
व्यावसयाय्क आचयार र यिती

व्यवसा्यको Smithfield  
आचार-संहिता र नीतत



ववष्य सूची

िाम्ो सभाध्यक्ष र प्रमुख का्य्यकारी अधिकारी (CEO) बाट पत्र  ..............................पषृ्ठ 1

पररच्य  .........................................................................................................................................पषृ्ठ 2

सही कुरया गिुनुहोस ् .......................................................................................................................पषृ्ठ 2

िैयतक यिरन्ु  यििे .....................................................................................................................पषृ्ठ 2

ररपोर न्ुङ र एसकेिेशिकया समस्या  ...................................................................................................पषृ्ठ 3

व्वहयारको व्बस्या मयािकहरू ........................................................................................................पषृ्ठ 4

िाम्ो ग्ािकिरू  .........................................................................................................................पषृ्ठ 6
उतपयादि गुरसतर  .......................................................................................................................पषृ्ठ 6

इमयानदयार बबक्रीको अभ्यासहरू  ........................................................................................................पषृ्ठ 6

िाम्ो Smithfield पररवार  ....................................................................................................पषृ्ठ 7
सवयास्थ् र सरुक्या  .......................................................................................................................पषृ्ठ 8

पदया्नुको दरुूप्ोग  ......................................................................................................................पषृ्ठ 8

मयािव अयिकयार  .........................................................................................................................पषृ्ठ 8

बवबवितया र समयाि रोजगयार ...........................................................................................................पषृ्ठ 9

उतपीडि, ्ौि उतपीडि र रहंसया  .....................................................................................................पषृ्ठ 9

उत्तरदा्यी सटटेवार्यससप  ..............................................................................................................पषृ्ठ 11
वयातयावरर  .................................................................................................................................पषृ्ठ 11

जियावर स्याहयार ...........................................................................................................................पषृ्ठ 13

व्यावसात्यक सिी तररकामा गनने  ........................................................................................पषृ्ठ 14
रहतको द्वनद्वहरू  ..........................................................................................................................पषृ्ठ 14

उपहयारहरू र मिोरनजि  ...............................................................................................................पषृ्ठ 17

िाम्ा लगानीकता्य  .....................................................................................................................पषृ्ठ 24
छि  ........................................................................................................................................पषृ्ठ 24

यित्ी व्यापयार  .............................................................................................................................पषृ्ठ 24

यमरड्या र सयावनुजयिक िगयािीसँगको सञचयार  ......................................................................................पषृ्ठ 25

िाम्ो कमपनी  ............................................................................................................................पषृ्ठ 26
व्यावसयाय्क अयििेखहरू  .............................................................................................................पषृ्ठ 27

सरकयारी अिसुनियाि, अदयाितको आदेश र खोज  .................................................................................पषृ्ठ 27

बौबधिक समपबति, व्यापयाररक गोप्तया र गोपिी् जयािकयारी  ....................................................................पषृ्ठ 27 

सयामयाजजक यमरड्या 

सयामयाजजक यमरड्या  ......................................................................................................................पषृ्ठ 27

डया्या समबनिी गोपिी्तया त्या सरुक्या  .............................................................................................पषृ्ठ 28

िाम्ो समुदा्य  ............................................................................................................................पषृ्ठ 29

संसािनिरू  ................................................................................................................................पषृ्ठ 29

अन्तम शबद  ............................................................................................................................पषृ्ठ 30



िाम्ो सभाध्यक्ष र (CEO) बाट पत्र

िाम्ो अध्यक्ष तथा प्रमुख का्य्यकारी अधिकारी (CEO) बाट पत्र  | 1

िाम्ो सभाध्यक्ष र प्रमुख का्य्यकारी अधिकारी (CEO) बाट पत्र 

आदरणी्य Smithfield पररवार: 

हयामी समयाजिे यि्यमत रूपमया व्वसया्हरूकया ियायग सीमया बढयाउिे सम्मया बसेकया छौं। कमपिीहरूिे अयिक इमयानदयारीकया 
सया् कयाम गिनु त्या व्वसया्को यिरनतर रूपमया बरढरहिे मखु् ियाग र कयाििूी आवश्कतयाको पयाििया गिनु अपेजक्त गररनछ। 
केही कमपिीहरूिे ्ो चिुौती पूरया गिनुकया ियायग संघरनु गददै छि।् Smithfield खयाियाहरूमया हयामीिे इमयानदयारीतया र यिषपक्तयाकया 
सया् र कयािूिको अिीिमया रहेर कया्नुवयाहीको कडया परमपरया पयाएकोमया ियाग्मयािी छौं।

व्यावसयाय्क आचयार संरहतया र यितीसँगै Smithfield िे िैयतक र कयाििूी मयािकहरूको तरनु बया् हयामीिे हयाम्ो व्यावसयाय्क 
आचयार गिनेछौं। ्स संरहतया मयारनु त, हयामीिे उचच िैयतक र कयाििूी मयािकहरू पूरया गिनुकया ियायग हयाम्या सयाझया गररएकया 
जजममेवयारीको बयारेमया कुरयाकयािी गरेकया य््ौ। ्रद तपयाईंिे ्ो रोकस सयाझया गिुनुहँुदैि ििे, त्सबेिया Smithfield तपयाईंको 
ियायग होइि। 

हयामीिे ्ो संरहतया Smithfield को व्वसया्को सब ैपक्हरूियाई मयागनुदशनुि गिने यसधियानतहरूमया यिमयानुर गरेकया छौं:

निममटेवारी: हयामीिे गिने सब ैकुरयाहरूको उतिरदयाय्तव वहि गदनुछौं। हयामीिे जियावरहरूको मयािवी् उपचयार, वयातयावररको 
प्रबनि, सरुजक्त त्या उचच-गुरसतर खयाद्य उतपयादि, स्यािी् समदुया्हरूको जीवि र यिषपक् यसजनुिया, हयाम्या मयायिसकया 
ियायग पयाररतोबरक कया्नु वयातयावरर मयारनु त रयाम्ो खयाद्य सरह तररकयािे उतपयाद गदनुछौं।

पररचालन उतककृ षटता: पररचयािि उतकृष्टतयाको हयाम्ो खोजी यिरनतर हुनछ। हयामीिे अ्क रूपमया आरूिे व्वसया् गिने 
तररकयाियाई सुियार गिने अवसरहरू खोजछौं।

नवप्रवत्यन: िवपररवतनुि हयाम्ो DNA को ियाग हो। हयामीिे कया्नु गिने तररकयामया बबुधिमयाि, रयाम्ोसँग ग्याहकहरूको सेवया गिने 
त्या Smithfield ियाई रयाम्ो कमपिी बियाउिे सरहत व्वसया्को सब ैपक्हरूमया ि्यँा उपया्हरू खोजीरहेकया छौं।

संरहतया पढदया, तपयाईंिे िगिग प्रत्ेक पषृ्ठमया आवाि उठाउनुिोस!् शबदहरू देख्हुुिेछ। हयामीिे आवयाज उठयाउिे कया्नुियाई सहज 
बियाउि हयामीिे गिनु सकिे सब ैकुरयाहरू गददै छौं र कुि ैपयि व्बतिको ियायग प्रश्न वया यचनतया प्रसतुत गिने बवयिनि तररकयाहरू 
उपिबि गरयाएकया छौं। तपयाईंिे ्ो संरहतयाको पछयारडको किरमया सचूीबधि गररएकया Smithfield िैयतक ह्ियाइि प्र्ोग गरेर 
ियामररहत ररपो न्ु पयि बियाउि सकिुहुनछ। म प्रश्न उठयाएको वया यचनतया ररपो न्ु गरेको बवरूधिमया तपयाईंियाई प्रयतकयार यगररिे छैि 
ििी प्रयतज्या गदनुछु। 

तपयाईं Smithfield ियाई हयामी सबजैियाियाई कयाम गिनु गवनु ियागि सकिे स्यािमया रयाखे् कया्नुमया मसँग सयामेि हुि ुहुिेछ िनिे 
कुरयामया म आश्वसत छु। 

Shane Smith 
SMITHFIELD FOODS INC  
को अध्क् त्या प्रमखु कया्नुकयारी अयिकयारी 
।
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परिचयात्मक पत्रपररच्य

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

Smithfield मया, हयामी हयाम्ो व्वसया्को सबै पक्हरूमया सरह कयाम गिनु 

प्रयतबधि छौं। सही कयाम गिुनुको अ्नु हयाम्या कयामहरू गिनुको ियायग हयामीमया 

िरोरया गिने ती व्बतिको सववोतम रहतमया कया्नु गिुनु हो: हयाम्या ग्याहक, 

हयाम्या सह-कममी, हयाम्या िगयािीकतयानु र जितया। ्सको अ्नु हयामीिे आफिो 

पररवयारियाई सो कयामको बयारेमया िनि वया हयाम्ो स्यािी् समयाचयारमया  

प्रकयायशत िएको हेिनु िजजजत हुिे कुि ैपयि कया्नु गिनुहुदैंि। ्सको अ्नु 

एक-अकयानुप्रयत र Smithfield िनदया बयारहर अखणडतयाकया सया् कयाम गिुनु हो। 

उहयँाहरूिे पदियाई ध्याि िरदइ हयामी प्रत्ेककया ियायग सही कया्नु ियागू 

गिनु आवश्क हुनछ। कुि ैपयि कमनुचयारीको कया्नुहरू – रयाम्ो वया िरयाम्ो 

– िे कमपिी र प्रत्ेक कमनुचयारीहरूमया प्रयतबबमब गिनु सकछ। हयामी सही 

कयाम गिनुकया ियायग एक अकयानुप्रयत जजममेवयार छौं। ्सिे उचचतम िैयतक 

मयािदणडहरूमया समपनुर सयाझया गररएकयाियाई प्रयतबबजमबत गछनु। 

व्वसया्को Smithfield आचयार-संरहतया र िीयत संगठि जसिे रोकस सयाझया 

गदनुछ। ्सिे त्ो अवश्याियाई व्याख्या गछनु जहयँा हयामीियाई सही कया्नु गिनु 

बोियाइनछ। संरहतया प्रयतबबजमबत कयािूि त्या यि्महरूमया समयावेश िएकया 

यसधियानतहरू त्या उदयाहररहरू जिु हयाम्ो व्वसया्मया ियागू हुनछ। हयामीिे 

दवु ैपत् र कयाििूकोको तयातप्नुको आज्या पयाििया गिनु र हयामीिे िैयतक 

व्यावसयाय्क अभ्यासहरूको ियायग हयाम्ो कतनुव्हरू अयिकतम ध्यािसँग  

गिनु महत्वपरूनु हुनछ। 

प्रत्ेक कमनुचयारीहरूियाई यतिीहरूिे पढेकया व्यावसयाय्क आचररको संरहतया र 

िीयतको Smithfield कोडको क्िमया हसतयाक्र गिनु अिरुोि गिुनुपछनु र कोड 

सरहत परूनु अिपुयाििमया कया्नु गररिेछ। हयाम्ो कतनुव् सरह कया्नु गिने हो, 

्द्यबप, कोड पढेर समयाप्त हुदैँि। हयामीिे ्सियाई परूया गिने अपेक्या गरेकया छौं। 

अरहिे, परहिे िनदया िेरै, जितयािे हयाम्ो शबद त्या कया्नुहरूमया ध्याि 

रदनछि।् हयामीिे कमपिीियाई सि ैसरह कया्नु गिने कमपिीको रूपमया गरिया 

गरेको ्याहया पयाउि चयाहयानछौं। तपयाईंसँग कुि ैपयि पररजस्यतमया सरह कया्नु 

गिने िनिकुो अ्नु के हो िनिे प्रश्न छ वया तपयाईंिे हयामी मध्े कोरह पयि 

संरहतया अिुसयार चलिे हयाम्ो कतनुव्मया असरि हुि सकछौं िनिे सोचिहुुनछ 

ििे, तपयाईंसँग ्ो पृष्ठमया व्याख्या गररए अिुसयार आवाि उठाउनुिोस!्

उतिरदयाय्तव छ। Smithfield िे कयाम गिने वयातयावररमया कमनुचयारीहरूियाई 

सहज र आवाि उठाउन! प्रोतसयाहि महससु गरयाउिकया ियायग प्र्यास गछनु, 

मद्दत र सरोकयारहरू समबनिी प्रश्नहरू उठयाउिकया ियायग अिरुोि गिुनुहोस।्

नतैतक तनण्य्य सलनटे 

हयामीिे ्ो अिवुतमी मयात् ििएर, िैयतकतया हुिे आरू र हयाम्ो कमपिीमया 

गररएको िगयािी हो ििी बवश्वयास गछछौं। हयामीिे (संरहतया अिपुयािि) गिने 

िएकयािे मयात् ििई (िैयतक आचरर) गिुनु सही कुरया िएकयािे उति कया्नुहरू 

गरेर आचररकया दयाय्तवहरूियाई उतकृष्ट रूपमया कया्म रयाख् सकछौं। 

्ो िक््को सम्नुिमया, कया्नु गिने वया िगिने ििी यिरन्ु  गिुनुअयघ यिमि 

प्रश्नहरू बयारे बवचयार गिुनुहोस:्

्ी प्रत्ेक प्रश्नहरूमया तपयाईंिे सपष्ट रूपमया ''होइि'' िनिे जवयार िरदँदयासमम, 

तपयाईंिे बवचयारयािीि रयाखी सुझयाव यििपुछनु वया कोसनु पररवतनुि गिुनुपछनु। 

तपयाईंियाई प्रश्नमया रक््याकियापको कुि ैपयि पक्मया असहज महससु िएमया, 

आवाि उठाउनुिोस!् आफिया सरोकयारहरूियाई वेवयासतया िगिुनुहोस।्

कटे  ्यो का्य्य गैर-कानूनी छ?

कटे  का्य्य गैर-कानूनी छ?

• ् सिे ियागू्ोग् कयाििू वया यि्मिियाई 

उलिङघि गछनु?

• के ्ो बेइमयाि वया अबवश्वसिी् छ?

• ् ो Smithfield मयाि वया िीयतहरूमया  

असमयाि छ?

• मेरो ियायग कया्नु गिुनु वया कया्नुमया असरि  

हुि ुअिुयचत हुिे छ? 

• के ्सिे कमपिी वया मियाई कमजोर 

जस्यतमया रयाखछ?

• के ्सिे रहतको द्वनद्व यसजनुिया गछनु?

• ् ो असरुजक्त, अपमयािजिक वया बेइमयािी छ?  

• ् ो सयावनुजयिक िएमया मैिे बवचयार गिुनुपछनु?

का्य्यवािीलटे Smithfield वा अ््य 
व्यन्तिरूलाई िानी पुर ््याउन स्छ?
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समस्या ररपोहट्यङ र प्रचार

आवाि उठाउनुिोस!् हरेक कमनुचयारीको अयिकयार र दयाय्तव वरनुि गिनु ्स संरहतयामया 

व्वस्यापिियाई कुि ैपयि सीमयंारकत मयापदणडहरू परूया िहुिे व्वहयार बयारे िनि हयामीिे 

प्र्ोग गिने शबद हो।

कुि ैपयि Smithfield िीयत वया प्ररक््या वया कुि ैपयि कयािूि, Smithfield मया ियागू हुिे िीयत 

वया यि्मको समियाबवत उलिङघि बयारे तपयाईं कुि ैपयि सम् सचेत बनिु हुनछ, ्सियाई 

तरुुनतै ररपो न्ु गिने तपयाईंको दयाय्तव हो। कुि ैशंकयामया हुिहुुनछ ििे प्रश्नहरू सोधिुहोस।् 

समियाव् गैर- अिपुयािि वया अिैयतक सञचयािि ररपो न्ु गिनु असरि िएमया समस्याियाई 

खरयाब बियाउि सकछ, यिरनतरतया रदि अयि्यमत सञचयाििको अिुमयत रदिहुोस ्र कुि ै

पयि क्यत ममनुत गिनु ्सियाई ्प अप्ठ्यारो बियाउिुहोस।्

1. िेरैजसो सरोकयारहरू समबोिि गिने परहिो चरर ििेको तपयाईंको सपुररवेक्क वया 

स्यािी् मयािव संसयाििहरूसँग कुरया गिुनु हो। तपयाईंिे सनतोरजिक प्रयतरक््या प्रयाप्त 

गिुनुिएि ििे वया ्स ैक्ममया तपयाईं मदु्दया उठयाउि असजजिो महससु गिुनुहुनछ ििे, 

तपयाईंिे अन् चररहरूमया अगयारड बढिुहोस।्

2. ्स संरहतयाको पयछलिो किरमया सचूीबधि गररएकया, तपयाईंको स्यािी् आचयारिीयत 

ह्ियाइिमया रोि गिुनुहोस।् ह्ियाइिहरू बवश्वसिी् छि ्र ियामररहत तररकयामया 

समम गिनु सकिे ििी रोि गिुनुहोस,् रोिको जवयार रदिे अपरे्रियाई तपयाईंिे 

्प जयािकयारी उपिबि गरयाएतया पयि, हयामी त्सिनदया रयाम्ो तपयाईंको समबोिि 

गिनु सकछौँ ह्ियाइि मयारनु त प्रयाप्त गरेको ्स संरहतयाको सब ैररपो न्ु गररएकया 

उलिङघिहरू अिसुनियाि गररएकया छि।्

3. तपयाईंको स्यािी् Smithfield कयािूिी बवियाग वया ्स संरहतयामया सनदयिनुत एक 

अन् अिपुयाििकया संसयाििहरूको सदस्सँग कुरया गिुनुहोस।्

हयामी तपयाईंिे संरदगि गित कया्नुको बयारेमया बियाउि ुहुिे कुि ैपयि ररपो न्ुियाई कयाििू 

अनतगनुत वया अन््या त्थ्हरू र पररजस्हरू रदइएको खणडमया हयामीियाई त्सको 

गिनु अिमुयत रदइएको हदसमम गोपिी् रयाखे् छौं, Smithfield िे सरोकयारहरू उठयाउि, 

दवु्नुवहयारको बयारेमया रयाम्ो यि्तिे ररपो न्ुहरू बियाउि वया अिुसनियािको ियागको रूपमया 

जयािकयारी प्रदयाि गिनुकया ियायग कुि ैपयि व्बतिको बवरूधि प्रयतशोि सहि गिने छैि।् सब ै

समस्याहरू सयमक्या र मूल्याङकि उप्तुि यिइएको चररहरू अिुसनियाि गिनु, पहँुच  

गिनु र कुि ैपयि उठेकया सरोकयारहरूसँग समयाियाि गररिेछ। 

दवु्नुवहयारमया तपयाईं सयामेि िएमया, कुरया ररपो न्ु गददैमया तपयाईंियाई अिशुयासियातमक कया्नुबया् 

संरक्र गददैि तर ्सिे प्रियाव कम पयािनु सकछ। ररपोर न्ुङ मदु्दयाहरूमया हयामी सबै खिुया 

र इमयानदयार हुि र अिुसनियाि गिनु र त्सियाई समयाियाि गिने प्र्त्नहरूमया सहकया्नु गिनु 

अपेक्या गछछौँ ।

"राम्ो तन्यत" भनटेको कटे  िो?

