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प�रचय 
 

नीितको उदे्दश्य 
मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजका लािग िजम्मेवार भतीर् र वैदेिशक प्रवासी श्रिमकह�को रोजगारी सम्बन्धी नीितको उद्देश्य 
(यसपिछ यसलाई नीित भनेर िचिनन्छ) मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजका िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�लाई िजम्मेवार र िदगो 
त�रकाले िनयिु� र रोजगारीको प्रबन्ध गनेर् मापदण्डह� प्रदान गनुर् हो ।  

यस नीितले िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�को िजम्मेवारपणूर् भतीर् र व्यवस्थापनका मखु्य अंशह� वणर्न गदर्छ, जसले मलेिसया र काम गनेर् 
सम्बिन्धत दशेह�का रािष्ट्रय काननूह�को, साथसाथै उपय�ु अन्तरार्िष्ट्रय मापदण्ड र हाल रहकेो उत्कृ� अभ्यासह� पालना गदर्छ । 

मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पिनजका लािग नीित पालना गनुर् अिनवायर् रहकेो छ । यिद पानासोिनक ग्रुप कम्पनीले पिहला नै मानव 
अिधकार नीित अपनाएको छ भने, झनै कडा नीित लाग ूह�नेछ ।   

पानासोिनक आचार संिहताले स्प� �पमा भनेको छ िक "हामीले मानव अिधकारको सम्मान गनुर्पदर्छ र व्यवसाय सञ्चालन गरेका िविभन्न 
दशे र �ेत्रह�का िविभन्न संस्कृित, धमर्, सोचाई, कानून, र व्यि�ह� बझु्न, स्वीकार गनर् र सम्मान गनर् सक्दो राम्रो गनुर्पदर्छ । 2015 
अिप्रलमा, पानासोिनक कपोर्रेशनले यसको िव�व्यापी मानव अिधकार र श्रम नीितह� तयार गरेर आचारसंिहता परूा गरेको छ । 

यिद कुनै ग्रपु अफ कम्पनीजले िव�व्यापी मानव अिधकार र श्रम नीितह�को केिह नीितह� त�ुन्तै कायार्न्वयन गनर् किठनाई महससु गरेको 
खण्डमा, ती कम्पनीह�ले मध्यवतीर् चरणको �पमा आफ्नो नीित लाग ूगनर् सक्दछन ्। 

मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपुका कम्पनीह�ले पानासोिनक िव�व्यापी मानव अिधकार तथा श्रम नीित प्रा� गनेर् मध्यवतीर् चरणका �पमा 
यस नीितलाई मलेिसयामा अपनाउने छन ्। 

मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजको आन्त�रक िनयमह�मा (पानासोिनक  ग्रपु कम्पनीले  यस्त ै आन्त�रक िनयमह� 
नअपनाएसम्म), र व्यावसाियक साझेदार  र भतीर् एजेन्सी (म्यानपावर)  ह�सँगको सम्झौतामा नीित एक�कृत ह�नुपदर्छ ।  

 

नीितको �ेत्र  
मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजले यस नीितलाई िवदशेी प्रवासी श्रिमकको प्रत्य� भतीर् र रोजगारी ह�ने काममा लाग ूगदर्छ ।  

यस नीितका िसद्धान्तह� श्रिमकले काम गनेर् ठाउँ, भतीर् गनेर् एजेन्सी वा संलग्न िबचौिलया, वा रोजगारीको प्रकारको बावजुदु, सबै प्रकारका 
भतीर्ह�मा लाग ूह�न्छन ्। 

यो नीितले मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजको लािग िवस्ततृ मानव अिधकार नीित वा आचारसंिहता प्रदान गदैर्न । यस नीितको 
दायराले मलेिसयामा वैदिेशक प्रवासी श्रिमकह�को रोजगारी र रोजगारीसँग सम्बिन्धत प्राथिमक जोिखम �ेत्रलाई समेट्दछ ।  

 

