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गिप्पणी र िुनासो नीगत 

1. िक्ष्य 

IDG कायडसम्पादन र व्यिहारको उच्चिम मापदण्डमा प्रटििद्ध छ। यसो गदाड, हामी िुझ्दछ  ंटक हाम्रा ग्राहकहरू, 

सरोकारिािाहरू र िससँग हामीिे अन्तरटिया गछौं टिनीहरूिे हाम्रो कायडसम्पादनको िारेमा टिप्पणी गनड िा सायद गुनासो 

गनड चाहन्छन्। 

हामी सकारात्मक र नकारात्मक दुिै प्रटिटियािाई स्वागि गदडछ ,ं र एसको प्रयोग हाम्रो टनरन्तर सुधारको िाटग तथा दु्रि 

रूपमा गल्तीहरू को पहहचान गरै्द हाम्रो स्तर उन्नहत गननका हनहित्त गनेछौ। 

2. स्कोप 

टनम्न नीटििे व्यक्ति िा संस्थाहरूका टचन्ताहरू ररपोिड गने कायडटिटध टनधाडरण गदडछ: 

• कायडस्थििा हुनसके्न सम्भाटिि खिरनाक, अिैध िा अनैटिक अभ्यासहरू 

• खराब स्तरको प्रदिडन िा व्यिहार 

• सुधारको िाटग सुझाि 

थप रूपमा, यो नीटििे हामीिाई हामीिे राम्रो प्रदिडन गरररहेका छेत्रको पटहचान गनड, साथै संगठनात्मक िा व्यक्तिगि 

उले्लखनीय कायडहरू पटहचान गनड मद्दि गने उदे्दश्य राख्र्दछ 

• कायडस्थि अभ्यासका उदाहरणहरू िुन टििेष गरी सहयोगी, उपयोगी, प्रभािकारी िा स्वागियोग्य छ 

• व्यक्तिका उले्लखनीय कायडहरू िो पटहचान योग्य छन् 

• सामान्य अििोकन र टिप्पणीहरू िसिे हामीिाई सुधार गनड िद्दत गदडछ। 

3. चासोको टिटिष्ट के्षत्रहरू 

IDG ब्यापाररक, व्यािसाटयक र व्यक्तिगि व्यिहारिाई मागडदिडन गने टसद्धान्तहरूको टििेष संस्करणहरु प्रहत प्रटििद्ध छ। 

हामी टििेष रूपमा हनम्न टचन्ताहरू द्वारा कभर गररएका कुराहरुिा चासो राखछ :ं 

• अन्तराागरिय आचार संगिता 
http://icoca.ch/sites/default/files/resources/ICoC_English.pdf 

• संयुक्त रागरिय ग्लोबल कम्प्याक्ट 

https://www.unglobalcompact.org/ 
 

4. गुमनामिा 
IDG िे सिै प्रटिटियािाई स्वागि गदडछ साथै धेरैिे आफ्नो अििोकन अज्ञाि रूपमा पेि गनड रुचाउँछन् भने्न कुरामा पहन सचेि 

छ। हाम्रो प्रणािी यसिाई प्रटिटिक्तम्बि गनड टििाइन गररएको हो र पूिडटनधाडररि रूपमानै अज्ञाि छ, र हामी 

योगदानकिाडहरूिाई पहन उनीहरूको व्यक्तिगि टििरणहरूको सन्दभडमा 'अप्ट इन' गने क्षमिा प्रदान गदडछ ।ं 

5. कायाडन्वयनको टिमे्मिारी 
यस नीटिको कायाडन्वयनको िाटग सञ्चािक सटमटिका पधाहधकारी हरुको प्राथहिक टिमे्मिारी रहनेछ, िर रै्दहनक कायानन्वयन 

तथा हनरीक्षण को हजमे्मवारी भने प्रमुख कायडकारी अटधकृि (CEO) िाई रहनेछ। 



 

यस नीटिको सञ्चािनको अनुगमन र समीक्षा गने टिमे्मिारी र नीटि अन्तगडिका उिुरीहरूको छानटिनको पररणाम स्वरूप 

संगठन टभत्र पररििडनको िाटग टसफाररसहरू गने हजमे्मवारी िोिडको हुनेछ । 

िोिडको िफड िाि, IDG को कायनकरणी अटधकारी अटभभािक कम्पनी IDG समूह DMCC का िररष्ठ प्रिन्धक, श्री टनक 

एटिस्टर-िोन्स हुनुहुन्छ। 

6. म कसरी टिप्पणी िा गुनासो गनड सक्छु? 

