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PSEA नी(त 

स+दभ. 

1)  अdतराSिy3य आचार सं2हता (2019) यौन शोषण र द�ुपयोग रोFन र स�बोधन गनS ^नजी 

सरु�ा iदायकह�को लाhग 2दशा^नद�शह�: - 

 

१. /कोप 

  

यो नी^त आईडीजी tभe सब ैकमSचारgह� लाई जनाउँछ र कमSचारgह�, रोजगार उ�मीदवारह�, 

ठेकेदारह� अनी  यसबाहेक, हा�ो हेरचाहको कतSRय सब ैहामीसँग जो हामीसँग वा हामीसँगै छ। 

 

यो कमSचाfरय� को RयिFतगत रोकथाम यसको रोकथाम, वा SEA को कुन ैउदाहरण को 

fरपो2ट�ग को लागी हो। 

 

2. आईडीजी यौन शोषण र द>ुय.वहार रोBनको लाDग FिHटकोण 

 

IDG सँग कुन ैप^न iकारको यौन शोषण वा द�ुपयोग (SEA) को शdूय स2हyणतुा छ। SEA 

अFसर आपराhधक ग^त�वhध हो र  मानव अhधकारको ग�भीर द�ुपयोग हो। 

 

SEA आईडीजीको 2दनको कारोबारमा कुन ैप^न चरणमा देखा पदSछ, रोजगारबाट जब सामाdय 

कतSRयह�मा भर पछS। आईडीजी, प�ुष गाडSह� iदान गनSका लाhग हा�ो sाहकको आव�यकताह�को 

पfरणामको �पमा, धेरै प�ुष हावी रहेको छ। यो tलङग असंतलुन क�पनी tभe जो�खमको �पमा 

प2हचान गfरएको छ र सब ैcतरमा सब ैiबdधकह� �वारा अनगुtमत गfरन ुपछS। 

 

2.1 ICOCA कथन 

 

IDG अdतराSिy3य आचार सं2हता एसोtसएसन (ICOCA) का सदcयको �पमा ^नजी सरु�ा 

सेवा iदायकह�को लाhग अdतराSिy3य आचार सं2हताको अन�ुछेद लाई यसको पालनाको पिुyट गदSछ। 

 

हcता�र गन� क�पनीह�ले फाइदा पाउने छैनन,् न त उनीह�का कमSचारgह�लाई यौन शोषण 
(यस उ�दे�यका लाhग, वे�याव�ृ� स2हत) र tलङग आधाfरत 2हसंा वा अपराधको द�ुपयोग, वा क�पनी 
tभe वा बा�य �पमा बला�कार, यौन उ�पीडन स2हतको लाभ tलन सFने छैनन।् 2हसंाको यौन 
दRुयSवहारको कुन ैप^न अdय iकार, हcता�र गन� क�पनीह�ले आ�ना कमSचारgह�लाई यौन र tलङगमा 
आधाfरत 2हसंाका सब ैघटनाह�का लाhग सतकS  रहन आव�यक गदSछ र जहाँ प�ा लगाइdछ, �यcता 
सब ैघटनाह� स�म अhधकारgह�लाई fरपोटS गदSछ। 
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3. भतN 

 

IDG को भत} नी^तले स�भा�वत कमSचारgह�को म8ूयाकन, जाँच र चयन गfरएको मा यमह� 

सेट गदSछ। यो अdतराSिy3य र रािy3य भत}का लाhग लागू हुन ्भत} i¡¢याको एक 2हcसाको �पमा 

आईडीजीका भत}कताSह�ले SEA लाई रोFनको tस�धाdतह� मनमा रा£ु पदSछ र उ�मेदवारह� जसले 

आचरणको अपे¤�त मापद¥डह�को पालना नगनS सFछन। 

 

भत} i¡¢याको iबdधकह� यो सु̂ नि�चत गनSका लाhग को2ह iणालg र ^नयdeणह� ठ¦क 

ठाउँमा छन ्भdने सु̂ नि�चत गनS रोजगारgको स§टा आवेदकह�लाई यौन प�मा अनरुोध गfरएको त 

छैन साथ साथ ैकुन ैप^न एजेdटह� वा i¡¢यामा समावेश हुनसFने बा�य मानव संसाधन कमSचारgह� 

जसले हा�ा आ�न ैकमSचारgह� र cटाफह� समावेश गदSछ।  

 

सब ैचय^नत कमSचारgह�, सामाdय i¡¢या अनसुार, आईडीजीको आचार सं2हतामा जानकारg 

गराईन ुपछS जसमा PSEA मा ^न2दSyट 2दशा^नद�श समावेश छन।् 

 

4. Oदश.न मRूयांकन 

 

सब ै काtमSकह� ^तनीह�को लाइन ¨यवcथापकह� �वारा म8ूयाकन गनS स¡कdछ। आचार 

सं2हतासँग अनपुालन यस म8ूयाकनको अशं हो। 

 

5.  अनशुासन 

 

आचार सं2हता पालन गनS �वफलता, र यो PSEA नी^त, एक ग�भीर अनशुास^नक �वफलता 

गठन जो त�ुdत ैकरार को समा©त हुने पfरणाम हुन सFछ। 

 

6. OUशVण 

 

