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,यानाकष0ण नी2त 

1. 5कोप 
 

Yनsनtलvखत मागwदशwनले xyzया तोFछ जस}वारा �यिFत सsभा�वत खतरनाक, अवधै वा 

अनYैतक कायwUथल अ�यासह�को बारेमा �च�ताह� �रपोटw गनw सFदछन।् 

 

यो मानक xब�धन xyzयालाई कभर गन� उ}दे�यले होईन र आदेशको सामा�य �ृंखलालाई 

कमजोर बनाउने �व�धको �पमा tलन ुहँुदैन। यो नीYत कsपनीको गुनासो xyzया भ�दा फरक छ जनु 

यस xकृYत को गुनासोह� लाई कभर गदwछ। 

 

आईडीजीले खतरनाक, अवधै वा अनYैतक कायwUथल अ�यासह�का सब ैउ8लंघनह�को प2हचान 

र �यसपYछको उपचारलाई Uवागत गदwछ। यो नीYत �यिFतगत र कप�रेट �यवहारको उ�च मापद�डलाई 

xो�सा2हत गनw �डजाइन ग�रएको हो र खराब अ�यासको ला�ग सीट� बजाउने कमwचार�ह�लाई कुन ै

हाYनकारक हुनबाट वा प�रणामको �पमा अन�ुचत �पमा खारेज गनwबाट बनाइएको हो। 

 

आईडीजी पणूw �पमा इमा�दार� र ईमानदार�को ला�ग xYतब}ध छ, र नYैतक आचरणको उ�च मापद�ड। 

 

2. सनुौलो 2नयम:- 
 

हामी यस xyzयाको तहत रा�ो �व�वासमा �रपोटw ग�रएको कुन ैपYन �च�ताको मोल गछ । य2द 

तपा¡ अYनि�चत हुनहुु�छ yक तपा¡संग सsबि�धत �वषयह� यस नीYतको दायराtभ[ छन ्(उदाहरणका 

ला�ग, य2द तपा¡ शकाUपद हुनहुु�छ तर काननू भगं भएको छ yक छैन भनेर अYनि�चत हुनहुु�छ भने, 

वा �यिFतले उनीह�को अ�धकारको दायरा बा2हर कायw ग�ररहेको छ yक छैन), हामी यो नीYत मा बा2हर 

सेट xyzयाह� को उपयोग गरेर त�ु�त चासोह� �रपोटw गनw xो�सा2हत गनुwहोस।् 

 

 

गो8डन Yनयम लागू हु�छ:- 

 

य2द शंका हो भने - यसलाई �रपोटw गनुwहोस ्  
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3. प;रभाषा 
 

 ¨यानाकषwण भनेको एक कमwचार� वा कामदार }वारा जानकार�को खलुासा हो जनु कायwUथलमा 

कुन ैखतरा, ठगी वा अ�य अवधै वा अनYैतक आचरणसँग सsबि�धत छ। 
 

4. नी2त काया0?वयनको लाAग िजEमेवार का*म0कहQ 
 

 कsपनीको ̈ यानाकषwण सsब�धी नीYतको ला�ग समª िजsमेवार� बोडwको छ, तर यसलाई YनयFुत 

अ�धकार� (DO) लाई Yनर�«ण र कायाw�वयन गनw 2दन-xYत2दन िजsमेवार� छनौट गनw सFछ। 

  

 नीYतको सचालन र अनगुमनको समी«ा र नीYत अ�तगwत उजरू�को छान5बनका प�रणाम Uव�प 

संगठनमा प�रवतwनका ला�ग tसफा�रसह� बोडwमा छ। 
 

 यस नीYतको सचालनलाई सिजलो पानw र तल उ8लेvखत कायw�व�ध अनसुार कमwचार�ह�ले 

xYतकारको डर 5बना �च�ता उठाउन सFने महससु गनwका ला�ग �यवUथापकह�को �वtश®ट िजsमेवार� 

छ। यस xyzयालाई सिजलो पानw �यवUथापकह�लाई सsबि�धत काननुी र प�रचालन ¯ेमवकw  र उ°म 

अ�यासको xtश«ण 2दइनेछ। 

 

 सब ैकमwचार�ह� यस नीYतको सफलताको ला�ग िजsमेवार छन ्र उनीह�ले स�ुचत गन� yक कुन ै

पYन ग8ती वा खराब कामको खलुासा गनw उनीह�ले कदम चालेको हुनपुदwछ। य2द तपा¡सँग यस नीYतको 

सामªी वा एि±लकेसनको बारेमा कुन ैx�नह� छन ्भने, तपा¡ले xtश«ण वा थप जानकार� अनरुोध 

गनwको लागी सsपकw  गनुwपन�छ। 
 

5. यो नी&त कसले ढाकेको छ? 
 

