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घुसखोरी विरोधी नीवि 

 

1. स्कोप 

 

यो नीविले IDG र यसका सबै कमचर्ारीहरू, अवधकारीहरू, एजेन्सी कायचकिाचहरू, एजेन्टहरू, परामिचदािाहरू र ठेकेदारहरू, िा कुनै पवन 

व्यवक्त िा कम्पनीहरूका लावि काम िने िा यसको िफचबाट यूके र विदेिमा, हाम्रो वस्िविको वनरीक्षण र समिचन िने वजम्मेिारीहरू सेट 

िदचछ। घुसखोरी र भ्रष्टार्ार को अबस्थामा यसले घूसखोरी र भ्रष्टार्ारका मुद्दाहरूलाई कसरी पवहर्ान िने र त्यसको सामना िने भन्न ेबारे 

जानकारी र मािचदिचन प्रदान िदचछ। 
 

IDG यसको व्यािसावयक िविविवधहरूमा नैविक आर्रण र अखण्र्िाको उच्चिम स्िरहरू लािू िनच प्रविबद्ध छ। IDG को वनष्ठा र प्रविष्ठा 

यससिँ सम्बवन्धि सबैले काममा ल्याएको इमानदारी, वनष्पक्षिा र वनष्ठामा वनभचर िदचछ।  IDG को िफचबाट कायच िदाच IDG को प्रविष्ठा 

कायम राख्न र इमान्दार र व्यािसावयक रूपमा व्यिसाय सञ्चालन िनच िपाईं वजम्मेिार हुनुहुन्छ। IDG घुसखोरी विरोधी प्रकियाहरूको कुनै 

पवन उल्लङ्घनलाई सामान्यिया सकल दरुार्ारको रूपमा व्यिहार िररनेछ। 
 

IDG ले घूसखोरी र भ्रष्टार्ार विरुद्ध सान्दर्भचक सबै कानूनहरूलाई समिचन िनेछ। हामी UK घुसखोरी ऐन 2010, US विदेिी भ्रष्ट अभ्यास 

ऐन 1977, र IDG ल ेकार्य सञ्चालन िने देिहरूमा हाम्रो आर्रणको सन्दभचमा कुनै पवन लािू कानून अन्ििचि काि गर्य कठिबद्द छौं। यस 

ऐनअनुसार घुसखोरी र भ्रष्टार्ारसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यवक्तलाई १० िषचसम्म कैद सजाय हुने व्यिस्िा छ । िप रूपमा, यकद 

IDG िा यसका कमचर्ारीहरूले कुनै घुसखोरी िा भ्रष्टार्ार अपराधमा भाि वलएको पाइन्छ भने, IDG लाई असीवमि जररिाना र हाम्रो 

प्रविष्ठामा धेरै िम्भीर क्षवि हुन सक्छ। त्यसलैे हामी हाम्रा कानूनी वजम्मेिारीहरूलाई िम्भीरिाका साि वलन्छौं। 
 

IDG ले प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष कुनै पवन प्रकारको घूसखोरी र भ्रष्टार्ार सहने छैन। वनदेिकहरू र िररष्ठ व्यिस्िापनहरू घूसखोरी ऐन 2010 

अन्ििचि आफ्नो दावयत्िहरू बमोवजम घुसखोरी रोक्न, वनिरानी र उन्मूलन िनच IDG भर प्रभािकारी प्रणालीहरू लािू िनच प्रविबद्ध छन् 

त्यसैले घूसखोरी रोक्न प्रभािकारी प्रणालीहरू लािू िनच सदैब प्रविबद्ध छन्।  
 

यस नीविको उद्देश्यका लावि, "िेस्रो-पक्ष" भनेको कुनै पवन व्यवक्त िा संस्िा हो जससिँ िा िपाईं IDG का लावि कामको िममा सम्पकचमा 

आउनुहुन्छ, र यसमा िास्िविक र सम्भाविि ग्राहकहरू, व्यािसावयक सम्पकच हरू, ग्राहकहरूको सन्दभचकिाच, आपूर्िचकिाच, एजेन्टहरू, 

सल्लाहकारहरू, र सरकारहरू र सािचजवनक वनकायहरू (उनका सल्लाहकारहरू, प्रविवनवधहरू र अवधकारीहरू, राजनीविज्ञहरू र राजनीविक 

दलहरू सवहि)। 
 

2. घुसखोरी भनेको के हो? 



