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,यानाकष0ण नी2त
1.

5कोप
Yनsनtलvखत मागwदशwनले xyzया तोFछ जस}वारा •यिFत सsभा•वत खतरनाक, अवैध वा

अनैYतक कायwUथल अ†यासह‡को बारे मा ˆचŠताह‡ ‹रपोटw गनw सFदछन ्।
यो मानक xबŠधन xyzयालाई कभर गन• उ}दे ‘यले होईन र आदे शको सामाŠय ’ंख
ृ लालाई
कमजोर बनाउने •वˆधको ‡पमा tलनु हुँदैन। यो नीYत कsपनीको गुनासो xyzया भŠदा फरक छ जन
ु
यस xकृYत को गुनासोह– लाई कभर गदw छ।
आईडीजीले खतरनाक, अवैध वा अनैYतक कायwUथल अ†यासह‡का सबै उ8लंघनह‡को प2हचान
र ˜यसपYछको उपचारलाई Uवागत गदw छ। यो नीYत •यिFतगत र कप™रे ट •यवहारको उšच मापद›डलाई
xो˜सा2हत गनw œडजाइन ग‹रएको हो र खराब अ†यासको लाˆग सीटž बजाउने कमwचारžह‡लाई कुनै
हाYनकारक हुनबाट वा प‹रणामको ‡पमा अनˆु चत ‡पमा खारे ज गनwबाट बनाइएको हो।
आईडीजी पण
ू w ‡पमा इमाŠदारž र ईमानदारžको लाˆग xYतब}ध छ, र नैYतक आचरणको उšच मापद›ड।
2.

सन
ु ौलो 2नयम:हामी यस xyzयाको तहत राŸो •व‘वासमा ‹रपोटw ग‹रएको कुनै पYन ˆचŠताको मोल गछ । य2द

तपा¡ अYनि‘चत हुनह
ु ु Šछ yक तपा¡संग सsबिŠधत •वषयह‡ यस नीYतको दायराtभ[ छन ् (उदाहरणका
लाˆग, य2द तपा¡ शकाUपद हुनह
ु ु Šछ तर कानन
ू भंग भएको छ yक छै न भनेर अYनि‘चत हुनह
ु ु Šछ भने,
वा •यिFतले उनीह‡को अˆधकारको दायरा बा2हर कायw ग‹ररहे को छ yक छै न), हामी यो नीYत मा बा2हर
सेट xyzयाह– को उपयोग गरे र त‡
ु Šत चासोह– ‹रपोटw गनw xो˜सा2हत गनह
ुw ोस ्।

गो8डन Yनयम लागू हुŠछ:य2द शंका हो भने - यसलाई ‹रपोटw गनह
ुw ोस ्
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3.

प;रभाषा
¨यानाकषwण भनेको एक कमwचारž वा कामदार }वारा जानकारžको खल
ु ासा हो जन
ु कायwUथलमा

कुनै खतरा, ठगी वा अŠय अवैध वा अनैYतक आचरणसँग सsबिŠधत छ।
4.

नी2त काया0?वयनको लाAग िजEमेवार का*म0कहQ
कsपनीको ¨यानाकषwण सsबŠधी नीYतको लाˆग समª िजsमेवारž बोडwको छ, तर यसलाई YनयF
ु त

अˆधकारž (DO) लाई Yनरž«ण र कायाwŠवयन गनw 2दन-xYत2दन िजsमेवारž छनौट गनw सFछ।
नीYतको स-चालन र अनग
ु मनको समी«ा र नीYत अŠतगwत उजरू žको छान5बनका प‹रणाम Uव‡प
संगठनमा प‹रवतwनका लाˆग tसफा‹रसह‡ बोडwमा छ।
यस नीYतको स-चालनलाई सिजलो पानw र तल उ8लेvखत कायw•वˆध अनस
ु ार कमwचारžह‡ले
xYतकारको डर 5बना ˆचŠता उठाउन सFने महसस
ु गनwका लाˆग •यवUथापकह‡को •वtश®ट िजsमेवारž
छ। यस xyzयालाई सिजलो पानw •यवUथापकह‡लाई सsबिŠधत कानन
ु ी र प‹रचालन ¯ेमवकw र उ°म
अ†यासको xtश«ण 2दइनेछ।
सबै कमwचारžह‡ यस नीYतको सफलताको लाˆग िजsमेवार छन ् र उनीह‡ले सˆु चत गन• yक कुनै
पYन ग8ती वा खराब कामको खल
ु ासा गनw उनीह‡ले कदम चालेको हुनप
ु दw छ। य2द तपा¡सँग यस नीYतको
सामªी वा एि±लकेसनको बारे मा कुनै x‘नह‡ छन ् भने, तपा¡ले xtश«ण वा थप जानकारž अनरु ोध
गनwको लागी सsपकw गनप
ुw न•छ।
5.

