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आचार संहिता नीतत

दायरा

1.

तनम्न नीततले कम्पनी र िमुख कायनकारी अधिकृत (CEO) द्िारा अपेक्षित सबै IDG कमनचारीिरूको मापदण्डिरू सेट

गदन छ। तनम्न नीतत कमनचारी पजु स्तकाको सानो संस्करण िो जन
ु कम्पनीमा सामेल िुने समय सबै कमनचारीिरूलाई
िदान गररएको छ जसले अपेक्षित नैततक र राम्रो व्यििारको मापदण्डिरूलाई सम्बोिन गदन छ।

आचार संहिता नीतत िेरै कागजातिरूमा आिाररत छ जुन कमनचारीिरूलाई बुझ्न उपयोगी लाग्न सक्छ - यहद तपाइँ

इच्छुक िुनुिुन्त्छ भने तपाइँ तपाइँको लाइन िबन्त्िकलाई सोध्न सक्नुिुन्त्छ। यी कागजातिरू िुन ्:
▪

अन्त्तरानजरिय आचार संहिता (ICoC) - https://icoca.ch

▪

UN ग्लोबल कम्प्याक्ट (UNGC) - http://www.unglobalcompact.org.uk

▪

सुरिा र मानि अधिकारका लाधग स्िैजच्छक लसद्िान्त्तिरू(VPSHR)
-http://www.voluntaryprinciples.org

▪

प्रिदे शी तथा भ्ररटाचार अभ्यास ऐन (FCPA) (USA) - https://www.justice.gov/criminalfraud/foreign-corrupt-practices-act

▪

घुसखोरी ऐन (UK) - https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents

IDG को नैततक लसद्िान्त्तिरू

2.
▪

IDG ले आफ्नो नैततक स्तरमा गिन गदन छ। यस िाजप्त का लाधग IDG का ित्येक कमनचारी र िामी संग
काम गने उप-ठे केदारिरूद्िारा उच्चतम नैततक मापदण्डिरू पालना गनन आिश्यक छ। िाम्रा नैततक

मापदण्डिरू सबैको मौललक र प्रिश्िव्यापी मानि अधिकारको सम्मान र पालनामा आिाररत छन ्। यी

लसद्िान्त्तिरू िुन ्:
▪

जीिनको अधिकार

▪

स्ितन्त्र आितजाित को अधिकार

▪

अलभव्यजक्त स्ितन्त्रता र शाजन्त्तपूणन सभा

▪

IDG ले शून्त्य सिनशीलताको माग गदन छ:
o
o
o

दासत्ि, बाध्यकारी र जबरजस्ती श्रम, बाल श्रम र मानि बेचबबखन
उत्पीडन र िम्की

यौन शोषण र दव्ु यनििार

o
o

भ्ररटाचार

भेदभाि (समानता, प्रिप्रििता र समािेशी)

यी सबै लसद्िान्त्तिरू IDG का नीततिरूमा पररभाप्रषत गररएका छन ् जन
ु सबै स्तरिरूमा सबै कमनचारीिरूका लाधग

उपलब्ि छन ् र तपाईंको कमनचारी सूचना प्याकिरूको भागको रूपमा समािेश गररएको छ साथै IDG सुरिा
िेबसाइटमा अनलाइन राखखएको छ।

3.

आचरण र अनश
ु ासनको मापदण्डिरू

तपाईंले IDG को नैततक लसद्िान्त्तिरू जान्त्नुपदन छ, बुझ्नुपदन छ र पालना गनुप
न दन छ (माधथ)।
तपाईंद्िारा आफ्नो रोजगार सम्झौता अनस
ु ार तनदे शनिरू पालना गने अपेिा गररन्त्छ।
तपाईंले कम्पनीको बीमा नीततले कभर नगरे को कुनै पतन गततप्रिधि गनुन िुँदैन। तपाईलाई सान्त्दलभनक स्थानीय कानून
र कम्पनीको ग्रािकका तनयमिरू थािा िुनुपछन ।
तपाईंले पररचालन आदे शिरू, गाडन आदे शिरू, फायर अडनरिरू, स््यान्त्ड-टू र आकजस्मक योजनािरू, मानक सञ्चालन
िर्ियािरू (SOPs), बल ियोगका लाधग तनयमिरू (RUF) र तपाईंको स्थानसँग सम्बजन्त्ित अन्त्य आदे शिरू र
तनदे शनिरू थािा भएको र बुझ्नुभएको सुतनजश्चत गनुप
न छन ।

