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सामग्रीको िाललका

सामग्री

को िाललका

XXXX नीति

१. स्कोप
2.

बुंदा
2.1

रुटट ! बुकमाकस पररभाषिि छै न।
बुंदा

रुटट ! बक
ु माकस पररभाषिि छै न।
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सरु क्षा नीति

1.

स्कोप

IDG को सरु क्षा नीतिले तनम्न कुराको सतु नश्चिि िने प्रयास िदसछ:-

एकीकृत सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन समाधानको ववश्वव्यापी ववतरण र व्यवस्थापन।
नीति सबै कमसिारीहरूमा लािू हुन्त्छ, िाहे कमसिारीहरू वा ठे केदारहरू। यो सबै ितिषवगिहरूमा
लािू हुन्त्छ कक तिनीहरू 'मल
ू ' सरु क्षा हुन ् वा व्यापारलाई कायस िनसको लागि आवचयक सहयोिी र सक्षम
ितिषवगिहरू, यो सबै स्थानहरूमा र सबै समयमा लािू हुन्त्छ।
2.

नीति
IDG ले हाम्रो ग्राहकहरु, हाम्रो मातनसहरु र हामीहरु माझ काम िरररहे का मातनसहरुको सरु क्षा र

टहिको सतु नश्चिििा खोज्दछ। हाम्रो शासन प्रणाली, ब्लयवस्थापन प्रकिया र प्रबन्त्िकहरू, सबै यो सतु नश्चिि

िनस को सरल उद्दे चय को लािी काम िदसछ। हाम्रो लक्ष्य छ 'सँिै िान्त्नु' सतु नश्चिि िनस को लािी सबैले
काम िछस न र एक प्रणाली मा जीवन यापन िछस जसले तिनीहरूको स्वास््य र तिनीहरूको सरु क्षा लाई
सरु क्षक्षि राख्छ।

हाम्रो आिार संटहिा, र दृश्टटकोण र प्रकृति को रूपमा षवस्िि
ृ नैतिक रूपमा नैतिक र नैतिक

लसद्िान्त्िहरूमा स्थापना भएको गथयो। हामी मानवअगिकार, अन्त्िरासश्टिय र स्थानीय कानूनको सम्मान
िदसछौं, मािसतनदे शनको एक दायरा र सबै भन्त्दा राम्रो अभ्यास जसले सुतनश्चिि िदसछ कक हामी श्जम्मेवार
रूपमा काम िछौं।

हाम्रो दशसन (दृश्टट र प्रकृति नीतिमा षवस्िि
ु भािहरू छन ्। हामी
ृ रूपमा सेट िररएको) का दई

अन्त्िरासश्टिय मान्त्यिा प्राप्ि िनस िाहन्त्छौं।

सबै भन्दा राम्रो नैततक र नैततक मापदण्ड।
जोखिम प्रबन्धन सेवाहरूको बजार अग्रणी प्रदायक।
कम्पनीको लागि एक मजबूि नैतिक र नैतिक आिार सुरक्षा प्राप्ि िनस बब्कुल महत्वपूणस छ। हाम्रो
दृश्टटकोण र प्रकृति को पटहलो लसद्िान्त्ि दोस्रो प्राप्ि िनस सवोपरर छ।
3.

सुरक्षा प्रति प्रतिबद्ििा

हामी उत्तम सम्भव सरु क्षा प्रदान िदै छौं भनेर सुतनश्चिि िनस, IDG ले िेरै प्रतिबद्ििाहरू िछस ।
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सुरक्षा प्रदान िनस हाम्रो दृश्टटकोणमा तनम्न षवशेििाहरू छन ्:हामी हाम्रो कम्पनी दशसन संिार, हाम्रो नेित्ृ व र व्यवस्थापनको माध्यमबाट हामी हाम्रो लमशन

प्राप्ि िनस एकिा, उद्देचय र टदशा प्रिार िछौं।

सबै स्िरमा व्यावसातयकिाको उच्ि स्िरहरू। यसको अथस हाम्रो आिरण (आिार संटहिा) मार

नभई ब्लयवसायभरर प्रलशक्षण र पररिालन षविरण पतन हो।

हाम्रो ग्राहकहरु संि हाम्रो अन्त्िरकिया खु्ला, ईमानदार र पेशेवर हो। हामी हाम्रो ग्राहकहरु र

