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साम5ीको ता8लका 

सामMी को ताPलका 

समानता, Sवभाजन र समावेशन (ईडीआई) नीXत।  

1. नीXत उ\दे]य  

1.1  ईडीआई नीXतको ल^य। 

1.2  आईडीजीको ईडीआईको _Xतब\धता। 

२.  ईडीआई नीXत  

2.1  bमता 

2.2  आईडीजीको लाcग चनुौती 

3.3   म8ूयमाgयता  

3. सामाgय कथन  

1.1  iकोप। 

2.2  अgयायपणूl भेदभाव।  

3.3   भेदभाव र काननू। 

4.4   भेदभाव - मो2टभ र िiटoरयोटाइपहq। 

4. भेदभावको लाcग _ाथPमक आधार।  

1.1  उमेर। 

2.2  अbमता । 

3.3  Pलगं । 

4.4  जाXत / जातीयता र संiकृXत। 

5.5  धमl र Sव]वास। 

6.1   यौन अPभमखुीकरण। 

7.7   समानता र भFुतान।   

8.8   गुनासो र गुनासो ।  

5. िजuमेवारv। 
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समानता, Sवभाजन र समावेशन (EDI) नीXत 
 

१. नीXत उ\दे]य 

आईडीजी एक काय+ वातावरण हा1सल गन+ 67तब9ध छ जहाँ उमेर, अपाङगता, 1लङग सDहत 

EाFसजेFडर, एचआईभी / एJस िLथ7त, ववैाDहक िLथ7त सDहत नागOरक साझदेारR, गभा+वLथा 

सDहत कम+चारRको उमेर, अपाङगता, 61शUण र Vवकासको आधारमा कुन ैअनXुचत भेदभाव हँुदैन। 

र मात[ृव, राजनी7तक राय, जा7त / जातीयता, धम+ र Vव\वास, यौन झुकाव, सामािजक-आXथ+क 

प_ृठभ1ूम, 7नवा+सन भएको वा नहुनेको आधारमा वा अFय कुन ैआधारमा खच+ गOरएको Vव\वास, 

Eेड य7ुनयन ग7तVवXध वा सदLयता, कामको ढाँचा, 7नण+य 1लने सdबFधमा अ6ासंXगक हुFछन।्हाgो 

EDI नी7त 6ासंXगक काननूी मापदkडको लेखा 1लFछ। हामी लlय 1लFछm र दबु ैUेnमा यस Uेnको 

भावनाको अनसुरण गरेर समानता काननूको पालना गन+ र यसलाई 6मोट गन+। हामी अनXुचत 

भेदभावबाट बpन खोqछm जनु हामीले पDहचान गद+छm समानता, VवVवधता, समावेशीकरण र मानव 

अXधकारहrको लाXग बाधा हो। 

हाgो EDI नी7त 6ासंXगक काननूी मापदkडको लेखा 1लFछ। हामी लlय 1लFछm र दबु ै

Uेnमा यस Uेnको भावनाको अनसुरण गरेर समानता काननूको पालना गन+ र यसलाई 6मोट गन+। 

हामी अनXुचत भेदभावबाट बpन खोqछm जनु हामीले पDहचान गद+छm समानता, VवVवधता, 

समावेशीकरण र मानव अXधकारहrको लाXग बाधा हो। 

 

1.1 ईडीआई नी'त को ल,य 

 

यस नी7तले सब ैआईडीजी सरुUा कम+चारRहuलाई 7नदvशन 6दान गद+छ wक यो कdपनी 1भn कुन ै

अनXुचत वा भेदभावपणू+ xयवहार xयवहार गदyन। नी7त र [यसबाट 6वाह हुने zयबहार र xयवहारले 

हाgा {ाहकहuलाई देखाउँदछ wक आईडीजीले सेवा 6दान गद+छ जनु भेदभाव गद+छ र ईडीआईको 

उ|म मापदkड परूा गद+छ। 

 

1.2  आईडीजीको ईडीआई /'तब1धता 
IDG 7नdन EDI उ9दे\यहrको लाXग 67तब9ध गद+छ: - 

 

a. हाgो काम र ग7तVवXधहrमा 7न_पU र पणू+ भागीदारR सUम गन+ VवVवधताको साथ 

रचना[मक rपमा ब�ुने, म�ूयवान गनv र काम गनv। 

 

b. हाgो भत�, छनौट, 6दश+न xयवLथापन र अFय 6w�याहrमा अनXुचत भेदभाव 

नभएको स7ुनि\चत गन+। 
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c. समानता बढावा Dदने काय+को स7ुनि\चतता गनv; यसले समानता िL�7नगं स�चालन 