मलेिसयाको पानासोिनकको लािग सहयोगात्मक �ि�कोण 
नीित कायार्न्वयन गरेर, मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजले उनीह�को �ि�कोणलाई निजकबाट यिकन गनर् र एउटा समहूको 
�पमा िमलेर काम गनेर् कुरामा सहमत भएका छन ्।  
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प�रभाषाह�  
 
मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीज – व्यवसाय डोमेन कम्पनीह� (उपकरण, जीवन सिजलो बनाउने सामान, यससँग जोिडएका 
साधन, मोटर सवारी-साधन, औद्योिगक समाधान, र चीन र उ�रपूवीर्) को संगिठत कम्पनी ।   
 
व्यावसाियक साझेदारह� – साइटमा भएको उप ठेकेदार र साइटबािहरको उप-ठेकेदारह� पछर्न,् सप्लाई गनेर्ह� भने पदैर्नन ्। 
 

आपिूतर्कतार् - प्रणालीगत उत्पादनह�, नरम वा पातलो माटो, MRO िभत्रपनेर् सामान, वस्तुह� उत्पादन गनर् प्रयोग ग�रने उत्पादन सामाग्री 
प्रदान गनेर् संस्था (परूक सामग्री जस्तै रसायन, सोल्डर, टाँस्ने पदाथर्, र ग्याँस, सहायक सामाग्री, उपभोग ग�रने उपकरणह�, मेकािनकल 
उपकरण, सचूना उत्पादह�, यातायात सेवाह� आिद जनु, उत्पादन सामाग्री, कायार्लयका आपिूतर्ह�बाहके अन्य अनसुन्धान, उत्पादन, 
िबक्र� वा सेवा गितिविधह�मा प्रत्य� वा अप्रत्य� �पमा प्रयोग ग�रन्छन)्, वा सामान िनमार्ण प्रिक्रयाको िहस्सा बन्दछन ्।  
 
साइटमा रहकेो उपठेकेदार – संस्था, जसले मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु कम्पनी (ह�)  लाई पानासोिनकको साइटह�मा पानासोिनक ग्रपु 
कम्पनी (ह�) मा प्रत्य� सम्झौतामा सहमित गरेर अगािड बढाएको सम्बन्ध छ र यसको ठेक्काअनसुारको (उदाहरणका लािग भटेघाट गनेर्, 
कामको प्रिक्रया अगािड बढाउने, िनरी�ण गनेर्, सरु�ा, क्यािन्टन, सर-सफाई, फोहोर प्रशोधन) सेवा प्रदान गदर्छ । 
 
साइट बािहर रहकेो उप-ठेकेदार – संस्था, जसले मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु कम्पनी (ह�) सँग िसधा सम्झौता गरेर सम्बन्ध स्थािपत 
भएको र यसलाई मलु िडजाइन िनमार्ण गनेर् वा मलु सामान िनमार्ण सेवा प्रदान गदर्छ, तर मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु कम्पनी (ह�) को 
साइटह�मा भने होइन) ।   

 
 
 

शब्दावली 
 
पानासोिनक आचार संिहता - आचार संिहताले स्प�, व्यवहा�रक िदशािनदेर्शह�को �पमा हाम्रो आधारभतू व्यावसाियक दशर्नलाई मतूर् �प 
िदन्छ । यो सबै पानासोिनक कपोर्रेशन (PC) को िनदेर्शक, कायर्कारी अिधकारी र कमर्चारीह�, र यसबाट सञ्चालन ह�ने सबै िडिभजन र 
िनयिन्त्रत संस्थाह�मा लाग ूह�न्छ । 
 
प्रत्य� भतीर् – यसले वैदिेशक प्रवासी श्रिमकह� छनौट गनेर् र खटाउने सबै चरणह�को वणर्न गदर्छ जसमा वैदिेशक प्रवासी श्रिमक र 
पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजबीचमा रोजगार सम्झौतामा हस्ता�र ग�रन्छन ्। 
 