यो नी&त कसले ढाकेको छ?

यो नीYत सबै Uतर र ªेडह‡मा हामी }वारा Yनयोिजत सबै •यिFतह‡मा लागू हुŠछ, चाहे Yतनीह‡
व‹र®ठ xबŠधकह‡, Yनद• शकह‡, कमwचारžह‡, परामशwदाताह‡, xtश«ाथ²ह‡, गह
ृ कम²ह‡, एजेŠसी
Uटाफह‡ वा अŠय कामदारह‡
6.

हुन ् (साम2ू हक ‡पमा यस नीYतमा Uटाफको ‡पमा ˆचYनŠछ)।

क0ता खल
ु ासाह4 कभर ग8रएको छ?
यो नीYत कsपनीको गन
ु ासो xyzया भŠदा फरक छ। य2द तपाइँको कायwUथलमा तपाइँको

•यिFतगत प‹रिUथYत सsबŠधी गुनासो छ भने तपाइँले गुनासो xyzया xयोग गनप
ुw न•छ।
अनš
ु छे द 7

मा उि8लvखत बंद
ु ा tभ[ पदw छ र xभा•वत वा असर गनw सFदछ जो संगठन tभ[

द•ु यwवहार को बारे मा ˆचŠता, उदाहरण को लागी, ªाहकह–, सेवा xयोगकताwह–, सावwजYनक वा अŠय
कमwचारž को अनš
ु छे द 8 मा सेट xyzया को उपयोग गरž उठाउनु पछw
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7.

तपा;ले क<हले खल
ु ासा गनु= पछ= ?

तपा¡ले यो नीYत xयोग गनप
ुw दw छ य2द तपा¡सँग साँचो ˆचŠता छ yक ˜यहाँ •व‘वासका लाˆग उˆचत
आधारह‡ छन ्:a.

कुनै आपराˆधक अपराध ग‹रएको छ, xYतब}ध भइरहे को छ, वा सsभा•वत हुन सFछ।

b.

एक •यिFत असफल भएको छ, असफल भइरहे को छ, वा उनीह‡को कानन
ु ी दाYय˜वह‡को

पालना गनw असफल हुन सFछ।
c.

Šयायको गभwपात भएको छ, भइरहे को छ, वा हुन सFछ।

d.

कुनै पYन •यिFतको मानव अˆधकार रहे को छ, वा जोvखममा पन• सsभावना छ।

e.

कुनै पYन •यिFतको UवाU·य र सरु «ा जोvखममा पन• गईरहे को छ वा सsभा•य छ।

f.
h.

नराŸो वातावरण भएको छ, भइरहे को छ वा 5बˆªएको छ।
माˆथका म¨ये कुनै पYन अविUथत छन ्, वा हुन सFछ, जानाजानी लक
ु ाइएको छ।