 यो नीYत सब ैUतर र ªेडह�मा हामी }वारा Yनयोिजत सब ै�यिFतह�मा लागू हु�छ, चाहे Yतनीह� 

व�र®ठ xब�धकह�, Yनद�शकह�, कमwचार�ह�, परामशwदाताह�, xtश«ाथ²ह�, गहृकम²ह�, एजे�सी 

Uटाफह� वा अ�य कामदारह�  हुन ्(साम2ूहक �पमा यस नीYतमा Uटाफको �पमा �चYन�छ)।  
 

6. क0ता खलुासाह4 कभर ग8रएको छ? 
 

यो नीYत कsपनीको गुनासो xyzया भ�दा फरक छ। य2द तपाइँको कायwUथलमा तपाइँको 

�यिFतगत प�रिUथYत सsब�धी गुनासो छ भने तपाइँले गुनासो xyzया xयोग गनुwपन�छ। 

   

अन�ुछेद 7  मा उि8लvखत बुंदा tभ[ पदwछ र xभा�वत वा असर गनw सFदछ जो संगठन tभ[ 

द�ुयwवहार को बारे मा �च�ता, उदाहरण को लागी, ªाहकह�, सेवा xयोगकताwह�, सावwजYनक वा अ�य 

कमwचार� को अन�ुछेद 8 मा सेट xyzया को उपयोग गर� उठाउन ुपछw 
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7. तपा;ले क<हले खलुासा गनु= पछ=? 

 

तपा¡ले यो नीYत xयोग गनुwपदwछ य2द तपा¡सँग साँचो �च�ता छ yक �यहाँ �व�वासका ला�ग उ�चत 

आधारह� छन:्- 

 

a. कुन ैआपरा�धक अपराध ग�रएको छ, xYतब}ध भइरहेको छ, वा सsभा�वत हुन सFछ।   

 

b.  एक �यिFत असफल भएको छ, असफल भइरहेको छ, वा उनीह�को काननुी दाYय�वह�को 

पालना गनw असफल हुन सFछ।  

 

c.  �यायको गभwपात भएको छ, भइरहेको छ, वा हुन सFछ। 

 

d. कुन ैपYन �यिFतको मानव अ�धकार रहेको छ, वा जोvखममा पन� सsभावना छ। 

 

e. कुन ैपYन �यिFतको UवाU·य र सरु«ा जोvखममा पन� गईरहेको छ वा सsभा�य छ। 

 

f.  नरा�ो वातावरण भएको छ, भइरहेको छ वा 5ब�ªएको छ। 

 

h.  मा�थका म¨ये कुन ैपYन अविUथत छन,् वा हुन सFछ, जानाजानी लकुाइएको छ। 

 

कsपनीको �यवसायको स�दभwमा, यस नीYतका सतwह� tभ[ पन� �वशषे �च�ताह�ले समावेश 

गदwछ, उदाहरणका ला�ग, हा�ो आचार सं2हता उ8लघन, गोपनीयता, (असरुº«त) को xावधान, खतरनाक 

वा लापरवाह� स8लाह, �व°ीय ठगी, उ�पीडन अ�लाई र UवाU·य र सरु«ालाई। सामा�यतया, यस नीYतले 

कायw वा ब2ह®कारह� तपाइँलाई अवधै समेटेको छ, नीYत वा Uथा�पत xyzयाको �वप�रत वा एक �यिFतको 

अ�धकारको दायरा बा2हर, कायwह� जसले कsपनीको xYत®ठा र चासोको }�दलाई 5बगानw सFछ। य}य�प 

यस अन�ुछेद को भाग tभ[ पन� ती कायwह�को सsब�धमा मा[ खलुासा सsब�धी वधैाYनक सरु«ाको 

ला�ग यो»य हुनेछ। 

 