लगनिशलता - अन्य व्यि� वा आफ्नै व्यवसायलाई नोक्सानीबाट जोगाउन अकोर् प�सँग सम्झौता वा सहमित गनुर्भन्दा अगािड ग�रने 
अनसुन्धान वा हरेचाहको अभ्यास ।  
 
श्रम आपिूतर् शृंखला – यसले श्रिमकले जागीर पाउनको लािग पार गनेर् सबै भतीर्का चरणह�को वणर्न गदर्छ । यसले भतीर् प्रिक्रयामा संलग्न 
सबै कारकह� समावेश गदर्छ ।  
 
िवदशेी आप्रवासी श्रिमक – रोजगारीको उद्देश्यको लािग िनज जन्मेको नभइ अकोर् दशेमा बसाई सनेर् व्यि� ।  
 
काम गनेर् दशे - त्यो दशेमा जहा ँश्रिमक काम गनेर् समयमा बसोबास गदर्छ ।  
 
गन्तव्य दशे - काम गनर्को लािग श्रिमक जाने दशे ।  
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ऋणको बन्धन - यिद ती सेवाह�को मलू्य, उिचत �पमा मलू्याङ्कन नग�रएमा, ऋणको तरलता लाग ूह�दैनँ, वा यिद ती सेवाह�को लम्बाई र 
प्रकृित क्रमशः सीिमत र प�रभािषत छैन भने, ऋणीको प्रित�ाबाट उत्पन्न िस्थित वा शतर्, ऋणको िधतोको �पमा, िनजको िनयन्त्रणको वस्त ु
हो ।  
 
बाध्यकारी श्रम - सजाय र िदने,  धम्क� िदएर कुनै पिन व्यि�लाई सबै काम वा सेवा गराउने र यसको लािग काम गनेर् व्यि�ले स्वेच्छाले 
आफ्नो सेवा प्रदान गरेको ह�दँनै 1।  
  
मानव तस्करी - भतीर्, यातायात, स्थानान्तरण, हाबर्�रङ, वा प्रा�कतार् व्यि�, धम्क� वा बल प्रयोग वा जबजर्स्ती अन्य प्रकार, अपहरण, ठगी, 
धोका, शि�को द�ुपयोग वा दवु्यर्वहारद्वारा वा शोषण गनेर् उद्देश्यका लािग अकोर् व्यि�को िनयन्त्रणमा भएको कुरालाई पैसा वा सिुवधा िदएर 
प्रा� गनेर् 2।  
 
भतीर् शलु्क वा सम्बिन्धत लागत - त�रका, समय, वा ितनीह� लाग ूगनेर् वा संकलनको स्थानलाई ध्यान निदइकन, रोजगार वा िनयिु� 
सरुि�त गनर् भतीर् प्रिक्रयामा श्रिमकले गरेको कुनै पिन शलु्क वा लागतह� खलुाउनहुोस ्3। 

िजम्मेवार भतीर् / नैितक भतीर् / िनष्प� भतीर् – भतीर्, जुन किम्तमा पारदशीर् र काननूबमोिजम सञ्चालन ग�रएको छ, र यसले उम्मेद्वार वा 
श्रिमकह�लाई जबजर्स्ती वा बाध्यकारी श्रमको जोिखममा पादैर्न, वा त्यो अन्य त�रकाले उनीह�को अिधकार र स्वतन्त्रता हनन गदर्छ ।  
 