यहद तपाइँसँग िशासतनक, कल्याणकारी िा पररचालन समस्या छ भने, तपाइँले तछटो भन्त्दा तछटो सम्भाप्रित

माध्यमबाट, तपाइँको पयनिेिक, पररयोजना िबन्त्िक िा दे श िबन्त्िकलाई पूणन र सिी प्रििरणिरू का साथ
बताउनुपदन छ।

3.1 पोशाक र विन
िदी र पोशाकले संगठनको सकारात्मक छप्रिलाई ििेपण गने िुदा IDG कमनचारीिरू को व्यािसातयक र जजम्मेिार
व्यििारलाई िोत्साहित गने कुञ्जी िो। व्यजक्तगत उपजस्थतत र असरले तपाईलाई एक व्यजक्तको रूपमा, र
बस्
ृ तत
ृ रुपमा कम्पनीलाई कसरी बुखझन्त्छ भन्त्नेमा ठूलो िभाि पानन सक्छ। ग्रािक िा सम्भाप्रित शरुनै र्कन
निोस ्, सिैं आँखा िामीमाधथ िुन सक्छ तेसैले िामी सिैं सुसजजजत तथा सतकन िुनुपछन ।
यहद तपाईंलाई IDG कपडा / िदी जारी गररएको छ भने तपाईंले यसलाई सिैं सफा, व्यािसातयक तररकाले
लगाउनु पनेछ। तपाईं राम्रोसँग तयार भएको र सदै ब सफा ,प्िालिरू नपरे को , नाच्याततएको तथा अन्त्य
िकारको ितत निएको लुगा / िदी लगाएको िुनुपने छ। यो प्रिशेष गरी IDG गाडन र पयनिि
े किरूको लाधग
तपाइँको अनुबंि आिश्यकतािरु अनुसार लागु िुनेछ।
यहद तपाइँ व्यिस्थापनको भूलमकामा िुनुिुन्त्छ भने मैदानमा रिे का टोलीिरूका लाधग उदािरण को पर बन्त्न

साथै ग्रािक

का

लाई स्माटन , व्यािसातयक र िभािशाली दे खखने बारे सचेत रिनप
ु ने छ। यसकोमतलब मौसम

अनुकुल स्माटन अर्फस पहिरन लगाउनु सिैं आिा तथा

जफ्लप फ्लप पाइन्त्ट नापहिररनु िो।

स्माटन दे खखदै संगठनको ितततनधित्ि गनुन नै व्यािसातयक छप्रिको एक अंग िो जन
ु IDG को आन्त्तररक र बाह्य दि
ु ै
िेरमा दे ख्न सर्कन्त्छ।

उपयोगी गनन िुने र गनन निुने

3.2
गनन िुने

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

सकेसम्म स्थानीय भाषा लसक्नुिोस ्
आफ्नो अंग्रेजी सुिार गनुनिोस
दृढ र लमलनसार िुनि
ु ोस ्
सिैं समयतनरठ िुनुिोस ्

आफ्नो सल्लािमा सटीक िुनुिोस ्
पिुँचयोग्य िुनुिोस ्

सामहु िक कायनलाई िोत्सािन हदनि
ु ोस ्

स्थानीय कानुन र िथािरूको सम्मान गनुि
न ोस ्
सतकन र सजग रिनुिोस ्

पोशाक र रूप मा स्माटन िुनुिोस ् र र्फट रिनुिोस।

गनन निुने

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

अपमानजनक भाषा ियोग गनि
ुन ोस ्
सन्त्तुजरटमा फस्नु
राजनीतत, िमन िा जाततको बारे मा छलफल गनि
ुन ोस ्
स्थानीय प्रििादमा संलग्न िुनि
ोस
्
ु
अनधिकृत िर्ियािरूलाई अनुमतत हदनुिोस ्
तनयमिरूको कुनै पतन उल्लङ्घनलाई िोत्सािन हदनुिोस ्
पररयोजना िािनिरूलाई गैर-पररयोजना ियोजनका लाधग ियोग गनन अनुमतत हदनि
ु ोस ्
मातितका कमनचारीिरूलाई सच्याउन हिचर्कचाउनुिोस ्
अनर्फट िुनु।

4.