IDG को िेिसाइिको 'हामीिाई सम्पकड  गनुडहोस्' पृष्ठमा 'टिप्पणी गनुडहोस्' भने्न टिकल्प प्रदान गदडछ। यो टिकल्प चयन गरेर, 

िपाईंिाई 'टिप्पणी पूरा गनडको िाटग छोिो अनिाइन फारम भनन टदइनेछ। 

फारमको मूि खण्ड मा िपाईंको टिप्पणी िा गुनासो रेकिड गनड सहकनेछ। फारमको अन्त्यमा िपाइँको सम्पकड  टििरणहरू 

उपिब्ध गराउने टिकल्प छ यटद िपाइँ त्यसो गनड चाहानुहुन्छ भने िर यो जानकारी पेश िनुा बाध्यात्मक छैन । यटद िपाइँ 

िपाइँको टििरणहरू प्रदान गनड चाहानुहुन्छ भने, िपाइँ एक टिकल्प पटन चयन गनड सकु्नहुन्छ जस्पस्च्यात हामीिाई प्रदान 

गररएको सम्पकड  टििरणहरू प्रयोग गरेर हािीले िपाइँको टिप्पणी िा गुनासोमा सीधा प्रटिटिया हर्दनुपने हुन्छ। यहर्द कुनै टिप्पणी 

िा गुनासो अज्ञाि रूपमा प्राप्त हुन्छ भने IDG द्वारा यसको प्रटिटियामा गररएका कायडहरू िपाईंिाई उपिब्ध गराइने छैन, न ि 

िी हेनडको िाटग प्रकाटिि गररनेछ। 

6.1. वैकल्पिक 

यटद िेिसाइि कुनै पटन कारणिे अनुपिब्ध छैन, िा त्यो िपाईंको टिप्पणी िा गुनासो सञ्चार गनन मनपने टिटध होइन भने, हामी 

टनम्न ठेगानामा इमेिहरूिाई स्वागि गदडछ :ं 

comments@idg-security.com 

यो इमेि ठेगाना IDG को टनयुि अटधकारी द्वारा टनगरानी गररन्छ। हामी सुझाि टदन्छ  ंटक टनम्न िानकारी टदन सटकन्छ - िर 

यो प्रधान गने वा नगने पूणा रूपमा तपाईकंो गववेकमा िा भर पनेछ: 

• टमटि 

•   समय  

• स्थान 

• उिुरी/टिप्पणी संग जोहिएको घिनाको टििरण 

• िपाईंको सम्पकड  टििरण 

• िपाईंिे प्रटिटिया प्राप्त गनड चाहनुहुन्छ /चाहनुहुन्न भने्न कथन। 
 

कृपया िपाईंिे टिप्पणी र उिुरी नीटि प्रयोग गरररहनुभएको छ भनी ििाउनुहोस् र यहर्द िपाईं आफ्नो पटहचान गोप्य राख्न 

चाहनुहुन्छ भने टनटदडष्ट गनुडहोस्। 

7. उिुरीको छानटिन र त्यसपटछको कारिाही 
IDG पररक्तस्थटििे साथ् हर्दएसम्म उिुरीहरू पूणड, टनष्पक्ष, टछिो र गोप्य रूपमा िाँच गनड प्रटििद्ध छ। उिुरी प्राप्त भएपटछ DO 



 

(िा टिनीहरूको ठाउँमा काम गने अन्य व्यक्ति) िे छानटिनको िाटग उपयुि व्यिस्था गनेछ। 

DO को अनुसन्धानको िम्बाइ र दायरा खुिासाको टिषयिसु्तमा टनभडर हुनेछ। धेरै िसो उदाहरणहरूमा, DO िे त्यहाँ थप 

