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साम0ीको ता5लका 
 

 

साम$ीको ता*लका 

कृ#त नी#त  

1.  (कोप 

2.  सरु/ा  

3. सरु/ा  

4. गोपनीयता र सचूना सरु/ा   

4.1 सामािजक 8म9डया र नेटव>क? ग   

5. आचरण र अनशुासन   

5.1 उपयोगी गनुEहोस ्र नगनुEहोस ्  

6. आचार संIहता। 
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संIहता नी#त को कोड 

 
1. $कोप 

 

Qनsनtलuखत नीQतले कsपनी र सब ैIDG कमwचारUहyको ZबSध Qनद{शक |वारा अपे��त मापद�डहy सेट 

गदwछ। नीQत कमwचारU हSडबकुको एक Qनकासी हो जनु कsपनीमा सिsमtलत हुने सब ैकाtमwकलाई Zदान 

गVरएको हुSछ तर अपे��त नQैतक र रा�ो �यवहारको मापद�डहyलाई सsबोधन गदwछ। 

आचार सं2हता नीQतले कागजातहyको सं�यामा आधाVरत छ जनु कमwचारUले ब�ुनको लाYग उपयोगी 

फेला पानw सFदछ - य2द तपाइँ इ�छुक हुनहुुSछ भने तपाइँ तपाइँको लाइन �यवNथापकलाई सो�न 

चाहानहुुSछ। यी कागजातहy हुन:्- 

 

 a. अSतराwि�3य आचार सं2हता (ICOC) - https://icoca.ch 

b. UN �लोबल कs�याFट (UNGC) - http://www.unglobalcompact.org.uk 

c. सरु�ा र मानव अYधकारका लाYग Nविै�छक tस|धाSत (VPSHR) - 

http://www.voluntarypr لوص les.org 

 

d. Foreign «वदेशी र ¬�टाचार अयास ऐन (FCPA) (संयFुत रा¯य अमेVरका) - 

https://www.justice.gov/criminal- धोखाधडी / «वदेशी-¬�टाचार-अयास-ऐन 

 

e घसूखोरU ऐन (यकेु) - https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/ साम²ी 

 

2. आईडीजीको न/ैतक 1स3धा6त 

 

IDGको नQैतक मापद�डमा आ³न ैम8ूय छ। यो हाtसल गनwका लाYग Z´येक र IDG को Nटाफको 

एक एक, र हामीले काम गन{ सब-ठेकेदारहy, उ�च नQैतक मापद�डहyको पालना गनw आव¶यक छ। हा�ो 

नQैतक मापद�ड सबकैो मौtलक र सावwभौtमक मानव अYधकारको सsमान र पालनामा आधाVरत छ। यी 

tस|धाSतहy हुन:् 

a. जीवनको अYधकार। 

b. आवागमनको NवतSTताको अYधकार। 

 c. अtभ�यिFत NवतSTता र शािSतपणूw  

आईडीजीले श6ूय स<ह>णतुाको माग गदDछ। 

a. गुलामी, इSडSेटेड र जबरजNती ¸म, बाल ¸म र मानव बेच5बखन। 

b. उ´पीडन र बदमाशी। 
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c. यौन शोषण र दºुपयोग ¬�टाचार। 

 d. ¬�टाचार 

 e. भेदभाव (समानता, «व«वधता र समावेशीकरण) 

यी सब ैtस|धाSतहy IDG को नीQतहyमा पVरभा«षत हुSछन ्जनु सब ैNतरहyमा सब ैकमwचारUहyको 

लाYग उपल»ध छन ्र तपा¼को कमwचारU जानकारU �याकको अशंको yपमा समावेश छन।् 

 

3. भेदभाव (समानता, KवKवधता र समावेशीकरण) 

 

तपा¼ले IDG को नQैतक tस|धाSतहy (माYथ) थाहा पाउनपुदwछ, ब�ुनपुदwछ र पालना गनुwपदwछ। 

 

तपाइँ, तपाइँको रोजगार सsझौता बमोिजम Qनद{शनहy परूा गनw अपे�ा गVरSछ। 

 

तपा¼ले कुन ैगQत«वYध गनुw हँुदैन, जनु कsपनीको बीमा नीQतले कभर गरेको छैन। 

 

