्िले उनीहरूको अगधकार र्तथा 
स्िर्तन्रर्ता उल्लङ्घन निने िरी िररने भर्ती । 

 

िोपनीयर्ता िम्बन्धी कारणहरू (II-4. हहिँििुल िने स्िर्तन्रर्ता) - मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजको 
िूचना िुरक्षा िम्बन्धी आन्र्तररक ननयमािलीमा पररभावषर्त िररए बमोजजम, A जोन (अत्यगधक िोप्य 

व्यिस्थापन स्रोर्त िा िूचनाहरू प्रशोधन र भण्िारण िररने क्षरे । यिमा किा िुपररिेक्षण िररनुपने िस्रु्तहरू 

भण्िारण िने क्षरेहरू पनन पदािन)् मा पानािोननक िमूहका कमाचारीहरू, िञ्चालक िसमनर्तका िदस्यहरू, 

अगधकृर्तहरू, प्रबन्ध ननदेशक र जोनमा िञ्चालन हुने व्यििायििँि िम्बद्ध अन्य कमाचारीहरूलाई मार पहुिँच 

प्रदान िररन्ि । सभर र बाहहरका िबै पहुिँच (प्रिेश) रेकिा िररन्ि र अनागधकृर्त व्यजक्र्तहरूलाई प्रिेश ननषेध 

िररएको ि । 
 

िुरक्षा िम्बन्धी कारणहरू (II-4. हहिँििुल िने स्िर्तन्रर्ता) – िुरक्षा र स्िास््य व्यिस्थापन िम्बन्धी 
मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजको आन्र्तररक ननयमािली र मलेसियाली राजरिय ननयमिलीमा 
पररभावषर्त िररए अनुिार मसेिनरी, रािायननक पदाथा, प्रकाश, र्ताप, ध्िनी, उछच स्थान, विद्युर्त, अन्य ऊजाा 
स्रोर्तहरू र यस्र्तै प्रकारका खर्तरनाक र हाननकारक पक्षहरूबाट कामदारहरूको स्िास््य र िुरक्षा िुननजश्चर्त िना 
र व्याििानयक दघुाटनाहरू हुन नहदन लािू िररने प्रनर्तबन्धहरू । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ILO बिँधुिा मजदरुी िम्बन्धी महािजन्ध, 1930 (No. 29) 

2िंयुक्र्त रारि िंघको अन्र्तरदेशीय िङ्िहठर्त अपराध विरुद्ध महािजन्ध, मानि बेचबबखन, विशेष िरी महहला र बालबासलका र्तस्करी रोक्ने, दबाउने र 
िजाय हदने िम्बन्धी प्रोटोकल 
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3 ILO िामान्य सिद्धान्र्तहरू र ननरपक्ष भर्तीका लागि कायािञ्चालन हदशाननदेश र भर्ती शुल्क र िम्बजन्धर्त खचाहरूको ननधाारण 
4ननरपक्ष भर्ती िम्बन्धओ ILO िामान्य सिद्धान्र्तहरू र कायािञ्चालन मािाननदेशन र भर्ती शुल्क र िम्बजन्धर्त खचाहरूको पररभाषा 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
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I. ड्यु डिसलजेन्ि 

मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले विदेशी आप्रिािी कामदारहरूको भर्ती र रोजिारीको 
िम्बन्धमा उनीहरूका भर्ती एजेन्िीहरूमा ननरन्र्तर ड्यु डिसलजेन्ि िने िन ्। 

 

 

a) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले उद्िम मुलुक र िन्र्तव्य देशहरूमा भर्ती प्रकक्रयामा 
िंलग्न िबै िेिा प्रदायकहरूको पहहचान िने िन ्। 

b) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले ररकु्रटमेन्ट (भर्ती) एजेन्िीहरूको प्रारजम्भक मूल्याङ्कन 

र ननरन्र्तर अनुिमन िञ्चालन िने िन ्। 

c) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननज र भर्ती एजेन्िीहरू बीचको आगधकाररक हस्र्ताक्षर 