IDG सुरक्षा २०२२ 4 

 

 

 

घूस मिरू् भरे्को अमर्वार्य रूपमा प्रदान िररएको वित्तीय िा अन्य कुरै् लाभ हो: 

• एक प्रकायच िा िविविवधको अनुवर्ि प्रदिचन प्रेररि िनच िा पुरस्कृि िनच; िा 

• जसको स्िीकृवि आफैमा कायच िा िविविवधको अनुवर्ि प्रदिचन हो। 
 

"कायच िा िविविवध" मा समािेि छ: 

• सािचजवनक प्रकृविको कुनै पवन कायच। 

• व्यापार संि जोवर्एको कुनै पवन िविविवध। 

• एक व्यवक्तको रोजिारीको िममा िररएको कुनै पवन िविविवध। 

• व्यवक्तहरूको वनकाय (कपोरेट िा असंिरठि) द्वारा िा िफच बाट िररएको कुनै पवन िविविवध। 

• कुनै पवन कायच िा िविविवध जुन असल विश्वासका साि, वनष्पक्षिाका साि िनच अपेक्षा िररएको छ िा जहाँ कुनै कायच िने 

व्यवक्त यो कायचको आधारमा विश्वासको वस्िविमा छ। 
 

कुनै कायच िा िविविवधलाई युनाइटेर् ककंिर्मसँि कुनै सम्बन्ध नभएको र युनाइटेर् ककंिर्म बावहरको देि िा के्षत्रमा प्रदिचन िररएको 

भए पवन कभर िररन्छ। 
 

"अनुवर्ि कायचसम्पादन" अवनिायच रूपमा वनष्पक्षिा, असल विश्वास िा विश्वास िा युनाइटेर् ककंिर्ममा एक उवर्ि व्यवक्तले प्रासंविक 

कायच िा िविविवधको सम्बन्धमा हुने अपेक्षाको वििेष अपेक्षाहरूको उल्लङ्घन िने प्रदिचन हो। यसको सबैभन्दा आधारभूि स्िरमा, 

अनुवर्ि कायचसम्पादनले व्यवक्तिि लाभको विर्ारलाई आवधकाररक, व्यिसाय िा अन्य िैर-व्यवक्तिि वनणचयहरूलाई प्रभाि पानच 

अनुमवि कदन्छ। 
 

घुसखोरी अपराधका उदाहरणहरू वनम्न समािेि छन्: 

• घूस प्रस्िाि (प्रत्यक्ष िा िेस्रो-पक्ष माफच ि र प्राप्तकिाच कायच िा िविविवध सञ्चालन िने व्यवक्त हो िा होइन)। 

• घुस मागे्न िा स्िीकार िने (प्रत्यक्ष रूपमा िा िेस्रो-पक्ष माफच ि र र्ाहेको फाइदा अनुरोधकिाच िा िेस्रो-पक्षको लावि हो)। 
 

विदेिी सािचजवनक अवधकारीको हैवसयिमा अवधकारीलाई आफ्नो हैवसयिमा व्यापार को प्रभाि पाने उद्देश्यले विदेिी सरकारी 

अवधकारीलाई आर्िचक िा अन्य फाइदाको प्रस्िाि िरी व्यापार िा आर्रणमा फाइदा वलन िा राखे्न उद्देश्यले घूस कदनु अको अपराध हो 

। कविपय अिस्िामा, घूस कदने िा स्िीकार िनेहरूले माि िरेको कायचसम्पादन अनुवर्ि हो भनी िाह वियो िा विश्वास िर्यो िा 