आचार संहिता

T कम्पनीको आचार संहिता तल ग्रार्फक रूपमा िस्तत
ु गररएको छ। म प्रिश्िस्त छु र्क यसले तपाईंले पालन
गने र कायम राख्नुिुने आचरणको मूल्य र मापदण्डिरूलाई ितततनधित्ि गदन छ।

5.

आश्रय

सरु िा कतनव्य दोिोरररिने कुरा िो जसले हदक्कता

तनम्त्याउन सक्छ। सतकनताको कमी सुरिाको शरु िो।

एक स्माटन , सतकन, व्यािसातयक उपजस्थतत तपाईंको शस्रागार को

पहिलो िततयार िो जसले शरु लाई

सजजलो गन्त्तब्य का लाधग अन्त्यर जना बबबस गनेछ।
तपाईंले काम गरररिनुभएको दे शको िािापानी तथा पानीको बारे मा सचेत रिनुिोस र आिश्यक भएमा सबै
मौसमका लाधग उपयुक्त िुने लुगािरू आफुसंग सुतनजश्चत गनुि
न ोस ्। राम्रो व्यजक्तगत सरसफाइ, र्फटनेस कायम
राख्ने, स्िस्थ राख्ने र िशस्त पानीको उपभोग गनुन संचालन िमताको लाधग मित्त्िपूणन छ।
िेरै दे शिरूमा ल्यान्त्ड माइनको खतरा छ, त्यसैले तपाई हिड्ने ठाउँ तथा िात राख्ने ठाउँ ितत सिैं सतकन
रिनुिोस।
सम्भि भएसम्म नदीिरूमा नुिाउने र पौडी खेल्नबाट टाढा रिनुिोस। नदीिरूमा कडा िारािरू िुन सक्छन ् िा
रोग का जजिाडु तथा खतरनाक जनािरिरू िुन सक्छन ्। यहद तपाईंले नदीको भ्रमण गनन र ियोग गनुन
न ै
पनेछ भने, कजम्तमा अन्त्य एक व्यजक्तसँग जानुिोस ्।
यो लसफाररस गररन्त्छ र्क मेल भरपदो माध्यमबाट पोस्ट गनुन पने छ अथिा IDG व्यिस्थापन िा PM लाई
पठाउनु पने छ

तार्क यसलाई प्रिश्िसनीय केन्त्रबाट पोस्ट गनन सर्कयोस।

तपाईंको आिासमा मूल्यिान बस्तुिरु नछोड्नु उपयुक्त िुन्त्छ साथै सबै कुरा आफूसँगै बोक्न पतन व्याििाररक िुँदैन।
यहद तपाईंसँग ठूलो मारामा पैसा िा सुन छ (सम्भािना कम छ) र तपाईंलाई सुरिा राम्रो छै न जस्तो लाग्छ भने,
यसलाई IDG व्यिस्थापन िा पररयोजना िबन्त्िकसँग छोड्न सल्लाि हदइन्त्छ। आफ्नो सबै सम्पप्रिको सरु िामा

ध्यान हदनुिोस ्।

6.

सुरिा

सुरिा िाम्रो व्यिसाय िो, र तपाईंले जहिले पतन "सुरिा" सोच्नुपछन । ड्युटी बाहिर िुँदा पतन सिैं सतकन रिनुिोस ्।
सिैं शंकास्पद र जजज्ञासु िुनि
ु ोस ्। कुनै पतन कुरालाई 'सरल' मल्
ू यमा नललनि
ु ोस ्। नेपाली उखान सम्झनुिोस ्: "मख
ु मा
राम राम, भागुलीमा छुरी छम"! सिैं िश्न र जाँच गनुि
न ोस ्।

7.

