CONFIDENTIAL

IDG समह
ू DMCC
120

एमरात ए'(यम *बि-डंग, शेख जायद आरडी, पीओ ब:स 50784, दब
ु ई
ु ई, यए

ए"ट$-&'टाचार नी.त

(Anti-Corruption)

December 2016

सं>करण 1

1
IDG Security 2015

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

सं$करण (नय+,ण

सं$करण

जारी

लेखक

0रल1जको ला5ग 7माणीकृत

1

AUG 16

G WINTER

I GORDON
- SIGNATURE -

1

Sep 17

G Winter

2
IDG Security 2015

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

साम2ीको ता5लका

&'टाचार नगरने नी.त
1.

प8रचय

2.

सामा"य

3.

नी.तको आव<यकताह>

4.

के गनC

3
IDG Security 2015

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

&'टाचार नगरने नी.त
1.

प"रचय

IDG लाई %&टाचार नभएको छ।
यो नी0तले सामा5य %&टाचार 6वरोधी मुद्दाह:लाई स;बोधन गछ> र 6वशेष गरA हाBो
कम>चारAह:को 0नयिु Fत, छनौट र जाँचमा %&टाचारलाई स;बोधन गद> छ। हामी सरु Kाको सरु Kा र
क;पनीको M0त&ठा र सफलता स0ु निPचत गन> QयिFतको गुणवSामा 0नभ>र छU। हामी नयाँ कम>चारAह:
फेला पान> मद्दत गन> हामी हालको कम>चारAह:मा प0न भर पछV। भतWमा %&टाचार भएको छ र IDG
ले यसलाई Qयवसाय XभY सहन गदZ न।
हाBो क;पनी िनयम (वा कायदा) ईमानदारA र अख]डतामा केि5_त छ, जन
ु साँचो गोरखाको काइदा
प0न हो। यो कायदाको अनस
ु रणले हामीलाई aाहकह:को आवPयकताह: परू ा गन> उeच गुणfतरको सरु Kा
समाधानह: Mदान गन> सKम गद> छ जबgक Qयावसा0यक र अनभ
ु वी पव
ू > गोरखा सेवादारह:को लाhग सरु iKत
रोजगारA Mदान गन> M0तबjध रह5छ। %&टाचार र भतीजावाद kबlकुल र पण
ू > अfवीकाय> हो।
क;पनीको :पमा हामी कुनै प0न Mकारको घस
ू 0तन> वा fवीकार गन> अfवीकार गद> छU। यoद तपाp
%&ट वा बेइमान हुनह
ु ु 5छ भने तपाpलाई यस क;पनीमा fवागत छै न र जब तपाpको %&टाचार वा बेइमानी
फेला पनqछ, हामी तपाpको सेवाह: समाrत गनqछU। यoद तपाp एक सeचा गोखा>को स;मानजनक पर;परा
कायम राtु हु5छ, हामी आशा गद> छU gक तपाpलाई क;पनीमा लामो र सफल Fयाuरयर oदन सKम हुनह
ु ु नेछ।
IDG यसको उप-ठे केदार वा एजे5टह:मा %&टाचार सहन गदZ न र कुनै प0न आईडीजी ग0त6वhधह:मा
%&टाचार अvयास गuरएको, सहन नहुने वा अनम
ु 0त नहुने कुरा स0ु निPचत गन> सबै fटाफका सदfयह:
आवPयक गद> छ।

2.

सामा)य
सबै Qयवसायह: IDG को आचार संoहता नी0त, IDG Qयवसाय नी0त र आचार संoहता, र IDG

काXम>क पिु fतका।
सबै IDG भतW नी0त अन:
ु प स{चालन हुनु पछ> ।
सबै कम>चारAह: (कम>चारA लगायतका जो कामदारको kबरोधमा M0तबि5धत छन ्) उनीह:को
रोजगार स;झौताको Mािrतमा नै0तकता / QयिFतगत आचार संoहताको बयान परदछन ्, ब~
ु दछन ् र
हfताKर गद> छन ्।
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3.

नी,तको आव2यकताह4
एजे5टह: Mयोग गरे र स;बि5धत जो•खमह:लाई 5यन
ू ीकरण गन> IDG को नी0तले हामीलाई

आवPयक छ।
a.

