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दश#न र आचार
१. !कोप
यो कागजातले IDG को Z[य के हो यो के हो, यसले के गन^ खो_दछ, र यसले कसरH
यसको aयवसाय गनb बारे मा जाcछ। यसको उeदे [य भनेको "IDG हुन"ु को अथ^ के हो र
हामी केjह गनb कुरालाई हाkो त4रका ठाcछm र यसरH हामी IDG nभoका माpनसह7बाट के
आशा गछs, र हामी वरपरका माpनसह7सँग कसरH aयवहार गछs र जससँग कुराकानी गछs।
यो IDG र यसको सबै सहायकह7मा सबैलाई लागू हुcछ।
२.

&स(धा+तह. !थापना गद3

आईडीजी पjहले गोखा^ कम^चारHह7का लाKग अथ^पण
ू ,^ परु ,कृत र सxमानजनक *या4रयर
Mदान गन^ ,थापना भएको हो। zयसो गदा^ आईडीजीले हाkो उeदे [य हाnसल गन^का लाKग
अcतरा^ि|}य र ,थानीय दव
ु ष र मjहलालाई रोजगार jदन यस सं,थापक
ु ै Mकारका प~
nसeधाcतबाट •व,तार र बढे को छ। यसको बाबजद
ु पpन, एक कोर सं,थापक nसeधाcत
जjहले पpन सjह हुनेछ:
हामी राkो aयि*तह7को लाKग राkो रोजगारH Mदान गनb खोजी गद^ छm।
3.

4ि6ट

आईडीजीको Zि|टमा दई
ु भागह7 छन ्:
पjहलो, IDG समह
ू नैpतक र नैpतक मापद†डका लाKग सबै भcदा राkो हुनको लाKग
एक Mpत|ठा संग जो‡खम aयव,थापन सेवा Mदायक हुन खो_छ। •वशेष 7पमा, हामी हुन
चाहाcछm र Kचpनcछन ्, एउटा कxपनी जन
ु गहन र गहन Mpतबeधता सबै माpनसह~का लाKग
जसले हामी र हामी बीचमा काम ग4ररहे का माpनसह~का लाKग।
दोˆो, आईडीजी जो‡खम aयव,थापन सेवाह7को बजार अ‰णी Mदायक हुन खो_दछ,
जसले चन
ु ौतीपण
ू ^ र जjटल ‹ेoह7 र •व[वका दे शह7मा उनीह7को सेवाह7 सरकारH,
वा‡णि_यक र गैरसरकारH सं,थाका ‰ाहकह7 Mदान गद^ छ। हामी सबै सन
ु ने, भरपदŒ र
•व[वास यो•य पाट^ नरह7 र Mदायकह7को लाKग एक श0द हुन चाहcछm यसको लगी एक
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•यारे cटH Mदान गदŽ हाkो ‰ाहकह~ लाई मनमा शािcतको M,ताव र उनीह~ राkो, ईमाcदार
हातह~मा छन ्।
4. आचार
आईडीजी समह
ू ले धेरै नीpतह7 ,था•पत गरे को छ जन
ु हाkो आचारलाई

•वnभcन तरHकाले

Mpत•बिxबत गद^ छ। सबै बाjहर नीpत र M‘’याह7 हाkो नीpतह7 Mpत•बिxबत गद^ छ, तर
•वशेष महzव को हो:a.

IDG सरु ‹ा - नीpत - आचार संjहता।

b.

IDG सरु ‹ा - नीpत - –|टाचार •वरोधी।

c.

IDG सरु ‹ा - नीpत – भत™।

हामी •व[वास गछs, र zय,तो aयवहार गन^ Mयास गद^ छm जन
हाkो ईथोसको
ु
pनxनnल‡खत मल
ू nसeधाcतह7 झ1काउँ छ:

5.

a.

घस
ू र –|टाचारको शc
ू य सjह|णत
ु ा।

b.

हाkो सxबcधमा गहन Mpतबeधता र सबै सxबcधमा उनीह7को भलाई।

c.

कानन
ू को pनयमको पण
ू ^ पालना।

d.

‰ाहक र आपpू त^कता^ह7को राkो उपचार।

e.

pनरcतर Mयास गनb उžम हुन।

यसले मेरो ला?ग के अथA राBछ?
आईडीजीको Zि|टकोण र ईथोसले सबै मह वपण
ू ^ कम^चारH र कम^चारHह7लाई यी
मह वपण
nसeधाcतह7 ब¡
ू ^ र आधारभत
ू
ु न र पालना गन^ आव[यक छ। pतनीह7लाई
समझदार

aया¢या, सामाcय

£ान, अनक
ु xपा र

बe
ु Kधले

तपा¤को aयि*तगत

शैलH

आव[यक पद^ छ, तर अिcतम •व[लेषणमा आईडीजी राkो हुनक
ु ा साथै सहH कुरा ग4ररहनु
हो। आईडीजी, सबै तहमा, तपाइँलाई र तपाइँको टHमह7मा यस आचारको •वकास र
Mोzसाहन गन^ सहयोग र मeदत Mदान गद^ छ।
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