टिसृ्ति अनुसन्धान हुनको िाटग आधारहरू छन् िा छैनन् भने्न बुझ्न खुिासाको प्रारक्तम्भक मूल्याङ्कन गनेछ साथै ित्काि 

व्यिस्थापकीय टनदेिनद्वारा खुिासािाई एकदमै चाँिो सुधार गनड सहकने सम्भावना को बारेिा पहन मूल्याङ्कन गनेछ। 

यटद िामो अनुसन्धान आिश्यक रे्दक्तखएिा, DO िे आन्तररक अनुसन्धान सञ्चािन गनेछ र सञ्चािन कायडस्थि प्रटियाहरूको 

अनुभि िा अनुसन्धान अन्तगडि टिषयको टििेष ज्ञान भएका टििेषज्ञ कमडचारीहरूिाई अनुसन्धानिा समािेि गनड छनोि गनड 

सक्छ। 

अनुसन्धानिे उिुरीको टििरण टनधाडरण गने र त्यसपटछको कारिाहीका िाटग टसफाररस गने िक्ष्य राखे्नछ। यी टसफाररसहरूमा 

अनुिासनात्मक कायडहरू, नीटि तथा प्रटियामा पररििडनहरू, िा आवश्यक परेिा सम्भाटिि रूपमा सम्बक्तन्धि अटधकारीहरू िा 

एिेन्सीहरूिाई अनुसन्धान को बारेिा खुलासा गनन सक्छ। टसफाररसहरू स्वीकृटिको िाटग सीईओिाई पेि गररनेछ। सीईओ 

िाहथ (आिश्यक भएमा िोिडको समथडनमा) त्यसपटछ उनीहरूलाई हर्दएको अहधकाररक कायडहरूको कायाडन्वयनको टनरीक्षण 

गनड टिमे्मिार रहनेछ। 

यटद िपाईंिे आफ्नो टिप्पणी िा गुनासोमा प्रटिटिया जान्न बारे अनुरोध गनुनभएको छ भने, DO िे इमेि माफड ि िपाईंिाई 

अनुसन्धानको टनष्कषड र पररणामको रूपमा कायाडन्वयन गररएका कायडहरू िारे जानकारी हर्दनको लाहग लेखे्नछन। 

 

8. हिप्पणीहरूसँग को व्यवहार  

IDG िे अनुसन्धान आिश्यक पने 'टिप्पणीहरू' बारे अनुमान गदैन, यद्यटप DO िे आफ्नो टििेकमा, छानटिन गनड रोज्न सक्छ। 

िहाँ एक व्यक्तििाई प्रिंसाको िाटग अिग गररएको छ, IDG त्यो व्यक्तिको मान्यिा सुटनटििता गनडका लाहग प्रटििद्ध छ। 

HRIS प्रणाली हभत्र टिनीहरूको व्यक्तिगि फाइिमा सकारात्मक टिप्पणी सहहत को रेकिड राक्तखनेछ र IDG िे आटथडक 

पुरस्कार (टििेकात्मक िोनसको रूप) हर्दने हनणनय पहन हलन सक्छ। िहाँ नीटि, कायडटिटध िा संगठनात्मक टिप्पणीिाई मान्यिा 

टदइएको छ, IDG िे यसिाई नीटि, सञ्चािन प्रटिया, प्रटिक्षण कायडिमहरू, प्रिन्धकीय टनदेिन, र गािड पोस्ट आदेिहरू, 

आटद िस्ता अन्य टििरण पररचािन के्षत्रहरूमा पररििडनहरू माफड ि उतृ्कष्ट अभ्यासको रूपमा स्थाटपि भएको सुटनटिि गनड 

खोजे्नछ। 

9. नीटिको अनुगमन र समीक्षा गने 

DO को CEO संगको संयोिनमा, कक्तिमा िाटषडक रूपमा टिधाटयका र पररचािन पररपे्रक्ष्यिाि यस नीटिको समीक्षा गनड 

टिमे्मिार रहनेछ। 