IDGले के नYैतक �यवहार माYन�छ भ�नेमा Uप®ट मागwदशwन xदान गदwछ, x�येक सारांश फारममा 

तल बा2हर सेट ग�रएको छ। मागwदशwनका तीन �वशषे «े[ह� Uटाफको ¨यानमा राvखएको छ। 

 

Company xकृYतमा MD को 2दशा 

IDG कोड अफ ऑनर 

UN संयFुत रा®3 »लोबल कs±याFट 
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यो सचूी सब ैछैन। अ�तराwि®3य मानवा�धकार कायwलय सब ैUथानीय र अ�तराwि®3य समाचार हर समय 

लागू हु�छन।् 

 

7.1 कंपनी लोकाचार 

 

सभी कtमwयÀ को कंपनी लोकाचार पर एमडी के Yनद�श कÁ याद 2दलाई जाती है:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कsपनी xकृYत हा�ो कsपनी xकृYत (वा कायदा) ईमानदार� र अख�डतामा केि�Âत छ, 

जनु साँचो गोरखाको काइदा पYन हो। यो कायदाको अनसुरणले हामीलाई ªाहकह�को 

आव�यकताह� परूा गनw उ�च गुणUतरको सरु«ा समाधानह� xदान गनw स«म गदwछ 

जबyक �यावसाYयक र अनभुवी पवूw गोरखा सेवादारह�को ला�ग सरुº«त रोजगार� xदान 

गनw xYतब}ध रह�छ। Ã®टाचार र भतीजावाद 5ब8कुल र पणूw अUवीकायw हो। कsपनीको 

�पमा हामी कुन ैपYन xकारको घसू Yतनw वा Uवीकार गनw अUवीकार गदwछÄ। य2द तपा¡ 

Ã®ट वा बेइमान हुनहुु�छ भने तपा¡लाई यस कsपनीमा Uवागत छैन र, जब तपा¡को 

Ã®टाचार वा बेइमानी फेला पन�छ, हामी तपा¡को सेवाह� समा±त गन�छÄ। य2द तपा¡ 

एक स�चा गोखाw को सsमानजनक परsपरा कायम राÅु हु�छ, हामी आशा गदwछÄ yक 

तपा¡लाई कsपनीमा लामो र सफल Fया�रयर 2दन स«म हुनहुुनेछ। 
 

हामी संयुFत रा®3 �व�व�यापी सsझौताको समथwन गनw xYतब}ध छÄ 
 

सब ै तहका कमwचार�ह�ले यएुन »लोबल कs±याFट (यएूनजीसी) का Yनsन 

tस}धा�तह� छलफल गनw, बÇुन र लागू गनुwपदwछ जनु सब ैआईडीजी कsपनीह�को 

�यवUथापन परूा Èदयले xYतब}ध छ। तपा¡ यस xYतब}धताको ला�ग महÉवपणूw 

हुनहुु�छ। यस पिुUतकामा उदाहरणह� छन ्जनु हामी समहूको �पमा UNGC लाई कसर� 

Ã®टाचार र भेदभाव हटाउन मानवअ�धकार, समान अवसर र वातावरणीय दाYय�वको र«ा 

गनw अनपुालन गछ । हा�ो समहू नीYतह� अन�ुप यी tस}धा�तह� tसFन र लागू गनw 

तपा¡ xो�सा2हत हुनहुु�छ। 
 

xब�ध Yनद�शक 
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IDG कोड ऑफ ऑनर 

 

सब ैकमwचार�ह�लाई सsमान कोडको सsझना 2दलाइ�छ जनु IDG मा सब ैकमwचार�ह�को ला�ग आव�यक 

हु�छ। 

 

 

म तपाईको सब ै2दनको गYत�व�धयÀ र कतw�यह�मा सsमानको साथ अ�यास गदwछु 

म यो क़सम छ yक मेरो अ�यास अख�डता, वफादार�, रा�ो, बहादरु�, ईमानदार�, परोपकार र अनशुासन 

}वारा tस}धा�तह� }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 हा�ो कप�रेट र �यिFतगत �यवहारलाई 

मागwYनद�शन गन� धेरै xावधानह� बनाउँछ। सब ैकमwचार�ह�लाई UNDP का tस}धा�तह�को सsझना 

2दलाइ�छ:- 

 