िररएको िम्झौर्तामा दिैु पक्षका अगधकार र दानयत्िहरू पररभावषर्त िररने ि ।  यिमा पारदशी र 
जजम्मेिार भर्ती र िनोट प्रकक्रया अनन शीषाक अनुिारको भर्ती शुल्क र िम्बजन्धर्त खचाहरूको िूची 
िमािेश िररने ि । 

 

 

II. स्िेजछिक रूपमा रोजजएको रोजिार 

मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननज ऋण बन्धक लगायत बँधुवा मजदरुी वा मानव बेचबबखनमा 
िंलग्न हुने छैनन ्। 

 

 

a) िबै काम स्िैजछिक हुनुपिा र अनुशािन कायािाहीको रूपमा बिँधुिा मजदरुी ननषेगधर्त ि । 
 

 

II-1. भर्ती शुल्क र िम्बजन्धर्त खचा 
मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले ववदेशी आप्रवािी कामदारहरूलाई उनीहरूको रोजगारीिँग 

िम्बन्न्धत कुनै भती शुल्क वा शुल्क सलने छैनन ्र ररकु्रटमेन्ट (भती) एजेन्िीहरूबाट अिुल गराउन पनन ददने 

छैनन ्। 
 

 

a) मलेसियामा पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजल ेILO ले भर्ती शुल्क र िम्बजन्धर्त खचाहरूको पररभाषा 
िरे अनुिार, विदेशी आप्रिािी कामदारहरूको भर्ती र प्रत्यक्ष रोजिारीििँि िम्बजन्धर्त िबै भर्ती शुल्क 

र िम्बजन्धर्त खचाहरू नर्तने िन ्। 

b) यहद विदेशी आप्रिािी कामदारहरूल ेत्यस्र्तो कुनै शुल्क र खचा नर्तरेको पाइएमा, त्यस्र्तो शुल्क र खचा 
िापर्तको रकम विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई कफर्ताा िररने ि । 

 

 

II-2. रोजिार िम्झौर्ता 
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िबै ववदेशी आप्रवािी कामदारहरूले काम िम्बन्धी पारदशी ननयम र िततहरूमा पहँुच प्राप्त गने छन ्र उनीहरूल े

रोजगारीमा आफ्नो िूचचत िहमनत प्रदान गनत िक्ने छन ्। 
 

 

a) िनोट िररिकेपनि, िबै विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई मलेसशयाको पानािोननक गु्रप अफ 

कम्पननजका विदेशी आप्रिािी कामदारहरूका लागि र्तयार िररएको मानक रोजिार िम्झौर्ताको ढािँचा 
अङ्ग्रेजीमा र कामदारहरूको मार्तभृाषामा अनुिाद िररएको प्रनर्त प्रदान िररने ि । 

 

II-3.  िैदेसशक आप्रिािी कामदारहरूद्िारा स्िैजछिक रूपमा रोजिार 
िम्झौर्ताको खारेजी 

 
ववदेशी आप्रवािी कामदारले हस्ताक्षर गरेको रोजगार िम्झौतामा कामदारको िम्झौता खारेज गने अचधकार 
िमावेश गररएको हुन्छ । 

 

 

a) कानुनी रूपमा न्यूनर्तम अननिाया िूचना अिगधको पालना िरेर, विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई 

िजाय िा र्तलब कटौर्ती बबना आफ्नो रोजिारी िमाप्र्त िने स्िर्तन्रर्ता हुने ि । 

b) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले विदेशी आप्रिािी कामदारको स्िदेश कफर्तााको व्यिस्था 
र खचा भुक्र्तानी िने िन ्। 

 

II-4. हहिँििुलको स्िर्तन्रर्ता 
 

मलेसियाका पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले मुनासिब आधार बबना ववदेशी आप्रवािी कामदारहरूको 
दहँडडुलको स्वतन्रतालाई प्रनतबन्ध लगाउने छैनन ्। मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले ववदेशी 
आप्रवािी कामदारहरूलाई उनीहरूको पदहचान वा अध्यागमन कागजातहरू, जस्तै िरकारले जारी गरेको 
पररचयपर, राहदानी, कायत अनुमनत वा डडप्लोमा र प्रसशक्षण प्रमाणपरहरू जस्ता शैक्षक्षक तथा प्रसशक्षण 