र नी7त र काय+हrको 6भाव म�ूयांकन र 6ग7तशील VवVवधता काय+ योजनाहr 

समावेश गद+छ। 
 

d. हामीले 7न_पUता, मया+दा र सdमानका साथ काम गनv xयि�तहrसँग xयवहार गनv। 
 

e. अवरोधहr हटाउन र असमानता र 7नराकरणमा हाgो भ1ूमका खे�दै असमानता र 

Fयायसंगत भेदभावको कारण। 
 

f. सब ैLटाफहr उनीहrको xयवहार यो नी7तसँग उपय�ुत छ भनेर स7ुनि\चत गन+ 

आव\यक छ। हामी प7न {ाहकहu, {ाहकहu, साझदेारहu र आप7ूत +कता+हu लाई यस 

नी7त बारे सचेत गराउन ुपछ+ र यसलाई 1भn चलाउन आव\यक छ। 

 

2. EDI नी'त 
 

समानता भनेको 7न_पU, पUपात नगरR र पUपात नगरR मा7नससँग xयवहार गनv र 

काय+Lथल र xयापक समाजमा यLतो पOरिLथ7त 1सज+ना गनv wक VवVवधतालाई 6ो[साDहत गनv र 

म�ूयवाFकरण गनv र मया+दा र समावेशीकरणलाई बढावा DदFछ। 

 

2.1. नी7त Vव\वxयापी rपमा लागू हुFछ तर कFER dयानेजरहrले यसलाई Lथानीय सत+हrले 

अनमु7त Dदए अनसुार xयवLथापन गन+ स�दछन।् जहाँ अ�यास र काननू अXधक Vवक1सत र 

VवLततृ छन,् हामी यी परूा गनv लlय रा�छm। सब ैकम+चारRहrलाई जेसकैु भए प7न उनीहrको 

xयवहारलाई नी7तसँग अनrुप स7ुनि\चत गन+ आव\यक छ जसले 6[येक xयि�तको मौ1लक मानव 

अXधकारलाई समथ+न गद+छ wक उनीहrलाई अनXुचत भेदभाव नगन+ सwकFछ। 

 

2.2 IDG को ला8ग चनुौती 
 

आईडीजीले Vव\वका केहR सब ैचनुौतीपणू+ र गा�ो भागहrमा संचालन गद+छ र माFयता DदFछ wक 

ईडीआईको लाXग हाgो मह[वाकांUा र राजनी7तक, सामािजक र सांLकृ7तक वाLतVवकताहr र हामी 

कहाँ काम गछ� [यहाँका अपेUाहr बीचमा अFत7न+Dहत तनाव रहेको छ। यसका साथै, हाgो 

{ाहकहr 6ाय: xयि�त र सेवाहr 6दान गनv 7तनीहrको आव\यकतामा उpच Vव1श_ट हुFछन।् 

यसले हाgो xयवसायको केहR पUहrमा Lप_ट पUपात गद+छ, जLत ैगाड+हr बनाउन अFतरा+ि_Eय 

र राि_Eय rपमा बनाउने भारR xयाकुलता। जे होस,् हाgो 67तब9धता अझै छ र हामी ईडीआई र 

सब ैभFदा राgो अ�यास 6मोट गन+ सध� सw�यतापवू+क खोजी गनvछm। 
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2.3 =व=वधता/ मBूयवान 

 

VवVवधता समावेशीको लाXग अवधारणा हो र सबकैो लाXग सकरा[मक र अXधक सफल 

वातावरण 1सज+ना गनv अवसरको अवसर हो। यो संगठनले फाइदा गनv अ�यासहr र यसमा काम 

गनv सबलैे समथ+न गद+छ। यो त�यलाई लेखाउँदछ wक मा7नससँग धेरै समानता छ, तर 1लङग, 

उमेर, जा7त / जातीयता, यौन झुकाव, शारROरक Uमता, मान1सक Uमता, धम+ र Vव\वास, 1शUा, 

आXथ+क िLथ7त, xयि�त[व, संचार शलैR र काम गन+ �ि_टकोण। यी 1भFनताहrलाई ब�ुने, 

म�ूयाङकन गनv र 6भावी ढङगले 6बFधन गदा+ xयि�त, टRम, संगठना[मक र फराwकलो सामािजक 

Lतरमा सफलतालाई बढावा DदFछ। 

 