मानव अ�धकार 

tस}धा�त 1: �यवसायह�ले अ�तराwि®3य �पमा घोषणा ग�रएका मानव अ�धकारह�को संर«णलाई 

समथwन र सsमान गनुwपदwछ। 

tस}धा�त 2: Yनि�चत गनुwहोस ्yक Yतनीह� मानवअ�धकार उ8लघनमा संल»न छैनन।् 

�म 

tस}धा�त 3: �यवसायह�ले संघको Uवत�[ता र साम2ूहक सौदावाजीको अ�धकारको xभावकार� 

मा�यतालाई समथwन गनुwपछw। 

tस}धा�त 4: जबरजUती र अYनवायw �म को सब ैxकार को उ�मलून। 

tस}धा�त 5: बाल �म को xभावी उ�मलून। 

tस}धा�त 6: रोजगार र पेशाको स�दभwमा भेदभावको उ�मलून। 

वातावरण 

tस}धा�त 7: �यवसायह�ले वातावरणीय चनुौYतह�का ला�ग सावधानी अपनाउन समथwन गनुwपदwछ। 

tस}धा�त 8: अ�धक वातावरणीय उ°रदाYय�व xब}wधन गनw पहल tलनहुोस।् 

tस}धा�त 9: वातावरण म[ैी टेFनोलोजीह�को �वकास र xसारलाई xो�सा2हत गनुwहोस।् 

ए�ट�-करwपशन 

tस}धा�त 10: �यवसायह�ले जबरजUती भFुतानी र घसू स2हत सब ैxकारका Ã®टाचारको 5ब�}ध 

काम गनुwपदwछ। 
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8. म कसरA खलुासा गनB? 
 

8.1 सsपकw को प2हलो पोइ�ट 
 

हामी बÇुछÄ yक तपा¡ आÌनो tसधा लाइन xब�धकको साथ �च�ता छलफल गनw सिजलो महससु 

गनुwहु�न। यस xyzयाको उ}दे�यका ला�ग तपा¡लाई प2हलो उदाहरणमा अन�ुछेद in मा उि8लvखत 

को2टह� tभ[ पन� कुन ैपYन xकारको द�ुयwवहारको बारेमा �च�ता �यFत गनwका ला�ग हाल म¨य पवूw 

कायाwलयका म¨य Yनद�शक, Yनक एtलUटर-जो�सको Yनद�शक हुनहुु�छ। 
 

यस नीYतसँग सsबि�धत माtमलाह�को बारेमा Yनद�शकह�ले बोडwको tसधा �रपोटw गदwछ। डीओ 

वा कsपनी स�चवको अनपुिUथYतमा xमखु कायwकार�ले यस नीYत अ�तगwत �डओको कतw�य परूा गनw 

अक� अ�धकार�लाई मनोनयन गनw सFदछ। 
 

8.2. सCपक= को दोEो बुँदा 
 

य2द खलुासा अ�य�त गsभीर छ, वा कुन ैपYन 2हसाबले यसमा सsबि�धत छ, तपा¡ले यसलाई 

tसधा xब�ध Yनद�शक, वा Yनद�शक सtमYतको अ¨य« सम« �रपोटw गनुwपन�छ। 

 

हामी ज2हले पYन छान5बनलाई त�ु�त र Yन®प« �पमा Íया�डल गन� xयास गछ , तर य2द 

तपा¡ले यस नीYतमा उि8लvखत कायw�व�धअ�तगwत डीओलाई बताउनभुएको छ र तपा¡ अनसु�धान वा 

यसको Yन®कषwमा स�त®ुट हुनहुु�न भने, तपा¡ले tसधा xब�ध Yनद�शक वा अ¨य«लाई लेÅुपन�छ। 

Yनद�शकह�को बोडw। 

 

8.3 बाHय एजेJसीह4 

 

यस नीYतको उ}दे�य �रपो2टÎग, अनसु�धान र कुन ैपYन सsबि�धत कायwUथल गलत कायwलाई 

सधुारको ला�ग आ�त�रक संय�[ xदान गनुw हो। IDG नYैतक र काननुी �यवहारको उ�चतम मापद�डमा 

पणूw xYतब}ध छ र कुन ैपYन घटनाको जानकार�मा कुन ैपYन सा�दtभwक बाÍय एजे�सीह�सँग सsब�ध 

बनाउन कोtसस गदwछ। �यसकारण यो आशा ग�रएको छ yक बाÍय संगठनह�लाई सचेत गराउनको 

ला�ग Uटाफलाई आव�यक पदÏन। य}य�प धेरै गsभीर प�रिUथYतह�मा, वा आ�त�रक �रपोटwलाई अनसुरण 