गोपनीयता र सच
ू ना सरु िा

पररचालन र व्यािसातयक सुरिाको लाधग आिश्यक छ र्क तपाईंले सबै सञ्चार िणालीिरू ियोग गदान ध्यान
हदनुपदन छ । पररचालन सुरिाको प्रिफलताले तपाईंको जीिन जोखखम मा पनन सक्छ। व्यािसातयक सुरिा रुहटिरूले
तपाइँको रोजगार गुम्न सक्छ।

कम्पनी र कम्पनीको सञ्चालनको बारे मा कुनै पतन ललखखत िा मौखखक जानकारी। यसमा टे लीफोन िातानलाप र
सन्त्दे शिरू, इमेलिरू, इलेक्िोतनक्स सन्त्दे श सेिािरू, कम्प्युटरमा भण्डारण गररएका जानकारी तथा USB मेमोरी
जस्टकिरू, कागजातिरू, फाइलिरू, र नोटिरूमा भण्डारण गररएका, िसारण गररएका िा िे नन लमल्ने जुनसुकै कुरािरू
समािेश िुनेछन।

तपाईले मोबाइल फोनमा के भन्त्नुिुन्त्छ सिै साििान रिनुिोस ्। सिैं सोच्नि
ु ोस र्क अरू कसैले सतु नरिे को छ।
इन्त्टरनेट र सबै इमेल संचार सरकारिरु द्िारा तनगरानी गररन्त्छ, जस मध्ये केहि आतंकिादीिरु को लागी अनक
ु ूल

िुन सक्छ।

▪

तपाईले इमेल र इलेक्िोतनक सन्त्दे शिरूमा लेख्दा खेरर सदै ब साििान रिनुिोस

▪

अज्ञात स्रोतिरूबाट आएका इमेलिरू बाट साििान रिनि
ु ोस ् जसले ररप्लाई गनन, जानकारी
ििान गनन िा इमेल मा पठाएको सामग्री खोल्न आग्रि गदन छ

▪

अज्ञात स्रोतिरूबाट आएका इमेलिरूलाई नचलाउनुिोस ् तर ततनीिरूलाई मेटाउनुिोस ् र तपाईंको

उच्च ओिोदा को व्यजक्त लाइ ररपोटन गनुि
न ोस ्
▪

अज्ञात स्रोतिरूबाट आएका इमेल िरु कम्पनी लभर फिानडन नगनुि
न ोस ् र्कनर्क तपाइँ भाइरस िा
स्पाइिेयर फिानडन गदै िुनुिुन्त्छ।

▪

बबना अधग्रम जानकारी कम्पनीका कमनचारीिरूलाई नेटिकन िा च्याट समूििरूमा सामेल िुन
आमजन्त्रत गने इमेलिरू नपठाउनि
ु ोस।

▪

कसैबाट िाप्त समूििरूमा सामेल िुन तनमन्त्रणािरूलाई बेिास्ता गनि
ुन ोस ् र मेटाउनुिोस ्
जबसम्म त्यो व्यजक्तले तपाईंलाई तनमन्त्रणाको अधग्रम जानकारी हदएको िुदैन र तपाईंलाई
सुतनजस्चत िुनुिुन्त्छ र्क यो िास्तप्रिक िो र िास्तिमै त्यो व्यजक्तबाट नै आएको िो।

IDG डाटा संरिण र सूचना व्यिस्थापन नीततिरू पढ्न र पालना गनुन पनेछ।

7.1.