कागजातहरू राख्न नददन वा अन्यथा नष्ट गनत, लुकाउन, जफत गनत वा पहँुच राख्न नददन पाउने छैन । 
 

 

a) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई अन्यथा िोपनीयर्ता 
िा िुरक्षाको कारणहरूले ननषेध िररने बाहेक विदेशी आप्रिािी कामदारका कायास्थलको पररिरसभर 

प्रिेश िना र प्रस्थान िना प्रनर्तबन्ध लिाउने िैन । 

b) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले कामदारहरूलाई उनीहरूको ननजी कािजार्त र 
िामानहरू अनागधकृर्त पहुिँचबाट िुरक्षक्षर्त राख्न िुरक्षक्षर्त र र्ताला लिाउन समल्ने भण्िारण स्थल प्रदान 

िने िन ्। 
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c) भण्िारण िुविधामा नन:शुल्क पहुिँच हुने ि र विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई भण्िारण िररएका 
िस्रु्तहरूमा कुनै पनन बेला, कुनै प्रनर्तबन्ध िा अनुमनर्त बबना स्िर्तन्र रूपमा र रु्तरुन्रै्त पहुिँचयोग्य हुने 

िन ्। 

d) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई कुनै पनन धरौटी रकम 

जम्मा िराउन पाउने िैन । 
 

 

III. कसललो उमेरका कामदार 

मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले 18 िषा मुननका विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई उनीहरूको 
स्िास््य र िदृ्गधलाई खर्तरामा पाने िा रार्तको सिफ्टमा काम िने िा ओभरटाइम लिायर्तका खर्तरामा पना 
िक्न ेकुनै पनन काम िराउनु हुिँदैन । 

 

 

 

IV.  काम िने िमय र विश्राम हदनहरू 

मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले काम िने िमय, विश्राम िमय, ओभरटाइम िमय, बबदा 
र िुट्टीहरू िम्बन्धी प्रचसलर्त श्रम कानुन र्तथा ननयमहरूको पालना िने िन ्। त्यिबाहेक, हामी विदेशी 
आप्रिािी कामदारहरूको मानसिक र शारीररक स्िास््यको रक्षा िना र उनीहरूलाई स्िस्थ जीिन शैली 
अपनाउन ेिार्तािरण प्रदान िना काम िने मुनासिब कुल िमय अपनाउन प्रयाि िदािौँ ।  

कुनै पनन विदेशी कामदारलाई काम िना बाध्य पाररने िैन । 
 

a) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले िबै विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई हरेक िार्त पार 

हदनमा कम्र्तीमा एक हदन (24 घण्टा) विश्राम सलन हदनुपने ि । 

b) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले िबै विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई मलेसियाको 
कानुन र श्रम ननयमहरू बमोजजम िावषाक रूपमा र्तलबी बबदा हदन ेिन ्। विदेशी आप्रिािी कामदारहरूल े

बबदाका लागि हदइएको आिेदन मान्य व्याििानयक कारण बबना अस्िीकार िररने िैन ।कुनै पनन 

विदेशी कामदारलाई ओभरटाइम काम िना बाध्य पाररने िैन । 
 

 

V. र्तलब र लाभहरू 

विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई भुक्र्तानी िररने पाररश्रसमक न्यूनर्तम ज्याला, ओभरटाइम भत्ता िम्बन्धी 
कानुन लिायर्त प्रचसलर्त स्थानीय पाररश्रसमक कानुन र कानुन र/िा िम्झौर्ता (जुन धेरै हुन्ि) अनुिार 
हदनुपने कुनै पनन अनर्तररक्र्त  लाभहरू बमोजजम प्रदान िररनुपदाि । 
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a) अनुशािन िम्बन्धी कारिाही स्िरूप र्तलब कटौर्ती िना अनुमनर्त हदइने िैन । 

b) िबै विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई यथािमयमा र्तलब वििरण उपलब्ध िराइने ि । र्तलब वििरणमा 
िररएको कामको िही क्षनर्तपूनर्ता भएको ि भनी प्रमाखणर्त िने पयााप्र्त वििरण िमािेश हुने ि र यिमा 
कुनै पनन कानुनी कटौर्ती रकमलाई शीषाक िुट्याएर प्ररट पाररने ि । 

