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सन्त्दर्यहरू 

1. अन्त्िरायतिय आचार संतहिा संघ (2019)। यौन शोषण र दरु्व्यवहार रोक्न र सम्बोिन िनय तनजी सुरक्षा 

प्रदायकहरूको लाति मनरे्दमिका .  

 

 

PSEA नीति 

1. स्कोप 

यो नीतिले IDG तर्रका सबै कमयचारीहरूलाई जनाउँछ - कमयचारीहरू, जातिरका उम्मेद्वारहरू, ठेकेदारहरू। यसबाहेक, हाम्रो 

हेरचाहको कियर्व् हामीसिँ वा हाम्रो साथमा काम िने सबैमा फैतलएको छ। 

 

सबै कमयचारीहरूले यसको रोकथाम र/वा यौन शोषण वा दरु्व्यवहार (SEA) को कुनै उदाहरणको ररपोर्टयङको लाति र्व्तििि 

तजम्मेवारी तलनु सवोपरर छ। 

 

2. IDG  को यौन शोषण र दरु्व्यवहार रोक्न सम्बन्धी दतृिकोण 

IDG SEA साांग सम्बांमधि कुनै पनी कुरिा शून्त्य सहनशीलिा अपनाउर्दछ। SEA मानव अतिकारको िम्र्ीर दरुुपयोि हो, र अक्सर 

एक आपरातिक ितितवति हो। 

 

SEA IDGs को ददन-प्रतिददनको कारोबारको कुनै पतन चरणमा हुन सक्छ, र्िीदेतख सामान्त्य कियर्व्सम्म। IDG, पुरुष िाडयहरू 

प्रदान िनय हाम्रो ग्राहकको आवश्यकिाहरूको कारण, एक िेरै पुरुष प्रिान संिठन हो। यो लैतङ्िक असन्त्िुलन कम्पनी तर्र एक 

जोतखम को रूप मा पतहचान िररएको छ र सबै स्िर मा सबै प्रबन्त्िकहरु द्वारा तनिरानी िररनेछ। 

 

2.1. ICOCA कथन 
 

IDG, अन्त्िरायतिय आचार संतहिा संघ (ICoCA) को सदस्यको रूपमा तनजी सुरक्षा सेवा प्रदायकहरूको लाति अन्त्िरायतिय आचार 

संतहिाको अनुच्छेद 38 को पालना िदयछ: 

 

हस्िाक्षरकिाय कम्पनीहरूले यौन शोषण (यी उद्देश्यहरूका लाति, वेश्यावृति सतहि) र लैतङ्िक-आिाररि हहंसा वा अपरािहरूको 
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दरुुपयोि, या ि कम्पनी तर्र वा बाह्य रूपमा बलात्कार, यौन उत्पीडन सतहि, बाट लार् तलन वा तिनीहरूका कमयचारीहरूलाई 

संलग्न हुन वा फाइदा तलन अनुमति ददने छैनन्। वा अन्त्य कुनै पतन प्रकारको यौन दरु्व्यवहार वा हहंसा। हस्िाक्षरकिाय कम्पनीहरूले 

आफ्ना कमयचारीहरूलाई यौन वा लैतङ्िक-आिाररि हहंसाका सबै घटनाहरूका लाति सिकय  रहन आवश्यक गर्ददछ र, जहाँ पिा लाि्छ 

, त्यस्िा सबै घटनाहरू को ररपोटय सक्षम अतिकारीहरूलाई  िनुयहोस्। 

 

3. र्िी  

IDG को र्िी नीतिले सम्र्ातवि कमयचारीहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन, परीक्षण र चयन 

िररन्त्छ र्नेर सेट िछय। यो दवु ैअन्त्िरायतिय र रातिय र्िी कमयचारीहरूमा लाि ूहुन्त्छ। 

र्िी प्रदियाको एक र्ािको रूपमा IDG कमयचारीहरूले PSEA को तसद्धान्त्िहरूलाई ध्यानमा राखु्नपछय र आचरणको अपेतक्षि 

मापदण्डहरू पालना निने उम्मेदवारहरूलाई तस्िन आउट िनुयपछय। 

 

र्िी प्रदिया र्रर रोजिारीको बदलामा आवेदकहरूबाट यौन अनुग्रहको अनुरोि निररएको सुतनतिि िनय प्रणाली र तनयन्त्रणहरू 

छन्। यसमा हाम्रा आफ्नै कमयचारी र कमयचारीहरू, साथै यस प्रदियामा संलग्न हुन सके्न कुनै पतन एजेन्त्ट वा बाह्य मानव संसािन 

कमयचारीहरू समावेश छन्। 

 

सबै चयन िररएका कमयचारीहरूलाई, सामान्त्य प्रदिया अनुसार, IDG को आचार संतहिाको बारेमा जानकारी ददइनेछ जसमा 

PSEA मा तवशेष ददशातनदेशहरू समावेश छन्। 

 

4. अनुशासन 

आचार संतहिा र यस PSEA नीतिको पालना िनय असफल भएको खण्डिा , एक िम्र्ीर अनुशासनात्मक तवफलिा को रुपिा 

मिईनेछ  जसको पररणामस्वरूप सम्झौिा िुरुन्त्िै रद्द  हुन सक्छ। 

 

5. िातलम 

कमयचारीहरूलाई PSEA मा उनीहरूको इन्त्डक्शन प्रतशक्षण काययिमको र्ािको रूपमा िातलम ददइनेछ। यसमा उनीहरूले शंकास्पद 