3. सामाDय बयान 
3.1 !कोप 

 

हामी स7ुनि\चत गन+ 67तव9ध छm wक नी7त, 6w�या, �ि_टकोण र xयवहार जसले 

समानतालाई बढावा DदFछ र समावेशी संगठना[मक संLकृ7तमा योगदान DदFछ। 

 

यसमा हाgो भत� र छनौट 6w�याहr सामेल छन ्जनु उमेर, अश�तता, EाFसजेFडर र 

इFटरसे�स सDहत 1लङग, नागOरक साझदेारR, राजनी7तक राय, जा7त / जा7त, धम+ र Vव\वास, 

यौन सDहत ववैाDहक िLथ7त सDहतको आधारमा कुन ैअनXुचत भेदभाव नभएको स7ुनि\चत गन+का 

लाXग �डजाइन गOरएको हो। अ1भमखुीकरण, खच+ गOरएको माFयता, सामािजक-आXथ+क प_ृठभ1ूम, 

Eेड य7ुनयन ग7तVवXध वा सदLयता, 7नभ+रता, काय+ बाक़�, वा कुन ैअFय अ6ासंXगक आधारहrमा 

वा नहँुदाको आधारमा। 

हामी हाgो कामको xयवLथा, नी7त र अ�यासहrमा उXचत समायोजन गनv हाgो लlय 

रा�छm जसले हाgो VवVवध �ेणीका कम+चारRहr हामीसँग रोजगारR 1लन, हामीलाई सेवाहr 6दान 

गन+, हाgा 6ोजे�टहrमा, काय+�महr, वग+हr र हामीले 6शा1सत परRUा र अFय ग7तVवXधहrमा 

सUम बनाउँछन।् 

हामी हाgो {ाहकहu, {ाहकहu र आप7ूत +कता+को 7न_पU xयवहार गछ�, सdमान र 

सdमानका साथ EDI 67त उनीहrको फाइदाको लाXग 67तब9धतामा आधाOरत छ र सdमान र 

Vव\वास कमाउनका लाXग वारेFट गद+छm।   

 

3.2 अDयायपणूH भेदभाव 
Fयाय संगत भेदभाव समानता, समावेशीकरण र मानव अXधकारको लाXग बाधा हो र यस 

नी7त 1भn पDहचान भएका सब ैआधारमा आईडीजी 1भn अLवीकाय+ हुFछ। 
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3.3 भेदभाव र काननू 

हाgो xयापक अFतरा+ि_Eय 6कृ7तको बाबजदु आईडीजीको लाXग 6मखु माग+7नदvशन हो, 

मानवाXधकार ऐन 1998  जनु मानव अXधकार सdबFधी 1952 को तहत यरुोपेलR अXधवेशनलाई 

शा1मल गद+छ। धेरै देशहr जसमा हामी यस अXधवेशनको सदLयता 1लFछm जनु धारा 14 मा तोwकएको 

छ, Vवशषे rपमा 7नषधे 1लXगक, जा7त, रंग, भाषा, धम+, राजनी7तक वा अFय Vवचार, राि_Eय वा 

सामािजक उ[पV|, राि_Eय अ�पसं�यक, सdपV|, जFम वा अFय िLथ7तको संग7त जLता आधारमा 

भेदभावको। 

 

3.4 भेदभाव - मोNटभ र PटQRरयो टाइपहU 

 

हो1शयारR र जानाजानी भेदभाव हुने छैन। [यहाँ भेदभाव गनv सlूम र बेहोश तरRकाहr 

छन।् यी Vवशषे समहूको Uमता, Vवशषेताहu र चासो को बारे मा सामाFय धारणा बनाउन को 

लागी र आव\यकताहu, सत+ वा मापदkड लागू गन+ को लागी उ7नहu को लाभ वा हा7न Vवशषे 

समहूहu लाई ¡यान Dदए ¢बना उ[पFन हुन स�छ। [यसकारण हामीले सब ै6कारका अनXुचत 

भेदभाव र आव\यकताहr, सत+हr वा मापदkडहr [या£न सावधानी अपनाउन ु पछ+। भेदभाव, 

बDह_कार, कहR असर नहुने  र बेहोस पवूा+{ह गन+ को लागी सावधानी अपनाउने सlूम आचरण67त 

हामी सतक+  हुनपुद+छ। 

 