गोपनीयताको कारण (II-4. िहडँडुल गनेर् स्वतन्त्रता) - मलेिसयाको पानासोिनक ग्रुप अफ कम्पनीजको सचूना सरु�ाको आन्त�रक 
िनयमह�मा प�रभािषत ग�रएबमोिजम ए जोनको पह�चँ (जनु जोनमा अित गोप्य व्यवस्थापन संसाधन वा सचूना प्रिक्रया अगािड बढाउने र 
भण्डारण गनेर् ग�रन्छ । यसमा कडा सुप�रवे�ण आवश्यक पनेर् वस्तुह� भण्डारण गनेर् जोनह� पिन समावेश ह�न्छ) पानासोिनक ग्रपुका 
कमर्चारी, सञ्चालक सिमितका सदस्य, अिधकृत, प्रबन्ध िनदेर्शक, र जोनमा सञ्चािलत व्यवसायसँग सम्बिन्धत अन्य कमर्चारीह�लाई 
मातै्र अनमुित िदइन्छ । सबै पह�चँ, िभत्र र बािहर दवैु, रेकडर् ग�रएको छ, र अनािधकृत व्यि�ह�लाई प्रवेश गनर् प्रितबन्ध ग�रन्छ ।  
 
सरु�ाका कारणह� (II-4. िहडँडुल गनेर् स्वतन्त्रता) - मेिशनरी, रासायिनक पदाथर्, प्रकाश, तातो, ध्विन, अग्लो उचाई, िबजलुी, अन्य 
ऊजार्का स्रोतह�, र त्यस्त ैखतरनाक र हािनकारक प�ह�बाट श्रिमकह�को स्वास्थ्य र सरु�ा सिुनि�त गनर्, र काम गनेर् क्रममा ह�ने 
दघुर्टनाह� रोक्न मलेिसया र मलेिसयाली रािष्ट्रय िनयमावलीह�मा पानासोिनक ग्रुप अफ कम्पनीजको सरु�ा र स्वास्थ्य व्यवस्थापनको 
लागी आन्त�रक िनयमह�मा प�रभािषत प्रितबन्धह� ।   
 

                                                           
1 ILO बाध्यकारी श्रम सम्मलेन, 1930 (No. 29) 
2 अन्तरार्िष्ट्रय सगंिठत अपराधिव�द्ध संयु� राष्ट्र सघंीय सम्मेलन, मानव, िवशषे गरी मिहला तथा बालबािलका, बचेबबखन रोक्न,े दबाउन ेर सजाय िदने सम्बन्धी प्रोटोकल 
3 िनष्प� भतीर् सम्बन्धी ILO सामान्य िसद्धान्त र कायर्सञ्चालन मागर्िनदेर्शन तथा र भतीर् शलु्क र सम्बिन्धत लागतको प�रभाषा । 
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I.  लगनिशलता 
मलेिसयाको पानासोिनक गु्रप अफ कम्पनीजले िवदेशी प्रवासी श्रिमकह�को िनयुि� र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा 
उनीह�को व्यावसाियक साझेदार र भतीर् एजेन्सीह�मा आवश्यक पनेर् लगनशीलता प्रदशर्न गनेर्छन ्। 

 

a) मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजले काम गनेर् दशे र गन्तव्यका देशह�को भतीर् प्रिक्रयामा संलग्न सबै सेवा 
प्रदायकह�लाई पिहचान गनेर्छन ्।   

b) मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजले भतीर् गनेर् एजेन्सीह�को प्रारिम्भक मलू्याङ्कन र चालु अनगुमन गनेर्छन ्।  

c) मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु कम्पनी र भतीर् एजेन्सीको बीचमा भएको औपचा�रक हस्ता�र सम्झौताले दवैु प�को अिधकार र 
दाियत्वलाई प�रभािषत गनेर्छ । यसमा पारदशीर् र िजम्मेवारपणूर् भतीर् र छनौट प्रिक्रयाको प्रावधान, र सचूीबद्ध  भतीर् शलु्क र 
सम्बिन्धत लागतह�को सचूी समावेश ह�नेछ ।  

 