"रयाम्ो यि्त" िनियािे इमयानदयारीपवूनुक र खरयाब अयिप्रया् 

बबिया कया्नु गिुनु हो। रयाम्ो यि्तिे तपयाईंिे सरोकयार ररपो न्ु 

गरेमया, तपयाईंिे व्वहयार प्रदशनुि गररएको बवश्वयास गिुनुहुनछ, 

तपयाईंिे सत् जयािकयारी उपिबि गरयाउि ुहुनछ, र तपयाईंिे 

Smithfield वया अन्ियाई अियावश्क हयािी िपु्यानुउिे 

अयिप्रया्िे गिुनुहुनछ। 

मटेरो ववशवासतन्यता संरक्क्षत िुनटेछ ''कानून भएको िदसमम 
िामीलाई अनुमतत हदइ्छ” भ्नालटे कटे  बुझि्छ?

तपयाईंको बवश्वयासयि्तया संरक्र गिनु तपयाईंिे समियाव् 

गित गरेको ररपो न्ु गरेमया केही हयामीिे गमिीरतयापूवनुक 

यिनछौं। हयामीिे तपयाईंको परहचयाि खुियासया गिनु आवश्क 

परेमया, जसत ैकयाििूद्वयारया तपयाईंको परहचयाि खुियासया गिनु 

हयामी बयाध् िएमया मयात् हयामीिे तपयाईंको परहचयाि खुियासया 

गिनेछौँ।

मलाई थािा छ कक मटेरो एक सि-कममीलटे Smithfield 
नीततको गमभीर उललङगन प्रततबदि गनु्यभएको छ र 
तन्यम तोडनुभएको िुन स्छ। त्यस ररपोहट्यङलटे मटेरो सि-
कममीलाई तनकालनटेछ भनी म धचन्तत छु। कटे  मलाई थािा 
भएको मलैटे ररपोट्य गनु्यपननेछ?

हो, तपयाईंियाई ्याहया िएको उलिङघिको बयारे तपयाईंिे ररपो न्ु 

गिुनुपिनेछ। तपयाईंको ररपो न्ुिे कया्नुस्ि अवरोि गछनु र 

संिगि मयायिसहरूको ियायग गमिीर परररयामहरू हुनछि ््ो 

ध्याियाकरनुर हुि प्रयाकृयतक छ। तर समियाव् दवु्नुवहयारको 

अिमुयत रदँदै जयँाच हुि िरदि छोडेमया ्प हयािी पु्यानुउि 

सकछ र बवबति्, प्रयतष्ठयातमक र अिुवतमी अिुसनियािको 

कयाििूी परररयामहरू ्प गमिीर बियाउँछ। सरुुमया 

समस्याहरू परहचयाि गिनु र समबोिि गिनु ्ो अत्नतै 

कम अवरोिपरुनु छ। 

आवाि उठाउनुिोस!्

पररच्य
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परिचयात्मक पत्र

व्यविारको व्यवसथा मानकिरू

हयाम्ो कपवोरे् िेततृवको ियाग, व्वस्यापक िएकया वया अन् कमनुचयारीको यिरीक्र गिने 

व्बतिहरूमया ्ो संरहतयामया रहिे बवशेर जजममेवयारी हुनछ। सरोकयारहरू उठयाउिको ियायग 

कमनुचयारी अगयारड आउँदया व्वस्यापि प्रया्: समपकनु को परहिो बवनद ुहुनछ। व्वस्यापि 

जस्यतमया िएको कोही व्बतििे ध्यािपूवनुक सनुि र सही तररकयािे प्रयतरक््या जियाउि 

संक्परूनु हुनछ।

तपयाईंिे यिरीक्र र िेततृव गिुनुिएकया व्बतिहरूिे तपयाईंको व्वहयार हेरररहेकया हुनछि।् 

िैयतक िेततृवको रूपमया तपयाईंको उदयाहररिे Smithfield को आचयार-संरहतया र अिुपयाििको 

संसकृयत हयामीिे गिने कुि ैपयि कुरयाहरू िनदया बढी बयि्ो हुिे छ।  तपयाईंसँग आरूिे 

यिरीक्र गरेकया व्बतिहरूको संरहतयाको अिुपयाििियाई र हयाम्या कमनुचयारीिे अनतरक्नु ्या गिने 

रेस्ो पक्हरू हयाम्या िीयत र कया्नुबवयिहरूप्रयत सचेत छि ्र त्सको अिपुयािि गरेकया छि ्

ििी सयुिजचित गिने जजममेवयारी पयि हुनछ।

तपयाईंिे कमनुचयारीकया सरोकयारहरू कसरी प्रयाप्त र समयाियाि वया एसकयािे् गिने िनदया केही 

व्वस्यापिकया जजममेवयारीहरू ्प महत्वपूरनु छि।् कमनुचयारीिे तपयाईंियाई सरोकयारहरू ररपो न्ु 

गदयानु, यिमि गिुनु तपयाईंको दयाय्तव हुनछ: 

• ्ी सरोकयारहरू सनुिे र मलू्याङकि गिने, 

• पररजस्यतहरू अनतगनुत उप्तुि िएमया यतिीहरूियाई समयाियाि गिने र 

• उिीहरूिे प्रोमप् प्रयाप्त गरेकया छि ्ििी सयुिजचित गिनु आवश्क रूपमया यतिीहरूियाई 

एसकयािे् गिने र मयािव संसयाििहरू वया Smithfield कयाििूी बवियाग जसतया 

प्रकया्नुहरूबया्, ्प यसयि्र व्वस्यापक वया दवुबैया् उप्ुति ध्याियाकरनुर रदिे। 

कमनुचयारी वया आचयारिीयत ह्ियाइिमया उिीहरूकया समस्याियाई सहजै सनदिनु िगिुनुहोस।्  

समस्या यि्नत्रमया छ र सही मयायिसहरू ्सबयारे सचेत हुिहुुनछ ििी सयुिजचित गिने 

जजममेवयारी यििुहोस।् 

मसँग मटेरो सपुररवटेक्षक बारटे सरोकारिरू 
भएमा मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

उ: तपयाईंको सुपररवेक्क बयारे तपयाईंसँग 

सरोकयारहरू िएमया वया कुि ैपयि कयाररिे 

सपुररवेक्कसँग ररपो न्ु गिनु असहज महससु 

गिुनुहुनछ ििे, तपयाईं अन् व्वस्यापकसँग 

िनि वया Smithfield कयािूिी बवियागको 

सदस्, वया तपयाईंिे आचयारिीयत ह्ियाइि 

प्र्ोग गिनु सकिहुुनछ।

मटेरो ववचारमा सि-कममीलटे कोर उललङ्घन 
गनु्यभएको छ र कानून पतन िुन स्छ। म 
सिी काम गन्य र आवाि उठाउन चाि्छु 
तर मलैटे त्यसो गरटे भनटे म आफनो िाधगर 
गुमाउन स्छु भनी धचन्तत छु। मलैटे कटे  
गनु्यपछ्य?

आवाि उठाउनुिोस!् Smithfield िीयतिे 

सरोकयार उठयाउि वया रयाम्ो यि्तिे 

दवु्नुवहयारको ररपो न्ु गिनुकया ियायग कुि ैपयि 

व्बतिको बवरूधिमया प्रयतशोिियाई यिरेि गछनु।

कमपनीलटे मलाई प्रततशोिबाट कसरी बचाउन  
स्छ?

Smithfield िे प्रयतशोिकया सब ैअयि्ोगहरूको 

अिसुनियाि गिने छ र सिंगि व्बतिहरू र 

रोजगयारको यििमबिमया अिसुनियाि गिने छ।

पररच्य

आवाि उठाउनुिोस!्
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तपयाईंियाई अिुयचत वया अिैयतक िएको शंकया ियागिे केही कुरया देख्ुहुनछ ििे, तपयाईंसँग आवाि उठाउनटे उतिरदयाय्तव हुनछ। त्सो गरेर, तपयाईंिे 

समियाबवत हयायिकयारक अवस्याियाई सिुयार गिनु आवश्क पिने जयािकयारी उपिबि गरयाउि सकिुहुनछ। अवस्या तपयाईंिे आवाि उठाउन आवश्क 

पिने खयािको छ वया छैि िनिे कुरयामया तपयाईं यिजचित हुिहुुनि ििे आरैियाई यिमि प्रश्नहरू सोधिुहोस:्

 1.   कया्नु कयािूिी छ?

 2.   कया्नु िैयतक छ?

 3.   Smithfield व्वसया् आचयार संरहतया र आचयारिीयतसँग कया्नु अिकूुि छ?

 4.   कया्नु कयािूिी र िैयतक छ?

 5.   कया्नु सयावनुजयिक िएमया मियाई सहज हुनछ?

 6.   के म ्ो मेरो ियायग गिनु चयाहनछु?

 7.   कया्नु मेरो पररवयार, सह-कममी र Smithfield शे्रििीहरूद्वयारया सकयारयातमक रूपमया कय्त हुिे छ?

कुन ैपतन प्रशनिरूको िवाफ ''िोइन'' भ्नटे आएमा, तपाईंलटे आवाि उठाउनुपछ्य ! र मददतका लाधग अनरुोि गनु्यपछ्य !

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

पररच्य
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परिचयात्मक पत्रिाम्ा ग्ािकिरू

िाम्ा ग्ािकिरू
उतपादन गुणसतर

हयाम्या ग्याहकहरू त्या हयाम्या आफि ैपररवयार िगया्तकया ग्याहकहरूिे हयामीिे सरुजक्त, सवस्कर 

त्या सही तररकयािे िेबि िगयाइएको खयाद्य डेयििर गछछौं ििी हयामीमया बवश्वयास गरररहिुिएको 

छ। Smithfield को सबुविया त्या उतपयादिहरू सं्ुति रयाज् कृबर बवियागद्वयारया प्रबनि गररएको 

कयािूि त्या यि्महरूसँग र खयाद्य सरुक्या, गुरसतर र िेबयिङसमबनिी अन् रयाष्ट्रमया िएकया 

समयाि यिकया्हरूसँग समबजनित छि।् हयामीिे कया्नुनव्ि गरेकया ्ी आवश्कतया र प्ररक््याहरू 

परूया गरेकया छौं ििी सयुिजचित गिनुकया ियायग कमनुचयारीहरूको स्याि र हयाम्या आवश्कतया र 

प्ररक््याहरूसँग समबजनित जजममेवयारीहरूसँग उप्तुि हुिे खयािकया कमनुचयारीहरूियाई प्रयशक्र प्रदयाि 

गदनुछौं। ्ो प्रयशक्रियाई गमिीरतयापूवनुक यिि र मेहितकया सया् ती प्ररक््याहरूियाई ियागू गिनु 

महत्वपरूनु हुनछ। 

खयाद्य सुरक्या त्या गुरसतरको जजममेवयारी हयामी सबैमया हुनछ। 

तपयाईं खयाद्य सरुक्यासँग समबजनित कुि ैपयि समस्याहरू वया सरुक्या, गुरसतर वया िेबयिङसमबनिी 

हयाम्ो प्ररक््याहरूको उलिंघिकया बयारेमया सयावियाि हुिहुुनछ ििे, आवाि उठाउनुिोस!् तरुुनतै आफिो 

सुपरियाइजरियाई बतयाउिुहोस् वया ्ो संरहतयामया व्याख्या गररएको अन् कुिै पयि आवाि उठाउनटे 

उपकररहरू प्र्ोग गरी यतिीहरूियाई समयाियाि गिुनुहोस।्

इमा्दार बबक्रीको अभ्यासिरू

Smithfield हयाम्या सब ैग्याहकहरूसँग इमयानदयार र यिषपक् समझौतयाहरू गिनुमया अत्नत ैप्रयतबधि 

छ। हयामी भ्यामक वया कप्परूनु बवज्यापि वया बजयारीकररकया अभ्यासहरूमया संिगि हुिे छैिौं। हयाम्ो 

बवज्यापि वया बजयारीकररकया सयामग्ीहरूिे अिकूुि कयािूिहरूसँग अिपुयािि गिने छ। हयामीिे हयाम्ो 

उतपयादिहरू र ती प्रयतसपिमीहरूको समबनिमया गरेकया दयाबीहरू ठोस त्थ्मया आियाररत हुिपुछनु र 

कयागजयातीकरर गररएको हुिपुछनु। गित वया भ्यामक बवज्यापििे हयाम्ो ियायग गमिीर कयािूिी त्या 

व्यावसयाय्क समस्याहरू यसजनुिया गिनु सकछ। हयामी गुरसतर र मलू्को आियारमया यिषपक् रूपमया 

प्रयतसपियानु गछछौं ्याद रयाख्हुोस।् तपयाईंसँग Smithfield को कुि ैपयि बबक्री वया बजयारीकररकया 

अभ्याससँग वया हयाम्ो व्वसया्कया कुि ैपयि सयाझेदयार वया प्रयतसपिमीसँग समबजनित प्रश्न वया 

सरोकयारहरू िएमया, Smithfield कयािूिी बवियागको सदस्ियाई समपकनु  गिुनुहोस ्वया ्ो संरहतयामया 

उजलिजखत संसयाििहरू प्र्ोग गरेर आवाि उठाउनुिोस!्

मटेरो प्रशोिन लाइनमा भएको कुकरलटे 145˚ 
समम उतपादन ताप गन्य मातन्छ। मलैटे 
थममोसटटेट ररडरङ 120˚ मात्र िो भ्नटे कुरालाई 
मात्र ख्याल गरटेको छु। ्यसलटे थममोसटटेटमस 
समस्या िुन स्छ। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

समस्या समयाियाि गिनु आफिो सुपररवेक्कियाई 

सतकनु  बियाउिहुोस ्र कया्नुबवयिहरू पयाििया 

गिुनुहोस।् तपयाईंिे ्ो तररकयािे समस्या 

समयाियाि गिनु सकिुहुनि ििे, आवाि 

उठाउनुिोस!् ्स संरहतयामया संसयाििहरूको 

प्र्ोग गिने। 

 

मलैटे बबक्रीिरूमा काम गछु्य। मटेरो व्यवसथापकलटे 
िामीलटे िाम्ा प्रततसपिमीिरूमध्यटे एउटा 
प्रततसपिा्य तछटटै व्यवसा्यबाट बाहिर िान 
स्निुु्छ भनी ग्ािकिरूलाई बताउँछौ भ्नटे 
चािनुिु्छ। मलैटे िततस्दो तछटो बताउन 
स्छु, उिाँसँग ्यसको आिारको लाधग कटे िी 
िँुदैन। ्यो िामीलटे सरुु गनने छौं भ्नटे िलला 
िो। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

आवाि उठाउनुिोस!् प्रयतसपिमी बयारे गित 

जयािकयारी रैियाउि ुगित हो। ्ो जयािकयारीकया 

ियायग कुि ैयिषपक् आियार छैि ििे, हयामीिे 

्सियाई दोहोर ्् याउि ुपददैि। 

खयाद्य सुरक्या, गुरसतर वया सही िेबयिङ हयाम्ो सबैिनदया उचच दयाय्तवहरू हो। 

यतिीहरू हयाम्ो प्रत्ेक ग्याहकसँग िएको बवश्वयासको आियारितू समझौतयाको ियाग 

हो। तपयाईंिे ्ी दयाय्तवहरूमया हयाम्ो ियावपूरनु प्रयतबधितया सयाझया िगरेमया, Smithfield 

तपयाईंको ियायग होइि।

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

आवाि उठाउनुिोस!्
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िाम्ो Smithfield पररवार
सरुक्या मखु् ध्याियाकरनुर हो र त्समया एक-अकयानुको रक्या गिने कया्नु समयावेश हुनछि।्  

हयामीिे हयाम्ो सवयास्थ् त्या सुरक्याकया प्ररक््याहरूको पयाििया गररएको छ िनिे कुरया सयुिजचित  

गरेर िौयतक क्यत हुिबया् एक-अकयानुको सरुक्या गछछौं। हयामीिे कया्नुस्िमया िेदियाव र उतपीडि 

रोक्याम गरेर एक-अकयानुको सरुक्या गछछौं। हयामीिे ्ी मयापदणडहरू उलिङघि गिने कुि ैपयि  

व्वहयार सहि गददैिौं।

ठटेकटे दार िाम्ो सवुविामा करा टोपी वा सुरक्षा 
िाननेस बबना उचच स््याफोलरमा काम 
गरररिनु भएको छ। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

हयाम्ो सबुवियाहरूमया िएकया ठेकेदयार र 

आगनतकु िगया्त सबै व्बतिहरूिे 

हयाम्या सरुक्या प्ररक््याहरूको अिुपयाििया 

गिुनुपछनु। आवाि उठाउनुिोस!् र आफिो 

सपुरियाइजरियाई बतयाउिहुोस ्वया ्ो संरहतयामया 

उजलिजखत संसयाििहरू प्र्ोग गिुनुहोस।्

मटेरो धचककतसकलटे मलाई साइनस संक्मण 
कम गन्यको लाधग पसलमा सनिल ैकक्न 
पाइनटे औषधििरू सलन सिुाव गनु्यभ्यो। 
औषधि सलनटे बटेलामा, मटेससनरी सञचालन 
गनु्य िँुदैन भ्नटे चटेतावनी लटेबलमा समावटेश 
िु्छ। मलैटे काममा फोक्य सलफट चलाउँछु।  
मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

तपयाईंिे आफिो सपुरियाइजर त्या 

तपयाईंको स्यािी् मयािव संसयाििहरूको 

व्वस्यापकियाई सयूचत गरयाउिपुछनु। 

रोकनु यिफ् पररचयािि गदयानु तपयाईंको 

सरुक्याियाई हयायि पुर ्् याउि सकिे औरयि 

यिँदया, तपयाईंको ियायग अन् कयामहरू  

यिरदनुष्ट गिनु सरकनछ। 

हयामी कया्नुरदिको अनत्मया हयामी आउँदया िए जबतिकै सवस् आफिो पररवयार त्या सया्ीहरू कहयँा घरमया जयाि सकछौं िनिे कुरया सयुिजचित गिनु हयामी 

सबिेै आफिो ियागको कया्नु गरौं।

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

आवाि उठाउनुिोस!्
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सवास्थ्य तथा सुरक्षा