विएन भने्न कुराले अपराध स्िावपि िने उद्देश्यले फरक पादैन। 
 

IDG सँि सम्बवन्धि व्यवक्त (कमचर्ारी, एजेन्ट र IDG को िफच बाट काम िने अन्य संस्िाहरू सवहि IDG को लावि व्यिसाय िा व्यापार 

लाभ प्राप्त िनच िा कायम राख्नको लावि अन्य व्यवक्तलाई घूस कदन्छ भने IDG जस्िा व्यापाररक संस्िाले पवन अपराध िदचछ। यद्यवप, यो 

IDG को लावि यो प्रमावणि िनच को लािी एक प्रविरक्षा हो कक यसले त्यस्िा सम्बद्ध व्यवक्तहरूलाई यस्िो आर्रण िनचबाट रोक्नको 

लावि वर्जाइन िररएको पयाचप्त प्रकियाहरू वियो। यो अपराध स्िावपि िनच, सम्बवन्धि व्यवक्तलाई कारबाही िनच आिश्यक छैन। 
 

घसु प्रस्िाि िदै: उदाहरण 

िपाईंले प्रमुख खेलकुद कायचिममा सम्भाविि ग्राहकिाई  रटकटहरू प्रस्िाि िनुचहुन्छ िर विनीहरू हामीसँि व्यापार िनच सहमि हुरे् 
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सियिा । यो एक अपराध हुनेछ ककनकक िपाइँ एक व्यािसावयक र अनुबंध लाभ प्राप्त िनच प्रस्िाि िदै हुनुहुन्छ। हाम्रो लावि व्यापार 

प्राप्त िनच प्रस्िाि िररएको हुनाले हामीले अपराध िरेको पवन फेला पनच सक्छ। यो ग्राहकको लावि िपाइँको प्रस्िाि स्िीकार िनच को 

लािी एक अपराध पवन हुन सक्छ। 
 

घसु वलन:े उदाहरण 

एक आपूर्िचकिाचले िपाईंको भविजालाई जाविर कदन्छ िर यो स्पष्ट पाछच कक बदलामा विनीहरूले िपाईंले IDG मा आफ्नो प्रभाि 

प्रयोि िरी हामी विनीहरूसँि व्यापार िनच जारी राख्छौं भनेर सुवनविि िनच र्ाहन्छन्। यस्िो प्रस्िाि गरु्य एक आपूर्िचकिाच को लािी 

अपराध हो। यो प्रस्िाि स्िीकार िनुच िपाईंको लावि अपराध हुनेछ ककनकक िपाईंले व्यवक्तिि फाइदा वलनको लावि त्यसो 

िरररहनुभएको छ। 
 

एक विदेिी अवधकारी घसू: उदाहरण 

िपाईले व्यिसायको लावि विदेिी अवधकारीलाई अविररक्त भुक्तानी विनचको लावि प्रिासवनक प्रकियालाई िवि कदनको लावि व्यिस्िा 

िनुचहुन्छ जस्िै कािजािहरू विदेिमा प्रिोधन िनचका लावि। अफर आएलित्तै विदेिी सरकारी अवधकारीलाई घूस कदएको अपराध 

िागे्नछ  ककर्की यो हाम्रो लावि एक व्यापार लाभ प्राप्त िनच बनाइएको हो। हामीले पवन अपराध िरेको फेला पनच सक्छ। 
 

3. सहजीकरण भकु्तानी र कककब्याकहरू 

 

IDG ले कुनै पवन प्रकारको सहजीकरण भुक्तानी िा "कककब्याक" बनाउँदैन, र स्िीकार िदैन। यी सामान्यिया साना, सरकारी िा अधच-

सरकारी अवधकारीद्वारा वनयवमि कायचलाई सुरवक्षि िनच िा वछटो िनचका लावि िररएका अनौपर्ाररक भुक्तानीहरू हुन्। विनीहरू 