कमSचारgह�लाई पीएसईएमा itश�ण 2दनको लाhग उनीह�को iेरणा itश�ण कायS¢मको एक 

2हcसा हुन।् यसले कसरg एसईए घटनाह� fरपोटS गन� र उनीह�लाई शंका गन� वा सा�ी 2दन सFने 

Rयवहार गन� बारे ताtलम कमSचारgलाई सामेल गनुS हो। 

 

 

 

 

 



CONFIDENTIAL 

IDG Security 2019 

CONFIDENTIAL 

 

 

6 

7. समWु जोXखम (नधा.रण 

 

देश iबdधकह�, र iमखु कायाSलय iबdधकह�, SEA को आवhधक जो�खम म8ूयाकन गन�।  

जो�खम म8ूयाकनह�ले कि�तमा �वचार गनुSपछS : 

 

a. अपरे2टगं वातावरणमा �वtशyट SEA जो�खम कारक। 

b. साताको घटना हुन सFछ। 

 c. सबभैdदा जो�खममा को छ।  

 d. शमन उपायह�। 

 e. ^नगरानी उपायह�, र यी उपायह�को लाhग उ�रदा^य�व। 

 f. घटना iबdधन i¡¢याह�। 

 g. समथSन र सहायता आव�यकताह� घटनाको घटनामा (कुन ैप^न cथानीय सेवाह� 

स2हत)। 

 

8. SEA गुनासो र अनसु+धान Oब+धन गद\  

 

8.1 द>ुय.वहार ]रपोट. गद\ 

 

SEA द�ुपयोग अझै प^न IDG tभe, हामी काम गन� ठाउँमा, वा हा�ो cटाफ को एक हुन 

सFछ। य2द कुन ैघटना भयो भने, कुन ैप^न RयिFतले त�ुdत यसको लाइन �यानेजर वा निजकको 

वfरyठ iबdधकलाई fरपोटS गनुSपन�छ।  

 

आईडीजीको उs गुनासो नी^तले साधनह� सेट गदSछ जस�वारा एक RयिFतले उनीह�ले भोगेको 

द²ुयवहार fरपोटS गनS सFदछन।् 

 

 य2द उनीह�ले आ�नो त�कालको लाइन Rयवcथापकलाई �यcतो घटना fरपोटS गनS स�म 

महससु नगरे IDG को नी^तले एक RयिFतले उनीह�लाई शंका गरेको वा सा�ी गरेको कुन ैदRुयSवहार 

fरपोटS गनS सFने साधनह� सेट गदSछ।  
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8.2 एक घटना iबdधन 

एकचो2ट fरपोटS गरेप^छ, वfरyठ IDG iबdधकले ^नयdeण tलन ुपछS। यो आव�यक छ ¡क 

एक बचेका केिd�त xिyटकोण श�ुबाट अपनाईdछ: 

 a. अhधकार, आव�यकता र पी³डतको इ�छा iाथtमकता। 

 b. पी³डतको गोपनीयता र गोपनीयता आव�यकताह�को स�मान गनुSहोस।् 

 c. पी³डतलाई सhूचत रा£ुहोस।् 

 d. पी³डतलाई इनपटु iदान गनS अनमु^त 2दनहुोस।् 

 

8.3 अनसु+धान Oब+धन गद\ 

 

IDG iबdधकले ^न�न स�ुवधाह�को साथमा एक म8ूय नेत�ृव अनसुdधान गनुSपछS। 

 a. समयम ै

 b. परैू 

 c. ^नyप� 

 d. कागजात 

 e. सरु¤�त 

आईडीजी iबdधकको नेत�ृवमा हुनपुदSछ जसले कि�तमा दईु अdवेषकह� ^नयFुत गनुSपदSछ। 

कुन ैप^न अdवेषकले �वtशyट SEA itश�ण iा©त गरेको हुनपुदSछ। सब ैअdवेषकह� पी³डत �वारा 

�व�वास गfरएको, र अथSपणूS �पमा उनीह� संग संल´न स�म हुन ुपछS। 

 

अनसुdधानकताSह�ले ¨यापारमा ¡फताS गरेका सब ैfरपो2ट�गलाई अ�यdत संवेदनशील र अ�यhधक 

गो©य मा^नdछ र केवल 'जाdन ुपन� आव�यकता' को आधारमा fरपोटS गनुSपदSछ। 

 

अनसुdधानको समापन भएप^छ अनशुासना�मक कारबाहg हुन ुपछS। 

 

9. बचाव सहयोग 

 

आईडीजीले बचेका आव�यकताह�लाई iाथtमकता 2दdछ। सब ैम�दत icताव गfरएको छ, र 

^न�नमा �वचार गनुSपछS :- 

 

a. hच¡क�सा सहयोग 

b. मनोव¶ैा^नक सहायता 

c. सरु�ा सहयोग 

d. भौ^तक सहयोग 

e. काननूी समथSन 
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RयिFतको आव�यकताह� परूा गनS एक �वशषे सहायता रणनी^त ³डजाइन र कायाSdवयन गfरन ु

पछS। यसको iभावकाfरता र उपयFुतता ^नधाSरण यो रणनी^त वfरyठ आईडीजी iबdधक �वारा 

अनगुtमत गfरन ुपछS ,। 

 

बचेका अhधकारह�को स�मान गनS स¡कdछ, र उनीह�लाई स�मानका साथ Rयवहार गfरन ुपछS। 