हयामी कमनुचयारी सवयास्थ् त्या सरुक्याको ियायग हयाम्ो उद्योगमया मयापदणड से् 

गिने िक्् रयाखदछौं। हयाम्या सञचयाििहरू सवयास्थ् त्या सरुक्या कयाििू र 

यि्महरू र हयाम्ो आफिै िीयतहरूसँग समबजनित छि।् हयामीिे आफिो कयाम 

र स्याहरूसँग समबजनित आश्कतयाहरूसँग उप्ुति हुिे खयािकया कमनुचयारीियाई 

प्रयशक्र प्रदयाि गदनुछौं। हयामीिे ्ो प्रयशक्रियाई गमिीरतयापूवनुक यिि र 

हयाम्ो सवयास्थ्, सरुक्या र संरक्रकया कया्नुबवयिहरूको पयाििया गिनु महत्वपरूनु 

हुनछ। हयाम्या कया्नुबवयिहरू कमनुचयारीहरू र हयाम्या सुबवियाहरूमया िएकया अन् 

व्बतिहरूमया ियागू हुनछ। 

कमनुचयारीहरूिे आफिो स्यािको सुरक्या पेशेवर वया कपवोरे् सरुक्या 

कयामनुचयारीसँग सवयास्थ् त्या सरुक्यासमबनिी सरोकयारहरू उठयाउि सकछि।् 

तपयाईंिे सरुक्याकया कया्नुबवयिहरू उलिङघि गिने वया अन््या खतरया उतपनि 

गिनु सकिे संरहतया देख्िु्ो ििे, तपयाईंिे ्ी मध्े एउ्या संसयाििको  

तरुुनतै आवाि उठाउन! वया Smithfield िैयतक ह्ियाइि सरहत ्ो  

संरहतयाको आवाि उठाउनुिोस!् Smithfield आचयारिीयत ह्ियाइि सरहत,  

्ो संरहतयाको खणड।  

पदाथ्यको दवु्य्यसन

हयामी एक ियागू औरि र मरदरया मुति कया्नु वयातयावररमया छौं। ियागूऔरि वया 

मरदरयाको प्रियावमया कया्नु गिनु आउिे कमनुचयारीहरू आरै र अन् कमनुचयारीियाई 

जोजखममया पयािनु सकछि।् सब ैकमनुचयारीहरू Smithfield समपबतिमया हँुदया र 

उिीहरूिे कयाम गिने कुि ैपयि सम्मया ्ो मयापदणड उिीहरूमया ियागू हुनछ। 

अवश्, हयामी कयाम वया कमपिीको समपबतिमया हँुदया गैरकयाििूी औरयिहरूको 

कबजया, बवतरर, बवक्री वया उतपयादि सहि गिनेछैिौं।

तपयाईंियाई ियागूऔरि वया मरदरयाको समस्या िएमया, तपयाईंको ियायग 

मद्दत उपिबि छ; कृप्या आफिो ियाि प्याकेजको सनदिनु यििहुोस ्वया 

सहया्तया र गोपिी् यसरयाररसको ियायग आफिो स्यािी् मयािव संसयािि 

व्वस्यापकियाई समपकनु  गिुनुहोस।् तपयाईंसँग ्स िीयतको समबनिमया 

प्रश्नहरू छि ्ििे वया अकवो कमनुचयारीिे मयाय् व्याख्या गररएको मयापदणडहरू 

उलिङघि गरेको हुि सकछ िनिे सोचिुहुनछ ििे, आवाि उठाउनुिोस!्

मानव अधिकारिरू

हयामी मयािव अयिकयारकया सरुक्या र उतकरनुमया प्रयतबधि छौं। हयाम्ो व्वसया्ियाई 

िैयतक र जजममेवयार शिैीमया सञचयािि गिने ियागको रूपमया, हयामी यिमि 

हयाम्ो बवश्वव्यापी सञचयाििमया ियागू्ोग् िीयत त्या कया्नुबवयिहरू अनतगनुत 

कयाम गददैछौं:

• समयाि अवसर त्या बवबवितया प्रवधिनुि गिुनुहोस।्

• हयाम्या कमनुचयारी, हयाम्या समदुया् त्या हयाम्ो वयातयावररको सवयास्थ्, 

सरुक्या र कल्यारमया संरक्र गिुनुहोस।्

• कया्नुस्िमया दवु्नुवहयार र रहंसया यिरेि गिुनुहोस।्

• प्रयतसपियानुतमक ज्यािया र ियािहरू िुतियािमयारनु त र सवतनत् रूपमया 

संबधि गिनु र उहयँाहरूिे छिो् गरेमया सयामूरहक रूपमया बयागनेि गिनुमया 

हयाम्या कमनुचयारीहरूियाई जयारी रयाख्।

• हयाम्या सञचयाििहरूमया वया हयाम्या ती ठेकेदयाहरूकोमया बयाचचया, बिपवूनुक 

र बयाध् मजदरुको प्र्ोग गिने िगया्त मयािव अयिकयारको 

दरुुप्ोगहरूकया ियायग शनु् सहिशीितया िएको। तपयाईं कुि ैपयि 

मयािव अयिकयारकया दवु्नुवहयारबयारे जयािुहुनछ ििे, आवयाज उठयाउिहुोस!्

मयािव अयिकयार जयारी गिनु र उिीहरूियाई अगयारड बढयाउिको ियायग कसरी 

कयाम गछनु िनिे बयारे ्प जयािकयारीको ियायग, हयाम्ो मयािव अयिकयार िीयतको 

सनदिनु यििहुोस।्

तपयाईंियाई दवु्नुवहयार गररएको छ वया अकवो कमनुचयारीियाई 
दुव्नुवहयार गरेको देख्ुिएको छ ििे, आवाि 
उठाउनुिोस!् एक सपुररवेक्क, आफिो स्यािी् मयािव 
संसयािि प्रबनिकियाई बतयाउिुहोस् वया आवाि उठाउनुिोस ् 
मया उलिेख गररएको अन् कया्नु गिुनुहोस।् Smithfield 
आचयारिीयत ह्ियाइिियाई रोि गिने सरहत, ्ो 
संरहतयाको खणड।

•   बवयिनि जयाती, यिङग, िमनु, पषृ्ठिूयम आरदको समबनिमया सवयागत र सममयाि गिुनुहोस।् 

•   तपयाईंको कया्नुमया िएकया अन् कमनुचयारीको सममयाि गिुनुहोस।्  •   हयाम्या सबुवियाहरूियाई ियागू पदया्नुको दरुुप्ोगबया् मतुि गिनु आफिो िूयमकया यिियाउिहुोस।्

सिी का्य्य गनु्यिोस ्
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वववविता र समान रोिगार

Smithfield िे हयाम्ो समदुया्हरूियाई प्रयतबबजमबत गिने बवबवि कया्नुबिियाई आकबरनुत  

गिने, प्रयशक्र रदिे र कया्म रयाखे् प्र्यास गछनु। हयामीिे कमपिीकया बवसततृ, सकयारयातमक  

र कया्नुसमपयादि उनमखु संसकृयत कया्यानुनव्ि गिने प्र्यास गछछौं। बवयिनि कया्नुबि हुियािे  

यिनि-यिनि दृबष्टकोरबया् ियािहरू प्रयाप्त गिनु अिमुयत रदनछ र हयाम्ो बवश्वव्यापी 

प्रयतसपियानुतमकतयाियाई बयि्ो बियाउँछ। 

Smithfield समयाि अवसर रदिे रोजगयारदयातया हो। हयामीिे वरनु, रङ, िमनु, जयायत्तया वया रयाबष्ट्र् 

मिू, यिङग, िैजङगक झुकयाव, दवुनुितया, िे्ेरि जस्यत वया कुि ैअन् संघी् कयािूिद्वयारया संरजक्त 

कुि ैपयि कमनुचयारी वया आवेदकियाई िेदियाव गददैिौँ। अयतररतिमया, ्ोग् रोजगयारी कयािूिहरूसँग 

अिपुयािि, जसत ैकया्नु प्रमयारीकरर कयािूि, हयाम्ो कया्नुबिको अखणडतया र जस्रतया कया्म 

रयाख्कोियागी महतवपूरनु छ।

तपयाईंिे आरूियाई केही कुरयाको बवरूधि िेदियाव गररएको जसतो महससु गिुनुहुनछ ििे, अन् 

कुि ैव्बति िेदियावको यशकयार िएको कुरया बवश्वयास गिुनुहुनछ ििे वया Smithfield को िेदियाव-

बवरोिी िीयत बयारे प्रश्न िएमया, आवाि उठाउनुिोस!् व्वस्यापिमया आफिो ततकयाि सपुररवेक्क, 

आफिो स्यािी् संसयािि व्वस्यापक वया अन्सँग कुरया गिुनुहोस।् तपयाईंिे सपुररवेक्क वया 

व्वस्यापकसँग कुरया गदयानु असहज महससु गिुनुहुनछ ििे, आवाि उठाउनुिोस ्मया उलिेख गररएकया 

संसयाििहरू प्र्ोग गिुनुहोस।् Smithfield आचयारिीयत ह्ियाइि सरहत, ्ो संरहतयाको खणड।

उतपीरन, ्यौन उतपीरन र हिसंा 

हयाम्या कमनुचयारीहरूियाई कया्नुस्िमया ्ौि उतपीडि र रहंसया सरहत उतपीडिबया् मुति िएर कया्नु 

गिने अयिकयार छ। उतपीडि ििेको व्बतिियाई िीचया देखयाउिे, करयाउिे वया अपमयाि गिने व्वहयार 

हो र Smithfield िे ्सकया कुि ैपयि व्वहयार सहि गिने छैि। हयामीिे कुि ैपयि शयारीरीक रुपमया 

हयािी पुर ्् याउिे शयारीररक बिको िमकरी वया प्र्ोग,व्बतिियाई शयारीरीक रुपमया हयािी पुर ्् याउिे डर वया 

अन््या व्बतिियाई करयाउिे पयि सहि गिने छैिौं। उतपीडि र रहंसयाबया् मतुि िएको कया्नुस्याि 

कया्म रयाख्कया ियायग, हयामीिे यिमि कुरयाियाई रोकिुपछनु:

• अियिियाबरत आचयार – कमनुचयारीको जयायत, रङ, यिङग वया िजैङगक परहचयाि, ्ौि 

प्रया्यमकतया, रयाबष्ट्र् मूि, िमनु, उमेर, शयारीररक वया मयाियसक असक्मतया, वंशयारगुतसमबनिी 

जयािकयारी, सेवयायिवतृि सयैिक जस्यत वया अन् कयािूिी रूपमया सरुजक्त बवशेरतयाहरूको 

आियारमया – मौजखक, शयारीररक वदृश्यातमक हुनछ/हँुदैि त्या व्बतिगत रूपमया वया केही 

अन् मयाध्महरूद्वयारया प्रयतबधि हुनछ/हँुदैि।

• जयाती्, प्रजयाती्, ियायमनुक वया ्ौि उपेक्या वया मजयाक।

मटेरो सपुरीवटेक्षकलटे िामीलाई लगातार कराउनु 
भएको छ र आि िाम्ो टोलीको कसलैाई 
िमकाई रिनुभएको छ। िामीमध्यटे कसलैटे 
पतन िाम्ो सपुरभाइिरलटे वासतवम ैिमकरी 
हदनिुु्छ भ्नटे कुरामा ववशवस गरटेका धथ्यौं 
िसतो मलाई लागदैन तर ्यसलटे मलाई 
असिि मिससु गराउँछ। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

Smithfield को कयाम गिने वयातयावरर ि्िीत 

ियारया र कुि ैपयि प्रकयारको िमकरीहरूको 

प्र्ोग िगया्त उतपीडि र रहंसया मतुि 

हुिपुछनु। तपयाईंिे िमकरी वयासतवम ैदइिे छ 

िनिे कुरयाम बवश्वयास िगरेतयापयि, ्सिे 

डर वया सनत्यास यिमत्याउि सकछ र अझै 

पयि हयायिकयारक र अिुयचत छ। तपयाईंको 

कया्नुस्यािमया िमकरीपरूनु ियारया प्र्ोग 

गरर्ो ििे, ्ो संरहतयामया सचूीबधि गररएकया 

संसयाििहरू मध्े एक प्र्ोग गरेर आवयाज 

उठयाउिहुोस!्

आवाि उठाउनुिोस!्
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• आपबतिजिक वया घरृयाजिक पोस्रहरू प्रदशनुि गिने, कयाडनुहरू, क्यािेनडरहरू, कया्ुनुिहरू, यितेि  

यचत्र वया यचत्हरू

• बदमयाशी, अिुयचत ियारया, शयारीररक आक्यामकतया, िडयाई, बवरोिी, ि्िीत पयािने वया अन््या  
रहंसयातमक व्वहयार वया अपमयािजिक र्पपरीहरू

• शयारीररक, मौजखक वया गैर-मौजखक वया यिजखत िए तयापयि कुि ैप्रकयारको िमकरीहरू

• अियावश्क, सवयागत िगररएको, िमकयाउिे वया अपमयािजिक समपकनु , छुिे वया जयािीबुझी  

कसकैो गयतबवयि रोकिे

• ्ौि चयाहियाहरूकया ियायग ्ौि प्रसतयावहरू वया अिुरोिहरू

• ्ौि इशयारयाहरू, ्ौिजन् कुरयाहरू सझुयाव गिने वसतु वया तजसवरहरू प्रदशनुि गिने, सी्ी बजयाउि ु 
र बबरयािो किहरू, अपमयािजिक वया ्ौिजन् र्पपरीहरू गिने, गयािी वया मजयाकहरू र कसकैो 
शयारीररक देखयाव्कया बयारेमया दोहोररएकया र अबप्र् र्परीहरू

• शयारीररक क्यत यिमतयाउिे व्वहयाररक मजयाकहरू वया अन्या्पूरनु शिैीमया कयाम गिने

• अन् कुि ैपयि कया्नुहरू जसिे कमनुचयारीको कया्नुसमपयादिमया अिुयचत रूपिे अवरोि परु ्् याउिे  
वया बयािया पुर ्् याउि

्ो सबै Smithfield कया कमनुचयारीहरूमया र Smithfield मया व्वसया् गिने अन् कोहीमया ियागू हुनछ। ्ो दवु ैकया्नुस्िमया र कया्नुसँग समबजनित सेर्ङहरूमया  
र कया्नुस्ििनदया बयारहरको रक््याकियापहरूमया ियागू हुनछ।

्रद तपयाईंियाई दवु्नुवहयार गररएमया वया अकवो कमनुचयारी (वया हयाम्ो सुबवियाहरूमया अन् कोही) दवु्नुवहयार गररएको देख्ुि्ो ििे वया ्रद तपयाईंिे रहंसयाको  
बयारेमया अध््ि वया रहंसयाको िमकरीहरू देख्िु्ो ििे, आवाि उठाउनुिोस!् एक सपुररवेक्क, आफिो स्यािी् मयािव संसयािि प्रबनिकियाई बतयाउिुहोस ् 

वया आवाि उठाउनुिोस ्मया उलिेख गररएको अन् कया्नु गिुनुहोस।् Smithfield आचयारिीयत ह्ियाइिियाई रोि गिने सरहत, ्ो संरहतयाको खणड।

सि-कममीलटे मलाई बारमबार रटेटका 
लाधग सोधनभुएको धथ्यो। म ्यो सिि 
मान्दन। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

आफिो स्यािी् मयािव संसयािि 

व्वस्यापकसँग कुरया गिुनुहोस ्वया 

्ो कोडमया व्याख्या गररएकया अन् 

संसयाििहरूको प्र्ोग गिुनुहोस।् 

यतिीहरूिे सह-कममीहरूबया् कुि ैपयि 

अियावश्क अयग्महरू समबोिि गिनु 

तपयाईंियाई मद्दत गिनु सकछ। 

आवाि उठाउनुिोस!्
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हयाम्ो हयाम्या दैयिक कया्नु रक््याकियापहरूमया रयाम्ो वयातयावररी् स्ेवयाडनुयसपको यसधियानतहरू समेटि सबैिे कोयशश गिुनु पछनु। व्वस्यापकहरूिे यिमि कुरयाहरू गिनु 

अयतररति तररकयाहरूको समबनिमया उिीहरूको ्ोिीहरूबया् र्पपरीहरू मयागिुपछनु:

• पयािीको उप्गो/रोहोर पयािी घ्याउि,   • रोहोर कम गिनु,

• रोहोर सयामग्ीहरू ररसयाइकि गिनु,   • उजयानु ्प कुशितयाकया सया् प्र्ोग गिनु, र   

• रोहोरको प्रबनि गिने र व्वस्यापि गिने कया्नु सिुयािनु, • प्याकेजजङ घ्याउि।

Smithfield ियाई हयाम्ो कया्नुहरूद्वयारया प्रियाबवत िएकया संसयाििहरूमया उतिरदया्ी स्ेवयाडनुयसप समबपनुत गररनछ। हयाम्ो दृबष्टकोर ििेको वयातयावररी् प्रियावहरू 

घ्याउिमया यिरनतर सुियार ल्याउिु हो। हयामीिे वयातयावररियाई सुरजक्त रयाख् आवश्क संसयाििहरू रदिे छौं र हयाम्ो सञचयाििहरूमया प्र्ोग िएकया जियावरहरूको 

ियायग उयचत स्याहयार प्रदयाि गिने छौं।

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

वातावरण

हयामी हयामीिे कया्नु गरेकया देश र स्या्ीकया वयातयावररी् कयािूिहरूको अयििमया छौं। ती कयाििूहरूिे सरया पयािी, सरया हयावया, खतरियाकको व्वस्यापि 

र जोजखमररहत रोहोरहरू, खतरियाक सयामग्ीहरूको ्यातया्यात, रसया्यिक पदया्नुहरूको व्वस्यापि र आपतकयािीि ्ोजियासँग समबजनित 

आवश्कतयाहरूियाई यिियानुररत गछनु। हयाम्ो िक्् ्ी आवश्कतयाहरूकया सया् 100% सम्को 100% अिुपयािि गिुनु हो।
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तपयाईंसँग वयातयावररी् आवश्कतयाहरूको समबनिमया कुि ैपयि प्रश्नहरू छि ्ििे वया सरोकयारको बवर् उठयाउि चयाहिुहुनछ ििे, तपयाईंिे आफिो ततकयािीि 

सपुररवेक्क, आफिो कमपिीको ियायग वयातयावररी् समनव्क, Smithfield कयाििूी बवियागको एक सदस्को परयामशनु यििपुदनुछ वया Smithfield आचयारिीयत 

ह्ियाइिमया समपकनु  गिुनुपदनुछ। र तपयाईं कुि ैपयि समियाबवत खतरियाक अवस्याहरू वया ियागू्ोग् वयातयावररी् आवश्कतयाहरूियाई पछ्याउिे कुरयामया िएकया  

कुिै पयि असरितयाप्रयत सचेत हुिुहुनछ ििे, अवश् पयि तपयाईंिे तुरूनतै आवाि उठाउनुपछ्य !

Smithfield िे कमनुचयारीहरूियाई उिीहरूको कयामकया असयाइिमेन् र 

स्यािहरूमया उप्ुति हुिे वयातयावररी् अिुपयाििकया समबनिमया प्रयशक्र 

उपिबि गरयाउँछ। कमनुचयारीहरू अ्नुपरूनु रूपमया ्स प्रयशक्रमया सहियागी 

हुि र आरूिे यसकेकया कुरयाहरूियाई ियागू गिनु महत्वपरूनु हुनछ। ्हयँा उति 

प्रयशक्रमया समेर्एकया केही मखु् बुँदयाहरू छि:्

• कमनुचयारीहरूिे ियागू्ोग् यि्मि र सुबविया यि्महरूद्वयारया आवश्क 

रूपमया सब ैछचजलकिे वया यिजकििेहरूियाई तरुूनत ैररपो न्ु गिुनुपछनु।

• कुि ैपयि प्रयतकूि वयातयावररी् प्रियावहरूियाई कम गिनु तरुूनतै 

उप्ुति सिुयार गिुनुपछनु।

• अिमुयत र यिकया्कया सवीकृयतहरू सबुविया यिमयानुर अयघ, फ्याबरिकेशि, 

स्यापिया, स्या न्ुअप र सञचयाििपयछ प्रयाप्त गिुनुपछनु।

• वयातयावररी् आवश्कतयाहरूियाई सुबवियाको सञचयाििमया िएकया कुि ै

पयि पररवतनुिहरूसँगको समबनिमया पयि बवचयार गररिुपछनु।

• उप्तुि यिरीक्र, यिगरयािी र परीक्र गिुनुपछनु र सही रेकडनुहरू 

रयाख्पुछनु।

काममा िँुदा, मलैटे कमपनीको समपवत्तमा भाँधचएको 
पाइपबाट कटे िी प्रकारको तटेल्यु् त तरल पदाथ्य बधगरिटेको 
र नालीमा खसटेको ख्याल राखें। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

तपयाईं एक मयात् व्बति हुि सकिुहुनछ जसिे ्ो 

िइरहेकया देख्ुिएको छ। तपयाईंिे आवाि उठाउनुपछ्य ! 