वा साक्षी हुन सके्न SEA घटनाहरूलाई कसरी ररपोटय िने र र्व्वहार िने भने्न  प्रतशक्षण िा टे्रननांग कमयचारीहरूलाई समावेश िनुय हो। 
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6. SEA जोतखम मूल्याङ्कन 

देश प्रबन्त्िकहरू, र मुख्य कायायलयका प्रबन्त्िकहरूले SEA को आवतिक जोतखम मूल्याङ्कन िनुयपदयछ। जोतखम मूल्याङ्कनहरूले 

न्त्यूनिममा तवचार िनुयपछय: 

 

• सञ्चालन वािावरणमा तवतशि SEA जोतखम का  कारकहरू 

• SEA को सम्र्ातवि घटना 

• जो बढी जोतखममा छन् 

• न्त्यूनीकरण उपायहरू 

• अनुिमन उपायहरू, र यी उपायहरूको लाति तजम्मेवारी 

• घटना र्व्वस्थापन प्रदियाहरू 

• घटनाको भएको  खण्डिा समथयन र सहायिा आवश्यकिाहरू (कुनै पतन स्थानीय सेवाहरू सतहि)। 

 

7. SEA उजुरी र अनुसन्त्िान र्व्वस्थापन 

7.1. दरु्व्यवहार ररपोटय िद ै
 

SEA दरुुपयोिहरू अझै पतन IDG तर्र, हामीले काम िने के्षरहरूमा वा हाम्रा कमयचारीहरू मध्ये एकलाई हुन सक्छ। यदद कुनै 

घटना र्यो र्ने, कुनै पतन र्व्तिले िुरुन्त्िै आफ्नो लाइन प्रबन्त्िक, वा नतजकको वररष्ठ प्रबन्त्िकलाई ररपोटय िनुयपछय। साथै: 

 

• IDG को िुनासो नीतिले कसरी एक र्व्तिले आफूले र्ोिेको वा  महसुस िरेको कुनै पतन दरु्व्यवहारको ररपोटय िनय सक्छ 

र्नेर सेट िदयछ। 

 

• यदद कुनै पनी ब्यमि िे  आफ्नो ित्काल लाइन प्रबन्त्िकलाई त्यस्िो घटना ररपोटय िनय सक्षम महसुस निने हो र्ने IDG 

को ह्वाइटलब्लोइङ नीतिले एक र्व्तिले आफूले शंका िरेको वा देखेको कुनै पतन दरु्व्यवहारको ररपोटय कसरी िनय सक्छ 

र्नेर सेट िदयछ । 

 

7.2. एक घटना र्व्वस्थापन 
 

एक पटक ररपोटय िरेपतछ, कन्त्री म्यानेजरले तनयन्त्रण तलनेछ। यो आवश्यक छ दक एक जीतवि-केतन्त्िि दतृिकोण सुरु देतख 

अपनाईएको छ: 

 

• पीतडिको हक, आवश्यकिा र चाहनालाई प्राथतमकिा ददने 
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• पीतडिको िोपनीयिा र िोपनीयिा आवश्यकिाहरूको सम्मान गने  

• पीतडिलाई सम्पूणय काि-कारबाही  को जानकारी िा राखु्नहोस् 

• पीतडिलाई इनपुट प्रदान िनय अनुमति ददनुहोस् 

 

7.3. अनसुन्त्िान प्रबन्त्ि िन े
 

देश प्रबन्त्िकले समयमै, पूणय, तनष्पक्ष, दस्िावेज र सुरतक्षि र्एको मूल्य-नेिृत्वको अनुसन्त्िान (वा पररयोजना प्रबन्त्िकलाई 
प्रत्यायोतजि) सञ्चालन िनुयपछय। 

 

टोलीको नेिृत्व IDG प्रबन्त्िकले िनुयपछय जसले कतम्िमा दईु अन्त्वेषकहरू तनयुि िनुयपछय। कुनै पतन अन्त्वेषकले तवशेष SEA िातलम 

प्राप्त िरेको हुनुपछय। सबै अन्त्वेषकहरू पीतडिद्वारा तवश्वसनीय भएको पुति िररनुपछय, र तिनीहरूसँि अथयपूणय रूपमा संलग्न हुन सक्षम 

हुनुपछय। 

 

अनुसन्त्िानकिायहरूले र्व्वसायमा फकेका सबै ररपोर्टयङहरूलाई अति संवदेनशील र अत्यतिक िोप्य रूपमा र्व्वहार िनुयपछय र 'जान्न 

आवश्यक छ' को आिारमा मार ररपोर्टयङ िनुयपछय। 

 

अनुसन्त्िानको तनष्कषयमा आवश्यक र्एमा अनुशासनात्मक कारबाही गनुद पछय। 
 

8. बचेको सहयोि 

IDG ले जीतवि र्व्तिको आवश्यकिालाई प्राथतमकिा ददन्त्छ। सबै मद्दि प्रस्िाव िररएको छ, र तनम्न तवचार िनुयपछय: 
 

• तचदकत्सा सहायिा 

• मनोवैज्ञातनक सहायिा 

• सुरक्षा सहायिा 

• सामग्री सहयोि 

• कानूनी समथयन 

 

र्व्तिको आवश्यकिाहरू पूरा िनयको लाति एक तवशेष सहायिा रणनीति तडजाइन र कायायन्त्वयन हुनुपछय। यस रणनीतिलाई देशका 

प्रबन्त्िकहरूद्वारा  अनुिमन िररनु पछय, र यसको प्रर्ावकाररिा र उपयुििाको मूल्याङ्कन िररनेछ। 

 

पीतडिको अतिकारको सम्मान िररनुपछय र उनीहरूलाई सम्मानपूवयक र्व्वहार िररनुपछय। 
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