गदÏ जनु कारणलाई सsबोधन ग�रएको छैन, हामी यो जा�छÄ yक तपाईका �च�ताह� बाÍय Yनकायलाई 

�रपोटw गनुw उ�चत हु�छ य2द तपा¡ बाÍय Yनकायलाई घटना �रपोटw गनw चाहनहुु�छ भने तपा¡ 

https://icoca.ch/registering-a-complaint  मा �यसो गनw सFनहुुनेछ। IDG ICOAC को एक सदUय 

हो र कुन ै�यिFतबाट गुनासो पेश गनw सyक�छ जनु कसलैाई 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. मलेै कसर� खलुासा गन�? 
 

तपा¡ मौtलक �पमा, वा tलvखत �पमा, वा ईमेल माफw त गनw सFनहुुनेछ:- 

comments@idg-security.com       

 

तपा¡ले अव�य बताउन ुपछw yक तपा¡ xकृYत नीYत xयोग गदÏ हुनहुु�छ र Yन2दw®ट गनुwहोस ्yक 

तपा¡ आÌनो प�रचय गो±य राÅ चाहनहुु�छ yक DO ले तपाइँको �च�तालाई tलvखत �पमा प2हलो 

बठैक अYघ वा पछा�ड औपचा�रक बनाउन अनरुोध गदwछ। DO ले तपाइँको औपचा�रक tलvखत 

xकट�करणको रसीद Uवीकार गदwछ र अगा�ड ग�रएको कायwको रेकडw राÓछ। 

 

यस कायw�व�ध अ�तगwत तपा¡सँग कायwUथलका सहकम²सँग �डयोको साथ कुन ैबठैकमा (वा, य2द 

DO उपलÔध छैन भने, DO को ठाउँमा काम गन� एक �यिFत, सामा�यतया कsपनी स�चव) पाउन ुहुने 

अ�धकार हो। तपा¡को साथीलाई तपाइँको xकट�करण र कुन ैपYन पYछ हुने छान5बनको गोपनीयतालाई 

सsमान गनw भYननेछ। 

 

9.1 बेनामी खलुासा 
 

 हामी मा�यता 2द�छÄ yक यस नीYत अ�तगwत ग�रएका खलुासाह�ले अ�य�त गो±य र संवेदनशील 

माtमलाह� समावेश गदwछ र तपा¡ले अÕात xकट�करण गनw चाहानहुु�छ। बेनामी xकट�करण ईमेल 

ठेगानामा गनw सyक�छ, वा DO लाई tलvखत �पमा सब ैआरोपह�को अनसु�धान हुनेछ, जहाँ प�रिUथYतले 

अनमुYत 2द�छ। य}य�प हामी अफसोस गछ  yक हामी अÕात आरोपह�को पणूw अनसु�धान गनw »यारे�ट� 

2दन सFदैनÄ yकनyक अनसु�धानकताwले त·यह�, �वUततृ जानकार� वा त·यह�को सहमYत tलन नसकेमा 

उपयFुत अनसु�धान असsभव हुन सFछ। यो xyzयाको सफल नतीजाको ला�ग महÉवपणूw छ yक DO 

ले तपा¡बाट थप जानकार� xा±त गनw, तपा¡लाई xYतyzया 2दन, वा तपा¡को खलुासा रा�ो �व�वासका 

साथ ग�रएको हो yक �थएन भनेर प°ा लगाउन स«म छ। �यUत ै�पमा, ¨यानाकषwण को ला�ग DO 

लाई आÌनो प2हचान xकट गनw उ°म हु�छ र गोपनीयता उपयFुत भएमा गोपनीयता संर«ण गनw 

उपायह� tलन सyक�छ (गोपनीयतामा अन�ुछेद १२ हेनुwहोस)्। 

 

10. खलुासाको अनसुJधान 

 

IDG खलुासेह� अनसु�धान गनw xYतब}ध छ पणूw, Yन®प«, Yछटो र गो±य �पमा जहाँ 

प�रिUथYतले अनमुYत 2द�छ। औपचा�रक tलvखत xकट�करण पेश गरेपYछ, डीओ (वा Yतनीह�को ठाउँमा 

