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सं,करण @नयBCण 

 

 

सं,करण लेखेको िदन  लेखक 4रलEजको लाGग आदेश  

1 Dec 19 G WINTER I GORDON 

1.1 Jan 20 G WINTER  
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एDट8-,लाभर8 र मानव HIफक नी/त 

1. ,कोप 

Iयापार र हाJो आप@ूतM Nृंखलाह7 IDG को गुलामी-Qवरोधी र मानव त,करE नी@तले हामीलाई 

बेलायतको आध@ुनक गुलामी ऐन 2015 लाई पालना गनM मTदत गदMछ। यसले कमMचारE, ठेकेदार र 

अBय Iयवसा@यक साझदेारह7लाई प@न लागू गदMछ, र दासZव, मानव बेच[बखन र  दासZव, मानव 

बेच[बखनको समाधानका लाGग ग4रएका उपायह7 बारे मागMदशMन _दBछ।  

 

2. नी-त कथन 

आध@ुनक दासZव अपराध र मौaलक मानव अGधकारको उ1लंघन हो। यो दासZव, जबरज,ती, 

अ@नवायM Nम र मानव बेच[बखन ज,ता QवaभBन 7पह7 aलBछ, यी सबकैो Iयि*तगत वा Iयावसा@यक 

फाइदाको लाGग शोषण गनMको लाGग अकj Iयि*तको ,वतBCताको विkचत साझा छ। हामी हाJा सब ै

Iयापा4रक कारोबार र सlबBधह7मा न@ैतकता र इमाBदारEका साथ कायM गनM n@तबTध छo र आध@ुनक 

दासZवको स@ुनिpचत गनMका लाGग nभावकारE nणालE, @नयBCणह7 र  कायाMBवयन गनM हाJो आqनो 

Iयवसायमा वा हाJो कुन ैप@न आप@ूतM Nृंखलाह7मा कत ैभइरहेको छैन। 
 

हामी यो प@न स@ुनिpचत गनM n@तबTध छo rक हाJो आqन ैIयापारमा पारदaशMता छ र हाJो 

आप@ूतM Nृंखलामा आध@ुनक दासZवको सामना गनs हाJो tिuटकोणमा, यनुाइटेड rकंगडमको आध@ुनक 

दासता ऐन २०१५ अBतगMत हाJा खलुासा दा@यZवह7 अन7ुप। हामी हाJो सबबैाट उ,त ैउzच मापद{डको 

अपे|ा गछ}। ठेकेदारह7, आप@ूतMकताMह7, अBय Iयापार साझदेारह7 र हाJो सlझौता nr~याह7को 

_ह,साको 7पमा  हामी जबरज,ती, अ@नवायM वा बेच[बखन ग4रएको Nम, वा दास वा दासZवमा रा�खएको 

जो कोहE, वय,क वा केटाकेटEको [ब7Tध Qवaशuट @नषधेह7 समावेश गदMछo र हामी आशा गछ} rक 

हाJो आप@ूतMकताM @तनीह7को आqन ैआप@ूतMकताMओलंाई उहE उzच मापद{डमा समाZछ। 
 

यो नी@त हाJो लाGग वा हाJो प|मा कुन ैप@न |मतामा काम गनs सब ैIयि*तह7मा लागू 

हुBछ, सब ै तहका कमMचारEह7, @नदsशकह7, अGधकारEह7, एजेBसी कामदारह7, दोश्रो कामदारह7, 

,वयlसेवीह7, naश|कह7, एजेBटह7, ठेकेदारह7, बा�य स1लाहकारह7, त�ेो-प|का n@त@नGधह7 र 

Iयापार लगायत) साझदेारह7। 
 

यो नी@त कुन ैप@न कमMचारEको रोजगारEको सlझौताको अशं होईन र हामी यसलाई कुन ैप@न 

समयमा संशोधन गनM स*दछo। 
 

 

 

 

 

 



CONFIDENTIAL 

≠ IDG Security 2020 

CONFIDENTIAL 

 

 

5 

3. नी-त को लागी िज2मेवार6 
 

@नदsशक सaम@तको यो नी@त हाJो काननुी र न@ैतक दा@यZवह7को पालना गदMछ भBने स@ुनिpचत 

गनM सम� िजlमेवारE हो, र हाJो @नयBCणमा रहेका सबलेै यो पालना गछMन।् 
 

म�ुय कायMकारE अGधकारEको यो नी@त कायाMBवयन, यसको nयोग र nभावका4रता अनगुमन 

गनM, यसका बारे कुन ैप@न npन उठाउने, र आBत4रक @नयBCण nणालE र nr~याह7को लेखाजोखा गनM 

ती आध@ुनक दासZवको n@तरोधमा nभावकारE छन ्भBने स@ुनिpचत गनM nाथaमक र दै@नक िजlमेवार 

छ। 
 

आप@ूतM Nृंखलामा आध@ुनक दासZवको सवालमा सब ै ,तरमा Iयव,थापन िजlमेवार छ 

उनीह7लाई 4रपोटM गनsह7ले यस नी@तलाई ब�ुछन,् ती पालना गछMन ्र यसमा पयाM�त @नयaमत ताaलम 

_दइBछ । 
 

तपा�लाई यस नी@तमा _ट�पणी गनM आमिBCत ग4रएको छ र सझुावह7 _दन जनु यसलाई सधुार 

गनM सrकBछ। n@तr~याह7, सझुावह7 र npनह7लाई nोZसा_हत ग4रBछ र सीईओलाई सlबोधन 

गनुMपछM। 
 

4. नी-त संग अनपुालन 

 