 

 

VI. मानिीय व्यिहार 

मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले कुनै पनन प्रकारको कठोर, अपमानजनक िा अमानिीय 

व्यिहारबाट मुक्र्त कायास्थल उपलब्ध िराउने िन ्। 
 

 

a) िबै विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई िम्मान र मयाादापूिाक ढङ्िले व्यिहार िररने ि । कुनै पनन 

विदेशी आप्रिािी कामदारलाई अनुशािन िम्बन्धी कारिाही स्िरूप कुनै पनन शारीररक, यौनजन्य, 

मनोिैज्ञाननक िा मौखखक उत्पीिन िा दवु्यािहार, अथिा रकम जररिाना िा अपमान िना पाइने िैन । 

b) उत्पीिन र दवु्यािहार विरुद्ध रोकथाममूलक र्तथा िुधारात्मक कायाहरू व्याख्या िने मानक नीनर्त र 
कायाविगध र अनुशािन िम्बन्धी कारबाही िम्बन्धी ननयमहरू विगधिर्त रूपमा लािू िररने ि । 

 

 

VII. िैर-भेदभाि 

कुनै पनन विदेशी आप्रिािी कामदारलाई भर्ती, ननयुजक्र्त, खटाइ र स्िदेश कफर्ताा लिायर्त रोजिारीििँि 

िम्बजन्धर्त कुनै पनन पक्षमा भेदभाि िररने िैन । 
 

 

a) कुनै पनन विदेशी आप्रिािी कामदारलाई ननम्न मध्ये कुनै पनन पक्ष िा िमान ककसिमका व्यजक्र्तिर्त 

विशेषर्ता, अनुभि िा आस्थाका आधारमा भेदभाि िररने िैन: उमेर, सलङ्ि, जानर्त, िालाको रङ, 

आस्था, धमा, िामाजजक हैसियर्त, राजरियर्ता, जार्तीय िमूह, िैिाहहक जस्थनर्त, यौननक प्राथसमकर्ता, 
लैङ्गिक पहहचान र लैङ्गिक असभव्यजक्र्त, िभाािस्था, गचककत्िा इनर्तहाि, भाइरल िङ्क्रमण िा त्यस्र्त ै

ककसिमको िङ्क्रमण भएको िा नभएको, आनुिंसशक जानकारी, अपाङ्िर्ता भएको िा नभएको, 
राजनीनर्तक दलको िदस्यर्ता िा राजनीनर्तक प्राथसमकर्ता, कानुनी प्रनर्तबन्धहरू लािू हुने अिस्थामा 
बाहेक भर्ती र रोजिारीको िमयमा मजदरु युननयनको िदस्यर्ता िा िैन्य िेिामा रहेको इनर्तहाि ।  

b) िबै विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई स्थानीय कामदार िरह िमान अगधकार हुने ि र मलेसियाको 
िान्दसभाक कानुन बमोजजम िामाजजक िुरक्षा िुविधाको अगधकार हुने ि । 

 

 

VIII. िंघमा आिद्धर्ता, श्रसमक-व्यिस्थापन िंिादको स्िर्तन्रर्ता 
मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले काम िम्बन्धी ननयमहरू उल्लङ्घन निरेिम्म मजदरु 
युननयनहरूको िनर्तविगधमा बाधा पुर् याउने िैनन ्। 
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a) िबै विदेशी आप्रिािी कामदारहरू मलेसियाको कानुनी मापदण्िहरू अनुरूप युननयनहरूमा िामेल हुन 

िक्न ेिन ्। 
 

 

IX.  बिोिाि अिस्था र आिाि 

मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई िुरक्षक्षर्त, स्िछि, पयााप्र्त र 
मयााहदर्त आिाि उपलब्ध िराउन ेिन ्। 

 

 

a) मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले विदेशी आप्रिािी कामदारहरूलाई ननषेधाज्ञा िा अन्य 

कुनै पनन र्तररकाल ेउपलब्ध िराइएको आिािभन्दा बाहहर हहिँििुल िना प्रनर्तबन्ध लिाउने िैनन ्। 

b) विदेशी आप्रिािी कामदारहरूको कल्याण, िुरक्षा र आरोग्य िुननजश्चर्त िनाका लागि किरी व्यिजस्थर्त, 