कsपनीको •यवसायको सŠदभwमा, यस नीYतका सतwह‡ tभ[ पन• •वशेष ˆचŠताह‡ले समावेश
गदw छ, उदाहरणका लाˆग, हाŸो आचार सं2हता उ8लघन, गोपनीयता, (असरु º«त) को xावधान, खतरनाक
वा लापरवाहž स8लाह, •व°ीय ठगी, उ˜पीडन अ‡लाई र UवाU·य र सरु «ालाई। सामाŠयतया, यस नीYतले
कायw वा ब2ह®कारह‡ तपाइँलाई अवैध समेटेको छ, नीYत वा Uथा•पत xyzयाको •वप‹रत वा एक •यिFतको
अˆधकारको दायरा बा2हर, कायwह‡ जसले कsपनीको xYत®ठा र चासोको }Šदलाई 5बगानw सFछ। य}य•प
यस अनš
ु छे द को भाग tभ[ पन• ती कायwह‡को सsबŠधमा मा[ खल
ु ासा सsबŠधी वैधाYनक सरु «ाको
लाˆग यो»य हुनेछ।
IDGले के नैYतक •यवहार माYनŠछ भŠनेमा Uप®ट मागwदशwन xदान गदw छ, x˜येक सारांश फारममा
तल बा2हर सेट ग‹रएको छ। मागwदशwनका तीन •वशेष «े[ह‡ Uटाफको ¨यानमा राvखएको छ।
Company xकृYतमा MD को 2दशा
IDG कोड अफ ऑनर
UN संयF
ु त रा®3 »लोबल कs±याFट
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यो सच
ू ी सबै छै न। अŠतराwि®3य मानवाˆधकार कायwलय सबै Uथानीय र अŠतराwि®3य समाचार हर समय
लागू हुŠछन ्।
7.1

कंपनी लोकाचार

सभी कtमwयÀ को कंपनी लोकाचार पर एमडी के Yनद• श कÁ याद 2दलाई जाती है :कsपनी xकृYत हाŸो कsपनी xकृYत (वा कायदा) ईमानदारž र अख›डतामा केिŠÂत छ,
जन
ु साँचो गोरखाको काइदा पYन हो। यो कायदाको अनस
ु रणले हामीलाई ªाहकह‡को
आव‘यकताह‡ परू ा गनw उšच गुणUतरको सरु «ा समाधानह‡ xदान गनw स«म गदw छ
जबyक •यावसाYयक र अनभ
ु वी पव
ू w गोरखा सेवादारह‡को लाˆग सरु º«त रोजगारž xदान
गनw xYतब}ध रहŠछ। Ã®टाचार र भतीजावाद 5ब8कुल र पण
ू w अUवीकायw हो। कsपनीको
‡पमा हामी कुनै पYन xकारको घस
ू Yतनw वा Uवीकार गनw अUवीकार गदw छÄ। य2द तपा¡
Ã®ट वा बेइमान हुनह
ु ु Šछ भने तपा¡लाई यस कsपनीमा Uवागत छै न र, जब तपा¡को
Ã®टाचार वा बेइमानी फेला पन•छ, हामी तपा¡को सेवाह‡ समा±त गन•छÄ। य2द तपा¡
एक सšचा गोखाw को सsमानजनक परsपरा कायम राÅु हुŠछ, हामी आशा गदw छÄ yक
तपा¡लाई कsपनीमा लामो र सफल Fया‹रयर 2दन स«म हुनह
ु ु नेछ।

हामी संयुFत रा®3 •व‘व•यापी सsझौताको समथwन गनw xYतब}ध छÄ
सबै तहका कमwचारžह‡ले यए
ु न »लोबल कs±याFट (यए
ू नजीसी) का Yनsन
tस}धाŠतह‡ छलफल गनw, बÇ
ु न र लागू गनप
ुw दw छ जन
ु सबै आईडीजी कsपनीह‡को
•यवUथापन परू ा Èदयले xYतब}ध छ। तपा¡ यस xYतब}धताको लाˆग महÉवपण
ू w
हुनह
ु ु Šछ। यस पिु Uतकामा उदाहरणह‡ छन ् जन
ु हामी समह
ू को ‡पमा UNGC लाई कसरž
Ã®टाचार र भेदभाव हटाउन मानवअˆधकार, समान अवसर र वातावरणीय दाYय˜वको र«ा
गनw अनप
ु ालन गछ । हाŸो समह
ू नीYतह‡ अन‡
ु प यी tस}धाŠतह‡ tसFन र लागू गनw
तपा¡ xो˜सा2हत हुनह
ु ु Šछ।
xबŠध Yनद• शक
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IDG कोड ऑफ ऑनर
सबै कमwचारžह‡लाई सsमान कोडको सsझना 2दलाइŠछ जन
ु IDG मा सबै कमwचारžह‡को लाˆग आव‘यक
हुŠछ।