II. स्वतन्त्र �पमा छानेको रोजगारी  
मलेिशयामा प्यानासोिनक समूह कम्पनीह�ले जबरजस्ती श्रम वा ऋण बंधक श्रम सिहत मानव तस्करीमा सलंग्न ह�ने छैनन । 

a) सबै काम स्वैिच्छक ह�नुपदर्छ, र अनुशासिनक काम कावार्िहह� जसको प�रणामस्व�प जबरजस्ती श्रम िनषेध ग�रएको छ ।.  
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II-1. भतीर् शलु्क तथा सम्बिन्धत खचर् 
मलेिसयाको पानासोिनक गु्रप अफ कम्पनीजले भतीर् एजेन्सीह�लाई वैदेिशक प्रवासी श्रिमकह�लाई कुनै पिन भतीर् शुल्क 
वा उनीह�को रोजगार सम्बन्धी लागत उठाउन वा अनुमित िदन सक्दैनन ्। 

  

a) मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजले भतीर् शलु्क र सम्बिन्धत लागत ILO को भतीर् शलु्क र सम्बिन्धत खचर् अन�ुप 
सबै भतीर् शलु्क र वैदिेशक प्रवासी श्रिमकह�को प्रत्य� रोजगारी सम्बन्धी शलु्क बेहोनेर्छ 4। 

b) यिद त्यस्तो कुनै शलु्क र लागतह� िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�ले भ�ुानी गरेको पाइएमा, त्यस्ता शलु्क र लागतह� िवदशेी 
प्रवासी श्रिमकह�लाई िफतार् ग�रनुपनेर्छ । 

 

II-2.  रोजगार सम्झौताह� 
सबै िवदेशी प्रवासी श्रिमकह�को पारदशीर् रोजगार िनयम र सतर्ह�मा पह�चँ ह�नेछ, र ितनीह� रोजगारमा आफ्नो सिूचत 
सहमित िदन स�म ह�नेछन ्। 

a) छनौटको बेलामा, सबै िवदेशी  प्रवासी  श्रिमकह�लाई  मलेिसयाको  पानासोिनक  ग्रुप  कम्पनीह�को  स्तरीय टेम्पलेट  रोजगार 
सम्झौता अंगे्रजी  भाषामा प्रदान  ग�रनेछ र पिछ मजदरुको मातभृाषामा अनवुाद  ग�रनेछ  ।  

 

II-3. वैदिेशक प्रवासी श्रिमकह�द्वारा रोजगार सम्झौताको स्वैिच्छक समाि� 
िवदेशी प्रवासी श्रिमकले हस्ता�र गरेको रोजगार सम्झौता (एिग्रमेन्ट्) मा श्रिमकको सम्झौता समा� गनेर् अिधकार समावेश 
भएको ह�न्छ । 

a) काननु अनसुारको न्यनूतम सचूना िदने अविध अन�ुप, िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�सँग सजाय वा तलब कटौती नह�ने गरी रोजगारी 
समा� गनेर् स्वतन्त्रता ह�नेछ ।  
 

b) मलेिसयाको  पानासोिनक  ग्रपु  कम्पनीह�ले  वैदिेशक  प्रवासी  श्रिमकह�को स्वदशे िफतार्को लािग व्यवस्था र भ�ुानी गनेर् 
छन ्। 
 

 

  

                                                           
4िनष्प� भतीर् सम्बन्धी ILO सामान्य िसद्धान्त र कायर्सञ्चालन मागर्िनदेर्शन तथा र भतीर् शलु्क र सम्बिन्धत लागतको प�रभाषा 
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II-4. िहडँडुल गनेर् स्वतन्त्रता 
मलेिसयाको पानासोिनक गु्रपका कम्पनीह�ले उिचत कारणिबना वैदेिशक प्रवासी श्रिमकह�को आवागमनको 
स्वतन्त्रतालाई प्रितबन्ध लगाउने छैनन ्। मलेिसयाको पानासोिनक गु्रप अफ कम्पनीजले िवदेशी प्रवासी श्रिमकह�को 
पिहचान वा आप्रवासन कागजातह�, जस्तै सरकारले जारी गरेको पिहचान खुलाउने कागजपत्र, पासपोटर्, काम गनेर् 
अनुमित(िभसा), वा िश�ा जस्तै  िडप्लोमा र तािलमका प्रमाणपत्र जस्ता प्रिश�ण कागजातह� िवदेशी प्रवासी 
श्रिमकह�को पह�ँचलाई न� गनर्, लुकाउन, जफत गनर् वा अन्यथा िनषेध गरेको छ । 

