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भ्रष्टाचार विरोधी नीवि 
 

1. पररचय 
 

IDG को भ्रष्टाचारमा शून्त्य सहनशीलिा छ। 
 

यस नीविले सामान्त्य भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्डछ र विशेष गरी हाम्रा कमडचारीहरूको भिी, छनोट र 

जााँचमा हुने भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्डछ। हामी सुरक्षा, कम्पनीको प्रविष्ठा िथा सफलिा सुवनविि गनड मावनसहरूको 

गुणस्िरमा भर पछौं। हामी नयााँ कमडचारीहरू चयन गनन ििडमान कमडचारीहरूमा पवन भर पछौं। भिी प्रकृयािा भ्रष्टाचार 

दोहोरररहने मिसएिस्िु हो, र IDG ले यसलाई आफ्नो व्यिसाय वभर सहन गरै्न। 

 

हाम्रो कम्पनीको आचारसंवहिा (िा काईदा) इमानर्ारीिा र वनष्ठामा केवन्त्िि छ, जुन एक सााँचो गोखाडको काईदा पवन हो। यस 

काईदाले हामीलाई व्यािसावयक ग्राहकहरूको आिश्यकिाहरू पूरा गनड उच्चिम गुणस्िरको सुरक्षा समाधानहरू उपलब्ध गराउन 

र अनुभिी पूिड गोरखा सैवनकहरूका लावग सुरवक्षि रोजगारी प्रर्ान गनड प्रविबद्ध साथै सक्षम बनाउाँ छ। भ्रष्टाचार र नािािार् 

वनिान्त्ि र पूणड रूपमा अस्िीकायड छ। 

 

एक कम्पनीको रूपमा हामी कुनै पवन प्रकारको घुस विनड िा स्िीकार गनड अस्िीकार गछौं। यदर् िपाईं भ्रष्ट िा बेईमान हुनुहुन्त्छ 

भने िपाईंलाई यस कम्पनीमा स्िागि गररने छैन र, जब िपाईंको भ्रष्टाचार िा बेइमान पत्ता लाग्छ, हामी िपाईं लाई कम्पनी 

िाट िर्ानस्ि गनेछौं। यदर् िपाईंले सााँचो गोखाडको सम्मानजनक परम्परालाई कायम राख्नुभयो भने, हामी िपाईंलाई कम्पनीमा 

लामो र सफल क्याररयर दर्न सक्षम हुने कुरिा आशा िादी छौ 

 

IDG ले यसको उप-ठेकेर्ार िा एजेन्त्टहरू मित्र हुने भ्रष्टाचार सहन गरै्न र भ्रष्टाचार को अभ्यास, सहन िा सो प्रकार का कुनै 

पवन गविविवधहरू IDG  मित्रहुन नददन सिै कमडचारी सर्स्यहरूलाई अर्थ्यौछ । 

 

2. सामान्त्य 

 

सबै व्यिसायहरू IDG आचार संवहिा नीवि, IDG को व्यापार नैविकिा र आचार संवहिा, र IDG कमडचारी पुवस्िका 

अनुसार सञ्चालन गररनु पछड। 

 

सबै भिी IDG भिी नीवि, र सम्बवन्त्धि रे्शको मानक सञ्चालन प्रदिया (SOPs) अनुसार सञ्चालन गररने छ। 
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सबै कमडचारीहरू (वनयोवजिको विपरीि करारमा भएका कमडचारीहरू सवहि) ले IDG आचार संवहिा नीवि पढ्नुपछड र 

बुझ्नुपछड र आफ्नो रोजगार सम्झौिामा हस्िाक्षर गरेर यस कागजाि वभरका वसद्धान्त्िहरूलाई स्िीकार गनुडपछड। 

 

3. नीविका आिश्यकिाहरू 

 

सिै एजेन्त्टहरू, उप-ठेकेर्ारहरू, सहायक कम्पनीहरू, िा आपूर्िडकिाडहरूको संग्लग्निा सम्बवन्त्धि जोवखमहरू कम गनड, IDG को नीविले 
मनम्न कुराहरु सुमनमिि गननजरुरी छ दक हामीले: 
 

• कुनै पवन बावहरी संस्था हामीले दकन प्रयोग गरै्छौं भन्ने स्पष्टीकरणको साथ स्पष्ट र प्रर्शडन योग्य व्यापार आिश्यकिा 

कागजाि िनाउन पदनछ . यो  कागजाि त्यसपवछ वनयवमि व्यापारको लावग रे्श प्रबन्त्धक द्वारा अनुमोदर्ि हुनुपछड, र ठूला 

पररयोजनाहरूको लावग मुख्य कायडकारी अवधकारी (यो रे्श प्रबन्त्धकको वििेकमा िर पनेछ )। कृपया उप-ठेकेर्ार िथा खरीर् 

नीवि, र सम्बवन्त्धि रे्श SOPs पढनुहोस. 