काम गन� अकाw �यिFतले) कायw 2दन tभ[ रtसद Uवीकार गन�छ र छान5बनको ला�ग उ�चत �यवUथा 

गन�छ। 
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अनसु�धानको लsबाई र «े[ खलुासाको �वषयमा Yनभwर गदwछ। धेरै जसो घटनाह�मा, डओले 

अ�धक �वUततृ अनसु�धान हुनको ला�ग आधारह� छन ्वा yक खलुासा उदाहरणका ला�ग गलत सचूनामा 

आधा�रत छ yक छैन भनेर प°ा लगाउन खलुासाको xारिsभक म8ूयांकन गन�छ। कुन ैपYन घटनामा एक 

�रपोटw उ�पादन हुनेछ र xYतtल�पह� बोडwलाई xदान ग�रनेछ र जहाँ उपयFुत भए, तपा¡ले एक xYतtल�प 

पYन xा±त गनुwहुनेछ। य2द तपा¡ अनसु�धान वा यसको Yन®कषwमा अस�त®ुट हुनहुु�छ भने तपा¡ले 

अन�ुछेद 2.२ लाई स�दtभwत गनुwपन�छ। 

 

य2द लामो अनसु�धान आव�यक मानी�छ भने, हामी सामा�य �पमा एक खोजीकताw वा 

अनसु�धान टोल� YनयFुत गन�छÄ अपरे2टगं कायwUथल xyzयाको अनभुव भएका �यिFतह� वा खलुासाको 

�वषयको �वशषेÕ Õान स2हत। उदाहरण को लागी, य2द xकट�करण �व°ीय द�ुयwवहार �चि�तत छ, 

आ�त�रक लेखा पर�«ा xमखु वा �व° Yनद�शक छान5बन गनw भYन�छ। अ�वेषक (वा अ�वेषण टोल�) 

}वारा पेश ग�रएको xYतवेदनमा छुÖटै कामदारलाई Yनणwय tलन आªह ग�रनेछ। प�रवतwनका ला�ग 

tसफा�रसह� अनसु�धान टोल�बाट पYन आमि�[त ग�रने छ हामीलाई फेला पा�रएको कुन ैपYन खराबी 

वा अयो»यताको पनुराव�ृ°को जोvखम कम गनw स«म गनw। बोडw �यसपYछ यी tसफा�रसह�को समी«ा 

र कायाw�वयन गनw िजsमेवार हुनेछ। 

 

जहाँसsम DOले यसलाई उपयFुत र �यवहा�रक ठा�दछ, तपाइँलाई अनसु�धानको xगYतको 

बारेमा स�ूचत राvखनेछ। य}य�प, गोपनीयताको आव�यकताले हामीलाई तपाइँलाई अनसु�धान वा tलइएको 

कायwह�को �वशषे �ववरण 2दन रोFन सFछ। अ�ªम अनसु�धान परूा गनw Yनि�चत समयसीमा सेट गनुw 

सामा�य न ैउ�चत हँुदैन, yकनyक �च�तन ग�रएका खलुासाका �व�वध xकृYतले यसलाई अयो»य बनाउँछ। 

य}य�प हामी सब ैखलुासेह� समयम ै र साtमल भएका सब ै �यिFतको अ�धकारको सsमानका साथ 

�यवहार गन� ल×य राÅछेÄ। 

 

हामी बÇुछÄ yक �यहाँ �यUतो माtमला हुन सFछ जनु आ�त�रक �पमा �यवहार गनw सyकदैन 

र यस सsब�धमा बाÍय अ�धकार�ह�लाई स�ूचत गनुwपन�छ र या त हा�ो अ�वेषणको बखत वा पछा�ड 

संल»न हुन ुपछw। हामी तपा¡लाई स�ूचत गन� xयास गछ  य2द बाÍय अ�धकारलाई जनाईरहेको छ वा 

भएको छ, य}य�प हामीले तपा¡को Õान वा सहमYत 5बना �यUतो कायw  गनुw आव�यक पØ यो य2द हामी 

यसलाई उ�चत मा�दछÄ भने। 

 