म तपाईको सबै 2दनको गYत•वˆधयÀ र कतw•यह–मा सsमानको साथ अ†यास गदw छु
म यो क़सम छ yक मेरो अ†यास अख›डता, वफादारž, राŸो, बहादरु ž, ईमानदारž, परोपकार र अनश
ु ासन
}वारा tस}धाŠतह‡ }वारा Yनद• tशत हो।
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7.3

UN »लोबल कs±याFट

IDG UN »लोबल कs±याFट को एक हUता«रकताw हो। यसले हाŸो कप™रे ट र •यिFतगत •यवहारलाई
मागwYनद• शन गन• धेरै xावधानह‡ बनाउँ छ। सबै कमwचारžह‡लाई UNDP का tस}धाŠतह‡को सsझना
2दलाइŠछ:मानव अˆधकार
tस}धाŠत 1:

•यवसायह‡ले अŠतराwि®3य ‡पमा घोषणा ग‹रएका मानव अˆधकारह‡को संर«णलाई
समथwन र सsमान गनप
ुw दw छ।

tस}धाŠत 2:

Yनि‘चत गनह
ुw ोस ् yक Yतनीह‡ मानवअˆधकार उ8लघनमा संल»न छै नन ्।

’म
tस}धाŠत 3:

•यवसायह‡ले संघको UवतŠ[ता र साम2ू हक सौदावाजीको अˆधकारको xभावकारž
माŠयतालाई समथwन गनप
ुw छw ।

tस}धाŠत 4:

जबरजUती र अYनवायw ’म को सबै xकार को उŠमल
ू न।

tस}धाŠत 5:

बाल ’म को xभावी उŠमल
ू न।

tस}धाŠत 6:

रोजगार र पेशाको सŠदभwमा भेदभावको उŠमल
ू न।

वातावरण
tस}धाŠत 7:

•यवसायह‡ले वातावरणीय चन
ु ौYतह‡का लाˆग सावधानी अपनाउन समथwन गनप
ुw दw छ।

tस}धाŠत 8:

अˆधक वातावरणीय उ°रदाYय˜व xब}wधन गनw पहल tलनह
ु ोस ्।

tस}धाŠत 9:

वातावरण मै[ी टे Fनोलोजीह‡को •वकास र xसारलाई xो˜सा2हत गनह
ुw ोस ्।

एŠटž-करw पशन
tस}धाŠत 10:

•यवसायह‡ले जबरजUती भF
ु तानी र घस
ू स2हत सबै xकारका Ã®टाचारको 5ब‡}ध
काम गनप
ुw दw छ।
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8.

म कसरA खल
ु ासा गनB?

8.1

सsपकwको प2हलो पोइŠट
हामी बÇ
ु छÄ yक तपा¡ आÌनो tसधा लाइन xबŠधकको साथ ˆचŠता छलफल गनw सिजलो महसस
ु

गनह
ुw ु Šन। यस xyzयाको उ}दे ‘यका लाˆग तपा¡लाई प2हलो उदाहरणमा अनš
ु छे द in मा उि8लvखत
को2टह‡ tभ[ पन• कुनै पYन xकारको द•ु यwवहारको बारे मा ˆचŠता •यFत गनwका लाˆग हाल म¨य पव
ू w
कायाwलयका म¨य Yनद• शक, Yनक एtलUटर-जोŠसको Yनद• शक हुनह
ु ु Šछ।
यस नीYतसँग सsबिŠधत माtमलाह‡को बारे मा Yनद• शकह‡ले बोडwको tसधा ‹रपोटw गदw छ। डीओ
वा कsपनी सˆचवको अनप
ु िUथYतमा xमख
ु कायwकारžले यस नीYत अŠतगwत œडओको कतw•य परू ा गनw
अक™ अˆधकारžलाई मनोनयन गनw सFदछ।
8.2.