र उप्तुि व्वस्यापक र वयातयावररी् सं्ोजकहरूियाई 

समस्या बयारे ्याहया रदिुपछनु। उिीहरूिे तरुूनत ै

अिसुनियािमया कया्नु गददैिि,् तपयाईंिे Smithfield 

आचयारिीयत ह्ियाइिमया कि गिुनुपछनु वया ्सियाई 

Smithfield कयाििूी बवियागको सदस् को ध्यािमया 

ल्याउिपुछनु।

मटेरो सपुररवटेक्षकलटे मलाई रमपसटरमा रिटेको पुरानो 
कागिीका्य्यको ब्ु् चमा फालन अनरुोि गनु्यभ्यो। मलैटे 
्यीमध्यटे कटे िी परुाना वातावरणी्य अनुमतत र रटेकर्यिरू 
िसत ैभएको दटेखें। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

कमपिीकया रेकडनुहरूको ियारर िीयतियाई अयिजचित रूपमया 

कया्म रयाजखएकया िेरै प्रकयारकया वयातयावररी् रेकडनुहरू 

आवश्क पछनु। आवाि उठाउनुिोस!् र ्ी रेकडनुहरूियाई 

व्वस्यापि गिनु रठक हुनछ ििी सयुिजचित गिनु 

वयातयावररी् सं्ोजकसँग कुरया गिुनुहोस।्

आवाि उठाउनुिोस!्
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िनावरको स्यािार

Smithfield ह्यानडयिंग र खयाियाकया ियायग बवकयसत सब ैजियावरहरु  

को मयािवी् हत्यामया आवयाज उठयाउिे िेतया हो। हयाम्ो जियावर 

व्वस्यापि हयाम्ो बवसततृ जियावर कल्यार र एन्ीबया्ोर्क  

उप्ोग िीयत र व्वस्यापि प्ररयािीहरू सरहत बवयिनि कयािूि  

त्या यि्महरूकया सया्सया् ैSmithfield िीयतको अयििमया छ। 

Smithfield िे कमनुचयारीियाई आफिो कया्नु असयाइिमेन् र स्यािहरूसँग 

समबजनित ती आश्कतयाहरूमया उप्तुि हुिे प्रयशक्र प्रदयाि गदनुछ। 

कमनुचयारीहरूिे तरुुनत ैआफिो ततकयािीि सपुररवेक्क वया Smithfield 

कयाििूी बवियागको सदस्सँग कुरा गनु्यपद्यछ! वया कुि ैपयि वयासतबवक 

वया शंकयासपद आकजसमक वया जियावरहरूियाई जयािीजयािी दवु्नुवहयार 

गररएको सरहत उहयँाहरूिे ती आवश्कतयाहरूको कुि ैपयि उलिङघिबयारे 

जयानिहुुनछ ििे, Smithfield िैयतकतया ह्ियाइिमया समपकनु  गिुनुहोस।्

मलैटे बोट-बबरूवािरूमा कटे िी िनावरिरूलाई िोनलरङ पटेनिरूमा सारटेपतछ 
काटटेको र चोट पुगटेको दटेखेँ। मलाई लागछ उनीिरूलाई आफनो पटेनमा 
भएका कटे िी भाँधचएको उपकरणलटे चोटपटक लागटेको िुन स्छ।  
मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

तपयाईं ्ो समस्या अविोकि गिने परहिो व्बति हुि सकिुहुनछ।  
तपयाईंिे आवाि उठाउनुपछ्य ! र सपुरियाइजरहरूियाई ्याहया रदिुपछनु। 

उहयँाहरूिे कया्नु िगरेमया, तपयाईंिे Smithfield आचयारिीयत ह्ियाइिमया 

कि गिुनुपछनु वया ्सियाई Smithfield कयािूिी बवियागको सदस्को 

ध्यािमया ल्याउिुपछनु।

मलैटे सुँगुर फाम्यमा काम गछु्य र सुँगुरलाई उसको बाँिबाट अकमो  
बान्यमा सान्य अकमो कम्यचारीलाई कहठनाइ भइरिटेको मलैटे ख्याल गरेँ।  
्यो व्यन्तलटे उसलाई सान्यको लाधग उसलाई िकटे लन पोल प्र्योग 
गरररिनु भएको धथ्यो। 

हयाम्ो व्वस्यापि प्ररयािीिे जियावरहरूियाई एउ्यादेजख अकवो के्त्मया सयािनु 

प्रोतसयाहि गिनुको ियायग प्र्ोगमया ल्याउि सरकिे उपकररको प्रकयारियाई 

उलिेख गछनु र जियावरियाई यसिै िकेलिे वया रहकयानुउिे कया्नु प्रत्क् 

रूपमया ्ी यि्महरूको बवपररत छ। तपयाईंिे आवाि उठाउनुपछ्य ! र 

रयामनुको व्वस्यापक वया पशु यचरकतसकियाई तपयाईंिे देख्िुएको कुरयाको 

बयारेमया ्याहया रदिपुछनु। उहयँाहरूिे कया्नु िगरेमया, तपयाईंिे Smithfield 

आचयारिीयत ह्ियाइिमया कि गिुनुपछनु वया ्सियाई Smithfield कयाििूी 

बवियागको सदस्को ध्यािमया ल्याउिपुछनु।  

जियावरहरूको उयचत उपचयार गिुनु मयात् सरह कया्नु होइि; हयामीिे हयाम्ो आपयूतनुकतयानु, ग्याहक, सहकममी कमनुचयारी र सबैिनदया महत्वपरूनु रूपमया, हयामीियाई 

सजुमपइएको जियावरहरू र जसमया हयामी हयाम्ो जीबवकयाको ियायग यििनुर छौं यतिीहरू पयि एक महत्वपूरनु िैयतक र िैयतकतयाको दयाय्तव हो।

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

आवाि उठाउनुिोस!्
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परिचयात्मक पत्रव्यवसा्य गनने सिी तररका

रूधचको दव्दविरू पहिचान गनने

केहीकुरया रूयचको द्वनद्वमया हुि सकिे िएकयािे 
्ो सिैँ सपष्ट हँुदैि। तपयाईंमया खिुयासया 
यगररिुपिने रूयचकया द्वनद्वहरू हुि सकछि ्
िनि बयार तपयाईं यचजनतत हुिहुुनछ ििे, 
आरैियाई यिमि प्रश्नहरू सोधिुहोस:्

• िजजकको सया्ी वया पररवयारको सदस् 
वया मैिे समियाबवत रूपमया Smithfield 
सँग द्वनद्वमया कयारोबयार वया व्वसया् 
अवसरबया् बवतिी् रूपमया प्रयाप्त गिनु 
सम्नुि गछछौं? 

• Smithfield मया मेरो जयायगरमया बयािया 
परु ्् याउिे प्रश्न गिने रक््याकियापमया 
सहियागी हुि सकछु?

• Smithfield कया रूयचहरूकया अगयारड 
मेरो वया अन् कुि ैव्बतिको रूयचहरू 
रयाख्यािे म झुकि सकिे जोजखम छ?

• मिेै Smithfield को रूयचहरू परहिया 
रयाखे् व्वसया्कया रयाम्या यिरन्ु हरू 
यिि जयारी रयाख् सकछु? 

• अन् व्बतिहरूको िजरमया रूयचको 
द्वनद्व छ जसतो देजखि सकछ? 

व्यवसा्य गनने सिी तररका 
हयामी इमयानदयारीतयाकया सया् व्वसया् गिने वयाचया गदनुछौं। ्सको अ्नु समग् रूपमया हयाम्ो 

कमपिीियाई रयाइदया हुिे तररकयाहरूमया व्यावसयाय्क यिरन्ु हरू यििे हो। ्सको अ्नु हयाम्या  

सब ैव्यावसयाय्क समझौतयाहरूमया कयाििूको पयाििया गिुनु पयि हो।

हितका द्दविरू

हयामीिे Smithfield कमनुचयारीहरूको रूपमया गिने प्रत्ेक व्यावसयाय्क यिरन्ु  व्बतिगत रूयच वया 

समबनिहरूमया ििइ Smithfield कया आवश्कतयामया आियाररत हुि महत्वपरूनु हुनछ। कमनुचयारी वया 

उिीहरूको एक िजजकको सया्ी वया पररवयारकया सदस्हरूको व्बतिगत रूयचहरूिे Smithfield कया 

रूयचहरूमया बयािया परु ्् याउँदया रहतको दनद्व हुनछ। हयामीिे रहतको द्वनद्वको रूप-रङियाई पयि ह्याउि 

महत्वपरूनु हुनछ।

िगिग सबै रहतकया द्वनद्वहरूियाई उिीहरूिे सही तररकयािे खुियासया गरेको खणडमया रोकि वया 

समयाियाि गिनु सरकनछ। तपयाईंिे आरू वया िजजकको सया्ी वया पयाररवयाररक सदस्सँग तपयाईंको 

व्यावसयाय्क िूयमकयामया द्वनद्व हुि सकिे व्बतिगत रूयचहरू िएको देख्ुहुनछ ििे वया तपयाईंियाई 

अकवो कमनुचयारीसँग रहतको द्वनद्व हुि सकछ िनिे ियागेमया, आफिो सपुररवेक्कियाई िनिहुोस ्

वया ्ो संरहतयामया सचूीबधि गररएकया अन् आवाि उठाउनटे संसयाििहरूमध्े एउ्याबया् मयागनुदशनुि 

खोजिहुोस।्

आवाि उठाउनुिोस!्
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रहतको द्वनद्व व्बतिगत बवतिी् रूयच वया पररवयार त्या अन् व्बतिगत 

समबनिमया आियाररत हुि सकछ। केही द्वनद्वहरू सपष्ट हुनछि ्र अन् सप्मया 

करठि हुि सकछि।् द्वनद्व उतपनि हुि सकिे केही के्त्हरू ्हयँा छि:्

• बवतिी् रूयचहरू: तपयाईं वया तपयाईंको िजजकको सया्ी वया पररवयारको 

सदस्सँग Smithfield कमनुचयारीको रूपमया कुि ैपयि तेस्ो पक्  

आफिया कया्नुहरूद्वयारया प्रियाबवत हुि सकिे बवतिी् रूयच छ ििे,  

तपयाईंिे आवाि उठाउनुपछ्य।

• पररवयार त्या अन् िजजककया समबनिहरू: तपयाईंिे पररवयारको 

सदस्ियाई यिरीक्र गिुनुहुनछ वया तपयाईं पररवयारको सदस् वया 

आपयूतनुकतयानु वया ग्याहक िएको िजजकको सया्ीसँग अनतररक््या 

गिुनुहुनछ ििे, तपयाईं कमतीमया पयि रहतको द्वनद्वको रूप हुिपुछनु। 

्समया पररवयारको सदस् वया िजजकको सया्ी Smithfield को तरनु बया् 

तपयाईंिे सञचयािि गिुनुिएको व्वसया्को कमनुचयारी, उलिेखिी् 

िगयािीकतयानु, आपूतमीकतयानु वया ग्याहक हुि सकिे अवस्याहरू पदनुछि।् 

उहयँाहरूियाई तपयाईंको व्बतिगत समबनिमया प्रियाव पयािनु अिुमयत 

िरदि सवीकृयत गररएको वया Smithfield को उतकृष्ट रूयचमया कया् 

गिने तपयाईंको ्ोग्तयामया प्रियाबवत पयारेको अवस्यामया, तपयाईंिे ्ी 

अवस्याहरू छोडि महत्वपूरनु हुनछ। तपयाईंिे आवाि उठाउनुपछ्य ! 

र तपयाईं जयत सकदो यछ्ो ्सबया् सयावियाि हुि समियाबवत द्वनद्व 

अियावतृ गिुनुहोस।्

• व्वसया् िनदया बयारहर अवसरहरू: केही पररजस्यतहरूमया, बयारहरी 

रक््याकियापिे Smithfield कया ियायग तपयाईंको कयाममया बयािया 

िहुदयँासमम रोजगयार, िगयािी वया Smithfield कया ियायग तपयाईको 

कयामको अयतररति अन् व्यावसयाय्क अवसरहरूमया ्ो उप्ुति हुि 

सकछ। ्द्यबप प्रयतसपिमी, आपूयतनुकतयानु वया Smithfield को ग्याहकसँग 

िगयािी गदयानु वया अन् बयारहरी अनतररक््याहरू गदयानु रूयचकया द्वनद्वहरू 

यिजमतिसकछ िनिे कुरयामया सचेत रहिुहोस्। आवाि उठाउनुिोस ्

र बयारहरी रक््याकियापहरू अियावतृ गिुनुहोस ्जसिे गदयानु कुि ैपयि 

समियाबवत द्वनद्व ्याढया रहि सकिहुुनछ। 

• संस्यागत अवसरहरू: तपयाईंिे Smithfield मया कयाम गिुनुिएको कयाररिे 

सचेत हुिुिएको व्वसया् वया िगयािीको अवसरको व्बतिगत रयाइदया 

उठयाउि अिमुयत ििएसमम तपयाईंिे त्सो गिनु सकिहुुनि। 

सयामयान् रूपमया रूयचकया द्वनद्व हुि ुहयाम्ो संरहतयाको उलिङघि होइि तर 

द्वनद्वको ियायग उयचत सवीकृयतहरू खुियासया गिनु र प्रयाप्त गिनु असरि हुि ु

हयाम्ो संरहतयाको उलिङघि गिुनु हो िनिे कुरया ्याद रयाखु्होस।् तपयाईंसँग  

केही कुरया रूयचको द्वनद्व हुिसकछ वया सकदैि िनिे बयारे कुि ैपयि प्रश्न  

िएमया,  आवाि उठाउनुिोस!् ्सको बयारेमया आफिो सपुरियाइजर, आफिो 

स्यािी् मयािव संसयाििहरूको व्वस्यापक वया Smithfield कयाििूी 

बवियागसँग यमिेर प्रश्न उठयाउिहुोस।्

म िाम्ो सवुविासथलको ताकक्य क व्यवसथापक िँु। िामीलटे िाल प्रापत 
गरररिटेको भ्दा उतककृ षट सटेवा मटेरो भाईको ट्रककङ कमपनीलटे प्रदान गन्य 
स्छ भ्नटे कुरा मलाई थािा छ। ्यसलटे Smithfield र मटेरो भाइलाई 
फाइदा िुनटे छ।  कटे  ्यो दव्दव िो?

हो। तपयाईंमया कजमतमया पयि द्वनद्वको आियास छ र तपयाईंसँग वयासतबवक  

द्वनद्व पयि हुि सकछ। तपयाईंको ियाईको रमनुिे हयामीियाई अझ रयाम्ो  

समझौतया उपिबि गरयाउि सकछ ििे, हयामी उहयँाियाई हयाम्ो व्वसया् 

रदि सकछौं। तर ्ो अवस्या हेिने कुि ैपयि व्बतििे तपयाईंिे पररवयारकया 

समबनिहरूमया आियाररत रहेर करयार पुरसकयार पयाउँदै हुिहुुनछ ििी यिषकरनु 

यिकयालिे समियाविया हुनछ।

्सियाई समयाियाि गिने एकमयात् तररकया ििेको पररजस्यतहरूियाई Smithfield 

कयाििू बवियागमया खुियासया गरी पररवयारको रूयच बबिया कसैियाई सवनुश्षे्ठ यिरन्ु  

यिि रदिु हो।

आवाि उठाउनुिोस!्
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परिचयात्मक पत्र

िाम्ो का्या्यल्यको सि-कममी शकु्बार साँि तछटो काम छोडदै िुनुिु्छ िसकारण उिाँ 
आफनो दोस्ो िाधगरमा पुगन स्नुिु्छ। ्यो पूरा िपताको कामको लाधग एउटै ज्याला 
भु् तान गररनटे िामी बािटेकका अ््य व्यन्तिरूलाई तनषपक्ष भएको दटेझखदैँन। मलैटे कटे  
गनु्यपछ्य?

Smithfield को कयाममया बयािया परु ्् याउिे बयाह् रोजगयारीिे रहतको द्वनद्व हुनछ। तपयाईंिे 

आवाि उठाउनुपछ्य ! 

 ननिकको पररवारको सदस्यलटे Smithfield सँग व्यावसात्यक समब्ििरू भएको फम्य 
सञचालन गनु्यिु्छ। मसँग फम्यको हितमा प्रत्यक्ष सवासमतव छैन, िसकारण म मसँग 
वासतववक वा समभाववत हितको दव्दव नभएको मा्दछु। कटे  त्यो सिी िो?

Smithfield सँग व्यावसयाय्क समझौतयाहरू िएको व्वसया्मया तपयाईंको प्रत्क्  

चयासो ििएकया पररजस्यतहरूमया पयि, उति व्वसया्सँगको तपयाईंको समबनििे  

अझै पयि कमतीमया समियाबवत रहतको द्वनद्वको आियास यसजनुिया गिनु सकछ। त्सतया 

पररजस्यतहरूमया, तपयाईंिे आवाि उठाउनुपछ्य !, समबनि खिुयासया गरी अिमुोदि 

खोजिपुछनु। ्स अवस्यामया, तपयाईं, तपयाईंको पररवयारको सदस् र Smithfield को  

ियायग पयारदयशनुतया उतकृष्ट पया्ठ्क्म हो। 

हयामीिे कमपिीियाई सही कयाररको ियायग सही कया्नु गिने कमपिीको रूपमया जयानि चयाहनछौं। रूयचको द्वनद्विे हयाम्ो व्वसया्को अखणडतयाियाई िष्ट गछनु। 

द्वनद्वको आियासिे पयि Smithfield र हयाम्या कमनुचयारीहरूमया अियावश्क शंकया कयास् गिनु सकछ। तपयाईंियाई रहतको द्वनद्वको रूपमया हेिने सरकनछ िनिे ियागिे 

कुि ैपयि पररजस्यतहरूियाई तुरूनत ैखुियासया गिुनुहोस।् 

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

आवाि उठाउनुिोस!्

व्यवसा्य गनने सिी तररका
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उपिार तथा मनोरञिन

सयामय्क बविम् उपहयार र मिोरञजििे ख्यायतमया क्यत यसजनुिया गिनु र 

व्यावसयाय्क समबनिहरूमया बवश्वयास स्यापिया गिनु सकछ। अत्यायिक वया 

महङगया उपहयार वया खचमीिो मिोरञजििे व्यावसयाय्क यिरन्ु हरू यिषपक् 

ढङगिे िबियाइएको आियास यसजनुिया गिनु सकछ। हयामी सबैजियासँग हयामीिे 

Smithfield मया हयाम्ो कयामको समबनिमया रदि वया प्रयाप्त गिनु सकिे सब ै

उपहयारहरू र मिोरञजि Smithfield िीयत र कयािूि अिसुयार उयचत र 

अिकूुि छि ्ििी सयुिजचित गिने जजममेवयारी हुनछ।

उपिारिरू हदनटे र सवीकार गनने 

हयामी पे्ररक वया प्रयापक जे िएतयापयि, उपहयारहरू र मिोरञजि यिमि हुिपुछनु:

