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समानता, विविधता र समािेशीकरण (EDI) नीवत 

 

समानता भनेको मावनसहरूलाई वनष्पक्ष र पूिााग्रह वबना व्यिहार िने िथा कायास्थल र बृहि् समाजमा विविधतालाई 

प्रोत्साहन र मूल्यिान िने र मयाार्दा/समािेशलाई बढािा दर्दने अिस्था वसजाना गर्नु हो। 

 

IDG आफ्र्ो काया स्थल को िातािरण िेस्िो बर्ाऊर् प्रमिबद्ध छ  जहा  अिसरको समानता साथै जातीय, वलङ्ि, िभाािस्था र 

मातृत्ि, िैिावहक िा नािररक साझेर्दारी वस्थवत, वलङ्ि पुन: वनयुवक्त, असक्षमता, धमा िा विश्वास, उमेर िा यौन झुकािको 

आधारमा िैरकानूनी भेर्दभाि  हुरे्छैर् । IDG सबै प्रकारका भेर्दभािहरूको सदिय रूपमा विरोध िना र सबै कमाचारीहरू र 

ग्राहकहरूलाई सम्मान र मयाार्दाका साथ व्यिहार गरे् कन रािा प्रवतबद्ध छ। 

 

समानतालाई बढािा दर्दने र समािेशी संिठनात्मक संस्कृवतमा योिर्दान िने नीवतहरू, प्रदियाहरू, मनोिृवि र व्यिहारहरू 

सुवनवित िना हामी प्रवतबद्ध छौं। हामी हाम्रो काम िने व्यिस्था, नीवत र अभ्यासहरूमा उवचत समायोजन िने लक्ष्य राख्छौं 

जसले हाम्रा विविध र्दायराका कमाचारीहरूलाई हामीसँि रोजिारी वलन र जारी राख्न सक्षम बनाउँछ। 

 

हाम्रा ग्राहकहरू, उपभोक्ता, र आपूर्ताकतााहरूलाई वतनीहरूको फाइर्दाको लावि EDI प्रवत हाम्रो प्रवतबद्धताको 

आधारमा र वतनीहरूको सम्मान र विश्वास कमाउन र िारेन्त्टी िना, हामी वनष्पक्ष रूपमा व्यिहार िना प्रवतबद्ध छौं । 

 

हाम्रो EDI नीवतले सान्त्र्दर्भाक कानुनी मापर्दण्डहरूलाई ध्यानमा राख्छ। हामी यस के्षरमा पर र भािना र्दुिै पछ्याएर 

समानता कानूनको पालना र प्रिद्धान िने लक्ष्य राख्छौं। हामी अनुवचत भेर्दभाि हुर् र्दिर् प्रयास िछौं जुन हामीले 

समानता, विविधता, समािेशी र मानि अवधकारको बाधक हो भनेर बुझ्छौं। 

1. नीवत उद्देश्य 

 

कम्पनी वभर कुनै पवन अनुवचत िा भेर्दभािपूणा अभ्यासहरू सञ्चालन नहुने सुवनवित िना सबै IDG सुरक्षा कमाचारीहरूलाई 
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वनरे्दशन दर्दन।  

 

सबै प्रकारका िैरकानूनी भेर्दभाि रोक्न, कम िना र बन्त्र्द िना।   

 

भनाा, बढुिा, तावलम, विकास, मूल्याङ्कन, लाभ, तलब, रोजिारीका सताहरू, ररडन्त्डन्त्सी र बखाास्तीहरू,  क्षमता, योग्यता, 

अनुभि, सीप र उत्पार्दकत्िको आधारमा वनधाारण िने सुवनवित िना। 

 

नीवत र यसबाट प्रिाह हुने र्दृविकोण, व्यिहार र अभ्यासहरूले हाम्रा ग्राहकहरूलाई IDG ले भेर्दभाि निने र समानता, 

विविधता र समािेशीकरणको उच्चिि्  मापर्दण्डहरू पूरा गिै  सेिा प्रर्दान िने कुरा पवन िसौिछ  

 

2. IDG को प्रवतबद्धता EDI 
 

IDG वनम्न EDI उद्देश्यहरू पूरा गरु् प्रमिबद्ध छ : 
 

• हाम्रो काम र िवतविवधहरूमा वनष्पक्ष र पूणा सहभाविता सनमर्मिि गरु्, विविधताको साथ बुझ्ने, मूल्याङ्कन िने र 