तपाइँलाई साSदtभwक Nथानीय काननू र कsपनीको ²ाहकको Qनयमहy थाहा पाउनपुदwछ। 

 

तपा¼ले सQुनि¶चत गनुwपदwछ ¾क तपा¼ले पVरचालन आदेशहy, गाडw अडwरहy, अि�न आदेशहy, STAND 

TO र आकिNमक योजनाहy, SOP हy, बल Zयोगको Qनयम (RUF) र तपा¼को काम गन{ ठाउँमा 

सsबिSधत अSय आदेशहy र Qनद{शनहy ब�ुन ुभएको छ र ब�ुन ुपछw। 

 

तपाईले ¿तु सsभा«वत मा�यमबाट भSन ुपदwछ, तपाईको Supervisor, PM, कsपनी Qनद{शक वा 

ZबSधक य2द तपा¼सँग Zशासन, क8याण वा अपरेशनल समNया छ भने पणूw र सहU «ववरण 2दनहुुSछ। 

 

3.1 उपयोगी गनुwहोस ्र नगनुwहोस ्

गनुDहोस ्

a. जQत सFदो Nथानीय भाषा tसFनहुोस।् 

b. तपाईको अ²ेंजी सधुार गनुwहोस।् 

c. Àढ र मTैी हुनहुोस।् 

d. सब ैसमयमा समयQन�ठ हुनहुोस।् 

e. तपाईको स8लाहमा सटUक हुनहुोस।् 

f. प�ुन सिजलो हुनहुोस।् 

g. टUम वकw लाई Zो´सा2हत गनुwहोस।् 

h. Nथानीय काननू र चलनहyलाई सsमान गनुwहोस।् 

j. सावधान र सतकw  हुनहुोस।् 

k. पोशाक र उपिNथQतमा Nमाटw हुनहुोस ्र ¾फट गनुwहोस।् 
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नगनुDहोस ्

 

a. अपमानजनक  भाषा  Zयोग गनुwहोस।् 

b. आ´मसSत�ुट हुन।  

c. Nथानीय «ववादमा भाग tलनहुोस।्  

d. Qनयमहyको कुन ैपQन उ8लघनलाई Zो´सा2हत गनुwहोस।् 

e. पVरयोजना वाहनहyलाई गैर-पVरयोजना उ|दे¶यहyको लाYग Zयोग हुन अनमुQत 2दनहुोस।् 

f. मातहतलाई स�याउनको लाYग रोFनहुोस।् 

g. अयो�य पाउनहुोस।् 

 

आचार सं<हता 

 

कsपनीको आचार सं2हतालाई अकÃ प�ृठमा ²ा¾फक yपमा ZQतQनYध´व गVरSछ। म «व¶वNत छु ¾क यसले 

आचरणको म8ूय र मापद�ड ZQतQनYध´व गदwछ जनु तपा¼ समथwन र रखरखाव गनुwहुSछ. 
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५. सरु.ा 
 

सरु�ा कतw�य दोहोयाwउन सFने र बोVरयत हुन सFछ। सतकw ताको अभाव सरु�ाको द¶ुमन हो। एक 

Nमाटw, सचेत, �यावसाQयक असर भनेको तपाईको शNTागारको प2हलो हQतयार हो र Zाय जसो शTलुाई 

सजीलो लÄय पÅा लगाउन पठाउँदछ। 

 

जनु देशमा तपा¼ काम गदÆ हुनहुुSछ, ´यहाँको मौसम र पानीको बारेमा सचेत रहनहुोस ्र Qनि¶चत 

गनुwहोस ् ¾क तपा¼सँग लगुा छ जनु सब ैमौसमहyको लाYग उपयFुत छ य2द आव¶यक छ भने, रा�ो 

�यिFतगत Nव�छता, ¾फटनेस कायम राÇ, NवNथ राÇु र धेरै पानी खपत सÈचालन �मताको लाYग 

मह´वपणूw छ। 

 

धेरै देशहyमा भtूम खानको खतरा छ, ´यसलेै जहाँ 2हÉंदै हुनहुुSछ र हात राÇुहोस ्ज2हले पQन 

हेनुwहोस।् 

 

य2द सsभव भएमा नदUहyमा नहुाउन र पÊडी नलगाउनहुोस।् नदUहºमा कडा Zवाह, रोग वा 

खतरनाक जनावरहº हुन सFछ। य2द तपा¼ले नदU हेनुw पछw र Zयोग गनुw पछw भने, किsतमा एउटा अकÃ 