• अियापेजक्त,

• खुिया र पयारदशमी रूपमया रदइएको र यिइएको, 

• अत्यिक र मलू् अयिक ििएको,

• ््या्नुसँग प्रत्क् रूपमया समबजनित िएको, ग्याहक वया 

आपयूतनुकतयानुसँगको समबनिहरू यिमयानुर गिनु रयाम्ो बवश्वयासकया  

प्र्त्नहरू गिने िएको,

• िगद वया परहिे िै िगदमया रूपयानतर गररएकया वसतहुरूमया  

ििएको (उदयाहरर, उपहयार कडनुहरू),

• समियाबवत समझौतया, व्यावसयाय्क ्ेनडर वया अन् व्यापयाररक 

अवसरमया करहल्ै पयि सहबधि ििएको,

• व्वसया् त्या स्यािी् सयंासकृयतक आदशनुहरूसँग अिकूुि िएको, 

• कुि ैपयि ियागू्ोग् िीयतहरू अिुसयार ररपो न्ु गररएको र

• अिुयचत व्वहयार वया पक्पयातको आियास यसजनुिया गिने समियाविया 

ििएको।

्सकया सया्,ै Smithfield कया कमनुचयारीहरूिे व्यावसयाय्क सयाझेदयाहरूियाई 

उपहयारहरू रदँदया, यतिीहरू Smithfield को कपवोरे् िोगो वहि गरेको र 

कमपिीको बबक्री/बजयारीकरर बवियागद्वयारया उपिबि गरयाइएको सयािररत्याः 

सवीकृत वसतुहरू हुिपुछनु।

व्यवसात्यक मनोरञिन

Smithfield कया कमनुचयारीहरूद्वयारया बविम् र उप्ुति खयािया त्या मिोरञजि 

सवीकयार गररनछ वया उपिबि गरयाइनछ जहयँा खयािया त्या मिोरञजिको 

प्रया्यमक उदे्दश् व्वसया्सँग समबजनित हुनछ। त्सतया अवस्याहरूमया, 

कमनुचयारीकया सया्सया् ैग्याहक, आपूतमीकतयानु, ठेकेदयार वया सयाझेदयार उपजस्त 

हुिपुछनु।

तपयाईंिे उपहयारहरू, खयाियाहरू वया मिोरञजि प्रदयाि गिुनुहुनछ ििे, तपयाईंको 

खचनुकया ररपो न्ु र रेकडनुहरूिे समबजनित ियागत सही तररकयािे प्रयतबबजमबत 

गछनु िनिे कुरया तपयाईंिे सयुिजचित गिुनुपछनु।

हयामी पे्ररक वया प्रयापक जे िएतयापयि, हयामीिे ररपोर न्ुङ उपहयारहरू र 

मिोरञजि सरहत ियागू्ोग् िीयतहरूियाई कडयाइकया सया् अविोकि 

गरेर अियुचत व्वहयारको आियासियाई पयि ह्याउिुपछनु।

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

व्यवसा्य गनने सिी तररका
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परिचयात्मक पत्र

सरकारी अधिकारीिरू

सरकयारी अयिकयारीहरूसँग हयाम्या अनतररक््याहरूमया बवशेर ध्याियाकरनुर 

आवश्क पछनु। कुि ैपयि पररजस्यतहरूमया Smithfield को कमनुचयारीिे हयाम्ो 

संस्यागत मयायमियाहरू त्या अिपुयािि बवियागबया् उयचत अयिकयारबबिया वया 

“घसूखोरी-बवरूधि र भ्ष्टयाचयार-बवरूधि” र “रयाजियैतक ्ोगदयाि र रक््याकियापहरू” 

र हयाम्ो भ्ष्टचयार-बवरूधिको िीयत र मयागनुयिदनेशि शीरनुकको ति रदइएको 

खणडहरूमया उलिेख गररएअिसुयार कुि ैपयि सरकयारी अयिकयारीियाई उपहयार, 

खयािया वया मिोरञजि प्रदयाि गिनु सकिहुुनि। रयाबष्ट्र्, रयाज्/प्रयाजनत् वया 

स्यािी् सतर िएमया Smithfield को सञचयाििहरू यि्मि गिने सरकयारी 

यिकया्हरूकया सया् हयाम्या अनतररक््याहरूमया बवशेर यि्महरू ियागू हुनछ। 

बवशेरगरी, ्समया खयाद्य, कृबर, वयातवररी् त्या पेशयागत सरुक्या यि्यामकहरू 

(सं्ुति रयाज्, सं्तुि रयाज् कृबर बवियाग (USDA), खयाद्य त्या औरयि 

प्रशयासि (FDA), सं्ुति रयाज् वयातयावररी् संरक्र यिकया् (EPA) र सं्ुति 

रयाज् पेशयागत सरुक्या त्या सवयास्थ् प्रशयासि (OSHA)) पदनुछि।्

Smithfield वया Smithfield को तरनु बया् कया्नु गिने कुि ैपयि कमनुचयारी, 

यिकया्, परयामशनुदयातया, प्रचयारक वया अन् प्रयतयियिियाई Smithfield कया 

सञचयाििहरूको कुि ैपयि पक्को यि्यामक यिरीक्रमया कुि ैपयि सरकयारी 

यिकया्बया् (संयघ्/रयाबष्ट्र्, रयाज्/प्रयाजनत् वया स्यािी्) कुि ैपयि यिरीक्क 

वया अन् अयिकयारीकया ियायग मलू्वयाि हुिे केही कुरया रदि सरकनछ। ्ो 

प्रयतबनि पैसयाकया उपहयारहरूकया सया् ैखयाद्ययानि, ्यातया्यात, आवयास, सेवयाहरू 

(उदयाहरर, कयार वयायसङ, ड्याइ जकियिङ िजैयािे), मिोरञजि (उदयाहरर 

खेिकूद कया्नुक्मकया र्क्हरू) र अन् अयतय् सतकयार र अन् कुिे 

पयि व्बतिगत ियाि वया सहया्तया जसतया गैर-आय्नुक कुरयाहरूमया ियागू 

हुनछ। त्सतया उपहयार वया सेवयाहरूकया ियायग कुि ैसवीकया्नु मयाि छैि ििी 

समझिहुोस।् त्सतया सब ैिुतियािी, उपहयार र सेवयाहरू प्रयतबजनित छि।्

तपयाईं त्सतया उपहयार वया सेवया कुि ैपयि सरकयारी अयिकयारीद्वयारया प्रदयाि 

गररएको वया उिीहरूद्वयारया अिुरोि गररएको कुि ैपयि अवस्याप्रयत सचेत 

हुिहुुनछ ििे, तपयाईंिे आफिो सपुररवेक्क, Smithfield कयािूिी बवियाग वया  

अन् आवाि उठाउनटे संसयाििहरूमध्े एउ्या प्र्ोग गरेर त्स बयारे ररपो न्ु 

गिुनुपछनु।

व्यवसा्य गनने सिी तररका

उपिार तथा मनोरञिन

हयामीिे उपहयार वया व्यापयाररक मिोरञजि रदँदया वया प्रयाप्त गदयानु, 

अन्ियाई अिुयचत रूपमया प्रियाव पयािनु उपहयार वया मिोरञजि प्र्ोग 

गरी हयाम्ो सञचयाििमया एक पक्को उपजस्यत संिगि हुि सकिे 

वया उठयाउि सकिे जोजखम हुनछ। यिमियिजखत मयागनुयिदनेशिहरूिे 

तपयाईंियाई ्ो के्त् मयागनुयिदनेशि गिनुमया मद्दत गिनु सकछ:

• सिैँ सवीकया्नु – Smithfield िीयतहरूद्वयारया आवश्क 

िएअिसुयार ्सको ररपो न्ु र रेकडनु गदयानुसमम र ्समया 

सरकयारी अयिकयारीहरू संिगि िहँुदयासमम यिमियिजखत कुरया 

सिैँ अयग्म सचूिया वया अिुमोदि बबिया सवीकया्नु हुनछ;

o प्रवधिनुियातमक वसतहुरू रदँदया वया पयाउँदया (उदयाहरर, 

कपवोरे् िोगोसँग ्ोपी वया स न्ुहरू), व्वसया्सँग 

समबजनित खयािया वया बबदयाकया परमपरयाहरूसँग समबधि 

गररएकया मौसमी उपहयारहरू, यतिीहरू हँुदयासमम:  

-  न्िू वया संज्यातमक मयाि;  

-  एक वैि व्यापयार उदे्दश्सँग जोरडएको;   

-  रदइएको वरनुमया समयाि स्ोतबया् बयारमबयार आियारमया  

  प्रदयाि िगररएको;  

-  र अन््या ियागू्ोग् कयाििुहरू अनतगनुत अिमुयत  

  रदइएको। 

• करहल् ैपयि सवीकया्नु ििएको – यिमियिजखत कुरया कुि ै

पयि पररजस्यतहरू अनतगनुत करहल् ैपयि ियागू हँुदैि:

o कुि ैपयि उपहयार रदँदया वया पयाउँदया वया मिोरञजि:   

-  सरुजक्त शतनुको रूपमया वया व्वसया् रयाखदै वया  

  कुि ैव्वसया्को रयाइदया; 

-  कुि ैपयि जकवड प्रो क्ुओको रूपमया;   

-  िगदमया वया िगद बरयाबर; वया 

-  ्ो गैरकयािूिी हो, खरयाब सवयादमया वया अन््या  

  सयावनुजयिक िएमया तपयाईं वया Smithfield को  

  ियायग िजजयासपद हुि सकछ। 
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o    यिमिियाई कुि ैपयि उपहयार वया मिोरञजि रदिे:  

- Smithfield व्वसया्ियाई प्रियाव पयािनु सकिे कुि ैपयि यिरन्ु  बवचयारयायिि  

 िएको व्बतिअयघ यिरन्ु कतयानुियाई; वया 

- संस्यागत मयायमियाहरू त्या अिपुयािि बवियागबया् अयग्म अयिकयार बबिया  

 कुि ैपयि सरकयारी आयिकयाररकियाई।

• अन् सब ैउपहयार र मिोरञजिमया यतिीहरू सवीकया्नु छि ्वया छैिि ्ििी यिियानुरर 

गिनु समीक्या र सवीकृयतको केही सतर आवश्क पछनु। यतिीहरू रदिु वया प्रयाप्त 

गिुनुअयघ बवचयार पुर ्् याउिुहोस,् प्रश्नहरू सोधिहुोस ्र मयागनुदशनुि खोजिहुोस।् 

्ूघसखोरी-ववरूदि र भ्रषटाचार-ववरूदि

बवश्वव्यापी कमपिीको रूपमया, Smithfield बवयिनि सं्तुि रयाज् र गैर-सं्ुति रयाज्कया 

कयािूिहरूसँग समबजनित छ जसिे व्वसया् वया अन् कुि ैपयि प्रयतसपियानुतमक ियाि प्रयाप्त 

गरी ियारर गिनुकया ियायग सरकयारी अयिकयारी र अन् व्बतिहरूियाई घूस रदिबया् प्रयतबनि 

िगयाउँछ। ्ी कयाििूहरूमया सं्ुति रयाज्कया वैदेयशक भ्ष्ट कया्नुप्ररयािी ऐि र ्ु.के घसूखोरी 

ऐि जसतया अन् समयाि घसूखोरी-बवरूधि र भ्ष्टयाचयार-बवरूधि कयािूि त्या यि्मिहरू 

पदनुछि।् सरि ियारयामया िनिपुदयानु, ्ी कयािूिहरूिे हयाम्या ्प व्यावसयाय्क रूयचहरूमया 

कुि ैपयि व्बतिियाई अिुयचत ढङगिे प्रियाव पयािनु अयिपे्रररत गररएकया कुि ैपयि घूसखोरी, 

अिैयतक रकम वया अन् सवरूपको िुतियािी, िोि, प्रसतयाव वया प्रयायप्तियाई प्रयतबनि गछनुि।् 

्ी कयाििूहरू प्रश्नमया गररएको अिुयचत िुतियािी यसिै Smithfield कमनुचयारी वया Smithfield 

को तरनु बया् कया्नु गिने तेस्ो पक् (उदयाहरर, यिकया्, सं्तुि िेनचर सयाझेदयार, रिोसर वया 

परयामशनुदयातया) द्वयारया प्रदयाि गररएको वया िुतियाि गररएको य््ो िनिे कुरयाियाई ध्यािमया  

िरयाखी ियागू हुि सकछि।्

घसूखोरी िगद वया िगद समतलु्हरूमया सीयमत हँुदैिि।् प्रयाप्तकतयानु अिपु्तुि हुिहुुनछ ििी 

अिुयचत ढङगिे प्रियाव पयािनुकया ियायग केही मलू्वयाि कुरया प्रदयाि गररएको छ। घसूखोरीिे िेरै 

रूपहरू यिि सकछ:

• स्क र बोनडहरू जसतया सजजि ैिगदमया रूपयानतरर हुिे पसैया वया वसतहुरू,

• उपहयार वया प्रत्यािूयतहरू,

• रककब्याकहरू,

• अिुयचत छु् वया अत्यायिक आ्ोगहरू,

• असयाियारर, अत्यायिक वया िकुयाइएकया ितिया, खचनु वया रयाजिीयतक वया परोपकयारी 

्ोगदयािहरू र

• जयायगर र शजैक्क खचनुहरूको िुतियािी सरहत प्रयाप्तकतयानु, उिीहरूकया पररवयारकया सदस् 

वया सया्ीहरूियाई केही मूल्वयाि कुरया प्रदयाि गिने।

खररद गनने व्यवसथापक िाम्ा प्रततसपिमीलटे 
सथानी्य ररसोट्यमा गोलफको िपता्तका 
लाधग उिाँ र उिाँको पररवारलाई आमन्त्रत 
गरटेका छन ्भनी मलाई उललटेख गरटेका िाम्ा 
न्याँ ग्ािकिरूमध्यटे एकिनाको लाधग िो म 
तननशचत छैन तर मलाई लागछ मैलटे उ्त 
ग्ािकसँगको व्यवसा्यलाई थप ववकास 
गन्य चािटेको खणरमा मैलटे कटे िी समान 
गन्य आवश्यक पछ्य भनी उिाँलटे सङकटे त 
गन्य स्निुु्छ। िामीलटे लामो सम्यदटेझख 
्यो खाता अनुसरण गरररिटेका छौं। मलैटे कटे  
गनु्यपछ्य?

Smithfield मया, हयामीिे गुरसतर, मलू् र 

प्रयतष्ठयाको आियारमया एकि रूपमया प्रयतसपियानु 

गछछौं। हयामीिे करहल् ैपयि उपहयारहरू वया 

मिोरञजिमया ''व्वसया् खररद गिने'' छैिौं। 

बवशेरतयाहरूमया ्ो व्वसया्को उतकृष्ट शे्र 

जजत्नको ियायग आफिो सुपररवेक्कसँग क्रुया 

गिुनुहोस ्र ररिीयतको कया्नु गिुनुहोस।् तपयाईंिे 

यिषपक् प्रयतसपियानु जजत्न सकिुहुनि ििे, 

हयामी व्वसया् गिनु चयाहनिौं िनिे कुरया 

समझिहुोस।् सया् ैखररद गिने व्वस्यापकिे 

हयामी ियैतक कमपिी हौं वया हैिौं ििी ्याहया 

पयाउि ि्यँा आपयूतनुकतयानुको रूपमया हयामीियाई 

परीक्र गिनु सकिहुुनछ िनिे कुरया पयि 

समझिहुोस।् तपयाईंसँग ्ो पररजस्तियाई 

कसरी समहयालिे िनिे कुरया समबनिी कुि ै

पयि प्रश्न िएमया, तपयाईंिे ्ो संरहतयामया 

उलिेख गररएको आवाि उठाउनुिोस!्

आवाि उठाउनुिोस!्
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सपष्ट हुिको ियायग, Smithfield सँग कुि ैपयि प्रकयारको भ्ष्ट रक््याकियापको 

ियायग शनू्-सहियशितया िीयत छ। तपयाईं संिगि पक्हरूियाई ध्याि 

िरदइकि कुि ैपयि घुस, रककब्याक वया अन् कुि ैपयि प्रकयारको अिुप्ुति 

िुतियािी वया प्रयायप्तको कुरयामया अिमुयत रदि, सहज बियाउि, आय्नुक प्रबनि 

गिनु, ्समया सहमत हुि वया अन््या ्समया संिगि हुि सकिुहुनि। ्समया 

व्यापयाररक पक्हरू (व्यापयाररक घुसखोरी) कया सया्सया् ैआवयाज उठयाउिहुोस!् 

कुरयाको समबनिमया मयात् अिुयचत िुतियािीहरू सरकयारी अयिकयारीहरूकया 

ियायग (अयिकयारी घूसखोरी)। सया्,ै तपयाईंियाई प्रयतबनि आचररमया सयामेि 

हुि Smithfield को तरनु बया् कया्नु गिने बयारहरी पक्हरूियाई अिुमयत 

रदँदैि,यतिीहरूको रक््याकियापहरू Smithfield र Smithfield कमनुचयारीहरूकया 

ियायग अझै पयि ियतजयामया उतिरदयाय्तव हुि सकछ। 

कृप्या हयामी सरकयारी अयिकयारीहरूसँग संिगि हुदयँा घसुखोरी र भ्ष्टयाचयार-

समबजनित जोजखमहरू बढछि ्िनिे कुरया ध्यािमया रयाखु्होस।् ्समया 

सरकयारी सवयायमतव िएकया, सरकयार द्वयारया संचयायित वया सरकयार समबधि 

िएकया पक्हरूसँगको व्यापयार समयावेश हुनछ। ्ी पररजस्यतयामया, हयामीिे 

ती अयिकयारीहरु संग हयाम्ो प्रत्क् र अप्रत्क् व्यापयार उप्ुति छ र सब ै

ियागू्ोग् कयाििुहरू सरहत परूनु अिपुयाििमया छ ििी अयतररति ख्याि 

रयाख् ुपछनु। हयामीिे ्ी समझौतयाहरूमया हयामीियाई प्रयतयियितव गिने कुि ैपयि 

बयारहरी पक्हरू इजतदयार हुनछि ्र उसतै ियैतकतया र आज्याकयारी आचररमया 

पररचयायित िनिे कुरयाको पयि ख्याि रयाखु्पछनु। 

Smithfield िे ्ी समस्याहरू उतपनि हुिसकिे अवस्याहरूमया समियाबवत 

जयायगरमया ल्याउिे कमनुचयारीहरूियाई प्रयशक्र प्रदयाि गदनुछ। ्समया बवशेरगरर 

सरकयारी अयिकयारीहरूसँग केही समपकनु  हुि सकिे बेियामया (उदयाहरर, 

कयारोबयार गिने पक् वया इजयाजतपत्मया, सवीकृयत, यि्यामक, अिसुनियािकतयानु 

वया अन् यिरीक्र िूयमकया) "रयातो झणडयाहरू" मया समियाबवत घसूखोरी  

वया भ्ष्टयाचयार सरोकयारहरूको सङकेत कसरी गिने िनिे बयारेमया प्रयशक्र 

समयावेश हुनछ। 

िामीलटे समिौतामा िाम्ा उतपादनिरू ववदटेशी सरकारलाई 
आ्यात गनने बोली लगाउँदै छौं। एकिना ववदटेशी 
अधिकारीलटे उिाँ िाम्ो कारखानामा आउँदा िामीलटे उिाँको 
लाधग भु् तानी गन्य उिाँलटे आग्ि गरररिनुभएको छ 
िसकारण उिाँलटे िाम्ो गुणसतर तन्य्त्रणबारटे िाँच 
गन्य स्निुु्छ। उिाँलटे हट्रपमा आफनो पररवारलाई पतन 
ल्याउन चािनुिु्छ र उिाँलटे Walt Disney World मा 
भ्रमण गनु्यभ्दा अगाडर िपता्त बबताउन चािनुिु्छ र 
Smithfield लटे हट्रपका सब ैलागतिरू अपनाओस ्भ्नटे 
अपटेक्षा राखु्िु्छ। ्यसमा कुन ैसमस्या छ?

