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2टNपOणहQ र Rशकायत सRमTतको नीTत
1.

ल"य
IDG eदशyन र {यवहार को उ‡च मापदˆड को लागी eTतब‰ध छ। ‚यसो गदाy, हामी ब‹
ु छŒ •क

हाŽा pाहकहƒ, सरोकारवालाहƒ र हामीले कुराकानी गन…हƒसँग हाŽो eदशyनको बारे मा 2टNपणी गनy वा
सायद गन
ु ासो गनy सFछन ्।
हामी सबै eTत••याको ^वागत गदy छŒ, eभावकारa र नकारा‚मक दब
ु ारको लाdग
ु ै पxहƒ, र सँधै सध
यस जानकारaको उपयोग गनy माफ गनह
ुy ोस ् र `2ु टहƒ जTत “त
ु ारको लाdग वा हाŽा बानी
ु हु_छन ् सध
हƒमा सध
ु ारको अनम
ु Tत 2दई_छ।
2.

$े&
Tनzन नीTतले e••या सेट गदy छ जस‰वारा {यिFत वा संगठनहƒ dच_ताको बारे मा cरपोटy गनy
सFछन ्:1.

सzभाuवत खतरनाक, अवैध वा अनैTतक कायy^थल अ˜यासहƒ।

2.

eदशyन वा {यवहारको _यन
ू मापदˆड।

3.

सध
ु ारको लाdग सझ
ु ावहƒ।

थप ƒपमा, यस नीTतले हामीलाई जहाँ हामी राŽो eदशyन गcररहे छŒ भनेर प2हचान गनy म‰दत
गनy र संगठना‚मक वा {यिFतगत कायyहƒ प2हचान गनy योšयका ƒपमा प2हचान गनyका लाdग हो:कायy^थल अ˜यासहƒका उदाहरणहƒ uवशेष ƒपमा सहयोगी, उपयोगी, eभावकारa वा
अ_यथा ^वागतम छन ्।
{यिFत कायyहƒ जो 'माdथ र पछा•ड' जा_छन ् र मा_यताका लाdग योšय छन ्।
सामा_य Tनरaxण र 2टNपणीहƒ जन
ु हामीलाई सध
ु ार गनy सxम गदy छ।
3.

चासोको uवRशwट xे`हƒ
IDG Rस‰धा_तहƒको uवशेष सेटहƒको लाdग eTतब‰ध छ, जन
े र र कमžहƒको
ु {यवसाय, पेशव

{यवहारको मागyTनद… शन गदy छ। हामी यसको ‰वारा कवर गcरएको कुनै पTन dच_ताहƒमा uवशेष गरa
इ‡छुक छŒ:-
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अ_तराyिw3य आचार सं2हता
http://icoca.ch/sites/default/files/resources/ICoC_English.pdf
संय+
ु त राि01य 2लोबल क67या+ट
4.

बेनामी
IDG ले सबै eTत••यालाई ^वागत गदy छ, तर सचेत छ •क धेरैले आ-नो 2टNपOण अ®ातमा

बझ
ु ाउन Qचाउँ छन ्। हाŽो eणालa यसलाई eTत5बिzबत गनy •डजाइन गcरएको छ र पव
ू Ty नधाycरत बेनामी
हो, ‚यसैले हामी योगदानकताy हƒलाई “Opt in” गनy सFने xमता e^ताव गदy छŒ।
5.

नी<त काया=>वयनको ला@ग िज6मेवार काCम=कहE
कमे_टमा 2टNपणी र उजरू aमा कzपनीको नीTतको लाdग बोडyको समp िजzमेवारa छ, तर यसलाई

Tनरaxण गन… र कायाy_वयन गन… कामका लाdग 2दनहुँ िजzमेवार eTतTनdध TनयF
ु त गदy छ।
नीTतको स±चालन र अनग
ु मनको समीxा र नीTत अ_तगyत उजरू aको छान5बनका पcरणाम ^वƒप
संगठनमा पcरवतyनका लाdग Rसफाcरसहƒ बोडyमा छ।
IDGको तो•कएको अdधकारa Nयारे _ट कzपनी IDG pुप DMCC का एक वcरwठ eब_धक, Mr
Nick Alistar को हो।
6.