11. गोMयता 
 

किsतमा कुन ैऔपचा�रक अनसु�धान भइरहेको नभएसsम यस नीYतको अ�तगwत खलुासा गन� 

�यिFतको प2हचान गो±य राÅ x�येक xयास ग�रनेछ। क�थत द�ुयwवहारको छान5बनलाई जोvखममा 

नपानwको ला�ग, तपाईले यो पYन आशा राÅु हु�छ yक तपाईले �च�ता, �च�ताको xकृYत र गो±य 

संल»नह�को प2हचान उठाउन ुभएको �थयो। य}य�प �यहाँ �यUतो प�रिUथYत हुन सFछ जनु अनसु�धान 
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वा खलुासाको xकृYतको कारणले तपाईको प2हचान खलुाउन आव�यक हु�छ। यो सsबि�धत 

अनशुासना�मक वा काननूी अनसु�धान वा कायwवाह�को सsब�धमा हुन सFछ। य2द हा�ो Ùि®टकोणमा 

�यUता प�रिUथYतह� अविUथत छन ्भने, हामी तपा¡लाई जानकार� गराउने xयास गन�छÄ yक तपा¡को 

प2हचान खलुासा ग�रएको छ। य2द तपाईलाई अनसु�धानमा भाग tलनको ला�ग आव�यक छ भने, 

तपा¡ले वाUत�वक खलुासा गरेको त·यलाई यथो�चत �यावहा�रक �पमा गो±य राvखने छ र नYतजाको 

�पमा कुन ैपी�डत वा हाYनबाट बचाउन सब ैउ�चत कदम चालेको छ। एक खलुासा गरे पYछ। यो सsभव 

छ, तथा�प, ¨यानाकषwण को �पमा तपाइँको भtूमका पनी अनसु�धानको zममा तÚेो प«लाई Uप®ट हुन 

सFछ। 

 

12. सरुNा र Oयानाकष=ण को लाRग समथ=न 
 

यस xyzया अ�तगwत रा�ो �व�वासमा वाUत�वक �पमा आयोिजत �च�ता खडा गन� Uटाफको 

कुन ैपYन सदUयलाई �यUतो कायwको प�रणाम Uव�प खारेज वा हाYन हुने छैन। 

 

अनाव�यक अनशुासYनक कायw र पी�डत समावेश छ  र य2द तपाइँ यस xyzयाको अ�तगwत 

�च�ता बढाउने प�रणाम Uव�प तपाइँको कायwUथल tभ[ न ैहाYनकारक हँुदैछ भ�ने �व�वास गनुwहु�छ 

भने, तपाइँले DO लाई स�ूचत गनुwपदwछ। यस नीYत अ�तगwत �च�ता उठाएकाह� �व�}ध पी�डत हुने वा 

बदला tलने कमwचार�लाई अनशुासना�मक कारवाह� हुनेछ।  

 

य2द यस xyzया अ�तगwतको छान5बनले यUतो Yन®कषwमा पगेु yक एउटा खलुासा }वेषपणूw, द:ु 

खपणूw �पमा, नरा�ो �व�वासमा वा �यिFतगत फाइदाको ला�ग ग�रएको छ भने, ि�हसलÔलोवर 

अनशुासना�मक कारवाह�को अधीनमा हुनेछ। ती xyzयाह�लाई अनसुरण नगर� वा अÕात �पमा खलुासा 

गनw छनौट गन�ह�ले यस नीYतमा उि8लvखत सरु«ा xा±त गनw सFदैनन।् 

 

13. सधुाराTमक काय= र अनपुालन 

 

यस नीYत अ�तगwत ग�रएका खलुासेमा भएका अनसु�धानको एक भागको �पमा, प�रवतwनको 

ला�ग tसफा�रसह� अनसु�धान टोल�बाट आमि�[त ग�रनेछ आईडीजीलाई फेला पा�रएको कुन ै पYन 

अपराधी वा अन�ुचतताको पनुराव�ृ°को जोvखम कम गनw। भ�व®यमा यी tसफा�रसह�को समी«ा र 

कायाw�वयन 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 गदwछ। 

 

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 अ�तगwत ग�रएको xशासन वा अनसु�धानमा संल»न हुनसFने कुन ैपYन कम²लाई यी 

कतw�यह� सँभा8न Yनयtमत र उ�चत ताtलम xा±त गन� कुराको सYुनि�चत गनw िजsमेवार कायwभारको 

दाYय�व छ। 

 

Uटाफलाई यस नीYतमा 2ट±पणी गनw आमि�[त ग�रएको छ र मागwह� सझुाव गनुwहोस ्जनु 

यसलाई DO लाई सsपकw  गरेर सधुार गनw सyक�छ। 