कुनै एजे5टको लाhग fप&ट र Mद> शननीय Qयवसाय आवPयकता कागजात गनह
ु> ोस ्, gकन

हामी एजे5ट Mयोग गदZ छU भ5नेको Qया€याको साथ यो तब Mब5ध 0नदq शक jवारा अनम
ु ोoदत
हुनप
ु छ> ।
b.

M‚येक उदाहरणमा Mfता6वत भF
ु तानीको लाhग केस कागजात गनह
ु> ोस ्।

c.

एजे5टले कानन
ु ी ढं गले Qयवहार गuररहे को छ र आवPयकताह:को अनप
ु ालनमा जसको लाhग
एजे5टको वण>न गuरएको छ, ‚यसको समाधानका लाhग 6वfतत
> Mg†या
ू क
ृ :पमा पuर…मपव
परू ा गनह
ु> ोस ्।

d.

कुनै प0न स;भा6वत एजे5टको साथ आमने सामने भेटवाता> Xलनह
ु ोस ्।

e.

यoद ‚यहाँ आ5तuरक कम>चारAह:ले Qयाकुलताका लाhग चासोको 6ववादको MPन उठे को
छ भने बा‡य दे य मेहनती uरपोट> Mाrत गनह
ु> ोस ् (उदाहरणका लाhग स;झौतामा हfताKर
भएमा अhधक बोनस Mाrत गन> खडा हुन सFछ)।

f.

Mब5ध 0नदq शकले कुनै Xसफाuरसलाई अनम
ु ोदन र समथ>न गनु> पछ> ।

g.

‚यहाँ हfताKर गuरएको स;झौता रहे को स0ु निPचत गनह
ु> ोस ् (जसमा एजे5टले आईडीजी
%&टाचार 6वरोधी नी0त र आचार संoहताको पालना गन> आवPयक छ र IDG लाई लेखा
परAKण र अनप
ु ालन जाँच गन> अनम
ु 0त oदनेछ) जसको अवhध दई
ु बष> भ5दा लामो हुनु हुँदैन।
कुनै प0न काम हाBो तफ>बाट एजे5टjवारा गuरएको छ।

h.

हाBो नी0तह:मा स;झौताको अवhधमा भेटघाट र 0नयXमत अ5तरालमा Šीgफं ग र
fप&टAकरणह: Mदान गनह
ु> ोस ्।

j.

कसलाई भF
ु तानी गनq हो भ5नेमा पण
ू > fप&टता स0ु निPचत गनह
ु> ोस ् gक जससँग हामीले
स;झौता गछV र साधारणतया नगदमा पैसा Xलनु हुँदैन, ग5ती गuरएको खाताह:मा भF
ु तान
गuरनु हुँदैन, वा ते‹ो पKह:लाई प0न गनु> हुँदैन।
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k.

Mब5ध 0नदq शकले कुनै प0न एजे5टसँग सबै स;ब5धह:को 0नरAKण गद> छ र कसरA 0नयXमत
एजे5टले स;बि5धत दे श वा काय>†म Mब5धकबाट उनीह:को करारका सेवाह: गuररहे को छ
भ5ने बारे 0नयXमत ग0त6वhध uरपोट> खोजी गद> छ।

l.

यoद ‚यहाँ स;झौताको उlलघन भयो भने, IDG ले एजे5टलाई सबै भF
ु तानीह: 0नल;बन
गनqछ र स;झौता समाrत गद> छ।

m.

स;झौताको Mावधानह: स0ु निPचत गदZ मा एजे5टले कुनै प0न स;झौताको उlलघन गदा> हुने
K0तह:को लाhग K0तप0ू त>, ए5Œे Fटको शत> अ5तग>त पoहले नै भF
ु तान गuरएको सबै
भF
ु तानीसoहत समावेश गद> छ।

n.

ते‹ो पKह:सँगको कुनै प0न Mब5धह: जसमा IDG ‚यो ते‹ो पK वा कुनै खास ठे केदारलाई
KेY XभYका aाहकह:लाई सेवाह:को खास त‚वह: Mदान गन> Mयोग गन> सहमत गद> छन ्
माhथको उjदे Pयका लाhग एजे5सी स;झौता मा0न5छ र उहA कुराको पालना गuरनप
ु द> छ।

4.

के गन7
कुनै प0न fटाफको सदfय जससँग hच5ता छ gक यो नी0त पालना गरAएको छै न भनेर तŽ
ु 5त उठाउनु

पछ> । तपाइँलाई थप माग>दश>नको लाhग XसटA उडाउने नी0तमा Xसफाuरश गuरएको छ।
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