रचनात्मक रूपमा काम िने 

• हाम्रो भती, छनोट, कायासम्पार्दन व्यिस्थापन र अन्त्य प्रदियाहरूमा कुनै अनुवचत भेर्दभाि छैन भनी सुवनवित 

गरु्  

• समानता प्रिद्धान िने काया सुवनवित गरु् जसिा  समानता वस्िवनङ र नीवत साथै कायाहरूको प्रभाि मूल्याङ्कन 

र प्रिवतशील विविधता काया योजनाहरू समािेश गरु् । 

• हामीले काम िने व्यवक्तहरूसँि वनष्पक्ष, मयाादिि र सम्मानका साथ व्यिहार गरु्  

• बाधाहरू हटाउन र असमानता र अनुवचत भेर्दभािको कारणले हुने असन्त्तुलनलाई हटाउन हाम्रो भूवमका खेल्र्   

 

सबै कमाचारीहरूले उनीहरूको व्यिहार यस नीवत अनुरूप छ भनी सुवनवित िना आिश्यक छ। हामी हाम्रा ग्राहकहरू, 

उपभोक्ता , साझेर्दारहरू र आपूर्ताकतााहरूलाई  यस मर्मि मभत्र रही काि गिै यस नीवतको बारेमा सचेत गरौर् 

आिश्यक छ। 

 

2.1. उपयुक्तता 
 

यो नीवत विश्वव्यापी रूपमा लािू हुन्त्छ तर रे्दशका प्रबन्त्धकहरूले स्थानीय पररवस्थवतले अनुमवत दर्दएअनुसार यसलाई 
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व्यिस्थापन िनुापछा। जहाँ अभ्यास र कानून अवधक विकवसत र व्यापक छन्, हामी यो मर्मि पूरा िने लक्ष्य राख्छौं। सबै 

कमाचारीहरूले , कुनै पवन कुरामा, प्रत्येक व्यवक्तको आधारभूत मानि अवधकारलाई समथान िने साथै यस नीवतसँि अनुवचत 

व्यिहार निने सुवनवित िना आिश्यक छ। 

 

2.2. IDG को लावि चुनौती  
 

IDG ले प्रयाजसो संसारको सबैभन्त्र्दा चुनौतीपूणा र करठन भािहरूमा काम िछा र EDI को लावि हाम्रो महत्िाकांक्षा र हामी 

काम िने ठाउँको राजनीवतक, सामावजक र सांस्कृवतक िास्तविकता र अपेक्षाहरू बीचको अन्त्तर्नावहत तनाि छ भने्न कन रा 

आत्िासाथ गिुछ । यसबाहेक, हाम्रा ग्राहकहरू प्रायः हामीले प्रर्दान िने िार्ब श्रोि र सेिाहरूको लावि उनीहरूको 

आिश्यकताहरूमा स्पस्ट हुन्छर्् । यसले हाम्रो व्यिसायका केही के्षरहरूमा स्पि पूिााग्रह वनम्त्याउँछ, जस्तै अवघल्लो सैन्त्य िा 

पुवलस सेिािााँ अर्नभबी िाडाहरूको आिश्यकता, जसको मतलब वतनीहरू लिभि अवनिाया रूपमा पुरुष िाडाहरू हुनुपर्दाछ, 

अन्त्तरााविय र राविय र्दुिै। जे होस्, हाम्रो प्रवतबद्धता हामी सधैं सदिय रूपमा EDI र उत्कृि अभ्यासलाई बढािा दर्दन 

खोज्नेछौं भने्न कन रा िााँ रहन्त्छ। 

 

3. मूल्याङ्कन िर्दै विविधता 
 

विविधता समािेशीता र अिसरको अिधारणा हो जसले सबैका लावि सकारात्मक र थप सफल िातािरण वसजाना िना 

खोज्छ। यो संिठन र यसमा काम िने सबैलाई फाइर्दा हुने अभ्यासहरूद्वारा सपोटेड छ। वलङ्ि, उमेर, जात/जावत, यौन 

झुकाि, शारीररक क्षमता, मानवसक क्षमता, धमा र विश्वास, वशक्षा, आर्थाक हैवसयत, व्यवक्तत्ि लिायतका (तर एक्लै होइन) 

धेरै के्षरहरूमा मावनसहरूमा धेरै समानता का साथै  मभन्निा  पर्ी  छ भने्न तथ्यलाई यसले आत्िसाथ गिुछ । यी 