4.  =वभेदको ला8ग /ाथWमक आधारहU 
 

IDG यसको ईडीआई नी7त 1भn Vव1श_ट चासोको धेरै Uेnहr छन।् [यहाँ VवVवधताका 

'6ाथ1मक' Uेnहr छन,् नट पणू+ सचूी होईन। आईडीजीको Vव1श_ट आव\यकताहr, {ाहकहr र 

हामी सेवाहr 6दान गनv 6कृ7तलाई ¡यानमा रा�दै, यी 6ाथ1मक आधारहr काया+Fवयन गन+ चनुौती 

हुन,् र केDह अवरोधहrको साथ आउँदछ जनु अFयथा कम खतरा, र कम तनाव वातावरणमा लागू 

हँुदैन। जबwक Dदशा7नदvश छु¥टै नी7तहrमा अविLथत छ (उदाहरणका लाXग भत� यगुहr) 

कम+चारRहr यी अवरोधहr उXचत, म�ूयवान छन ्वा यस नी7तको पn र भावनाको उ�लंघनमा 

छन ्wक भनेर जाँpन सध� तयार हुनपुद+छ। कम+चारRहuलाई कडाइका साथ 6ो[साहन गOरएको छ 

wक छुट, संशोधन वा अFयथा xयवLथापकहrलाई पDहचान गOरयो।
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4.1 उमेर 
 

हामी Vव\वास गद+छm wक यो Vव1भFन पLुता र उमेरहrको काय+शि�त पाउन सकारा[मक 

छ। हाgो भत� नी7तले Vव1श_ट भ1ूमकाका लाXग यसमा केहR अवरोधहr लागू गद+छ जहा ँभ1ूमकाको 

भौ7तक मागहrले यसलाई आव\यक पाद+छ (उदाहरणका लाXग सशLn अFतरा+ि_Eय गाड+हr)। जहा ँ

कुन ैअवरोधहr लागू गOरएको छैन, [यहाँ कुन ैपवू+7नधा+Oरत अवकाश उमेर छ। यसले उमेरलाई 

स7ुनि\चत गन+ योगदान प©ु याउँछ यसले कम अवसरहr 7नd[याउँदैन र हामीलाई उनीहrको उमेरको 

बाबजदु सहकम�हrलाई रोजगार Dदन सहयोग गद+छ। यसले समावेशीकरण र 1शUालाई 6ो[साDहत 

गद+छ जनु Vव1भFन उमेरका xयि�तहrसँग काम गरेर आउँदछ। 

 

4.2 अशZतता 
हामी अश�त मा7नसहr ¢बr9ध अनXुचत भेदभावलाई सdबोधन गन+ र अश�त xयि�तको 

समावेशीकरणलाई 6ो[साDहत गन+ 67तब9ध छm। हामी अश�ततालाई एक xयापक अवधारणाको 

rपमा पDहचान गद+छm जसमा शारROरक, संªाना[मक र मान1सक LवाL�य म9ुदाहr र लामो 

समयदे«ख खडा हुने र उतार चढाव LवाL�य अवLथाहr समावेश छन।् हामी Lवीकार गद+छm wक 

xयि�तहr 6ायः उनीहrको आन ैxयि�तगत कमजोरR वा सापे®Uक Uमता माफ+ त असUम हँुदैनन,् 

तर साझा सामािजक �ि_टकोण र शारROरक र मनोवªैा7नक अवरोधहrको मा¡यमबाट हुFछन ्

जसको पOरणामLवrप सीमाFतकरण र पणू+ मानव अXधकारमा पहँुचको अभाव हुFछ। हामी यसलाई 

सिजलसैँग पDहचान गन+ र यLता अवरोधहr हटाएर, उXचत समायोजन गरेर र अश�तताको 

सामािजक मोडले 6चार गरेर यसलाई सdबोधन गन+ चाहFछm। 

 