सCपक=को दोEो बँद
ु ा
य2द खल
ु ासा अ˜यŠत गsभीर छ, वा कुनै पYन 2हसाबले यसमा सsबिŠधत छ, तपा¡ले यसलाई

tसधा xबŠध Yनद• शक, वा Yनद• शक सtमYतको अ¨य« सम« ‹रपोटw गनप
ुw न•छ।
हामी ज2हले पYन छान5बनलाई त–
ु Šत र Yन®प« ‡पमा ÍयाŠडल गन• xयास गछ , तर य2द
तपा¡ले यस नीYतमा उि8लvखत कायw•वˆधअŠतगwत डीओलाई बताउनभ
ु एको छ र तपा¡ अनस
ु Šधान वा
यसको Yन®कषwमा सŠत®ु ट हुनह
ु ु Šन भने, तपा¡ले tसधा xबŠध Yनद• शक वा अ¨य«लाई लेÅुपन•छ।
Yनद• शकह‡को बोडw।
8.3

बाHय एजेJसीह4
यस नीYतको उ}दे ‘य ‹रपो2टÎ ग, अनस
ु Šधान र कुनै पYन सsबिŠधत कायwUथल गलत कायwलाई

सध
ु ारको लाˆग आŠत‹रक संयŠ[ xदान गनुw हो। IDG नैYतक र कानन
ु ी •यवहारको उšचतम मापद›डमा
पण
ू w xYतब}ध छ र कुनै पYन घटनाको जानकारžमा कुनै पYन साŠदtभwक बाÍय एजेŠसीह‡सँग सsबŠध
बनाउन कोtसस गदw छ। ˜यसकारण यो आशा ग‹रएको छ yक बाÍय संगठनह‡लाई सचेत गराउनको
लाˆग Uटाफलाई आव‘यक पदÏ न। य}य•प धेरै गsभीर प‹रिUथYतह‡मा, वा आŠत‹रक ‹रपोटw लाई अनस
ु रण
गदÏ जन
ु कारणलाई सsबोधन ग‹रएको छै न, हामी यो जाŠछÄ yक तपाईका ˆचŠताह‡ बाÍय Yनकायलाई
‹रपोटw गनुw उˆचत हुŠछ य2द तपा¡ बाÍय Yनकायलाई घटना ‹रपोटw गनw चाहनह
ु ु Šछ भने तपा¡
https://icoca.ch/registering-a-complaint मा ˜यसो गनw सFनह
ु ु नेछ। IDG ICOAC को एक सदUय
हो र कुनै •यिFतबाट गन
ु ासो पेश गनw सyकŠछ जन
ु कसैलाई चोटपटक लागेको छ वा •व‘वास छ yक
यो सं2हताको उ8लंघन भएको छ वा हुन लागेको छ भनेर •व‘वास गनw सFने कारण छ।
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9.

मैले कसरž खल
ु ासा गन•?

तपा¡ मौtलक ‡पमा, वा tलvखत ‡पमा, वा ईमेल माफwत गनw सFनह
ु ु नेछ:comments@idg-security.com
तपा¡ले अव‘य बताउनु पछw yक तपा¡ xकृYत नीYत xयोग गदÏ हुनह
ु ु Šछ र Yन2दw ®ट गनह
ुw ोस ् yक
तपा¡ आÌनो प‹रचय गो±य राÅ चाहनह
ु ु Šछ yक DO ले तपाइँको ˆचŠतालाई tलvखत ‡पमा प2हलो
बैठक अYघ वा पछाœड औपचा‹रक बनाउन अनरु ोध गदw छ। DO ले तपाइँको औपचा‹रक tलvखत
xकटžकरणको रसीद Uवीकार गदw छ र अगाœड ग‹रएको कायwको रे कडw राÓछ।
यस कायw•वˆध अŠतगwत तपा¡सँग कायwUथलका सहकम²सँग œडयोको साथ कुनै बैठकमा (वा, य2द
DO उपलÔध छै न भने, DO को ठाउँ मा काम गन• एक •यिFत, सामाŠयतया कsपनी सˆचव) पाउनु हुने
अˆधकार हो। तपा¡को साथीलाई तपाइँको xकटžकरण र कुनै पYन पYछ हुने छान5बनको गोपनीयतालाई
सsमान गनw भYननेछ।
9.1