वभन्नताहरूलाई बुझ्ने, मूल्याङ्कन िने र प्रभािकारी रूपमा व्यिस्थापन िनााले व्यवक्तित, टोली, संिठनात्मक र व्यापक 

सामावजक स्तरमा सफलता बढाउन मद्दत िछा। 

 

3.1. उमेर 

 

हामी विवभन्न पुस्ता र उमेरका कायाबल हुनु सकारात्मक हो भने्न विश्वास िछौं। हाम्रो भती नीवतले विशेष भूवमकाका लावि 

यसमा केही सिुहरु लािू िर्दाछ जहाँ भूवमकाको भौवतक मािहरूले िी सिुहरु  आिश्यक पारेको िसौछ  (जस्तै सशस्त्र 

अन्त्तरााविय िाडाहरू)। जहाँ कुनै सिुहरु  लािू िररएको छैन, त्यहाँ कुनै पूिावनधााररत अिकाश उमेर छैन। यसले बुढ्यौलीले 
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अिसरहरूलाई कम िना नदर्दने सुवनवित िना योिर्दान पुर्याउँछ र हामीलाई सहकमीहरूलाई उनीहरूको उमेरको पिााह 

निरी रोजिारी दर्दन मद्दत िर्दाछ। यसले समािेशीकरण र विवभन्न उमेरका मावनसहरूसँि काम िर्दाा प्राप्त हुने वसकाइलाई 

बढािा दर्दन्त्छ। 

 
 

3.2. अपाङ्िता 
 

हामी अपाङ्िता भएका व्यवक्तहरू विरुद्धको अन्त्यायपूणा भेर्दभािलाई सम्बोधन िना र अपाङ्िता भएका व्यवक्तहरूको 

समािेशीकरणलाई प्रिद्धान िना प्रवतबद्ध छौं। हामी शारीररक, संज्ञानात्मक र मानवसक स्िास्थ्य समस्याहरू र र्दीघाकालीन 

र अवस्थर स्िास्थ्य अिस्थाहरू समािेश िने एक व्यापक अिधारणाको रूपमा अपाङ्ितालाई मान्त्यता दर्दन्त्छौं। हामी 

स्िीकार िछौं दक मावनसहरू प्रायः आफ्नो व्यवक्तित कमजोरी िा सापेवक्षक क्षमता माफा त अपाङ्िता भएका छैनन्, तर 

साझा सामावजक मनोिृवि र शारीररक र मनोिृवि अिरोधहरू माफा त अपाङ्ि भएका छर्  जसको पररणाम 

सीमान्त्तीकरण र पूणा मानि अवधकारहरूमा पहुँचको कमी हुन्त्छ। हामी सचेत रूपमा त्यस्ता अिरोधहरू पवहचान िरी 

हटाउन, उवचत समायोजन िरेर र अपाङ्िताको सामावजक मोडेललाई प्रिद्धान िरेर यसलाई सम्बोधन िना चाहन्त्छौं। 

 

3.3. वलङ्ि 

 

हामी लैवङ्िक भेर्दभािको सामना िना प्रवतबद्ध छौं। हाम्रो फोकस समानता प्रिद्धान िना र विश्वव्यापी रूपमा सामावजक र 

आर्थाक असन्त्तुलन, नकारात्मक मनोिृवि, अलिाि, र्दुव्यािहार र हहंसाको अनुभि िने मवहला र केटीहरूको सम्बन्त्धमा 

अनुवचत भेर्दभाि उन्त्मूलनमा छ। हामी पुरुष र केटाहरूले अनुभि िरेका असमानताहरूलाई सम्बोधन िना पवन खोज्छौं, र 

उनीहरूलाई हामीले िने कामबाट िंवचत िा बवहष्कृत निने सुवनवित िने तररकाहरू खोज्छौं। हामी मान्त्र्दछौं दक 

मावनसहरूलाई वतनीहरूको वलङ्ि पुन: वनयुवक्त, िा वलङ्ि पुन: वनयुवक्तको आधारमा, िा वतनीहरू ट्रान्त्सवलङ्िी, 

अन्त्तरवलङ्िी िा वलङ्ि तरलता समािेश हुन सके्न अको वलङ्ि पवहचान भएका कारणले भेर्दभािको वशकार भएका छन्। 