सािाजजक संजाल िथा नेटवर्कनङ

यो नीततले तपाईलाई सामाजजक सञ्जाल र नेटिर्कनङ िप्रिधि/सेिाको ियोगको लाधग मागनदशनन िदान गदन छ।
यसमा ब्लगिरू, प्रिकीिरू, माइिो-ब्लगिरू, सन्त्दे श बोडनिरू, च्याट कोठािरू, इलेक्िोतनक न्त्यूजलेटरिरू, अनलाइन

फोरमिरू, सामाजजक सञ्जालिरू, र अन्त्य साइटिरू र सेिािरू समािेश छन ् जसले मातनसिरूलाई अरूसँग जानकारी
बाढ्न अनुमतत। IDG ले सामाजजक सञ्जाल र सञ्जाल सेिािरूलाई आफ्ना कमनचारीिरूको सामाजजक र घरे लु
जीिनको सामान्त्य र मित्त्िपूणन तत्त्िको रूपमा िे छन। यो IDG को अडान िो र्क यी उपकरणिरू व्यजक्तगत
उद्दे श्यका लाधग उपयुक्त मातनएता पतन IDG लभर व्यािसातयक ियोगको लाधग भने िोइन: ततनीिरूले पररचालन
सुरिा उल्लङ्घनको िेरै ठूलो जोखखमको बोकेका छन ्। यसमा एकमार छुट भनेको LinkedIn (जिाँ व्यजक्तिरूले
IDG सुरिालाई आफ्नो रोजगारदाता का रूपमा िस्तुत गछन न ्) जस्ता ब्याबसहिक साइटिरूको ियोग िो, जुन प्रिशेष
गरी IDG िरररठ व्यिस्थापन टोलीद्िारा सन्त्दे शिरू िबाि र नयाँ कमनचारीिरूको भतीको लाधग ियोग गररन्त्छ।
IDG लाई िाम्रो कामको गण
ु स्तरमा गिन छ, र िाम्रा कमनचारीिरूितत असाध्यै गिन छ: तर यो िामीले घमण्ड गने,

प्रिज्ञापन गने िा मातनसिरूलाई भन्त्ने कुरा िोइन। IDG ले कहठन र खतरनाक िातािरणमा काम गछन , आफ्ना

ग्रािकिरूलाई सुरिा सेिािरू िदान गदन छ, र त्यसैले िामीबाट उच्च स्तरको सुरिा िदान िुने अपेिा गररएको छ।
यसमा पररचालन सुरिाको कुनै पतन उल्लङ्घनको सम्भािनालाई कम गने समािेश छ। IDG त्यसैले कडा सामाजजक

लमडडया हदशातनदे शिरू लागू गनन आिश्यक ठान्त्दछ।
दई
ु आिारभूत तनयमिरू लागू िुन्त्छन ्:

1. शरुलाई कुनै पतन जानकारी िदान गरे र मद्दत नगनुि
न ोस ्, जततसुकै तुच्छ लागे पतन।
2. गुमनामी तपाईको उचिम रिा िो, र तपाईका सिकमीिरूको लाधग उचिम िततरिा िो। आफैलाई तनसाना

नबनाऊनुिोस ।

तपाईंले आफ्नो व्यजक्तगत 'अनलाइन उपजस्थतत' लाई सकेसम्म कम गनन आिश्यक छ जब यो IDG लभर तपाईंको

व्यािसातयक भूलमकाको कुरा आउँ छ। तपाईंले IDG को कुनै पतन पि, यसको सञ्चालन िा यसका ग्रािकिरूको

बारे मा कुनै पतन ललखखत िा धचरात्मक जानकारी िकालशत गनुि
न ु ँदैन। यसको मतलब फोटोिरू, लभडडयोिरू,
रे खाधचरिरू, हटप्पणीिरू, अद्यािधिकिरू, आहद, ततनीिरू जततसुकै तुच्छ िा तनदोष

लागेता पतन।

यहद तपाइँ सामाजजक सञ्जाल गोप्य रूपमा ियोग गदै िुनि
ु ु न्त्छ र IDG बारे रहु ट, आलोचना िा आरोप दे ख्नि
ु ु न्त्छ
भने, िततर्िया हदन निाताररनुिोस ्, जबर्क यो रत
ु िततर्िया माफनत सच्याउन सर्कन्त्छ: यी अिस्थािरूमा, तपाईंले

दे श िबन्त्िकलाई सचेत गनुप
न छन जसले उपयुक्त तनणनय ललनेछन।