बेनामी खल
ु ासा
हामी माŠयता 2दŠछÄ yक यस नीYत अŠतगwत ग‹रएका खल
ु ासाह‡ले अ˜यŠत गो±य र संवेदनशील

माtमलाह‡ समावेश गदw छ र तपा¡ले अÕात xकटžकरण गनw चाहानह
ु ु Šछ। बेनामी xकटžकरण ईमेल
ठे गानामा गनw सyकŠछ, वा DO लाई tलvखत ‡पमा सबै आरोपह‡को अनस
ु Šधान हुनेछ, जहाँ प‹रिUथYतले
अनम
ु Yत 2दŠछ। य}य•प हामी अफसोस गछ yक हामी अÕात आरोपह‡को पण
ू w अनस
ु Šधान गनw »यारे Šटž
2दन सFदै नÄ yकनyक अनस
ु Šधानकताwले त·यह‡, •वUतत
ृ जानकारž वा त·यह‡को सहमYत tलन नसकेमा
उपयF
ु त अनस
ु Šधान असsभव हुन सFछ। यो xyzयाको सफल नतीजाको लाˆग महÉवपण
ू w छ yक DO
ले तपा¡बाट थप जानकारž xा±त गनw, तपा¡लाई xYतyzया 2दन, वा तपा¡को खल
ु ासा राŸो •व‘वासका
साथ ग‹रएको हो yक ˆथएन भनेर प°ा लगाउन स«म छ। ˜यUतै ‡पमा, ¨यानाकषwण को लाˆग DO
लाई आÌनो प2हचान xकट गनw उ°म हुŠछ र गोपनीयता उपयF
ु त भएमा गोपनीयता संर«ण गनw
उपायह‡ tलन सyकŠछ (गोपनीयतामा अनš
ु छे द १२ हे नह
ुw ोस ्)।
10.

खल
ु ासाको अनस
ु Jधान
IDG खल
ु ासेह‡ अनस
ु Šधान गनw xYतब}ध छ पण
ू ,w Yन®प«, Yछटो र गो±य ‡पमा जहाँ