हामी हाम्रा सबै कमाचारीहरूलाई समान सम्मानका साथ व्यिहार िना चाहन्त्छौं। 

 

IDG सँि हाल यसको लैवङ्िक संरचनामा अपररहाया पूिााग्रह छ, जसमा अवधकांश कायाबल पुरुष छन्। यो ग्राहकहरु र 

सताहरुको आिश्यकता हो तर येसलाई हाम्रो मानक िा यथावस्थवत बड़ी सोच मावननु हुँरै्दन। जहाँ यी बाह्य बाधाहरू लािू 

हुँरै्दनन्, हामी लैवङ्िक समानता खोज्छौं, र लैवङ्िक मुख्य प्रिाहलाई प्रिद्धान िना - प्रदिया र माध्यम जसद्वारा कुनै पवन 

वलङ्िका कुनै पवन कमाचारी सर्दस्यलाई व्यिसायको मूलधारको वहस्सा मावनन्त्छ र  वतनीहरूका लावि संपूर्ु अिसरहरू खुला  

हुरे्छ । 
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3.4. जात/जावत र संस्कृवत 

 

भेर्दभाि जानीजानी र जानाजानी हुन्त्छ भने्न छैन। त्यहाँ भेर्दभाि िने सूक्ष्म र अचेतन तररकाहरू छन्। यी कुनै विशेष समूहको 

क्षमता, विशेषता र वहतका बारेमा सामान्त्य अनुमान लिाउने र विशेष समूहलाई फाइर्दा िा बेफाइर्दा िने कुरालाई विचार 

निरी आिश्यकताहरू, सताहरू िा मापर्दण्डहरू लािू िर्दाा उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले सबै प्रकारका अनुवचत भेर्दभाि 

र आिश्यकताहरू, सताहरू िा मापर्दण्डहरूबाट बच्न सािधानी अपनाउन आिश्यक छ। हामी भेर्दभाि, बवहष्कार, 

वडमोरटभेशनमा पररणत हुने सूक्ष्म व्यिहारहरूप्रवत सतका  हुनुपर्दाछ र अंजार्  पूिााग्रहप्रवत सतका  रहनुपछा। 

 

3.5. धमा र आस्था 

हामी कमाचारी र IDG मा काम िने बाह्य सम्पका हरू, र हामीले सञ्चालन िने समुर्दायहरूमा रहेका धमाहरू/विश्वासहरूको 

कर्दर र सम्मान िछौं। हामी आिश्यकता र प्राथवमकताहरू पूरा भएको सुवनवित िना प्रयास िछौं। हामी प्राथाना, ध्यान िा 

शान्त्त प्रवतवबम्बको लावि समर्पात विश्वास िा शान्त्त कोठा प्रर्दान िर्दाछौं। हामी आिश्यकता अनुसार हाम्रा सुविधाहरूको 

लवचलो प्रयोि गरे् बािाबरर् को व्यिस्था िछौं। 

 

विशेष सांस्कृवतक र धार्माक आिश्यकताहरूसँि द्वन्त्द्व हुन सके्न विद्यमान काया आिश्यकताहरू भएमा, आिश्यकताहरू पूरा िना 

सक्षम बनाउन यी वभन्नता िा अनुकूलन िना उवचत रूपमा व्यािहाररक छ दक छैन भनेर हामी ध्यानपूिाक विचार िछौं। 

 

3.6. यौन अवभमुखीकरण 

हामी लेवस्बयन, समवलङ्िी, उभयहलंिी र हेटेरोसेक्सुअल मावनसहरूलाई समािेश र मूल्यिान महसुस िना समथान िना 

प्रवतबद्ध छौं। हामी विश्वास िछौं दक सबै सहकमीहरूलाई वतनीहरू को हुन् भने्न पक्षहरू साझा िने बारे वचन्त्ता निरी काममा 

आफैं  बस्ने अवधकार छ। हामी लेवस्बयन, समवलङ्िी, उभयहलंिी कमाचारीहरू विरुद्ध हुने भेर्दभाि र उत्पीडनको सामना िना र 

उनीहरूको समािेशलाई समथान िना प्रवतबद्ध छौं। 

 

हामी राम्ररी जान्त्र्दछौं दक हामीले काम िने धेरै रे्दशका कानून र संस्कृवतहरू विशेष िरी लेवस्बयन, समवलङ्िी र उभयहलंिी 