तिनीहरूको संिठनको साथ सबै िहमा सञ्िार सुतनश्चिि िछस , षवचवासको षवकासलाई सुतनश्चिि िदै ।

हामी उनीहरूको साथी हुन खोज्दै नौं, िर हामी उनीहरूको षवचवासाहस साझेदार र सुरक्षा सुतनश्चिि िनस

सहयोिी हुन िाहान्त्छौं। खुला र भरपदो संिारको माध्यमबाट हामी यो कुरा सुतनश्चिि िनेछौं कक हामी
हाम्रा जनिा, हाम्रा सरोकारवालाहरू र हाम्रो समुदायको व्यापक पररप्रेक्षमा ग्राहकहरूको अपेक्षाहरूसँि
लम्दा (र बढी) प्रतिस्पिासत्मक मािहरूको सन्त्िुलन िनस सक्षम छौं।

हामी हाम्रो आपूतिसकिास, उप-ठे केदार र अन्त्य सरोकारवालाहरु संि हाम्रो नैतिक र पेशेवर दृश्टटकोण

र मापदण्ड को स्पटट समझ सुतनश्चिि िनस, षवचवास र सम्मान षवकास, र कायसक्षमिा सुिार िने
िठबन्त्िन को षवकास िनस को लािी काम िदसछौं।

हामी सबै सरोकारवालाहरूसँि सञ्िारको पोिण िनेछौं, हाम्रा आपूतिसकिासहरूसँिको िठबन्त्िनको

षवकास िनेछौं र उनीहरूसँि लमलेर कायस सम्पादन सि
ु ार िनसका लागि कायस िनेछौं।

हामी समद
ु ायहरूलाई समथसन िदसछौं जहाँ हामी संिालन िछौं र सरकारी रोजिार कानन
ू र

अभ्यासहरूको पालना िदसछौं।

हामी हाम्रा सबै व्यश्क्िहरूसँि राम्रो व्यवहार िछौं, तिनीहरूलाई उनीहरूको हकमा प्रत्येक िीज

टदंदै उनीहरूको स्वास््य, स्वास््य सरु क्षा र मनोबल सतु नश्चिि िदै । हामी बझ्
ु दछौं र जान्त्छौं कक तिनीहरू
हाम्रो व्यवसायको जीवनरक्ि हुन ्।

हामी सामाश्जक दातयत्वमा षवचवास िदसछौं र हाम्रा कमसिारीहरू र आपतू िसकिासहरूमा यस्िै

व्यवहारलाई प्रोत्साटहि िदसछौं।

हामी सबै क्षेरहरूमा हाम्रो प्रदशसन मापन िनस अकस्मतिक भेला र स्लाहा िदसछौं। हाम्रो

उद्देचय लिािार प्रभावकाररिा र दक्षिा सुिार िनस को लािी प्रदशसन समीक्षा हो।
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हामी उच्ििम अन्त्िरासश्टिय मापदण्डहरूको पालना िदसछौं र पालन िदसछौं।
सशस्र द्वन्त्द्वको िममा तनजी सैन्त्य र सरु क्षा कम्पनीहरूको संिालन सम्बन्त्िी

राज्यहरूका लागि उगिि अन्त्िरासश्टिय कानन
ू ी बाध्यिा र राम्रो अभ्यासहरू बारे मोन्त्िे क्स कािजाि
(09/2008)।
ICOCA को तनजी सुरक्षा सेवा प्रदायकको लागि अन्त्िरासश्टिय आिार संटहिा (ICOCA)

(11/2010), को सदस्यिा सटहि।

व्यवसाय र मानव अगिकार सम्बन्त्िी मािसदशसन लसद्िान्त्िहरू; संयुक्ि राटिसंघ "सुरक्षा,

सम्मान र उपाय" िहि (2011) कायासन्त्वयन िदै ।
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