िुरक्षक्षर्त, स्िछि, पयााप्र्त र मयााहदर्त आिािको व्यिस्था िने र उपलब्ध िराउने भन्ने कुरा व्याख्या 
िने मानक नीनर्त र प्रकक्रयालाई विगधिर्त रूपमा कायाान्ियन िररने ि । 

 

 

X. उपचारमा पहुिँच 

मानि अगधकार उल्लङ्घनका बारेमा उजुरीहरू रु्तरुन्रै्त िम्बोधन िना र िोको उपचारमा िहजीकरण िना, 
मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले यिको जव्हिल-ब्लोइङ प्रणालीको प्रयोि, िाथै िरकारी ननकाय, 

व्यापाररक िंघ र अन्य िसं्थाहरूद्िारा उपलब्ध िराइएका िुनािो िंयन्रहरूमा भाि सलन प्रोत्िाहहर्त िने िन ्
। हामीले त्यस्र्ता ररपोहटाङको िोपनीयर्तालाई किाइका िाथ कायम राख्ने िौँ, जवििलब्लोअर िा अन्य प्रभाविर्त 

व्यजक्र्तहरूलाई प्रनर्तकूल व्यिहार िना ननषेध िने िौँ र िम्भाविर्त उपचार उपलब्ध िराउन उनीहरूििँि र्तत्काि 

िम्पका  िने िौँ । 
 

 

XI. सशक्षा, िमीक्षा र िुधार 
मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले िबै विदेशी आप्रिािी कामदार र नर्तनका प्रबन्धकहरू, विदेशी 
आप्रिािी कामदारहरूको भर्ती र रोजिारीको जजम्मेिारी सलने व्यजक्र्तहरूलाई यि नीनर्त िम्बन्धी उपयुक्र्त सशक्षा 
र प्रसशक्षण प्रदान िने िन ् । मलेसियाको पानािोननक गु्रप अफ कम्पननजले यि नीनर्तलाई उनीहरूका िबै 

व्याििानयक िनर्तविगधहरूमा िमायोजन िरी प्रभािकारी ढङ्िले कायाान्ियन र िमायोजजर्त िररने कुरा 
िुननजश्चर्त िने िन ्। यो नीनर्त र यिको कायाान्ियन पानािोननक गु्रपको मानि अगधकार र्तथा श्रम नीनर्तको 
िुधार िने हदशार्तफा  ननरन्र्तर िमीक्षा र पररमाजान िररने ि । 
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APPENDIX 

 

 

Panasonic Group of Companies in Malaysia
No Abbreviation Company Name

1 PM Panasonic Malaysia Sdn Bhd

2 PAVCKM Panasonic AVC Networks Kuala Lumpur Malaysia Sdn Bhd

3 PPMY Panasonic Procurement Malaysia Sdn Bhd 

4 PMAM Panasonic Management Malaysia Sdn Bhd

5 PIDMY Panasonic Industrial Devices Malaysia Sdn Bhd

6 PMMA Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd

7 PISM Panasonic Insurance Service Malaysia Sdn Bhd

8 PIDSMY Panasonic Industrial Devices Sales (M) Sdn. Bhd.

9 PAPAMY Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn Bhd

10 PAPARADMY Panasonic Appliances Air-Conditioning R&D Malaysia Sdn Bhd

11 PSNM Panasonic System Networks Malaysia Sdn Bhd

12 PAPFMY Panasonic Appliances Foundry Malaysia Sdn. Bhd.

13 PAPRDMY Panasonic Appliances Refrigeration Devices Malaysia Sdn Bhd

14 PAVCJM Panasonic AVC Networks Johor Malaysia Sdn Bhd

15 PFI Panasonic Financial Centre (Malaysia) Sdn Bhd

16 PASMY Panasonic Automotive System Malaysia Sdn Bhd

17 PAPRADAP Panasonic Appliances R&D Center Asia Pacific Sdn Bhd

18 PFSISMY Panasonic Factory Solutions Integration Systems Malaysia Sdn Bhd

19 KDKM KDK Fans (M) Sdn Bhd