a) गोपनीयता वा सरु�ाको कारण भन्दा बाहके, मलेिसयाको  पानासोिनक ग्रपु  कम्पनीह�ले िवदशेी प्रवासी  श्रिमकह�लाई 
उनीह�को आफ्नो  कायर्स्थलह�मा प्रवेश गनेर् र बािहर िनिस्कने  सिुवधामा  प्रितबन्ध  लगाउँदनै ।  

b) मलेिसयाको  पानासोिनक  ग्रपु अफ कम्पनीजले श्रिमकह�को व्यि�गत कागजात र सामानह� अनािधकृत पह�चँबाट सरुि�त 
राख्नको लािग सुरि�त र लक गनर् िमल्ने भण्डारण (लकर) प्रदान गनेर्छ । 

c) भण्डारण (लकर) को पह�चँ िनःशलु्क ह�नेछ, र भण्डार ग�रएका सामानह� कुनै पिन समयमा कुनै पिन प्रितबन्ध वा आवश्यक 
अनमुित िबना, िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�लाई िनःशलु्क �पमा र तु�न्त पह�चँयोग्य ह�नेछ । 

d) मलेिसयाको  पानासोिनक  ग्रपु  कम्पनीह�ले  िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�लाई  यस मलेिसयाको पानासोिनक  ग्रपु कम्पनीले 
िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�लाई  भनेर  िदएका कुनै पिन सामानको सरु�ा धरौिट वा िडपोिजट् भ�ुान गनर् आवश्यक पदैर्न । 
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III. यवुा श्रिमकह�   
मलेिसयाको पानासोिनक गु्रप अफ कम्पनीजले 18 वषर्भन्दा कम उमेरका िवदेशी प्रवासी श्रिमकह�लाई काममा लगाउने 
छैनन ्। 

 

IV. काम गनेर् समय र िवश्राम गनेर् िदनह� 
कुनै पिन िवदेशी प्रवासी श्रिमकह� जबरजिस्त काम गनर्को लािग बाध्य ह�ने छैन । 

a) मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपु अफ कम्पनीजले सबै िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�लाई हरेक सात क्यालेन्डर िदनमा किम्तमा एक िदन 
(24 घण्टा) आराम गनेर् समय िदनेछ ।   

b) मलेिसयाको  पानासोिनक ग्रपु  कम्पनीह�ले सबै िवदशेी  प्रवासी श्रिमकह�लाई मलेिसयाको काननू र कामको िनयमह� 
बमोिजम वािषर्क भ�ुानी ह�ने िबदा प्रदान गनेर्छ । वैदिेशक प्रवासी श्रिमकह�को छुट्टीका लािग आवेदन वैध व्यावसाियक  कारण  
िबना अस्वीकार ग�रने  छैन ।  

c) कुनै पिन िवदशेी प्रवासी श्रिमकलाई जबरजिस्त  ओभरटाइम काम गनर्को लािग बाध्य पा�रने छैन । 

 

V. तलब तथा सिुवधाह� 
वैदेिशक प्रवासी श्रिमकह�लाई भु�ानी ग�रएको तलब न्यूनतम ज्याला, ओभरटाइम भ�ा, र कानून र/ वा सम्झौता (जुन 
ठूलो छ) को लागी आवश्यक कुनै पिन सीमा लाभ सिहतको, सबै लागू ह�ने स्थानीय तलबको कानून पालना गदर्छ । 
 

a) अनशुासन (िडिसिपिलन) को कारण दखेाएर तलब कटौती गनर् अनमुित िदइने छैन । 

b) सबै िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�लाई समयमा नै तलब िववरण प्रदान ग�रनेछ । तलब िववरणमा श्रिमकले गरेको कामको सही 
�ितपिूतर् िदइएको छ िक छैन भनेर प्रमािणत गनर् पयार्� जानकारी समावेश गनुर्पनेर्छ, र यसले कुनै वैध कटौतीलाई सचूीकृत गनर् 
सक्दछ । 