4.3 Wलग 
 

हामी लXैगक Vवभेदको सामना गन+ 67तब9ध छm। हाgो ¡यान समानता बढाउन र मDहला र 

केटRहrको सdबFधमा नाजायज भेदभाव 7नमू+ल गन+मा छ, जसले Vव\वxयापी बारdबार सामािजक 

र आXथ+क असVुवधा, नकारा[मक �ि_टकोण, परायापन, दuुपयोग र Dहसंाको अनभुव गद+छ। हामी 

पuुष र केटाहrले अनभुव गरेका असमानताहrलाई सdबोधन गन+ प7न खोqछm र स7ुनि\चत गनv 

तOरकाहr खोqछm wक उनीहr कामबाट वि�चत वा बेवाLता गOरदैन। हामी ब�ुछm wक xयि�तलाई 

1लङग पनु: 7नयिु�त, वा कXथत 1लङग पनु: 7नयिु�तमा आधाOरत भेदभावको अधीनमा रा«खएको 

छ, वा wकनभने 7तनीहr EाFसजेFडर, इFटरसे�स हो वा अक¯ 1लङग पDहचान हो जसमा ल�Xगक 

तरलता समावेश हुन स�छ। हामी हाgा सब ैLटाफलाई समान सdमानका साथ xयवहार गन+ 

खोqछm। 
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IDG सँग हाल यसको 1लङगमा अपOरहाय+ पवूा+{ह छ, अXधक सं�यामा काय+बल पuुषको साथ। 

यो {ाहक र सत+हr 9वारा थोपेको आव\यकता हो तर हाgो आदश+ वा यथािLथ7तमा Vवचार गOरन ु

हँुदैन। जहाँ यी बा°य अवरोधहr लागू हँुदैन हामी 1लङग समानता खोजी गद+छm, र लXैगक 

मलूधारको 6चार गन+ - 6w�या र साधन जनु कुन ैप7न 1लङगको कुन ैप7न Lटाफ सदLयलाई 

xयवसायको मलूधारको एक DहLसा मा7नFछ उनीहrलाई सब ैअवसरका साथ खलुा छ। 

 

4.4 जा'त / जातीय र संPकृ'त 

हामी माFदछm wक जातीय भेदभाव एक जDटल घटना हो जनु जा7त, राि_Eयता, धम+, 

संLकृ7त र / वा रंग र अFय शारROरक माक+ रको आधारमा जातीय सdब9धतामा आधाOरत हुन 

स�छ। 

IDG को काय+ हाgो Vव1भFन जातीय / जातीय, सांLकृ7तक समहूहr र हामीले संल£न गराएका 

समदुायहrको 1म�णले सम9ृध भएको छ र हामीले 1स�यm wक एक धनी सांLकृ7तक 1म�ण र 

समझदारRले पारLपOरक समझदारR र आदान6दान गन+ मह[वपणू+ भ1ूमका खे�दछ। 

 

4.5 धमH र =व]वास 
हामी आईडीजीमा र साथमा काम गOररहेका कम+चारRहr र बा°य सdपक+ हr9वारा, र हामी स�चालन 

गOररहेका समदुायहrमा धम+ र Vव\वासको सdमान गद+छm। हामी यो स7ुनि\चत गन+ को1शस गछ� 

wक आव\यकताहr र 6ाथ1मकताहr परूा भएको छ। हामी 6ाथ+ना, ¡यान वा शाFत 67त¢बdब को 

लागी समVप+त Vव\वास वा शाFत कोठा 6दान गद+छm। हामी हाgा सVुवधाहrको लXचलो 6योगको 

आव\यकता अनसुार 6ावधान गछ�। 

 

जहाँ अविLथत काय+ आव\यकताहr छन ् जनु Vवशषे सांLकृ7तक र धा1म+क 

आव\यकताहrसँग बा«झन स�छ, हामी ¡यानपवू+क Vवचार गद+छm wक यो आव\यकताहr परूा गन+ 

सUम पान+को लाXग यी 1भFनता वा अनकूुलन गन+ xयावहाOरक छ wक छैन। 

 

4.6 यौन अWभमुखीकरण 
 

हामी सम1लगी, उभय1लगंी र VवपरRत 1लगी xयि�तलाई समाDहत र म�ूयवान हुन सहयोग गन+ 

67तब9ध छm। हामी Vव\वास गछ� wक सब ैसहकम�सँग आफू को हो को पUहr साझदेारR गनv 

XचFता नगOरकन काममा आफ�  बFने अXधकार छ। हामी लेिLबयन, सम1लगी, उभय1लगंी Lटाफ 

¢बu9द Vवभेद र उ[पीडनको सामना गन+ र उनीहrको समावेशीकरणलाई समथ+न गन+ 67तब9ध 

छm। 
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हामी राgरR जाFदछm wक हामीले काम गनv धेरै देशमा काननूहr र संLकृ7तहr समलXैगक, सम1लगी 

र उभय1लगंी मा7नसहr67त Vवशषे गरR 67तकूल छन।् यो आईडीजीको लाXग Vवशषे चनुौती हो तर 

हामी सब ैसहयोगीहr र {ाहकहrलाई उनीहrको यौन पDहचानको पवा+ ¢बना सहयोगी वातावरण 

6Lताव गन+ चाहFछm। 

 