• प्रत्येक उर्ाहरणमा प्रस्िाविि भुक्तानीहरूको लेर्ा रखु्नहोस  

• बावहरी वनकायले कानुनी रूपमा काम गरररहेको छ र जून कायन का लावग उनीहरूलाई मनयुक्त गरराँरै्छ त्यसको पालना 

गरै्छ भनी आिंररक छानिीन को मसलमसला जारी रखु्नहोस  

• सम्भि भएसम्म कुनै पवन सम्भाविि एजेन्त्टसाँग आमने-सामने अन्त्ििाडिाड वलनुहोस् 

• छानिीन सञ्चालन गने आन्त्िररक कमडचारीहरू बीचको स्िाथडको द्वन्त्द्वको कुनै प्रश्न भएमा बाह्य टीि द्वरा उवचि 

छानिीन ररपोटड िनाउनुहोस (उर्ाहरणका लावग यदर् सम्झौिामा हस्िाक्षर भएमा उच्च बोनस प्राप्त गनड खर्ा हुन सक्छ)। यो 

रे्श प्रबन्त्धक द्वारा हस्िाक्षर गररएको हुनुपछड 

• त्यसपवछ प्रमुख कायडकारी अवधकृिले कुनै पवन वसफाररसलाई मसफाररस र अनुमोर्न गनुडपछड 

• यदर् आिश्यक भएमा, हस्िाक्षर गररएको सम्झौिा पत्र िएको वनविि गनुडहोस् (जसले एजेन्त्टलाई यो नीवि, IDG 

मानि अवधकार नीवि र IDG आचार संवहिाको पालना गनड आिश्यक पर्डछ, र IDG लाई लेखा परीक्षण र अनुपालन जााँच गनड 

अनुमवि दर्न्त्छ) जसको अिवध हाम्रो िफड बाट एजेन्त्टले कुनै पवन काम गनुड अवि र्ुई िषड भन्त्र्ा बढीको लावग हुनुपछड। ।  

• हाम्रो नीविहरूमा, सम्झौिाको अिवधमा िएका वनयुवक्त िारे वनयवमि अन्त्िरालहरूमा ब्रीदफङ र स्पष्टीकरणहरू प्रर्ान 

गनुडहोस्। यदर् आिश्यक छ भने, विनीहरूलाई IDG 'कम्पनी इन ए बक्स' माफड ि आपूर्िड गररनुपछड। 

• कसलाई भुक्तानी गने भन्ने बारे पूणड स्पष्टिा सुवनविि गनुडहोस्। रकि को िुक्तानी व्यवक्त/कम्पनीलाई बनाइनुपछड 

जससाँग हामीले सम्झौिा गछौं र सामान्त्यिया नगर्मा िुक्तानी गररनु हुाँरै्न। नम्बर गररएका खािाहरूमा िा िेस्रो 
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पक्षहरूलाई कुनै भुक्तानी गनुड हुाँरै्न। 

• CEO को िफड बाट रे्श प्रबन्त्धक ले कुनै पवन बाह्य संस्था संग सबै सम्बन्त्ध को वनरीक्षण गर्डछ र एजेन्त्ट संग सम्बवन्त्धि 

पररयोजना प्रबन्त्धक संग आफ्नो अनुबंवधि सेिाहरु को लागी कसरी वनयवमि गविविवध गने िारेका ररपोटडहरु खोज्नेछ। 

• यदर् त्यहााँ सम्झौिाको उल्लङ्िन ियो भने, IDG ले िामहरी  वनकायका  सबै भुक्तानीहरू वनलम्बन गनेछ र सम्झौिा 

समाप्त गनेछ। 

• सम्झौिामा भएका प्रािधानहरूले बाह्य संस्थाद्वारा सम्झौिाको कुनै पवन उल्लङ्िनबाट उत्पन्न हुने क्षविको लावग बाह्य 

संस्थाबाट क्षविपूर्िड सुमनमिि गनुन पदनछ साथै सम्झौिाका सिडहरू अन्त्िगडि पवहले नै भुक्तान गररएका सबै भुक्तानीहरू 

दफिान गराउने िारे सुमनमिि गनुनपनेछ। 

• IDG ले िेस्रो पक्ष िा विवशष्ट ठेकेर्ार पक्षहरूसाँगको कुनै पवन सिझौिा जसमा मनमिि क्षेर वभरका ग्राहकहरूलाई 

सेिाहरूको लागी विशेष सेवा प्रर्ान गनड सहमिी जनौदछ र एस कायन का लगी सोही सिझौिा का िुदाहरू को पालना 

गनुन पदनछ । 

 

4. के गने गर 
 

कमडचारीको कुनै सर्स्यले  यदद यस नीविको पालना भइरहेको छैन िन्ने िहसुस गरेिा िुरुन्त्िै मुद्दा उठाउनुपछड। थप 

मागडर्शडनको लावग िपाईंलाई वहहसलब्लोइङ नीवि लाई िुझ्न सुझायीन्छ। 
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