मावनसहरूप्रवत शरुतापूणा छन्। यो IDG को लािी एक विशेष चुनौती हो, तर हामी सबै सहकमी र ग्राहकहरु लाई उनीहरुको 

यौन पवहचान को परिाह निरी सहयोिी िातािरण प्रर्दान िना खोज्छौं। 
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4. भेर्दभाि 
 

भेर्दभाि होवशयारी र जानाजानी हुन्त्छ भने्न छैन। त्यहाँ भेर्दभाि िने सूक्ष्म र अचेतन तररकाहरू छन्। यी कुनै विशेष समूहको 

क्षमता, विशेषता र वहतका बारेमा सामान्त्य अनुमान लिाउने र विशेष समूहलाई फाइर्दा िा बेफाइर्दा िने कुरालाई विचार 

निरी आिश्यकताहरू, सताहरू िा मापर्दण्डहरू लािू िर्दाा उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले सबै प्रकारका अनुवचत भेर्दभाि र 

आिश्यकताहरू, सताहरू िा मापर्दण्डहरूबाट बच्न सािधानी अपनाउन आिश्यक छ। हामी भेर्दभाि, बवहष्कार, 

वडमोरटभेशनमा पररणत हुने सूक्ष्म व्यिहारहरूप्रवत सतका  हुनुपर्दाछ र बेहोश पूिााग्रहप्रवत सतका  रहनुपछा। 

 

तपाईंले ितामान र पूिा कमाचारीहरू, जाविर आिेर्दकहरू, ग्राहकहरू, उपभोक्ताहरु , आपूर्ताकतााहरू र आिन्त्तुकहरू सवहत 

अन्त्य व्यवक्तहरू विरुद्ध िैरकानूनी रूपमा भेर्दभाि िा उत्पीडन िनुा हुँरै्दन। यो कायास्थलमा, कायास्थल बावहर (ग्राहक, 

आपूर्ताकताा िा अन्त्य काया-सम्बवन्त्धत सम्पका हरूसँि व्यिहार िर्दाा िा काया पोशाक लिाएको बेला), र काया-सम्बवन्त्धत 

याराहरू िा सामावजक घटनाहरू सवहत कायािमहरूमा लािू हुन्त्छ। 

 

वनम्न प्रकारका भेर्दभािहरू यस नीवत अन्त्तिात वनषेवधत छन् र िैरकानूनी छन्: 

 

प्रत्यक्ष भेर्दभाि : संरवक्षत विशेषताको कारण कसैलाई कम अनुकूल व्यिहार िने। उर्दाहरणका लावि, जाविरको आिेर्दकलाई 

उनीहरूको धार्माक विचारहरूको कारण िा वतनीहरू समवलङ्िी हुन सके्न कारणले अस्िीकार िने। 

 

अप्रत्यक्ष भेर्दभाि: एक प्रािधान, मापर्दण्ड िा अभ्यास जुन सबैलाई लािू हुन्त्छ तर एक विशेष संरवक्षत विशेषता भएका 

व्यवक्तहरूलाई अरूभन्त्र्दा बढी असर िछा र उवचत हुँरै्दन। उर्दाहरणका लावि, पाटा-टाइमको सट्टा पूणा-समय काम िना आिश्यक 

हुँर्दा मवहलाहरूलाई प्रवतकूल असर पाछा दकनभने वतनीहरूसँि सामान्त्यतया पुरुषहरू भन्त्र्दा बढी बाल हेरचाह प्रवतबद्धताहरू 

हुन्त्छन्। यस्तो आिश्यकता भेर्दभािपूणा हुनेछ जबसम्म यो जायज हुन सक्रै्दन। 

 

उत्पीडन: यसले यौन उत्पीडन र सुरवक्षत विशेषतासँि सम्बवन्त्धत अन्त्य अनािश्यक आचरण समािेश िर्दाछ, जसमा कसैको 

मयाार्दा हनन िने िा उनीहरूका लावि डराउने, शरुतापूणा, अपमानजनक िा आपविजनक िातािरण वसजाना िने उद्देश्य िा 

प्रभाि हुन्त्छ। उत्पीडनलाई हाम्रो विरोधी उत्पीडन र धम्की नीवतमा थप व्यिहार िररएको छ। 

 

पीवडत: भेर्दभाि िा उत्पीडनको बारेमा िुनासो िरेको िा समथान िरेको कसैको विरुद्ध प्रवतशोध।  

 