सामान्यिया यूकेमा भुक्तान िररदैर्र् िर केही अन्य न्यायक्षेत्रहरूमा सामान्य छन्। 
 

यकद िपाईंलाई IDG को िफचबाट भुक्तानी िनच भवनएको छ भने, िपाईंले सधै ँध्यान कदनुपछच कक भुक्तानी के हो र अनुरोध िररएको रकम 

प्रदान िररएको िस्िु िा सेिाहरूसँि समानुपाविक छ कक छैन। िपाईंले जवहले पवन एक रवसदको लावि सोधु्न पछच जसमा भुक्तानीको कारण 

वििरण हुन्छ। यकद िपाइँसँि भुक्तानीको सम्बन्धमा कुनै िंका, वर्न्िा िा प्रश्नहरू छन् भने, िपाइँले िपाइँको लाइन प्रबन्धकसँि यो उठाउनु 

पछच।  
 

4. दानहरू 

 

हामीले कानुनी र नैविक रूपमा परोपकारी दान मात्र िछौं। IDG को पूिच वलवखि स्िीकृवि वबना IDG को िफचबाट कुनै परोपकारी दान प्रदान 

िनुच हुँदैन।  
 

5. उपहार र आविथ्य 

 

IDG को िफचबाट िा IDG को कुनै कमचर्ारीले आफ्नो रोजिारीको िममा िा सम्बन्धमा कुनै पवन व्यवक्त िा संस्िालाई कुनै उपहार िा 

आविथ्यको प्रस्िाि, प्रािधान िा सुझाि कदन सककँदैन (िा पाठ्यिममा IDG को कुनै कमचर्ारीद्वारा स्िीकार िररएको छ। िपाईंको लाइन 

प्रबन्धकको पूिच वलवखि स्िीकृवि वबना िा विनीहरूको रोजिारको सम्बन्धमा। िपाइँको लाइन प्रबन्धकसँि IDG को िफचबाट (आफै िा एक 
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िा बढी कमचर्ारीहरू माफचि) प्रवि अिसर USD 50 को मूल्य सम्म उपहार िा आविथ्य स्िीकृि िने अवधकार छ, आिश्यकिाहरूको 

पालनाको अधीनमा (रेकर्च राख्ने सम्बन्धमा समेि)। ) यस नीविमा सेट िररएको छ। 
 

यस नीविको उद्देश्यका लावि: 

• " उपहार" ले कुनै पवन वित्तीय िा अन्य पक्ष िा फाइदाहरू समािेि िदचछ (िर यसमा सीवमि छैन) IDG को सामान्य 

सिचहरूमा सामान्य पाठ्यिम बाहेक प्रस्िाि िररएको, प्रदान िररएको िा सुझाि कदइन्छ। उपहारमा कुनै कदम र्ाल्नबाट रोकु्न पवन 

समािेि हुन सक्छ जुन सामान्यिया अको पक्षको हावन िा सम्भाविि हावनको लावि वलइन्छ, जस्िै ऋण लािू िने। 

• "आविथ्य" मा खाना, पेय पदािच, आिास िा मनोरञ्जनको प्रािधान समािेि छ (िर यसमा सीवमि छैन)। 

• "अिसर" भनेको पवछल्लो िीन मवहना वभत्र IDG को िफचबाट एउट ैव्यवक्त, संिठन िा सम्बवन्धि संस्िा िा व्यवक्तहरूको 

समूहलाई उपहार िा आविथ्य र अन्य कुनै प्रस्िािहरूको प्रस्िाि हो। 

 

अवख्ियार कदनु अवघ, IDG ले प्रस्िाविि उपहार िा आविथ्यले वनम्न आिश्यकिाहरू पूरा िरेको छ भनी जारँ् िनेछ: 

• यो उवर्ि व्यापार सम्बन्ध स्िापना, वनमाचण िा अिावर् बढाउने जस्िा िैध उद्देश्यका लावि प्रस्िाि िररएको हो। 

• यो वनयि, आिा िा अपेक्षाको साि प्रस्िाि िररएको छैन कक यसले िेस्रो-पक्षलाई कुनै कायच िा िविविवध अनुवर्ि 