�यिFतको साथ जानहुोस।् 

 

यो tसफाVरश गVरएको छ ¾क मेल भरपदÃ मा�यमबाट पो�ट गVरएको छ वा आईडीजी �यवNथापन 

वा पीएम लाई पठाइएको छ ता¾क यो एक भरपदÃ केS¿बाट पो�ट गनw स¾कSछ। 

 

तपाईको आवासमा बहुम8ूय �यिFतगत Zभाव छोÉन ुउÅम हुSछ र तपाईसँग सब ैबोFन ु�यावहाVरक 

पQन हँुदैन। य2द तपा¼ पसैा वा सनुको ठूलो सं�यामा हुनहुुSछ (सsभव छैन) र तपा¼लाई ला�छ ¾क सरु�ा 

रा�ो छैन भने यसलाई आईडीजी �यवNथापन वा पीएमसँग छोÉन ुरा�ो हुSछ। तपाईको सब ैसsपÅीहyको 

सरु�ालाई �यान 2दनहुोस।् 

 

6. सरुQा 

 

सरु�ा हा�ो �यवसाय हो र तपाइँ सब ैसमयहyमा "सरु�ा" सो�न ुपछw। सचेत रहनहुोस,् जब कतw�य 

बSद भए पQन सँध ैशंकाNपद र िजÌास ुहुनहुोस।् 'अनहुार' मानमा कुन ैकुरा क2ह8य ैनलगाउनहुोस।् याद 

गनुwहोस ्नेपालU 2हतोपदेश: "मखुमा 'राम राम', बगलU मा छुरा'  सँध ैZ¶न र जाँच गनुwहोस।् 
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7. गोपनीयता र सचूना सरुQा 

 

अपरेशनल र वाuणि¯यक सरु�ा को लागी तपाइँ सब ैसंचार ZणालU को उपयोग गदाw सावधान 

अवलोकन गनw आव¶यक छ। अपरेशनल सरु�ाको असफलता तपा¼को जीवन खचw गनw सFदछ। वाuणि¯यक 

सरु�ा समNयाहyले तपा¼लाई तपा¼को काम खचw गनw सFदछ। 

 

कsपनी र कsपनीको अपरेशनको बारेमा कुन ै tलuखत वा मौuखक जानकारU यसमा टेtलफोन 

कुराकानी र सSदेशहy, ईमेलहy, इलेF3ोQनFस सSदेश सेवाहy, कs�यटुर भ�डारण गVरएको जानकारU र 

मेमोरU िNटकहy (Pen Drive), कागजातहy, फाइलहy र नोटहyमा भ�डार गVरएको, ZसाVरत गVरएको 

वा हेनw tम8ने कुन ैकुरा समावेश छ। 

 

मोबाइल फोनमा तपाईले भनेको कुराको बारेमा अ´यSत सावधान हुनहुोस।् ज2हले पQन माSनहुोस ्

¾क अy कसलेै सSुदै छ। इSटरनेट र सब ैईमेल संचार सरकार |वारा Qनगरानी गVरSछ, जस म�ये के2ह 

आतंककारUहº लाई अनकूुल हुन सFछ। 

 

a. ईमेल र इलेF3ॉQनक सSदेशहyमा तपाईले के लेÇु हुSछ सावधान हुनहुोस ्

  

 b. जवाफ 2दन, जानकारU 2दन वा संल�नकहy खो8नको लाYग आमिSTत गन{ अÌात 

Ïोतहyबाट ईमेलदेuख सावधान हुनहुोस।् 

  

 c. अÌात Ïोतहyबाट ईमेलहy कायw नगनुwहोस ् तर Qतनीहyलाई मेटाउनहुोस ् र तपा¼को 

उ´कृ�टमा Vरपोटw गनुwहोस।् 

  

 d. अÌात Ïोतहyबाट कsपनी tभT ईमेलहy फवाwडw नगनुwहोस ् ¾कन¾क तपा¼ भाइरस वा 

Nपाइवेयर अ²े«षत गनw सFनहुुSछ। 

  