4.7 समानता र भZुतान 
 

IDG पuुष र मDहलाहrको समान वेतनको 1स9धाFत 67त 67तब9ध छ। यस सFदभ+मा "भ�ुतानी" 

मा पाOर�1मक माn नभई रोजगारका अFय सVुवधाहr जLत ैबोनस र समय समयमा रोजगार 

´याकेज 1भn उपलzध सVुवधाहrमा पहँुच समावेश छ। 

 

हामी9वारा 7नयोिजत मDहला र पuुषहr समान वेतन पाउने हकदार छन ्यDद उनीहrले 

काम गOररहेछन ्जनु यथोXचत समान छ वा संLथाको लाXग समान म�ूयको हो यDद कुन ै7नि\चत 

र Lप_ट कारणहr छन ्जनु उनीहrको 1ल with◌्गसँग असdबिFधत छ जसले वेतनमा कुन ै

1भFनतालाई Lप_ट पाद+छ र औXच[य 6मा«णत गछ+। केहR केसहrमा समान काम गOररहेका 

xयि�तहrले जे_ठता, व9ृXधशील ¢बFद,ु यो£यता र [यLता अFय कारकहrको कारण Vव1भFन वेतन 

6ा´त गन+ स�दछन।् 

 

4.8 गुनासो र गुनासोहU 
 

यो आशा गOरFछ wक उजरुR सdबFधी मा1मला अनौपचाOरक rपमा सdभव छ, किdतमा 

पDहलो घटनामा, र वाLतवम ैअनौपचाOरक rपमा समाधान गन+ सwकFछ। कम+चारR जो गुनासो छ 

6ासंXगक सdपक+  गन+ स�नहुुFछ 6बFधक वा मानव संसाधन कम+चारR। सब ैउजरूRहr Vव\वासमा 

xयवहार गOरनेछ। घटनामा यो Vवक�प सdभव छैन सdभवतः सब ैकम+चारRहr IDG को 1शकायत नी7त 

6w�या माफ+ त उनीहrका XचFताहr उठाउन सUम छन।् 

 

उजरुR गन+ चाहने बा°य सdपक+ हrले IDG को उजरूR नी7त 6योग गनु+पद+छ। 
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5  िज`मेवारQ 
अ�यासमा EDI नी7त रा»ु 6[येक xयि�तगत कम+चारRको िजdमेवारR हो। घरबाट काम गनvहr 

सDहत सब ैLटाफहr, पणू+-समय, अशंका1लक, अ7नि\चत, 7नि\चत वा अLथायी सdझौताहr, चाहे 

सेवाको लdबाइको बाबजदु, नी7त पालन गन+ आनो पणू+ भ1ूमका खे�न िजdमेवार छन।् यसको 

अथ+ नी7त र यसको आव\यकताहrसँग पOरXचत हुन ुर ती काय+हr गनु+का साथ ैVववेकलाई Fयायलाई 

असर गनv अनमु7त छैन भनेर स7ुनि\चत गन+ �ि_टकोणको आलोचना[मक जाँच गनु+ हो। 

 

यस ईडीआई नी7तको अिLत[वले भेदभावलाई रो�न स�दैन। 6[येक xयि�तले सांLकृ7तक 

सdबFधसँग 1म�दोज�ुदो, सबकैो मया+दाको सdमान गनv र xयापक शzदहrमा xयि�त र 

संLकृ7तबीचको 1भFनतालाई मह¼व Dदने कुरा स7ुनि\चत गन+ xयि�तगत िजdमेवारR 1लFछ भFने 

कुरा मह¼वपणू+ छ। थप rपमा, हामी अनrुप हुनपुद+छ र हामीले साझा गनv र हाgो सांLकृ7तक 

सdबFधको उ9दे\यहrसँग साझा समानrपमा 7नमा+ण गन+ खोqनपुद+छ। 

 

सब ैLटाफलाई अनXुचत भेदभावले 1लन स�ने फाम+हrको बारेमा सचेत रहन, उनीहrको ¢बr9ध 

सरुUा र अrलाई अFयायपणू+ rपमा भेदभाव गन+ स�ने 6भावबाट जोXगन स�ने कुन ै प7न 

कारवाहRबाट जोXगन सहयोग 1म�नेछ। यो सब ैतहमा IDG को xयवLथापन माफ+ त 6ा´त गOरनेछ, 

र सब ैLटाफलाई IDG को मानहr, नी7त ब�ुन र लागू गन+ आव\यक छ। 

 