प‹रिUथYतले अनम
ु Yत 2दŠछ। औपचा‹रक tलvखत xकटžकरण पेश गरे पYछ, डीओ (वा Yतनीह‡को ठाउँ मा
काम गन• अकाw •यिFतले) कायw 2दन tभ[ रtसद Uवीकार गन•छ र छान5बनको लाˆग उˆचत •यवUथा
गन•छ।
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अनस
ु Šधानको लsबाई र «े[ खल
ु ासाको •वषयमा Yनभwर गदw छ। धेरै जसो घटनाह‡मा, डओले
अˆधक •वUतत
ु Šधान हुनको लाˆग आधारह‡ छन ् वा yक खल
ु ासा उदाहरणका लाˆग गलत सच
ू नामा
ृ अनस
आधा‹रत छ yक छै न भनेर प°ा लगाउन खल
ु ासाको xारिsभक म8
ू यांकन गन•छ। कुनै पYन घटनामा एक
‹रपोटw उ˜पादन हुनेछ र xYतtल•पह‡ बोडwलाई xदान ग‹रनेछ र जहाँ उपयF
ु त भए, तपा¡ले एक xYतtल•प
पYन xा±त गनह
ुw ु नेछ। य2द तपा¡ अनस
ु Šधान वा यसको Yन®कषwमा असŠत®ु ट हुनह
ु ु Šछ भने तपा¡ले
अनš
ु छे द 2.२ लाई सŠदtभwत गनप
ुw न•छ।
य2द लामो अनस
ु Šधान आव‘यक मानीŠछ भने, हामी सामाŠय ‡पमा एक खोजीकताw वा
अनस
ु Šधान टोलž YनयF
ु त गन•छÄ अपरे 2टंग कायwUथल xyzयाको अनभ
ु व भएका •यिFतह‡ वा खल
ु ासाको
•वषयको •वशेषÕ Õान स2हत। उदाहरण को लागी, य2द xकटžकरण •व°ीय द•ु यwवहार ˆचिŠतत छ,
आŠत‹रक लेखा परž«ा xमख
ु वा •व° Yनद• शक छान5बन गनw भYनŠछ। अŠवेषक (वा अŠवेषण टोलž)
}वारा पेश ग‹रएको xYतवेदनमा छुÖटै कामदारलाई Yनणwय tलन आªह ग‹रनेछ। प‹रवतwनका लाˆग
tसफा‹रसह‡ अनस
ु Šधान टोलžबाट पYन आमिŠ[त ग‹रने छ हामीलाई फेला पा‹रएको कुनै पYन खराबी
वा अयो»यताको पन
ु राव•ृ °को जोvखम कम गनw स«म गनw। बोडw ˜यसपYछ यी tसफा‹रसह‡को समी«ा
र कायाwŠवयन गनw िजsमेवार हुनेछ।
जहाँसsम DOले यसलाई उपयF
ु त र •यवहा‹रक ठाŠदछ, तपाइँलाई अनस
ु Šधानको xगYतको
बारे मा सˆू चत राvखनेछ। य}य•प, गोपनीयताको आव‘यकताले हामीलाई तपाइँलाई अनस
ु Šधान वा tलइएको
कायwह‡को •वशेष •ववरण 2दन रोFन सFछ। अˆªम अनस
ु Šधान परू ा गनw Yनि‘चत समयसीमा सेट गनुw
सामाŠय नै उˆचत हुँदैन, yकनyक ˆचŠतन ग‹रएका खल
ु ासाका •व•वध xकृYतले यसलाई अयो»य बनाउँ छ।
य}य•प हामी सबै खल
ु ासेह‡ समयमै र साtमल भएका सबै •यिFतको अˆधकारको सsमानका साथ
•यवहार गन• ल×य राÅेछÄ।
हामी बÇ
ु छÄ yक ˜यहाँ ˜यUतो माtमला हुन सFछ जन
ु आŠत‹रक ‡पमा •यवहार गनw सyकदै न
र यस सsबŠधमा बाÍय अˆधकारžह‡लाई सˆू चत गनप
ुw न•छ र या त हाŸो अŠवेषणको बखत वा पछाœड
संल»न हुनु पछw । हामी तपा¡लाई सˆू चत गन• xयास गछ य2द बाÍय अˆधकारलाई जनाईरहे को छ वा
भएको छ, य}य•प हामीले तपा¡को Õान वा सहमYत 5बना ˜यUतो कायw गनुw आव‘यक पØयो य2द हामी
यसलाई उˆचत माŠदछÄ भने।
11.

गोMयता
किsतमा कुनै औपचा‹रक अनस
ु Šधान भइरहे को नभएसsम यस नीYतको अŠतगwत खल
ु ासा गन•

•यिFतको प2हचान गो±य राÅ x˜येक xयास ग‹रनेछ। कˆथत द•ु यwवहारको छान5बनलाई जोvखममा
नपानwको लाˆग, तपाईले यो पYन आशा राÅु हुŠछ yक तपाईले ˆचŠता, ˆचŠताको xकृYत र गो±य
संल»नह–को प2हचान उठाउनु भएको ˆथयो। य}य•प ˜यहाँ ˜यUतो प‹रिUथYत हुन सFछ जन
ु अनस
ु Šधान
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वा खल
ु ासाको xकृYतको कारणले तपाईको प2हचान खल
ु ाउन आव‘यक हुŠछ। यो सsबिŠधत
अनश
ु ासना˜मक वा कानन
ू ी अनस
ु Šधान वा कायwवाहžको सsबŠधमा हुन सFछ। य2द हाŸो Ùि®टकोणमा
˜यUता प‹रिUथYतह‡ अविUथत छन ् भने, हामी तपा¡लाई जानकारž गराउने xयास गन•छÄ yक तपा¡को
प2हचान खल
ु ासा ग‹रएको छ। य2द तपाईलाई अनस
ु Šधानमा भाग tलनको लाˆग आव‘यक छ भने,
तपा¡ले वाUत•वक खल
ु ासा गरे को त·यलाई यथोˆचत •यावहा‹रक ‡पमा गो±य राvखने छ र नYतजाको
‡पमा कुनै पीœडत वा हाYनबाट बचाउन सबै उˆचत कदम चालेको छ। एक खल
ु ासा गरे पYछ। यो सsभव
छ, तथा•प, ¨यानाकषwण को ‡पमा तपाइँको भtू मका पनी अनस
ु Šधानको zममा तेÚो प«लाई Uप®ट हुन
सFछ।
12.