अयिकयारीद्वयारया गुणसतर यि्नत्र जयँाच गिनुको ियायग हयाम्ो 

कयारखयाियामया भ्मरको उयचत व्यावसयाय्क उदे्दश् छ र 

Smithfield िे ्सियाई सम्नुि गिनु सक्म हुि सकछ। 

्द्यबप, ्ी खचनुहरू प्रमयाजरत गिनु िनदया परहिया, तपयाईंिे 

हयाम्ो भ्ष्टयाचयार-बवरूधि िीयत वया मयागनुयिदनेशि अिसुयार 

Smithfield कयािूिी बवियागबया् यिकयासी प्रयाप्त गिुनुपछनु।  

पयाररवयाररक ्यात्या खचनुहरू र Disney World को सयाइड 

्यात्या उप्ुति व्वसया् खचनुहरू होइिि ्र Smithfield 

द्वयारया प्रत्क् वया अप्रत्क् रूपमया िुतियािी गररिे छैि। 

सया्,ै अयिकयारीिे उहयँाहरूियाई अिरुोि गिुनुिएको िेरै 

त्थ् कुरया, कमपिीको व्वसया्को पुरसकयार उहयँाहरूको 

सरकयारसँग बवचयारयायििमया रहेको सम्मया, तपयाईंिे 

Smithfield कयािूिी बवियागमया अियावतृ गिनु आवश्क 

िएको रयातो झणडया हो जसकयारर ्ो अिुरोि गररएको 

पियान् भ्मर सवीकृत गदयानु ्प परूनु यिियानुररत हुि 

सकछ। 

आवाि उठाउनुिोस!्
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तपयाईंिे त्सतया प्रयशक्र प्रयाप्त गिुनुिएको छ वया छैि िनिे कुरयाियाई ध्यािमया 

िरयाखी, तपयाईं कयारोबयारमया िएकया कुि ैपयि असयाियारर गयतबवयि वया 

व्वसया्को अन् बबर्बया् सयाबियाि हुिुहुनछ िि,े आवाि उठाउनिुोस!् 

रयातो झणडया उ्ठिे िनियािे सिैँ अियुचत कुरया िएको िनिे हँुदैि तर त्ो 

ििेको अगयारड बढि ुअयघ यिक् समीक्या हुिपुिने सचूक हो।

तपयाईंियाई घुसको प्रसतयाव गररएको वया पे्ररक वया Smithfield को ियायग कयाम 

गिने बयारहरी पक्द्वयारया अकवो कमनुचयारीियाई िुतियाि गररएको हुि सकिे कुरयाको 

सङकया ियागेमया वया तपयाईंसँग ्ी कयािूिहरूकया आवेदिसमबनिी प्रश्नहरू 

िएमया, तपयाईंिे ्ो संरहतयामया व्याख्या गररएको संसयाििहरू प्र्ोग गरेर 

तरुुनतै आवाि उठाउनुपछ्य ! ्ो महत्वपरूनु शीरनुको बयारेमया ्प जयािकयारी 

Smithfield भ्ष्टयाचयार-बवरूधि िीयत र मयागनुदशनुिमया उलिेख गररएको छ।

िनशोिन-ववरोिी

ििशोिि-बवरोिी आपरयायिक रक््याकियापको आ्ियाई कयािूिी रूपमया 

प्रयाप्त गिने प्ररक््या हो। Smithfield िे ििशोिि-बवरोिीको समबनिमया सब ै

यि्मिहरूकया सया् अिपुयाििमया कया्नु गछनु। तपयाईंिे ििशोिि-बवरोिीसँग 

यमलदोजुलदो कुिै पयि रक््याकियापमया ध्याि रदिुिएको छ ििे, आवाि 

उठाउनुिोस!् र Smithfield को िैयतकतया ह्ियाइिमया समपकनु  गिनुहोस ् 

वया ्ो संरहतयाको खणड आवाि उठाउनुिोस!्

िाम्ो सं्य्त्रमा भएको एक सपुररवटेक्षकलटे कटे िी 
कम्यचारीिरूलाई िपतामा एकपटक अन-साइटमा  
USDA तनरीक्षकको कार िनु अनुरोि गनु्यिु्छ  
भ्नटे कुरा मलाई थािा छ। ्यसलटे का्य्यकता्यको  
सम्यको कटे िी समनटेट भ्दा िटेरै सम्य सलगदैन।्  
्यो ठीक छ?

एक USDA यिरीक्कको कयार िुिे जसतया कुि ैपयि 

प्रशंसयातमक सेवया प्रदयाि गिने कया्नु गित हो र तुरूनत ै

बनद गररएको र रोरकएको हुिपुदनुछ। Smithfield 

र संिगि िएकया ती कमनुचयारीहरूकया ियायग गमिीर 

परररयामहरू िएको हुियािे उति गिनुमया सकिे असरितया 

हुि सकछ। आवाि उठाउनुिोस!्

Smithfield गुरसतर, मलू् र इजजतको आियारमया एक रूपमया प्रयतसपियानु गिनुको ियायग 100% प्रयतबधि छ। हयामीिे करहल् ैपयि घूस वया अन् अविै 

उपहयारहरू वया सेवया प्रसतयाव वया िुतियाि गरेर कुि ैपयि व्वसया्को रयाइदयाको खोजी गददैिौं। तपयाईंिे उति प्रयतबधितया सयाझया गिुनुहुनि ििे, Smithfield 

तपयाईंको ियायग होइि र तपयाईंिे अकवो जयायगर पतिया िगयाउि ुपदनुछ।

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

आवाि उठाउनुिोस!्
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रािनतैतक ्योगदान तथा कक््याकलापिरू

कुि ैपयि Smithfield को पसैया, समपबति, सबुविया, उपहयार, खयािया, मिोरञजि 

वया सेवयाहरू हयाम्ो संस्यागत मयायमियाहरू त्या अिपुयािि बवियागको पूवनु 

सवीकृयतबबिया कुि ैपयि ्ु.एस. रयाजिैयतक अयिकयारी, उममेदवयार, अयि्याि, 

रयाजिीयतक दि वया रयाजिीयतक कया्नु सयमयतियाई सह्ोग गिनु सरकँदैि। 

्.ुएस. बयारहर आनतररक रयाजिीयतक मयायमियामया संिगि हुि उयचत छैि 

िनिे कुरया Smithfield िे बवश्वयास गछनु, सोही अिसुयार, ि त Smithfield 

वया ि त कुि ैपयि कमनुचयारीिे Smithfield को तरनु बया् कुि ैपयि गैर-्ु.

एस रयाजिीयतक अयिकयारी, उममेदवयार, अयि्याि, रयाजिीयतक पक् वया समयाि 

व्बति वया संस्यामया ्ोगदयाि पुर ्् याउि सकिुहुनछ। कृप्या Smithfield को 

भ्ष्टयाचयार-बवरूधि िीयत र मयागनुयिदनेशि र “घसूखोरी-बवरूधि र भ्ष्टयाचयार-बवरूधि” 

ििी मयाय् शीरनुक िएको खणडहरू हेिुनुहोस।्

Smithfield िे सब ैकमनुचयारीियाई मतदयाि गरेर र अन््या कमनुचयारीको 

आफिै व्बतिगत रोजयाइकया उममेदवयार वया पक्हरूियाई सम्नुि गरेर आफिो 

ियागररकतयाकया अयिकयारहरू प्र्ोग गिनु प्रोतसयाहि गछनु। ्सतया रयाजयियतक 

रक््याकियापमया संिगि हुि मतदयाि गिने कमनुचयारीहरूिे जजममेवयार ियागररकको 

रूपमया आफिो व्बतिगत र गोपयि् क्मतयाहरू कडया रूपमया प्रसतुत गछनुि ्

र Smithfield को तरनु मया हँुदैिि।् कुि ैपयि Smithfield को कमनुचयारीिे कुि ै

गोप् रयाजिैयतक रक््याकियापसँग समपकनु मया रहेको Smithfield को कुि ैपसैया, 

समपबति वया अन् संसयाििहरू प्र्ोग गिनु सकिहुुनि वया कुि ैपयि कमनुचयारीिे 

रयारयाममया आरूद्वयारया बियाइएकया रयाजिीयतक ्ोगदयािहरूको सममयािकया 

सया् कुि ैपयि प्रकृयतको प्रत्क् वया अप्रत्क् प्रयतपूयतनु रररणड प्रयाप्त गिनु 

सकिहुुनि। रयाजिीयतक रक््याकियापिे Smithfield को ियायग कमनुचयारीको 

कया्नुसमपयादिमया बयािया पुर ्् याउि सकदैि।्

Smithfield को रयाजियैतक कया्नु सयमयतिे (PAC) रयाजिीयतक अयि्यािको 

्ोगदयािहरूकया ियायग ्ोग् कमनुचयारीहरूियाई अिुरोि गिनु सकछ। Smithfield 

PAC मया ्ोगदयािहरू पूरनु रूपमया सवजैचछक छ र रोजगयार वया उनियतको 

अवस्या छैि।

सवत्त्र र तनषपक्ष प्रततसपिा्य

Smithfield िे सब ैसम्मया व्यावसयाय्क, सवतनत् र यिषपक् रूपमया 

परूया गिने छ। अन् कुरयाहरू बयाहेक, ्सको अ्नु हयामी—प्रयतसपिमीहरूसँग 

सवतनत् रूपमया मलू् यिियानुरर, आदेश, सोयसनुङ र उतपयादिसँग समबजनित 

सब ैयिरन्ु हरू सरहत—सबै प्रयतसपियानुतमक यिरन्ु हरू यििे छौं िनिे हो। 

उलिङघिमया कुि ैपयि व्बतिहरूकया ियायग व्बतिगत आपरयायिक दयाय्तव 

संिगिअबवश्वयास उलिङघिको परररयामहरू िेरै गमिीरको हुि सकछ, 

सया्सया् ैSmithfield कया ियायग गमिीर परररयामहरू समयावेश गछनु। 

औपचयाररक वया अिौपचयाररक िएमया वया "जेन्िम्यािको बझुयाइ" पयि —कुि ै

प्रयतसपिमीसँग कुि ैपयि तररकयामया प्रयतसपियानु सीयमत गिने बयारे— Smithfield 

को िीयतहरूिे कुि ैपयि समझौतया यिरेयित गछनु। ्सकया सया्,ै अिुयचत 

व्वहयारको आियास ह्याउिकया ियायग, हयाम्ो िीयतहरूिे Smithfield त्या 

प्रयतसपियानुतमक रूपमया संवेदिशीि जयािकयारीमया आियाररत कुि ैपयि 

प्रयतसपिमीहरू बीचमया छिरि यिरेयित गरेको।

सब ैकमनुचयारीहरूियाई प्रयतसपिमीहरूसँग अनतररक््या गदयानु यिमि मयागनुदशनुिहरू 

पयाििया गिनु आवश्क हुनछ: 

• वतनुमयाि वया िबवष्को मलू् िबवष्को, मलु् उधिरर वया बोिी, 

मलू् यिियानुरर िीयत, छु्हरू, के्रड्को सतनु वया कुि ैअन् सतनु  

वया गरेको व्वसया्को अवस्याहरूको बयारेमया छिरि नगनु्यिोस।्

• शलुक जयािकयारी, रयाइदया वया रयाइदया सीमयानतहरूको बयारेमया छिरि 

नगनु्यिोस।्

• वतनुमयाि वया िबवष् उतपयादि ्ोजियाहरूको बयारेमया छिरिनगनु्यिोस।्

• कुि ैपयि आपयूतनुकतयानु वया ग्याहकहरूसँग रडि असवीकयार गिने बयारे 

छिरि नगनु्यिोस।्

• कहिल्य ैपतन मलू् वया आउ्पु् को कुि ैपयि पक्मया सवीकयार 

िगिुनुहोस।्

• हयामीिे प्रसतयाव गिने (वया िगिने) उतपयादिकया प्रकयाहरूमया र हयामीिे 

हयाम्या उतपयादिहरू प्रसतयाव गिने अनतगनुतकया सतनु त्या अवस्याहरूमया 

सहमयत निनाउनुिोस।्

• ग्याहकहरूको कुि ैपयि बवयि्ोजि वया बजयारहरूको रडयिजिमया 

सवीकयार नगनु्यिोस।्

• परयामशनुकोसँग पूवनु-परयामशनु बबिया गोपिी् जयािकयारी बवयिम् 

नगनु्यिोस।्

• प्रयतसपिमीहरू प्रयतसपियानुतमक गुप्त सवीकृत स्ोत िोइन।
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प्रयतसपिमीिे तपयाईंसँग अिुयचत बवर्मया कुरयाकयािीमया गिने िििे, तपयाईंिे 

कुरयाकयािी तुरूनत ैरोकिपुछनु, त्सपयछ Smithfield कयािूिी बवियागमया 

घ्ियाबयारे ररपो न्ु गरेर तरुूनतै आवाि उठाउनुिोस!् यशष्टतया ििए जसतो 

ियागेको कुरयाकयािी जयारी िगिुनुहोस।्

्रद ्ो प्रयतसपिमीहरूसँग अनतररक््याहरू गिनुकया ियायग तपयाईंको सयामयान् 

व्यावसयाय्क िूयमकयामया ियाग हो ििे—उदयाहररकया ियायग, तपयाईंिे 

प्रयतसपिमीहरूबया् उतपयादिहरू रकनिुि्ो वया बेचिुि्ो ििे वया तपयाईंिे 

प्रयतसपिमीहरूसँग व्यापयार संघ रक््याकियापहरूको ियागको रूपमया वया 

सलियाहकयार समहूको सदस्को रूपमया वया अन् जयािकयारीमिूक समहूमया 

अनतरक्नु ्या गिुनुि्ो ििे —तपयाईंिे आफिो जजममेवयारीहरू ियागको सयामन् 

व्वसया्को कयारोबयारहरूमया प्रयतसपिमीहरूसँगको अनतररक््याहरू सीयमत 

गिुनुपछनु। तपयाईंिे प्रयतसपिमीहरूसँग प्रयतसपियानुतमक रूपमया संवेदिशीि 

जयािकयारी बवयिम् वया प्रयतसपियानुतमक गुप्त स्ोतको रूपमया तपयाईंिे 

प्रयतसपिमीहरूको समपकनु हरू प्र्ोग गिुनु हँुदैि। 

Smithfield कया िीयतहरूियाई कमपिीिे समपरूनु सम् यिषपक् ढङगिे 

प्रयतसपियानु गिनु आवश्क पछनु। उदयाहररकया ियायग, यिषपक् ढङगिे प्रयतसपियानु 

गिुनुको अ्नु उतकृष्ट उतपयादिहरू वया सेवयाहरूको प्रसतयाव गददै बजयारस्यािमया 

बवज्ी हुि,ु ग्याहकहरूियाई ्प आकबरनुत मलू् यिियानुरर, शतनुहरू वया 

िीयतहरू प्रदयाि गिुनु, रयाम्ो प्रयतष्ठया वया रियाणड मयाि पयाउिु र Smithfield कया 

प्रसतयावहरू सुियािनु िगयािी गिुनु हो। अकवो तरनु , प्रयतसपिमीियाई क्यत पुर ्् याउिे 

बयाहेक अन् कुि ैपयि उदे्दश् ििएको आचररियाई अिुयचत प्रयतसपियानु 

मयानि सरकनछ र Smithfield को िीयतहरूसँग असमयाि छ। 

तपयाईं र Smithfield को सरुक्या गिनुको ियायग Smithfield को 

अबवश्वयाससमबनिी मयागनुयिदनेशिहरू कया्यानुनव्ि गररएकया छि।् तपयाईं कुि ै

पयि छिरि वया प्रसतयाबवत रक््याकियापको बयारे अयिजचित हुिहुुनछ ििे, 

तपयाईं छिरिमया संिगि हुि ुअयघ वया रक््याकियापमया सहियागी हुि सहमत 

हुिु अयघ Smithfield कयािूिी बवियागियाई समपकनु गरेर आवाि उठाउनुपछ्य !

हििो, मलैटे िाम्ो एकिना प्रततसपिा्यको लाधग ववक्टे तालाई भटेटटेको  
धथएँ। उिाँलाई िामीलटे समान करारिरूमा बारमबार बोली लगाउँदै 
धथ्यौं भ्नटे कुर थािा धथ्यो भनी भ्नुभ्यो। िामीलटे क्षटेत्र ववभािन 
गन्य सिमत भएमा, िामीलटे दवुलैटे राम्ो गन्य र कोटािरू पूरा गन्य  
स्नटे छौं भ्नटे कुरा उिाँलटे सधूचत गनु्यभ्यो र उनीिरूलटे अरूिरूमा 
बोली लगाउँदै गदा्य, िामीलाई कटे िी करारिरूमा बोली लगाउन 
लगाउनभु्यो। ठीक छ, िोइन र?

होइि। ्सतो प्रकयारको कुि ैपयि समझौतया गैर-कयािूिी हो। 

तपयाईं जसत ैबबक्री गिने मयायिसहरू समरूप आ्ोजियाहरूमया प्रवेश 

गियानुिे जेिमया गएकया छि्। तपयाईंिे ्ो छिरिको बयारेमया आवाि 

उठाउनुिोस!् संसयाििहरू मध्े एक प्र्ोग गरेर तरुुनतै Smithfield 

कयाििूी बवियागियाई ररपो न्ु गिुनुपछनु।

म प्रततसपथमीको लाधग काम गनने बबक्री व्यवसथापकको साथी िो। 

उिाँ आफनो रोिगारदातासँग अस्तुषट िुनुिु्छ र छोडनटे सोच 

राखदै िुनुिु्छ। उिाँलटे मूल्यतनिा्यरणका अपटेक्क्षत पररवात्यनिरूका 

बारटेमा िानकारी सहित उनीिरूको अकमो वष्यको लाधग बबक्रीसमब्िी 

्योिनाबारटे िानकारी मलाई हदनटे प्रसताव गनु्यभएको छ। मलैटे उिाँलाई 

्यो मागटेको िोइन त्यिी पतन म ्यो सवीकार गन्य स्छु?