म कसरF Gट7पणी वा गुनासो गनJ?
IDG को वेबसाइटले यसको "हामीलाई सzपकy गनह
ुy ोस ्" पwृ ठमा 'एक 2टNपणी 2दनह
ु ोस ्' जसले सबै

eकार को जानकारa eदान गदy छ। यो uवक8प छनौट गरे र तपा¶लाई पण
ू y गनyको लाdग छोटो अनलाइन
फारम 2दइनेछ। फारमले केहa आधारभत
ू जानकारa सो·छ जन
ु सँग 2टNपणी वा गुनासोको लाdग स_दभy
eदान गनy स•क_छ तर यो जानकारa पेश गनुy वैकि8पक हो।
फारमको कोर एक सेFसन हो जहाँ तपाइँको 2टNपणी वा गुनासो रे कडy गनy स•क_छ। फारामको
अ_तमा ‚यहाँ तपा¶को सzपकy uववरणहƒ eदान गनy एक uवक8प अवि^थत छ य2द तपा¶ले यसो गनy
चाहानह
ु ु _छ तर फेcर, यो जानकारa पेश गनुy वैकि8पक हो। य2द तपाइँ तपाइँको uववरणहƒ eदान गनy
चाहानह
ु ु _छ भने, तपाइँले एक uवक8प छनौट गनy सFनह
ु ु नेछ, जन
ु हामीलाई तपाइँको 2टNपणी वा जवाफ
eदान गरaएको सzपकy uववरणहƒ eयोग गरे र सीधा जवाफ 2दन आव¸यक छ। जहाँ एक 2टNपणी वा
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उजरू a अ®ात ƒपमा eाNत भयो, IDG ‰वारा यसको जवाफमा Rलईएको कायyहƒ तपाइँलाई उपल¹ध गराइने
छै न, न त ती हे नक
y ा लाdग eकाRशत गcरनेछ।
6.1

वैकिLपक

वेबसाइट कुनै पTन कारणका लाdग अनप
ु ल¹ध हुनप
ु दy छ, वा तपाइँको 2टNपणी वा गुनासो संचार गन…
मनपदº uवdध छै न, हामी Tनzन ठे गानामा ईमेलहƒलाई ^वागत गदy छŒ।
comments@idg-security.com
यो ईमेल ठे गाना आईडीजीको TनयF
ु त अdधकारa ‰वारा अनग
ु मन गcरएको छ। अनलाईन फारम
उपल¹ध नभएको कारण हामी सझ
y या तपा¶को
ु ाव 2द_छŒ •क Tनzन जानकारa 2दइनेछ तर यो पण
ू त
uववेकमा छ:
RमTत

:

समय :
^थान :
घटनाको uववरण जन
ु गुनासो / 2टNपणी योšय छ
तपा¶को सzपकy uववरणहƒ
एक कथन जन
ु तपा¶ गनह
ुy ु _छ / eTत••या eाNत गनy चाहनह
ु ु _न
कृपया 2टNपणी गनह
ुy ोस ् •क तपा¶ 2टNपणी र गुनासो नीTत eयोग गद¾ हुनह
ु ु _छ र Tन2दy wट गनह
ुy ोस ्
•क तपा¶ आ-नो प2हचान गोNय रा¿ चाहानह
ु ु _छ।
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7.