असक्षमता भेर्दभाि: यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भेर्दभाि, असक्षमताको प्रभािको कारणले कुनै पवन अनुवचत कम अनुकूल उपचार, 
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र असक्षमताको कारणले हुने हावनहरूलाई कम िना उवचत समायोजन िना असफलता समािेश िर्दाछ। 

 

5. भती र चयन 

 
a) भती, पर्दोन्नवत र अन्त्य छनोट अभ्यासहरू जस्तै ररडन्त्डन्त्सी छनोटहरू योग्यताको आधारमा, भेर्दभािबाट बच्ने िस्तुित 

मापर्दण्डहरू विरुद्ध सञ्चालन िररनेछ। सम्भि भएमा एकभन्त्र्दा बढी व्यवक्तद्वारा सटावलवस्टङ िनुापछा। 

 

b) ररक्त पर्दहरू सामान्त्यतया श्रम बजारको विविध खण्डमा विज्ञापन िररनु पछा। विज्ञापनहरूले वस्टररयोटाइवपङ िा शब्र्दहरू 

प्रयोि िनाबाट जोविनुपछा जसले विशेष समूहहरूलाई आिेर्दन िना वनरुत्सावहत िना सक्छ। 

 

c) जाविर आिेर्दकहरूलाई प्रश्नहरू सोधु्न हुँरै्दन जसले संरवक्षत विशेषताको आधारमा भेर्दभाि िने इरार्दा सुझाि दर्दन सक्छ। 

उर्दाहरणका लावि, आिेर्दकहरूलाई उनीहरू िभािती िा बच्चा जन्त्माउने योजनामा छन् भनी सोधु्न हुँरै्दन। 

 

d) कानून द्वारा अनुमवत दर्दइएको धेरै सीवमत पररवस्थवतहरूमा बाहेक, जाविरको प्रस्ताि िनुा अवघ जाविरका आिेर्दकहरूलाई 

स्िास्थ्य िा असक्षमताको बारेमा सोधु्न हुँरै्दन: उर्दाहरणका लावि, आिेर्दकले कामको आन्त्तररक भाि प्रर्दशान िना सक्छ भनेर जाँच िना 

(कुनै पवन उवचत समायोजनको खातामा वलने। ), िा असक्षमताको कारण अन्त्तिााताामा कुनै समायोजन आिश्यक पना सक्छ दक भनेर 

हेना। आिश्यक भएमा, सन्त्तोषजनक मेवडकल जाँचमा रोजिार प्रस्तािहरू सशता बनाउन सदकन्त्छ। स्िास्थ्य िा असक्षमता प्रश्नहरू 

समान अिसरहरूको अनुिमन फारमहरूमा समािेश िना सदकन्त्छ, जुन चयन िा वनणाय िने उद्देश्यका लावि प्रयोि िनुा हुँरै्दन।  

 

6. अपाङ्िताहरू  

 
यदर्द तपाइँ असक्षम हुनुहुन्त्छ िा असक्षम हुनुभयो भने, हामी तपाइँलाई तपाइँको अिस्था बारे हामीलाई बताउन प्रोत्साहन 

दर्दन्त्छौं तादक हामी कुन उवचत समायोजन िा समथान उपयुक्त हुन सक्छ भनेर विचार िना सक्छौं। 

 

7. अंशकावलक र वनवित अिवधको काम  

 
अंश-समय र वनवित-अिवधका कमाचारीहरूलाई तुलनात्मक पूणा-समय िा स्थायी कमाचारीहरू जस्तै व्यिहार िररनुपछा र 

फरक-फरक व्यिहार न्त्यायोवचत नभएसम्म कम अनुकूल सता र सताहरूको आनन्त्र्द वलनुपछा। 

 

8. यस नीवतको उल्लङ्घन  
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हामी यस नीवतको उल्लङ्घनमा कडा र्दृविकोण वलन्त्छौं, जुन हाम्रो अनुशासनात्मक प्रदिया अनुसार व्यिहार िररनेछ। 

जानाजानी भेर्दभािका िम्भीर मावमलाहरू घोर र्दुराचारको रूपमा पररणत हुन सक्छ जसको कारण बखाास्त हुन्त्छ। 

 

यदर्द तपाइँ विश्वास िनुाहुन्त्छ दक तपाइँले भेर्दभाि भोगु्न भएको छ भने तपाइँले हाम्रो िुनासो प्रदिया माफा त तपाइँको पयािेक्षक 