 

VI. मानवीय व्यवहार 
मलेिसयाको पानासोिनक गु्रप अफ कम्पनीजले एउटा कायर्स्थल प्रदान गदर्छ जुन कुनै पिन प्रकारको कठोर, अपमानजनक, 
वा अमानवीय व्यवहारबाट मु� ह�नेछ । 

a) सबै िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�लाई  सम्मान  र  मयार्दापणूर् व्यवहार ग�रनेछ । कुनै पिन िवदशेीलाई  प्रवासी श्रिमक  कुनै 
िकिसमका शारी�रक, यौन, मनोवै�ािनक, वा गाली गलौच वा दवु्यर्वहार, वा अनुशासनको कारणले  कुनै रकमको ज�रवाना वा 
अपमान ग�रनेछैन । 

b) उत्पीडन र दवु्यर्वहार िव�द्ध रोकथाममलूक र सधुारात्मक कायर्ह�को वणर्न गनेर् स्तरीय नीित र प्रिक्रया, र अनशुासनात्मक 
कारवाहीको िनयमह�लाई िविधवत कायार्न्वयन ग�रनेछ । 
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VII. गैर-िवभेद 
कुनै पिन वैदेिशक प्रवासी श्रिमकलाई भतीर्, रोजगारीमा िनयुि�, र स्वदेश िफतार् सिहत रोजगारी सम्बन्धको कुनै पिन प�मा 
भेदभाव गनर् िमल्दैन । 

a) कुनै पिन िवदशेी प्रवासी श्रिमकलाई जाित, धमर्, लैङ्िगक पिहचान, वैवािहक वा पा�रवा�रक िस्थित, उमेर, राजनीितक आबद्धता, 
जन्मेको दशे, यौन झकुाब, जातीयता वा कानूनी प्रितबन्ध लाग ूह�दँासम्म भतीर् र रोजगारीको बेलामा उनीह�को पिहचानको कुनै 
पिन आयाममा आधा�रत भदेभाव ह�ने छैन । 

b) सबै िवदशेी प्रवासी श्रिमकह�को स्थानीय श्रिमकह�को जि�कै समान अिधकार ह�नेछ र मलेिसयाको सम्बिन्धत काननूअन�ुप 
सामािजक सरु�ा लाभह�को हकदार ह�नेछ । 

 

VIII. संगठनको स्वतन्त्रता, श्रम-व्यवस्थापन संवाद 
मलेिसयाको पानासोिनक गु्रपका कम्पनीह�ले िवदेशी प्रवासी श्रिमकह�लाई सरुि�त, पयार्� र सभ्य खालको बसोबास 
गनेर् ठाउँ प्रदान गनेर्छन ्। 

a) मलेिसयाको कानिुन दायरामा रिह सबै कामदारह� यिुनयन वा सङ्ठन मा आवद्द ह�न पाउनेछन । 
 

IX. बसोबासको अवस्था र साझा कोठा (डिमर्टोरी) ह� 
मलेिसयाको पानासोिनक गु्रपका कम्पनीह�ले िवदेशी प्रवासी श्रिमकह�लाई सरुि�त, पयार्� र सभ्य खालको बसोबास 
गनेर् ठाउँ प्रदान गनेर्छन ्।  
 

a) मलेिसयाको पानासोिनक ग्रपुका कम्पनीह�ले वैदिेशक प्रवासी श्रिमकह�लाई िदइएको बसोबास गनेर् ठाउँमा कफ्यूर् लगाउँदनैन ्वा 
कुनै पिन िहसाबले उनीह�को आवागमन सीिमत गदैर्नन ्।  
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