उजरु F र Nयसप<छको काय=हEको अ>वेषण
IDG उजरु aहƒ पण
ू ,y Tनwपx, Tछटो र गोNय ƒपमा अनस
ु _धान गनy eTतब‰ध छ जहाँ पcरि^थTतले

अनम
ु Tत 2द_छ। उजरू a eाNत भएपTछ DO (वा Tतनीहƒको ठाउँ मा काम गन… अ_य {यिFत) ले
अनस
ु _धानको लाdग उdचत {यव^था गन…छ।
DO को अनस
ु _धानको लzबाई र xे` खल
ु ासाको uवषयमा Tनभyर गदy छ। धेरै जसो घटनाहƒमा,
डओले अdधक uव^तत
ु _धान हुनको लाdग आधारहƒ छ •क छै न वा ‚यो खल
ु ासालाई तQ
ु _त
ृ अनस
{यव^थापकÂय 2दशाबाट सध
ु ार गनy स•क_छ •क भनेर पÃा लगाउन खल
ु ासाको eारिzभक म8
ू यांकन गन…छ।
य2द लामो अनस
ु _धान आव¸यक छ भने, DO ले एक आ_तcरक अनस
ु _धान गन…छ र अपरे 2टंग
कायy^थल e••याको अनभ
ु व भएका वा uवशेष®को छान5बन अ_तगyत uवषयको uवशेष® ®ान समावेश
गन… {यिFतलाई छा_न सFछ।
अनस
ु _धान गुनासोको uववरण Tनधाyरण गनy Tनwकषyमा पšु छ र पTछका कायyवाहaका लाdग Rसफाcरस
गदy छ। यी Rसफाcरसहƒमा दब
ु ासTनक कायyहƒ, नीTत र e••यामा पcरवतyनहƒ, वा सzभवत eासंdगक
ु ै अनश
अdधकारaहƒ वा एजे_सीहƒको लाdग खल
ु ासा समावेश हुन आव¸यक पदy छ। Rसफाcरसहƒ अनम
ु ोदनका
लाdग बोडyमा पेश गcरनेछ। बोडy ‚यसपTछ उनीहƒले आdधकाcरक कायyहƒको कायाy_वयनको Tनरaxणको
लाdग िजzमेवार हुनेछन ्।
य2द तपा¶ले आ-नो 2टNपणी वा उजरू aमा eTत••या खोÄन छनौट गनुy भएको छ भने, DO ले,
ईमेल माफyत ले¿छ
े , अनस
ु _धानको Tनwकषy र पcरणामका ƒपमा Rलइएका कायyहƒका बारे तपा¶लाई
स8लाह 2दन।
8.

eTत••याहƒका साथ {यवहार गन…
IDG ले अनस
ु _धानको लाdग आव¸यक '2टNपणीहƒ' को पव
ू ाyनम
ु ान गद¾ न, य‰यuप डीओले आ-नो

uववेक अनस
ु ार छान5बन गनy छा_न सFछ।
जहाँ एक {यिFत eशंसा को लागी एकल बा2हर गcरएको छ, IDG {यिFतको मा_यता सTु नि¸चत
गनy eTतब‰ध छ। सकारा‚मक 2टNपणी को एक रे कडy को लागी उनीहQको {यिFतगत फाइल मा आयोिजत
गरa_छ, र IDG ले एक uवÃीय परु ^कार (uववेकÂ बोनस को एक ƒप) बनाउन को लागी पTन च_
ु न सFछ।
जहाँ नीTत, e••या वा संगठना‚मक 2टNपणी प2हचान गcरएको छ, IDG ले नीTत, पcरचालन e••याहƒ,
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eRशxण कायy•महƒ, {यव^थापकÂय 2दशा Tनद… श, र अ_य uववरणहƒ पcरचालन xे`हƒ ज^तै गाडy पो^ट
अडyरहƒ इ‚या2दमा पcरमाजyन गदाy यो उÃम अ˜यासको ƒपमा ^थाuपत भएको सTु नि¸चत गदy छ।
9.

<नगरानी र नी<त को समी$ा
यो नीTत सेNटे zबर 2015 मा IDG को अ˜यास झ8काउँ छ।
कम से कम वाuषyक ƒपमा यो uवधाTयका र पcरचालन Åिwटकोणबाट यो नीTत समीxा गनy बोडyको

साथ संयोजनको कायyxे`मा उÃरदायी हुनेछ।
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