 e. कsपनी Nटाफलाई नेटवकw  वा �याट समहुमा सामेल हुन आमिSTत गन{ ईमेलहy 

नपठाउनहुोस,् माQनसहyलाई चेतावनी 2दनहुोस ्जनु तपा¼ Qतनीहyलाई आमिSTत गनुwहुनेछ। 

 

 f. बेवाNता गनुwहोस ्र कसबैाट Zा�त समहूमा सामेल हुन QनमSTणा हटाउनहुोस ्जबसsम ¾क 

´यस �यिFतले Qनsतो भSदा अQघ तपा¼लाई चेताउनी 2दएको छैन र तपा¼लाई थाहा छ ¾क ´यो 

�यिFत वाNत«वक छ र वाNतवमा ´यो �यिFतको हो। 
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7.1 सामािजक 1मSडया र नेटवUकV ग 

 

 यो नीQत तपाइँको सामािजक tमÐडया र नेटव¾कÑ ग Z«वYध / सेवा को उपयोग को लागी मागwदशwन 

Zदान गदwछ। यसले »लगहy, «वकÒहy, माइÓो-»लगहy, सSदेश बोडwहy, �याट कोठाहy, इलेF3ोQनक 

Sयजूलेटरहy, अनलाईन फोरमहy, सोशल नेटव¾कw  साइटहy, र अSय साइटहy र सेवाहy समावेश गदwछ 

जनु माQनसहyलाई अyसँग जानकारU साझा गनw अनमुQत 2दSछ। 

 

IDG ले सामािजक tमÐडया र नेटव¾कÑ ग सेवाहyलाई यसको कमwचारUहyको सामािजक र घरेल ु

जीवनको सामाSय र महÔवपणूw त´वको yपमा हेदwछ। यो IDG को नीQत हो ¾क यी उपकरणहy �यिFतगत 

उ|दे¶यको लाYग उपयFुत माQनSछ तर IDG tभT �यावसाQयक उपयोगको लाYग होईन: Qतनीहy अपरेशनल 

सरु�ा उ8लंघनको ठूलो जोuखमको अधीनमा छन।् 

 

IDG हा�ो कामको गुणवÅामा गवw गदwछ, र हा�ा कमwचारUहºमा ठूलो गवw गदwछ: तर यो हामीले 

गवw गन{, «वÌापन गन{ वा बताउने कुरा होईन। आईडीजी क2ठन र खतरनाक वातावरणमा संचालन गदwछ, 

यसका ²ाहकहyलाई सरु�ा सेवाहy Zदान गदwछ, र हामी सरु�ाको उ�चतम मानक Zदान गनw अपे�ा 

गVरSछ। यसमा पVरचालन सरु�ाको कुन ैपQन उ8लघनको सsभावना कम गनw समावेश छ। IDG तसथw 

कडा सोशल मीÐडया नीQत लागू गनw आव¶यक छ। 

 

दईु आधारभतू /नयमहW लागू हु6छन:् 

 

1. द¶ुमनलाई कुन ैपQन जानकारU Zदान गरेर म|दत नगनुwहोस,् य|य«प यो सानो देuखSछ। 

 

2. बेनामी तपाईको सब भSदा रा�ो र�ा हो, र तपाईका सहकमÕहyका लाYग सब ैभSदा रा�ो र�ा 

हो। आफैलाई ल��त नगनुwहोस।् 

 

तपा¼ले आ³नो 'अनलाइन उपिNथQत' कमतम हदसsम कम गनुw आव¶यक छ जब आईडीजी tभT 

तपा¼को भtूमका आउँदछ। आदशw yपमा, यो आईडीजीको कमwचारUको yपमा तपा¼लाई YचSन कसकैो लाYग 

सsभव हँुदैन; ¾क तपा¼ सरु�ा मा काम; जहाँ तपा¼ काम; वा तपा¼ के गनुwहुSछ। 

 

तपाईले आईडीजीको कुन ैपQन प�, यसको कायwहy वा यसको ²ाहकहyको कुन ैपQन tलuखत वा 

YचTण जानकारU Zकाtशत गनुw हँुदैन। यसको मतलब फोटोहy, tभÐडयोहy, रेखाYचTहy, 2ट�पणीहy, 

अ|यावYधकहy, इ´या2द, कुन ैफरक छैन ¾कन ¾क ती ह8का वा QनदÃष देuखSछन।् 

  