सरु Nा र Oयानाकष=ण को लाRग समथ=न
यस xyzया अŠतगwत राŸो •व‘वासमा वाUत•वक ‡पमा आयोिजत ˆचŠता खडा गन• Uटाफको

कुनै पYन सदUयलाई ˜यUतो कायwको प‹रणाम Uव‡प खारे ज वा हाYन हुने छै न।
अनाव‘यक अनश
ु ासYनक कायw र पीœडत समावेश छ

र य2द तपाइँ यस xyzयाको अŠतगwत

ˆचŠता बढाउने प‹रणाम Uव‡प तपाइँको कायwUथल tभ[ नै हाYनकारक हुँदैछ भŠने •व‘वास गनह
ु w ु Šछ
भने, तपाइँले DO लाई सˆू चत गनप
ुw दw छ। यस नीYत अŠतगwत ˆचŠता उठाएकाह‡ •व‡}ध पीœडत हुने वा
बदला tलने कमwचारžलाई अनश
ु ासना˜मक कारवाहž हुनेछ।
य2द यस xyzया अŠतगwतको छान5बनले यUतो Yन®कषwमा पग
ु े yक एउटा खल
ु ासा }वेषपण
ू ,w द:ु
खपण
ू w ‡पमा, नराŸो •व‘वासमा वा •यिFतगत फाइदाको लाˆग ग‹रएको छ भने, ि•हसलÔलोवर
अनश
ु ासना˜मक कारवाहžको अधीनमा हुनेछ। ती xyzयाह‡लाई अनस
ु रण नगरž वा अÕात ‡पमा खल
ु ासा
गनw छनौट गन•ह‡ले यस नीYतमा उि8लvखत सरु «ा xा±त गनw सFदै नन ्।
13.

सध
ु ाराTमक काय= र अनप
ु ालन
यस नीYत अŠतगwत ग‹रएका खल
ु ासेमा भएका अनस
ु Šधानको एक भागको ‡पमा, प‹रवतwनको

लाˆग tसफा‹रसह‡ अनस
ु Šधान टोलžबाट आमिŠ[त ग‹रनेछ आईडीजीलाई फेला पा‹रएको कुनै पYन
अपराधी वा अनˆु चतताको पन
ु राव•ृ °को जोvखम कम गनw। भ•व®यमा यी tसफा‹रसह‡को समी«ा र
कायाwŠवयन गनw र आव‘यक प‹रवतwनह‡ ‹रपोटw गनw बोडw िजsमेवार हुनेछ।
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&नगरानी र नी&त को समीNा
14.

यो नीYत अगUत 2015 मा IDG को अ†यास xYत5बिsबत गदw छ।
कम से कम वा•षwक ‡पमा यो •वधाYयका र प‹रचालन Ùि®टकोणबाट यो नीYत समी«ा गनw

बोडwको साथ संयोजनको कायw«े[मा उ°रदायी हुनेछ।
यस नीYत अŠतगwत ग‹रएको xशासन वा अनस
ु Šधानमा संल»न हुनसFने कुनै पYन कम²लाई यी
कतw•यह‡ सँभा8न Yनयtमत र उˆचत ताtलम xा±त गन• कुराको सYु नि‘चत गनw िजsमेवार कायwभारको
दाYय˜व छ।
Uटाफलाई यस नीYतमा 2ट±पणी गनw आमिŠ[त ग‹रएको छ र मागwह‡ सझ
ु ाव गनह
ुw ोस ् जन
ु
यसलाई DO लाई सsपकw गरे र सध
ु ार गनw सyकŠछ।
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