रूपमा िनच प्रभाि पानच सक्छ। 

• यो पररवस्िविमा प्रस्िाविि छैन जहाँ यसको स्िीकृवि कुनै प्रकायच िा िविविवधको अनुवर्ि अभ्यासको बराबर हुनेछ। 

• यो एक विदेिी सािचजवनक अवधकारी बनाउन प्रस्िाविि छैन। 

• यसले कुनै पवन लाि ूस्िानीय कानूनको पालना िदचछ। 

• यसले निद िा निद बराबर समािेि िदैन; र 

 

- यसको मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै, यसल ेकुनै पवन प्रकायच िा िविविवधलाई अनुवर्ि रूपमा सञ्चालन िनच प्रापकलाई बाध्य, पे्रररि िा 

प्रोत्सावहि िरेको महसुस िनच सके्न जोवखम वसजचना िदैन। यो मान प्राप्तकिाच र िरपरका पररवस्िविहरूमा वनभचर िदचछ। उदाहरणका लावि, 

ठूला कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रस्िाि िररएमा त्यस्िो कुनै जोवखम नउठाउने उदार आविथ्यले सोही कम्पनीका कवनष्ठ खररद अवधकारीलाई 

प्रस्िाि िरेमा त्यस्िो जोवखम वसजचना हुन सक्छ। 

- यो खुल्ला रूपमा कदनु पछच, िोप्य रूपमा िा 'िान्िमा' होइन। 
 

िपाईंले िेस्रो पक्षहरूबाट प्राप्त िा प्रदान िररएका कुनै पवन िास्िविक िा प्रस्िाविि उपहार िा अविवि सत्कारको वििरण रेकर्च िनुचपछच। 

कृपया उपहार/आविथ्य प्राप्त र प्रदान िररएको दिाचको प्रयोि िनुचहोस ्जुन सञ्चालनको प्रत्येक देिको लावि सभचरमा सबै प्रबन्धकहरूलाई 

उपलब्ध छ। यकद िपाइँसँि सभचरमा पहुँर् छैन भने, कृपया िपाइँको पररयोजना प्रबन्धक / देि प्रबन्धकबाट फारम अनुरोध िनुचहोस्। 
 

6. के स्िीकायच छैन? 

 

यो िपाइँ (िा िपाइँको िफचबाट कोही) को लािी स्िीकायच छैन: 



IDG सुरक्षा २०२२ 3 

 

 

• यस नीवि अन्ििचि उपयुक्त अवधकार वबना उपहार िा आविथ्य प्रस्िाि िनच, प्रदान िनच, सुझाि िा स्िीकार िनच। 

• प्रस्िाविि उपहार िा आविथ्य िरपरका सबै सान्दर्भचक पररवस्िविहरूको पूणच खुलासा निरी यस नीवि अन्ििचि 

अवधकार खोज्न। 

• (यस नीवि अन्ििचि अवख्ियार प्राप्त भएको छ िा छैन) मावि उवल्लवखि आिश्यकिाहरू पूरा नभएको अिस्िामा 

उपहार िा आविथ्य प्रस्िाि, उपलब्ध िराउन, सुझाि िा स्िीकार िनच। 

• कुनै अन्य कमचर्ारीलाई कम अनुकूल व्यिहार िनच ककनभने विनीहरूले यस नीवि अन्ििचि वर्न्िा उठाएको हुर्सक्छ ;   

• यस नीविको उल्लङ्घन िने कुनै पवन अन्य िविविवधमा संलग्न हुन। 

 

7. िपाईंको वजम्मेिारीहरू 

 

िपाईंले यो नीवि पढ्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ र पालना िनुचहुन्छ भनेर सुवनविि िनुचपछच। 
 

घुसखोरी र भ्रष्टार्ारका अन्य प्रकारहरूको रोकिाम, पत्ता लिाउने र ररपोटच िने IDG को वनयन्त्रणमा िा IDG सिँको सहकायचमा IDG को 