िा मानि संसाधनलाई मुद्दा उठाउन सकु्नहुन्त्छ। उजुरीहरूलाई विश्वासमा वलइनेछ र उपयुक्त रूपमा छानवबन िररनेछ। 

 

भेर्दभािको बारेमा िुनासो िरेमा तपाइँ पीवडत हुनु िा बर्दला वलनु हुँरै्दन। यद्यवप, जानाजानी र खराब विश्वासका साथ झूटा 

आरोप लिाउनुलाई र्दुव्यािहारको रूपमा व्यिहार िररनेछ र हाम्रो अनुशासनात्मक प्रदिया अन्त्तिात कारबाही िना सदकन्त्छ। 

 

9. वजम्मेिारीहरू 

 

EDI नीवतलाई व्यिहारमा ल्याउनु प्रत्येक कमाचारीको वजम्मेिारी हो। घरबाट काम िनेहरू सवहत, पूणा-समय, अंश-समय, 

अवनवित, वनवित िा अस्थायी अनुबंधहरूमा, सेिाको लम्बाइको पिााह निरी सबै कमाचारीहरू नीवतको पालनामा आफ्नो 

पूणा भूवमका खेल्न वजम्मेिार छन्। यसको अथा नीवत र यसका आिश्यकताहरूसँि पररवचत हुनु र वतनीहरूलाई कायाान्त्ियन 

िनुा, साथै भेर्दभािले वनणायलाई असर िना नदर्दने भनी सुवनवित िना मनोिृविको समीक्षा िनुा हो। 

 

यो EDI नीवतको अवस्तत्ि आफैले भेर्दभाि रोक्न सक्रै्दन। यो महत्त्िपूणा छ दक काया िातािरण, सांस्कृवतक सम्बन्त्ध संि सुसंित, 

सबैको मयाार्दाको सम्मान िर्दाछ र व्यापक रूपमा, मावनसहरू र संस्कृवतहरू बीच अिवस्थत वभन्नताहरूको मूल्याङ्कन िना 

मद्दत िना सबैले व्यवक्तित वजम्मेिारी वलन्त्छ। थप रूपमा, हामीले साझा िने र हाम्रा सांस्कृवतक सम्बन्त्धहरूका उद्देश्यहरूसँि 

समानतामा रहेको कुरामा हामी अटुट हुनुपछा र वनमााण िना खोज्नुपछा। 

 

सबै कमाचारीहरूलाई अनुवचत भेर्दभािले वलन सके्न रूपहरू बारे सचेत हुन, वतनीहरूबाट जोिाउन र अरूलाई अनुवचत 

रूपमा भेर्दभाि िना प्रभाि पाना सके्न कुनै पवन कायाबाट बच्न सहयोि िररनेछ। यो सबै स्तरहरूमा IDG को व्यिस्थापन 

माफा त हावसल िररनेछ, र सबै कमाचारीहरूले IDG को मूल्य र नीवतहरू बुझ्न र कायाान्त्ियन िना आिश्यक छ। 

 

10. समान तलब नीवत 

 

IDG पुरुष र मवहलाको लावि समान िेतनको वसद्धान्त्तमा प्रवतबद्ध छ। यस सन्त्र्दभामा "भुक्तानी" मा पाररश्रवमक मार नभई 
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रोजिारीका अन्त्य लाभहरू जस्तै बोनस र समय-समयमा रोजिार प्याकेज वभर उपलब्ध िराइने सुविधाहरूको पहुँच पवन 

समािेश छ। 

 

हामी द्वारा कायारत मवहला र पुरुषहरूले समान रूपमा समान काम िा संस्थाको लावि समान मूल्यको काम िरररहेका छन् भने 

वतनीहरूको हलंिसँि असंबद्ध विवशि र स्पि कारणहरू छन् जसले तलबमा कुनै वभन्नताको व्याख्या र औवचत्य प्रमावणत िर्दाछ।  

कवतपय अिस्थामा, समान काम िने व्यवक्तहरूले िररष्ठता, िृवद्ध अंक, योग्यता र अन्त्य यस्ता कारकहरूको कारण फरक 

पाररश्रवमक प्राप्त िना सक्छन्। 

 

तपाईंले IDG को िुनासो प्रदिया माफा त यस नीवत अन्त्तिात आफ्नो तलब र यसको मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कुनै पवन प्रश्न िा िुनासो 

उठाउनु पछा। 
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