सकिहुुनि। हयामीिे सयावनुजयिक रूपमया उपिबि िएकया स्ोतहरूबया् प्रयाप्त 

प्रयतसपियानुतमक गुप्त समयाचयारियाई र कयािूि अिसुयार एकदम ैिजजककया 

व्यापयाररक अनतररक््याहरूियाई मयानदछौं। तपयाईंिे जयािकयारीको ियायग 

अिरुोि िगिुनुको मतिब ्सियाई सवीकयार गरी प्र्ोग गिनु ठीक हुनछ 

िनिे होइि। ्सियाई अझैपयि प्रयतसपियानुतमक जयािकयारी हयायसि 

गिने कप्परूनु र अियुचत मयाध्म मयायिनछ र परररयाम सवरूप 

तपयाईंको सया्ी, तपयाईं र Smithfield को दयाय्तव हुि सकछ। तपयाईंिे 

्ो छिरिको बयारेमया तरुुनत ैSmithfield कयाििूी बवियागियाई ररपो न्ु 

गिुनुहोस ्वया आवाि उठाउनटे संसयाििहरूमध्े एउ्या संसयाििको प्र्ोग 

गिुनुहोस।्

आवाि उठाउनुिोस!्
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परिचयात्मक पत्रिाम्ा लगानीकता्यिरू

तपयाईं U.S. बरहर बबक्रीहरू वया खररदहरूमया संिगि हुिहुुनछ ििे, यिष्ठयापूवनुक तपयाईंियाई प्रदयाि गररएकया प्रयशक्र र अन् संसयाििहरू ियागू गिुनुहोस।् 

तपयाईंको सतकनु तयािे मयात् Smithfield ियाई ्ो के्त्मया िएको ्सकया कयािूिी दयाय्तवहरूसँग अिुपयािि गिनु मद्दत गिनु सकछ।

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

िाम्ा लगानीकता्यिरू
हयाम्ो व्वसया् त्या बवतिी् जस्यतियाई सही तररकयािे प्रयतबबजमबत गिने 

सही र सयामय्क बवतिी् रेकडनुहरूियाई हयाम्ो िैयतकतया त्या व्वसया् 

मयापदणडहरूमया रयाख् महत्वपरूनु हुनछ। हयामीिे िगयािीकतयानु र अन् 

सरोकयारवयाियाहरूबया् हयाम्या बवतिी् रक््याकियापहरू असपष्ट गरयाइिे  

कया्नुहरू सहि गिने छैिौं। 

हयामीिे सब ैसयानदयिनुक बवतिी् िेखया त्या ररपोर न्ुङ मयापदणड र यि्मिहरू 

अिपुयािि गिने हयाम्ो सयाझया गररएको जजममेवयारीियाई गमिीरतयापूवनुक यिनछौं।

छल

छि िनियािे रयाइदयाको ियायग कोरह व्बतिियाई िोकया रदिु हो। ्सिे िेरै 

रूपहरू यिि सकछि:्

• गित िएकया वया िेखया मयापदणडहरूसँग अिपुयािि िगररएकया बवतिी् 

रेकडनुहरूमया प्रबवबष्टहरू गिने,

• प्याड िएकया वया खचनुको सरह उदे्दश् देखयाउि असरि िएकया खचनु 

ररपो न्ुहरू पेश गददै,

• िककिी जयँाचहरू वया अन् कयागजयातहरू,

• कमपिीको समपबति वया पैसया यििे वया दरुुप्ोग गिने,

• ररपो न्ु गरीएकया आ् बढयाउि, बबक्री संख्यामया इिफिेर्ङ गिने

• कयामदयारको गित क्यतपूयतनु रयाइयिङ गिने र

• कयािूिी आमदयािीको रूपमया गैर-कयाििुी रूपमया आजजनुत कोरहरू 

पररवतनुि गिने।

छि गैर-कयािूिी र िैयतक रूपमया गित दवु ैहुनछ। सहियागीहरू र 

पीरडतहरूको ियायग ्सकया गमिीर परररयामहरू हुि सकछि।् तपयाईंिे हयाम्या 

व्वसया्सँग समबजनित रहेर कसैिे (कुि ैपयि अयिकयारी, कमनुचयारी, ठेकेदयार 

वया आपूयतनुकतयानु) छि गरेको तपयाईंियाई शंकया ियागेमया आवाि उठाउनुिोस!् 

उजलिजखत संसयाििहरू प्र्ोग गिने ्स संरहतयामया।

आ्तररक व्यापार

"आनतररक जयािकयारी" कुि ैगैर-सयावनुजयिक प्यानुप्त महतवपरूनु जयािकयारी 

हो जिु कमपिीको सरुक्याहरू खिुयासया िएमया ्सिे कमपिी सरुक्याहरूको 

मलू्मया प्रियाव पयािनु सकछ। ्समया उदयाहररको रूपमया, महत्वपरूनु 

समझौतयाहरूको परुसकयार बयारे, अपेजक्त आजनुिहरू वया व्यावसयाय्क  

एकयाइको खररद वया बबक्री समयावेश हुि सकछ। 

कमनुचयारीहरूिे कमपिीको आनतररक जयािकयारीको बयारेमया अवगत िएमया 

कुि ैपयि कमपिीको सुरक्याहरू व्यापयार गिुनु हँुदैि ्स सरुक्याहरूमया व्यापयार 

गिनु सकिे िएमया वया कसिेै व्यापयारमया ्सियाई प्र्ोग गिनु सकेमया ्स 

जयािकयारीियाई अन् सयामू पु्यानुउिहुोस।् Smithfield को सयावनुजयिक ऋरकया 

सया् ैयित्ी जयािकयारी िएको हुि सकिे कमनुचयारीहरूसँग हयामीिे व्वसया् 

गिने वया गिनु सकिे स्क वया कमपिीकया अन् सरुक्याहरूको व्यापयारमया ्ो 

प्रयतबनि ियागू हुनछ। U.S. सरहतकया िेरै रयाष्ट्रहरूकया यि्महरूिे आनतररक 

जयािकयारी ियारर गदयानु व्यापयार सरुक्याहरू प्रयतबनि गछनु। 

आनतररक व्यापयार कयािूिहरू उलिङघिको ियायग सजया्हरू गमिीर छि ्र 

कयाििूहरू जर्ि छि।् उहयँाहरूिे कसरी आवेदि रदििु्ो िनिेबयारे तपयाईंमया 

शंकया िएमया तपयाईंिे Smithfield कयाििूी बवियागमया मद्दत खोजिपुछनु। 

Smithfield को संस्यागत मयायमियाहरू र अिपुयािि बवियागको पूवनु सवीकृयत 

बबिया, कमनुचयारीहरूिे कुि ैपयि आफिो खयातयाको ियायग(अरू िनदया व्बतिगत 

कृबरको ियायग वैि सञचयािि हेजजङग प्ररक््या) वसतुहरूको िबवष् बजयारमया 

वया व्वसया्, िगयािी वया समयाि प्रकृयतकया बवबति् कयारोबयारहरूमया संिगि 

हँुदैिि।् व्बतिगत कृबरकया ियायग बचयाव-व्वस्या कया्नुमया संिगि हुि इचछुक 

िएकया कमनुचयारीहरूिे आफिया ततकयािीि सपुररवेक्कहरूबया् सवीकृयत प्रयाप्त 

गिुनुपछनु।
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समडर्या र लगानी गनने सव्यसािारणसँगका 
सञचारिरू

हयामीिे हयाम्या बवतिी् त्या सञचयािियातमक कया्नुसमपयादिकया सया् ैहयाम्या 

ररिीयत त्या समियावियाहरू बयारे परूनु, सयामय्क, सही र वसतगुत जयािकयारी 

उपिबि गरयाउिे हयाम्या जजममेवयारीहरू परहचयाि गछछौं। Smithfield को िीयत 

ििेको सरुक्या कयाििूहरूको अिुपयाििमया सही र सयामय्क खुियासयाहरू गिने  

र ि्यँा यमरड्या त्या िगयािी समदुया्हरूसँग सरक््कया सया् र सही तररकयािे 

सञचयार गिुनु हो। 

समडर्या

Smithfield एउ्ै आवयाजमया बोलि महत्वपूरनु हुनछ। दवु ैपरमपरयागत  
पे्रस र वेबमया आियाररत आउ्िे् सरहत – समयाचयार यमरड्याकया सब ै

सञचयारहरूियाई – Smithfield को संस्यागत मयायमिया त्या अिपुयािि 

बवियागमया यिदनेयशत गररिपुछनु।

लगानी समुदा्य

संस्यागत मयायमिया त्या अिपुयािि बवियाग बवतिी् बवशे्रर र संस्यागत 

त्या व्बतिगत िगयािीकतयानुको जयािकयारी प्रसयारर र यतिीहरूसँगकया 

अनतररक््याहरूकया ियायग जजममेवयार छ। ्समया त्ैमयायसक बबक्री त्या 

आ्समबनिी समयाचयारकया खिुयासया, यि्यामक रयाइयिङहरूमया र अन् 

सयावनुजयिक खुियासयाहरूमया ररपो न्ु गररए अिसुयार, कमपिीको बवतिी् 

कया्नुसमपयादिकया बयारेमया सयानदयिनुक जयािकयारी पदनुछि।् संस्यागत त्या 

व्बतिगत िगयािीकतयानु र बवतिी् बवशे्रकहरूिे गरेकया सब ैिगयािीसमबनिी 

सोिपछुहरूियाई Smithfield को संस्यागत मयायमिया त्या अिपुयािि  

बवियागमया यिदनेयशत गररिपुछनु।

मलैटे मटेरो मासलकलाई पतछललो शतनबार रातत न्याँ रटेसटुरटे्टमा आफनो 
पररवारसँग गएको दटेखें। सोमबारपतछ, मटेरो मासलकलटे मलाई उिी 
रटेसटुरटे्टबाट रससद हदनभु्यो र मलाई ्यो खानाको लाधग खच्यको ररपोट्य 
पटेश गन्य भ्नभु्यो। मलाई ्यो ठीक लागटेको धथएन तर मलैटे उिाँको 
खच्य ररपोट्यमा रससद राख् अनसवकार गरें भनटे मलाई समस्या िुनटे  
छ भ्नटे कुरामा म धचन्तत धथएं। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

तपयाईंिे तरुूनत ैआवाि उठाउनुपछ्य ! म बझुदछु रक तपयाईंको 

सपुरर्रियाई ररपो न्ु गिनु सयाहस ियागछ। कृप्या Smithfield को  

गैर-िेदियावपरूनु िीयतिे कमनुचयारीहरूियाई कुि ैपयि प्रकयारको 

प्रयतशोिबया् बचयाउँछ।

मलैटे Smithfield को संसथागत लटेखा ववभागमा काम गछु्य। 
समाचारपत्रको व्यवसा्य खणरको ररपोट्यरलटे Smithfield को ववत्त  
बारटे कटे िी िानकारी प्रापत गन्यका लाधग मसँग बोलन चािनुिु्छ  
भ्दै मलाई स्दटेश छोडनभु्यो। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

कुि ैपयि बयारहरी ररपो न्ुर वया समयाि पक्ियाई कमपिीको जयािकयारी 

उपिबि गरयाउि ुअयघ Smithfield को संस्यागत मयायमिया त्या 

अिपुयािि बवियागियाई समपकनु  गिुनुहोस।् शंकया हँुदया, सोधिुहोस!्

व्बतिगत र कमपिीको रूपमया हयाम्ो सबैिनदया महत्वपरूनु समपबति 

हयाम्ो बवश्वसिी्तया हो ििी समझिुहोस।् कुि ैपयि कमनुचयारीकया 

कया्नुहरू हयाम्ो कमपिीको बवश्वसिी्तयामया र सहकममी कमनुचयारीकया 

प्रयतष्ठयाहरूमया प्रयतबबजमबत हुि सकछि।्

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

आवाि उठाउनुिोस!्
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िाम्ो कमपनी
हयाम्ो व्वसया् त्या बवतिी् जस्यतियाई सही तररकयािे प्रयतबबजमबत गिने 

सही र सयामय्क बवतिी् रेकडनुहरूियाई हयाम्ो िैयतकतया त्या व्वसया् 

मयापदणडहरूमया रयाख् महत्वपरूनु हुनछ। हयामीिे िगयािीकतयानु र अन् 

सरोकयारवयाियाहरूबया् हयाम्या बवतिी् रक््याकियापहरू असपष्ट गरयाइिे कया्नुहरू 

सहि गिने छैिौं। हयामीिे सब ैसयानदयिनुक बवतिी् िेखया त्या ररपोर न्ुङ 

मयापदणड र यि्मिहरू अिुपयािि गिने हयाम्ो सयाझया गररएको जजममेवयारीियाई 

गमिीरतयापूवनुक यिनछौं। 

भौततक समपवत्तिरू

Smithfield कया िौयतक समपबतिहरू – ्सकया िविहरू, सवयारी सयाििहरू, 

उपकरर र आपूयतनुहरू – हयामीियाई हयाम्ो कयाममया सक्म बियाउिे उपकररहरू 

हुि।् हयामीसँग ती समपबतिहरूको सरुक्या गिने दयाय्तव छ। तपयाईं ती 

समपबतिहरूको दरुूप्ोग वया गित प्र्ोग बयारे सचेत हुिहुुनछ ििे, आफिो 

ततकयािीि सपुररवेक्कसँग कुरया गिुनुहोस ्वया ्ो संरहतयामया परहचयाि गररएकया 

अन् आवाि उठाउनटे संसयाििहरूमध्े एक संसयाििको प्र्ोग गिुनुहोस।् 

िानकारी तथा सञचार प्रणालीिरू

कमनुचयारीहरूियाई यतिीहरूको कयाम गिनु मद्दतको ियायग रोि, कमप्ु् र, इमेि 

र भवयाइस मेि प्ररयािीहरू र अन् बवद्यतुी् स्ोतहरूको पहँुच गिनु रदइनछ। 

्ी स्ोतहरू कमपिी द्वयारया सवयायमतव वया ियाडयामया यिइनछ।  कमनुचयारीहरूिे 

्ी स्ोतहरू व्यावसयाय्क, ियैतक र कयाििूी यशष्टतया र प्रबवयिको प्र्ोग 

समबनिमया Smithfield को िीयतहरू अिसुयार प्र्ोग गिुनुहुनछ िनिे अपेक्या 

गररएको छ।

Smithfield िे कमप्ु् र, सफ्वे्र, इमेि, भवयाइस मेि, सममेिि उपकरर 

र कया्यानुि् आपयूतनुहरू समयावेश िएकया सब ैसञचयार उपकररमया सवयायमतव 

वया यि्नत्रहरू पहँुच गदनुछ। कमपिीको समपबति प्र्ोग गरेर तपयाईंिे प्रयाप्त 

गिने वया पठयाउिे सञचयार, डया्या र जयािकयारी कमपिीको समपबति हुि ्र यिजी 

सञचयारहरू होइि। Smithfield सँग इन्रिे् प्र्ोग सरहत सब ैसञचयारहरू 

हेिने अयिकयार छ र कमनुचयारीहरूिे व्बतिगत वया यिजी जसतया सञचयारहरूमया 

ध्याि रदिु हुदैँि। पोिवोग्याररक वया इन्रिे्द्वयारया आपबतिजिक सयामग्ीहरू  

वया कुि ैअन् मयाध्महरूको पहँुच वया बवतरर कडया रूपमया यिरेयित छ।

मलैटे िालको तलबको सचूी फटे ला पारेँ र अ््य ववभागको 
कम्यचारीिरूको लाधग प्रततसलवपकमा प्रततसलवप कोठा सभत्र  
भु् तानी वकृदधि गन्य प्रसताव गरेँ। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

सचूीमया बवश्वसिी् संवेदिशीि, सवयायमतवसमबनिी जयािकयारी पदनुछि ्

जिु सरुजक्त हुिपुछनु। सही कया्नु गिुनुहोस ्र तपयाईंको व्वसया्कया 

ियायग आफिो स्यािी् मयािव संसयािि व्वस्यापककोमया सूची 

ल्याउिहुोस।् तपयाईं कमपिी यित् वया बयारहर अन् व्बतिहरूसँग 

जयािकयारी बयारे छिरि गिुनु हँुदैि।

मलैटे मटेरो एकिना सिकममीलटे आफू हदउँसोको खाना खान िाँदा 
आफनो रटेसकमा तन्यसमत रूपमा संवटेदनशील बिारीकरण िानकारी 
छोडनुिु्छ भ्नटे कुरा ख्याल गरें। मलैटे कटे  गनु्यपछ्य?

उहयँासँग कुरया गिुनुहोस ्र उहयँाियाई आरू आफिो डेसकबया् जुिसकैु 

स्यािमया जयँादया पयि जयािकयारी िक गिनु कुशितयापवूनुक सझुयाव 

रदिहुोस।् व्वहयार पररवतनुि ििएमया, आफिो व्वस्यापकसँग  

कुरया गिुनुहोस।् 

हयामीिे यिमियिजखत कुरयाहरू गरेर गोपिी् 

जयािकयारी सरुजक्त गदनुछौं: 

• Smithfield को रेकडनु व्वस्यापि र प्रबवयिको प्र्ोग  

िीयतहरू सरहत अिुपयािि गिने।

• पयासवडनुहरू करहल् ैपयि सयाझया िगिने।

• जोजखम हुिे सकिे ठयाउँमया गोपिी् जयािकयारी िछोडिे।

• प्र्ोग िगरर छोडदया कमप्ु् र बनद गिने वया ियगङ  

आउ् गिने।

सिी का्य्य गनु्यिोस ्

आवाि उठाउनुिोस!्
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व्यावसात्यक असभलटेखिरू