लावि काम िने सबैको वजम्मेिारी हो। यकद िपाईं IDG को िफचबाट कुनै एजेन्सीहरू, व्यािसावयक सेिाहरू िा अस्िायी एजेन्सी 

कमचर्ारीहरूलाई संलग्न िराउनमा संलग्न हुनुहुन्छ भने, िपाईंले यो नीवि विनीहरूको ध्यानमा ल्याउनु पछच।  
 

यकद िपाइँसँि विश्वास िने कारण छ िा यो नीविको उल्लङ्घन भएको हुन सक्छ, िा भविष्यमा हुन सक्छ भन्ने िंका छ भने िपाईले आफ्नो 

लाइन प्रबन्धकलाई सकेसम्म र्ाँर्ो सूवर्ि िनुचपछच। घुसखोरी िा भ्रष्टार्ारलाई संकेि िने 'रािो झण्र्ा' संलग्न अनुसूर्ीमा रावखएको छ। 
 

यो नीवि उल्लङ्घन िने कुनै पवन कमचर्ारीले अनुिासनात्मक कारबाहीको सामना िनेछ, जसल ेघोर दरुार्ारको लावि बखाचस्ि िनच सक्छ। 

IDG ले यो नीवि उल्लङ्घन िरेमा अन्य कामदारहरू िा िेस्रो पक्षहरूसँि कुनै पवन सम्झौिा सम्बन्ध समाप्त िने अवधकार सुरवक्षि िदचछ। 
 

8. रेकर्च राख्ने 
 

हाम्रा कानुनी दावयत्िहरूको पालना िनच, यो आिश्यक छ कक IDG ल ेउवर्ि वित्तीय रेकर्च रखर्ा जरुरी छ र िेस्रो पक्षहरूलाई भुक्तानी 

िनचको लावि व्यािसावयक कारणको प्रमाण कदन उपयुक्त आन्िररक वनयन्त्रणहरू प्रर्ाप्त छ  

कायाचलय प्रबन्धकले आविथ्य िा IDG को िफचबाट प्रस्िाविि िा स्िीकार िररएका उपहारहरू (आफनो िा एक िा बढी कमचर्ारीहरू माफचि) 

को सम्बन्धमा प्रदान िररएका सबै अवधकारहरूको केन्रीय वलवखि रेकर्च राख्ने र राख्नेछन्। 
 

िपाईंले आविथ्यिा, उपहार िा िेस्रो पक्षहरूलाई खर्च िररएका खर्चहरू सम्बन्धी सबै खर्च दािीहरू हाम्रो खर्च नीवि अनुसार पेि िररएको 

सुवनविि िनुचपदचछ र वििेष रूपमा खर्चको कारण रेकर्च परे्छ   

सबै खािाहरू, बीजकहरू, ज्ञापनहरू र अन्य कािजािहरू र ग्राहकहरू, आपूर्िचकिाचहरू र व्यापार सम्पकच हरू जस्िा िेस्रो पक्षहरूसँिको 

कारोबारसँि सम्बवन्धि अवभलेखहरू, सही र पूणच रूपमा ियार र ममचि िनुचपछच। अनुवर्ि भुक्तानीहरू सहज बनाउन िा लुकाउन कुनै पवन 

खािाहरू अफ-रेकर्च राख्नु हुँदैन। 
 

9. वर्न्िा कसरी उठाउन े
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िपाईंलाई सकेसम्म र्ाँर्ो कुनै पवन मुद्दा िा कदार्ारको िंकाको बारेमा वर्न्िा व्यक्त िनच प्रोत्सावहि िररन्छ। यकद िपाइँ वनविि हुनुहुन्न कक 

कुनै वििेष कायचले घूसखोरी िा भ्रष्टार्ार िठन िदचछ, िा िपाइँसँि कुनै अन्य प्रश्नहरू छन् भने, यो िपाइँको लाइन प्रबन्धक संि उठाउनु पछच। 

IDG वहहसलब्लोइङ नीवि (सभचरमा र www.idg-security.com मा िेबसाइटमा फेला परेको) मा सेट िररएको प्रकिया अनुसरण िरेर 