तपा�ले यो नी@त प�न ुभएको छ, ब�ुन ुभएको र ब�ुन ुपछM। 
 

हाJो Iयवसाय वा आप@ूतM Nृंखलाको कुन ै प@न भागमा आध@ुनक गुलामीको रोकथाम, प�ा 

लगाउने र 4रपो_टM गनुM हाJो लाGग वा हाJो @नयBCणमा काम ग4ररहेका सबकैो िजlमेवार हो। तपाइँले 

यस नी@तलाई उ1लघन गनM स*ने, वा सझुाव _दन स*ने कुन ैप@न ग@तQवGध Zया�न आवpयक छ। 
 

यथाशी� तपा�ले आqनो Iयव,थापकलाई सचूना _दनपुदMछ य_द तपा�लाई Qवpवास छ वा यो 

नी@तसँग Qववाद भएको छ वा भQवuयमा आउँदछ भBनेमा शंका गनुMहुBछ। 
 

हाJो Iयापारको कुन ैप@न भागमा कुन ैप@न मTुदा वा आध@ुनक दासZवको शंकाको बारेमा वा 

चाँडो भBदा चाँडो कुन ै प@न आप@ूतMकताMको आप@ूतM Nृंखलामा चाँडो भBदा चाँडो चरणमा तपाईलाई 

nोZसाहन गनM nोZसाहन _दईBछ। 
 

य_द तपाइँ Qवpवास गनुMहुBछ वा यस नी@त को उ1लघन भएकोमा शंका गनुMहुBछ वा यो हुन 

स*छ rक तपाइँ तपाइँको lयानेजरलाई सGूचत गनुM पछM वा यो चाँडो भBदा चाँडो हाJो मथी को कमांडर 

को  नी@त अनसुार 4रपोटM गनुMपनsछ। तपा�ले नोट गनुM पदMछ जहाँ उपय*ुत छ र ,थानीय कामदारह7को 
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nाथaमकताका 7पमा सरु|ा र सरु|ाका साथ हामी हाJा आप@ूतMकताMह7लाई उनीह7को आqन ैIयवसाय 

र आप@ूतM Nृंखलामा जबरज,ती वा शोषणकारE कायM nथा सlबोधन गनM मTदत गनM सहयोग र मागMदशMन 

_दन स*छo। 
 

य_द तपा� कुन ैखास कायM हैन rक भनेर @निpचत हुनहुुBन भने, सामाBयतया कामदारह7को 

Iयवहार, वा हाJो आप@ूतM Nृंखलाको कुन ैप@न तहमा उनीह7को काम गनs अव,थाले आध@ुनक दासZवको 

[बaभBन 7पह7 म�ये कुन ैप@न गठन गदMछ, यसलाई तपा�को nबBधकको साथ बढाउनहुोस।् 
 

हामी खलुापनलाई nोZसा_हत गनs ल�य रा�छo र य_द कसलेै गलत हो भने प@न यो नी@त 

अBतगMत राJो Qवpवासमा वा,तQवक GचBता खडा गनs कसलैाई प@न समथMन गनs छo। हामी Qवpव,त 

छo rक कसलैाई प@न हा@नकारक Iयवहार भो�न ुपद�न उनीह7को Qवpवासको n@तशोधमा 4रपोटM गरे 

अनसुार जनुसकैु nकारको आध@ुनक दासZव जनु हाJो आqन ैIयवसायको कुन ैप@न भागमा वा हाJो 

आप@ूतM Nृंखलामा भइरहेको छ। हा@नकारक उपचारले बखाM,त, अनशुासनाZमक कायM, धlक� वा अBय 

n@तकूल उपचार चासो बढाउनको साथ जो�डएको छ। य_द तपाइँ Qवpवास गनुMहुBछ rक तपाइँले Zय,ता 

कुन ैnकारको उपचार भो�न ुभएको छ भने तपाईले आ�ापालन nबBधकलाई त�ुBत सGूचत गनुMपदMछ। 

य_द कुन ैकुराको उपचार ग4रएको छैन, र तपा� कमMचारE हुनहुुBछ भने तपा�ले Zयसलाई गुनासो nr~या 

nयोग गरE औपचा4रक 7पमा उठाउन ुपछM। 
 

5. यस नी-तको स<चार र जाग>कता 
 

यस नी@तमा naश|ण, र जो�खममा हाJो Iयवसायले यसको आप@ूतM Nृंखलामा आध@ुनक 

दासZवको सामना गदMछ, हाJो लाGग काम गनs सब ै Iयि*तको लाGग nेरण nr~याको एक _ह,सा 

बनाउँछ, र @नयaमत naश|ण आवpयक 7पमा nदान ग4रनेछ। 

हाJो Iयापार र आप@ूतM Nृंखला मा आध@ुनक गुलामी को मTुदा सlबोधन गनM हाJो n@तबTधता 

सब ैआप@ूतMकताMह�, ठेकेदारह� र उनीह� संग हाJो Iयापार सlबBध को श�ुआत मा Iयापार साझदेारह� 

लाई सGूचत गनुM पदMछ। 
 

6. यस नी-त को उ@लंघन 

 

कुन ैप@न कमMचारE जसले यस नी@तलाई उ1लघन गछM उसले अनशुासनाZमक कारवाहEको सामना 

गनुMपनsछ, जसले प4रणाम,व7प दरुाचार वा ,थलू दरुाचारको लाGग बखाM,त हुन स*छ। 
 

य_द @तनीह7ले यो नी@त उ1लघन गरे भाने हामीले हाJो प|मा काम ग4ररहेका अBय Iयि*तह7 

र संगठनह7सँगको हाJो सlबBधलाई समा�त गनM स*दछo । 
 

 