Smithfield िे हयाम्ो व्यावसयाय्क रक््याकियापहरूको सही र पूरया रेकडनुहरू 

कया्म रयाखछ। हयामीसँग व्वसया्मया प्र्ोग हुिे जयािकयारीको गोपिी्तया 

कया्म रयाखे् र सरुजक्त रयाखे् उतिरदयाय्तव पयि छ। Smithfield कया रकतयाब 

रेकडनु, खयातया र बवतिी् बववररहरू व्वसया्कया मूल्वयाि समपबतिहरू हुि ्

र सबैियाई उप्ुति बववररमया व्वजस्त गिनु, उप्ुति रूपमया (सम्को 

आियारमया) कमपिीकया कयारोबयारहरूमया प्रयतबबमब गिनु र ियागू्ोग् कयािुि 

त्या यि्मि, ्.ुएसद्वयारया सयामयान् रूपमया सवीकयार गररएको िेखया यसधियानत 

र Smithfield को आनतररक यि्नत्र प्ररयािीमया पुबष्ट गिुनुपदनुछ।

Smithfield रेकडनु व्वस्यापि िीयतिे सब ैहयािकया व्यावसयाय्क रेकडनुहरूकया 

िणडयारर सया् ैकुि ैपयि म्याद सरकएको रेकडनुहरूको खुियासया यि्नत्र 

गदनुछ। कमपिीको रेकडनुहरूमया Smithfield को व्वसया् रक््याकियापको 

ियागको रूपमया यसजनुिया, प्रयाप्त वया कया्म गररएको सबै इमेि, डया्या, कयागजयात 

वया रेकडनुहरू समयावेश हुनछि।् कमपिीकया रेकडनुहरूमया व्बतिगत िो्, पयात्ो  

र डया्रीहरू पयि समयावेश हुनछि।् 

सरकारी अनुस्िान, उपनसथतत-पत्र र आववषकार

सम्-सम्मया, Smithfield ियाई सरकयारी यिकया् वया अदयाित प्ररक््याहरूमया 

कयागजयातहरू र अन् जयािकयारी प्रदयाि गिनु आवश्क हुि सकछ। Smithfield 

कयािूिी बवियाग कमपिीिे त्सतया अवस्याहरूमया आफिया दयाय्तवहरू पूरया गछनु 

िनिे कुरया सयुिजचित गिनुको ियायग जजममेवयार छ। कयागजयातहरू प्रदयाि गिनुमया 

सह्ोगको ियायग अिरुोि गररएको कमनुचयारीहरूिे ्ो कया्नु द्तु र परुया रूपमया 

गिुनुपदनुछ। तपयाईंसँग ्ी मयायमियाहरूसँग समबजनित कुि ैपयि प्रश्न छि ्ििे, 

तपयाईंिे Smithfield कयािूिी बवियागमया समपकनु  गिुनुपदनुछ।

बौदधिक समपवत्त, व्यापाररक गोप्यता र गोपनी्य 
िानकारी

Smithfield िे आफिो बौबधिक समपबति, व्यापयाररक गोप्तया र गोपिी् 

जयािकयारीियाई उचच रूपमया महत्व रदनछ। हयामी अन् व्बतिहरूको बौबधिक 

समपबति अयिकयारहरूको पयि सममयाि गछछौं। कमनुचयारी Smithfield मया र 

Smithfield सँग समबजनित व्वसया्मया हँुदया हयाम्या कमनुचयारीिे यसजनुिया, 

बवचयार, बवकयास, आबवषकयार वया यिमयानुर गरेकया सब ैबौबधिक समपबति 

Smithfield को एकि समपबति हो – र तरुूनत ैSmithfield – मया खिुयासया 

गररएको र यि्ुति गररएको हुिपुछनु। कमनुचयारीहरूियाई कुि ैपयि अियिकृत 

तररकयािे वया Smithfield को ियािको ियायग बयाहेक अन् उदे्दश्कया ियायग 

Smithfield को बौबधिक समपबति प्र्ोग गिनुबया् प्रयतबनि िगयाइएको छ। 

सया्,ै तेस्ो पक्द्वयारया सवयायमतवमया रहेको बौबधिक समपबतिको कुि ैपयि 

प्र्ोगियाई मयायिकको इजयाजतपत् वया अयिकयार अनतगनुत सवीकृत गररिपुछनु।

Smithfield व्यापयार रहस् त्या अन् गोपिी् जयािकयारीकया ियायग, 

हयाम्या कमनुचयारीहरूिे यतिीहरूियाई कडया गोपिी्तयामया रयाख् र गोपिी्तया 

समझौतयाको सरुक्या बबिया यतिीहरूियाई Smithfield िनदया बयारहर खुियासया 

वया प्र्ोग िगिनु महत्वपरूनु हुनछ। सया्,ै कमनुचयारीहरूियाई उति जयािकयारीकया 

मयायिकहरूको अयिकयार-प्रदयाि बबिया, पूवनु रोजगयारदयातया वया प्रयतसपिमीहरू 

जसतया अन् पक्हरूसँग समबजनित व्यापयार रहस् त्या गोपिी् 

जयािकयारीको प्र्ोग गिनु वया अन् व्बतिहरूियाई पे्रररत गिनुबया् प्रयतबनि 

िगयाइएको छ। कमनुचयारीहरूिे Smithfield सँग आफिो रोजगयारीको ियागको 

रूपमया गोपिी्तया समझौतया अनतगनुत तेस्ो पक्हरूबया् प्रयाप्त गररएकया 

जयािकयारीसँग समबजनित गोपिी्तया दयाय्तवहरूियाई पयि कडयाइकया सया् 

पयाििया गिुनुपछनु। 

सब ैSmithfield कमनुचयारीहरूको कमपिीमया िो्याल्ीको कतनुव् हुनछ। 

कुि ैकयाररिे Smithfield मया तपयाईंको रोजगयारी समयाप्त हुनछ ििे, तपयाईंिे 

आफिो अिीिमया रहेकया सबै बौबधिक समपबति, गोपिी्तया जयािकयारी, व्यापयार 

रहस् त्या अन् Smithfield समपबतिियाई तुरूनत ैSmithfield मया ररतयानु 

गिुनुपछनु। सया्,ै तपयाईंिे Smithfield कया व्यापयार रहस् त्या अन् गोपिी् 

जयािकयारीियाई कडया गोपिी्तयामया रयाख् जयारी रयाखु्पछनु। तपयाईं ्सियाई कुि ै

ियावी व्वसया् िेनचर, ि्यँा रोजगयारी वया अन् व्यावसयाय्क वया गैर-

व्वसयाय्क उदे्दश् सरहत कुि ैपयि उदे्दश्कया ियायग प्र्ोग गिनु सकिहुुनि। 

सामानिक सञिाल

सयामयाजजक सञजयाि (उपकररहरूको ियायग, रेसबकू, जटव्र, ्टू्ूब) हरू 

कमपिी यित् र बयारहर सञचयारकया शबतिशयािी उपकररहरू हुि।् अिियाइि 

सहकया्नुको ियायग ्ी शबतिशयािी पिे्रमनुिे हयामीिे कयाम गिने तररकया, 

ग्याहकहरूसँग ि्यँा तररकयामया संिगि हुि अिरुोि गिने, सहकममीहरू र 

बवश्वियाई बवशयाि रूपमया पररवतनुि गरररहेकया छि।् बुबधिमयािीपूवनुक प्र्ोग 

गरेमया, यतिीहरूिे हयामीियाई बयि्ो बनि, िेरै सरितयापवूनुक व्वसया् 

समबनिहरू यिमयानुर गिनु मद्दत गछनुि।्
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परिचयात्मक पत्र

रकिििे यतिीहरू यिकै शबतिशयािी छि,् ्ी पिे्रमनुहरूिे पयि जोजखमहरू 

समयावेश गछनुि ्र कमनुचयारीहरूको ियायग ि्यँा जजममेवयारीहरू यसजनुिया गछनुि।् 

Smithfield को िीयत सयामयाजजक यमरड्या र सञचयार िीयतसँग अिुपयािि 

िगदयानुसमम Smithfield कमनुचयारीहरूिे व्यावसयाय्क प्र्ोजिको ियायग 

सयामयाजजक सञजयािको प्र्ोग गददैिि।् हयाम्ो कमपिीियाई सनदिनु गददै 

सयामयाजजक सञजयाि र अिियाइि कुरयाकयािीहरूकया रूपमया संिगि हुि तपयाईं 

प्रियावहरूबया् सचेत हुिहुुनछ, हयाम्ो कमपिीसँग हयाम्ो उतपयादिहरू र तपयाईंको 

समबनि र हयाम्ो कमपिी समबजनित हुि सकिे तपयाईंिे ्याहया पयाउिुहुनछ 

तपयाईंको व्वहयारसँग। तपयाईंिे Smithfield ियाई तपयाईंको रोजगयारीको 

स्यािमया परहचयाि गिनु रोजििुएमया वया Smithfield को संदिनुसँग सयाझया  

गिनु वया संिगि हुि रोजिुिएमया, तपयाईंिे पेशयागत तररकयामया कया्नु गिुनुपछनु। 

हयाम्या िीयतहरूसँग समबजनित प्रश्नहरू र अन्द्वयारया सवयायमतव िएको वसतुको 

प्र्ोग Smithfield कयािूिी बवियागमया सनदयिनुत हुिपुदनुछ। तपयाईं हयाम्या 

सयामयाजजक यमरड्या िीयत वया सञचयार यियतकया कुि ैउलिङघिहरूबया्  

सजक िएमया आवाि उठाउनुिोस!्

राटा समब्िी गोपनी्यता तथा सुरक्षा

Smithfield मया हयाम्ो रोजगयारीबया्, कमपिी र ्सको सञचयाििहरू बयारे 

गोपिी्, गैर-सयावनुजयिक जयािकयारीमया हयाम्ो प्रया्ः पहँुच हुनछ। हयामीसँग 

उयचत सवीकृयत ििएसमम र अन््या कमपिीको िीयत अिसुयार खिुयासया 

ििएसमम ्ो जयािकयारी Smithfield बयारहरको कुि ैपयि व्बतिसँग 

सयाझया िगिने हयामी सबकैो दयाय्तव हुनछ। ्समया सङगठियातमक र 

पररचयाििसमबनिी जयािकयारी, मलू्यिियानुरर र अन् बवतिी् जयािकयारी, 

आपयूतनुकतयानुहरूको बयारेमया जयािकयारी र ग्याहकहरूको बयारेमया जयािकयारी  

सरूक्या गिने कया्नु समयावेश हुनछि।् 

व्वसया्को सयामयान् कोसनुमया, हयामीिे कमपिीको कमनुचयारीहरूकया व्बतिगत 

डया्याियाई दैयिक रूपमया पयि मरममत र प्ररक््या गछछौं र सयामयान्त्याः 

बयारहरी पक्हरूकया व्बतिगत डया्याियाई समहयालि सकछौं। त्सतया डया्याको 

उप्ुति यि्नत्रियाई ररक अयिकयार-के्त्हरूमया बवयिनि कयािूिद्वयारया 

यि्जनत्त गररएको छ जहयँा हयामीिे सञचयािि गछछौं र हयामी ती कयाििूहरू 

परूनु रूपमया अिपुयािि गिनु प्रयतबधि छौं। केही अवस्याहरूमया, ियागू्ोग् 

कयािूििे आचररको समबनिमया स्याहयारको एकदम ैउचच मयापदणडहरू से् 

गछनु जहयँा हयामीिे व्बतिगत डया्याको सत्यिष्ठया यि्नत्र, प्ररक््या गिुनुपछनु 

र कया्म रयाख्पुछनु। ती मयापदणडहरूको अिपुििया सुयिजचित गिनुको ियायग, 

जिुसकैु स्यािमया अवजस्त िएतयापयि, सबै कमनुचयारीहरूिे यिमि गिनु 

आवश्क पछनु:

• परहचयाि्ोग् व्बति (ियाम, परहचयाि िमबर वया अन् पररचया्क  

मध्े एकको सनदिनुमया) सँग समबजनित वया परहचयाि गिने कुि ै 

पयि जयािकयारी समयावेश गिनु “व्बतिगत डया्या” एकदम ैव्यापक 

शबदहरूमया हेिनु।

• तपयाईंियाई अयिकयार प्रदयाि गरेमया मयात् र विै व्यावसयाय्क 

कयाररहरूकया ियायग मयात् व्बतिगत डया्या पहँुच गिुनुहोस।्

• समियाव् हयायि, दरुूप्ोग वया खुियासयाबया् व्बतिगत डया्याियाई  

ख्याि रयाख्ुहोस,् जसमया यिमि कुरया समयावेश हुनछि:्

o व्बतिगत डया्याको सङकिि र प्र्ोग कम गिने;

o व्बतिगत डया्या कया्म रयाजखएको र सही त्या सुरजक्त रूपमया 

समहयायिएको छ ििी ख्याि रयाख्ुहोस;्

o र ्ो प्रयाप्त गिनु वया पहँुच गिने कसिैयाई प्रमयारीकरर र वैि 

व्यापयार कयारर बबिया पयि कुि ैपयि उपिबि व्बतिगत डया्या 

बियाउिे वया सयाझया गिने िगिुनुहोस।्

• तपयाईं उलिङघि हुि सकिे सरोकयारहरू सयावियाि हुि ुिएको घ्ियामया 

Smithfield कयाििूी बवियागको प्रयतयियिियाई तुरूनत ैसयूचत गिुनुहोस,् 

जसमया आकजसमक वया गैरकयािूिी क्यत, हयािी, रेरबदि, व्बतिगत 

डया्याको अियिकृत खिुयासया वया अियिकृत पहँुच हुि सकछ।

Smithfield द्वयारया कया्म रयाजखएको, प्रसयारर गररएको वया अन््या प्ररक््या 

गररएको व्बतिगत डया्याको समबनिमया सया् ैSmithfield को तरनु बया् कया्नु 

गिने िेनडर वया सेवया प्रदया्क जसतया बयारहरी पक्द्वयारया कया्म रयाजखएको, 

प्रसयारर गररएको वया अन््या प्ररक््या गररएको व्बतिगत डया्याको समबनिमया 

उलिङघि िएको हुि सकछ िनिे सरोकयारहरूमया ्ो सचूिया दयाय्तव बरयाबर 

ियागू हुनछ।

तपयाईंसँग डया्या गोपिी्तया वया सुरक्या समबनिी सरोकयारहरू िएमया, आवाि 

उठाउनुिोस!् आफिो सुपररवेक्कियाई बतयाउिहुोस,् Smithfield कयाििूी 

बवियागको प्रयतयियि वया आचयारिीयत ह्ियाइिियाई कि गिनु ्ो संरहतयाको 

आवाि उठाउनुिोस!् खणडमया उलिेख गररएकया अन् कदमहरू चयालिहुोस।्

Smithfield िे डया्या गोपिी्तयाियाई कसरी सुरजक्त रयाखछ िनिे बयारे ्प 

जयािकयारीकया ियायग, कृप्या हयाम्ो गोपिी्तया िीयतमया सनदिनु यििहुोस।्

िाम्ो कमपनी
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िाम्ा समुदा्यिरू
हयामी हयामीिे सञचयािि गिने समदुया्हरुको कल्यार जयारी रयाखे् िनिे कुरयामया समबपनुत छौं। समपनुरियाई प्रयतबबजमबत गददै, Smithfield िे बयािबयायिकयाहरू त्या 

Smithfield कमनुचयारीहरूको ियायतियायतियाकया ियायग सरहत अमेररकयाको पयारी ग्यामीर सहरमया यशक्या र बवकयासकया अवसरहरूको सह्ोगमया ध्याि केजनद्त गछनु।  

्ी प्रियावहरूिे ्द्यबप, Smithfield को परोपकयार रदिे प्रियावहरूको ियागियाई मयात् प्रयतयियितव गछनुि।्

कमपिी र ्सकया सहया्क कमपिीहरू हेजलपङ हङग्ी होमस, Smithfield कमनुचयारीियाई मेि खयािे उपहयार कया्नुक्म र समदुया् जसतया दवु ैसव्ंसेवक  

र दयािहरू संिगि हुिे अन् िेरै परोपकयारी कया्नुक्महरूमया संिगि हुनछि।् Smithfield व्वसया्हरूियाई Smithfield को परोपकयारी गयाइडबुकमया सहमयत 

जियाउि प्रोतसयारहत गररनछ र Smithfield कया संस्यागत मयायमिया त्या अिपुयािि बवियागमया त्सतया सबै ्ोगदयािहरूियाई समजनवत गिुनुहोस।्

संसािनिरू
पकृषठ 3 मा उलिेख गररए अिसुयार, ्ो संरहतयामया उलिेख गररएकया मयापदणडहरू पूरया िहुिे कुि ैपयि व्वहयारको बयारेमया व्वस्यापिमया िनिे वया ्ी मयापदणडहरू 

बयारे प्रश्न सोधिे प्रत्ेक कमनुचयारीको अयिकयार र उतिरदयाय्तव बयारे वरनुि गिनु हयामीिे सतनु आवाि उठाउनुिोस!् को प्र्ोग गछछौं। तपयाईंिे आवाि उठाउन! 

1. आफिो सुपरियाइजर वया आफिो स्यािी् मयािव संसयाििको व्वस्यापकसँग कुरया गिुनुहोस।् िेरैजसो मयायमियाहरूमया, ्ो तपयाईंको सरोकयार 

समयाियाि गिने शीघ्र मयागनु हुिे छ। ्सिे तपयाईंको सरोकयारियाई समयाियाि गददैि ििे वया तपयाईंिे ्ो तररकयामया समस्या उठयाउि असहज महससु 

गिुनुिएको छ ििे, तपयाईंिे ति उलिेख गररएकया एक वया सो िनदया बढी चररहरू यििुपछनु।

2. तपयाईंको स्यािी् Smithfield कयािूिी बवियागको सदस्सँग कुरया गिुनुहोस:्

सं्यु्त राज्यिरू फोन: 1-757-365-3000 इमटेल: law@smithfield.com

पोल्याणर फोन: 22 2900033 इमटेल: prawny@animex.pl

रोमातन्या फोन: 0-800-800-053 इमटेल: office@smithfield.ro

3. तपयाईंको सरोकयारहरूमया पकृषठ 13 मया व्याख्या गररए अिुसयार जियावरको कल्यार वया वयातयावररी्/प्रबंिि समबनिी समस्याहरू समयावेश छि ्

ििे, तपयाईंिे आफिो व्वसया् खणडकया ियायग वयातयावररी् सं्ोजकहरूियाई वया Smithfield आचयारिीयत ह्ियाइि 1-877- 237-5270 मया 

समपकनु  गिुनुपछनु।

4. तपयाईंसँग आकजसमक सरोकयारहरू छि ्वया आफिया सरोकयारहरू उठयाउि चयाहयािुहुनछ ििे ियामररहत रूपमया, Smithfield आचयारिीयत ह्ियाइिियाई 

1-877-237-5270 मा कल गन्यिोस।् ह्ियाइिहरू बवश्वसिी् छि ्र ियामररहत तररकयामया समम गिनु सकिे ििी रोि गिुनुहोस,् रोिको जवयार 

रदिे अपरे्रियाई तपयाईंिे ्प जयािकयारी उपिबि गरयाएतया पयि, हयामी त्सिनदया रयाम्ो तपयाईंको समबोिि गिनु सकछौँ। ह्ियाइि मयारनु त प्रयाप्त 

गरेको ्स संरहतयाको सब ैररपो न्ु गररएकया उलिङघिहरू अिुसनियाि गररएकया छि।्

समिाउनी: 

तपयाईं ्ी संसयाििहरु मध्े कुि ैपयि संसयाििको प्र्ोग गरेर उठयाएको प्रश्न वया सरोकयारहरूकया ियागी कुि ैपयि प्रकयारको प्रयतशोि बया् सुरजक्त रहिुहुिेछ। 

्द्यबप तपयाईंिे सरोकयारको बवर् उठयाउि चयाहयािुहुनछ, Smithfield िे तरुुनत ैउठेकया सरोकयाहरूमया तपयाईंको मद्दतकया सया् तपयाईंको आवाि उठाउनटे! ततपरतयाियाई 

मलु्याङकि गछनु। हयामी हयाम्ो ियैतक व्यापयार वयातयावरर प्रचयारको िक्् हयायसि गिनु सकछौं।
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परिचयात्मक पत्रअन्तम शबद

अन्तम शबद
हयामीमध्े सबजैियािे िैयतकतयाकया सया् र ्ो संरहतया र कयािूिको परूनु अिपुयाििमया कया्नु गिनु सयामयाि उतिरदयाय्तव सयाझया गछछौं। उति उतिरदयाय्तव पूरया गिनु 

असरि िएकया जोकोही अिशुयायसत हुिे अपेक्या गिनु सरकनछ। त्सतो अिशुयासिमया रोजगयारीको समयायप्त पिनु सकछ। 

संरहतया सब ैSmithfield बवियागहरू, बवदेशी त्या घरेि ुसहया्कहरुको बवियाग, सया्सया् ैसयाझेदयारी र सं्ुति व्यापयारहरू जसमया Smithfield अयिकयंाश रूयच  

र/वया व्वस्यापि जजममेवयारीहरू िएकया ठयाउँमया ियागू हुनछ।  

्ो व्यावसयाय्क आचयार संरहतया र िीयतिे औपचयाररक अपेक्याहरू से् गछनु जिु कमनुचयारी Smithfield द्वयारया रोजगयार हँुदैिि ्तबसमम सब ैकमनुचयारीमया ियागू 

हुनछ। अयतररतिमया, केही प्रयावियािहरू (कमपिीको गोपिी् त्या सवयायमतवसमबनिी जयािकयारीियाई सुरजक्त रयाखे्हरू सरहत) सवजैचछक रूपमया वया अिजैचछक 

रूपमया Smithfield रोजगयार छोडिे व्बतिहरूमया बयाध्कयारी ररहरहनछि।् तपयाईंसँग ्ो संरहतयाको अिुपयाििया कसरी गिने िनिे बयारेमया वया अन् आचररको  

बयारेमया प्रश्न वया सरोकयारहरू छि् ििे, तपयाईंिे तुरुनतै आवाि उठाउनुपछ्य !

्रद कयािूििे संरहतयाद्वयारया स्याबपत गररएको िीयत वया अभ्यासको बवरोि गछनु ििे, तपयाईं कयाििूको अिपुयािि गिुनुपछनु, तर स्यािी् अिकूुिि वया िीयत 

संरहतयाको बवरोि गछनु ििे, तपयाईं कयाििूको अिपुयािि गिुनुपछनु।