वर्न्िाहरू ररपोटच िनुचपछच।  
 

यकद िपाईलाई िेस्रो पक्षले घूस प्रस्िाि िरेको छ भन्ने विश्वास छ, त्यसलाई बनाउन भवनएको छ, भविष्यमा यस्िो हुन सक्छ भन्ने िंका छ, 

िा िपाई पीवर्ि हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास िनुचहुन्छ भने िपाईले आफ्नो लाइन प्रबन्धकलाई सकेसम्म र्ाँर्ो भन्न ुमहत्त्िपूणच छ की िपाई भ्रष्ट 

िविविवधको सम्भामबि सीकर हुरु्वएको छ  
 

10. संरक्षण 

 

घूस वलन िा प्रस्िाि िनच इन्कार िने िा अरूको िल्िीबारे वर्न्िा व्यक्त िने िा ररपोटच िने कमचर्ारीहरू र अन्य कामदारहरू कवहलेकाहीं 

सम्भाविि नविजाहरूको बारेमा वर्वन्िि. यकद विनीहरूले राम्रो विश्वासमा िंकास्पद घुसखोरी ररपोटच िरे िापवन, अनुसन्धान पवछ, कुनै 

घुसखोरी र्भएको प्रिामिि भएको खंद्दिा पर्ी सबै कमचर्ारीहरूले IDG को समिचन प्राप्त िनेछन् । 
 

घूसखोरी िा भ्रष्टार्ारमा भाि वलन अस्िीकार िदाच िा उनीहरूले िास्िविक िा सम्भाविि घूसखोरी िा अन्य भ्रष्टार्ार अपराध िरेको िा 

हुनसके्न आिंकालाई असल विश्वासका साि ररपोटच िरेको कारणले कसैलाई पवन हावनकारक व्यिहार नहोस् भन्ने कुरा सुवनविि िनच हामी 

प्रविबद्ध छौं। । हावनकारक उपर्ारमा अनुिासनात्मक कारबाही, बखाचस्ि, धम्की िा वर्न्िा उठाउनेसँि सम्बवन्धि अन्य प्रविकूल व्यिहार 

समािेि हुन्छ। यकद िपाइँ विश्वास िनुचहुन्छ कक िपाइँले यस्िो कुनै उपर्ार भोग्न ुभएको छ भने, िपाइँ िुरुन्िै िपाइँको लाइन प्रबन्धकलाई 

सूवर्ि िनुचपछच। यकद यो मुद्दा समाधान भएन भने, िपाईंले हाम्रो िुनासो प्रकिया प्रयोि िरेर यसलाई औपर्ाररक रूपमा उठाउनु पछच।  
 

11. प्रविक्षण र संर्ार 

 

यस नीविमा प्रविक्षणले सबै नयाँ कमचर्ारीहरूको लावि समािेिी प्रकियाको अंि बनाउँछ। सबै विद्यमान कमचर्ारीहरूले यो नीवि कसरी 

कायाचन्ियन िने र पालना िने भन्ने बारे सान्दर्भचक प्रविक्षण प्राप्त िनेछन्।  
 

घूसखोरी र भ्रष्टार्ारप्रविको हाम्रो िून्य-सवहष्णुिाको दवृष्टकोण सबै आपूर्िचकिाच, ठेकेदार र व्यापार साझेदारहरूलाई विनीहरूसँिको हाम्रो 

व्यापार सम्बन्धको सुरुमा र त्यसपवछ उपयुक्त भएमा सूवर्ि िररनुपछच।  
 

12. अनुिमन र समीक्षा 
 

यस नीविको उपयुक्तिा, पयाचप्तिा र प्रभािकाररिालाई ध्यानमा राखी वनयवमि रूपमा यस नीविको प्रभािकाररिाको अनुिमन र 

कायाचन्ियनको समीक्षा िने वजम्मेिारी िोककएको वनदेिकको हुनेछ। पवहर्ान र स्िीकार िररएका कुनै पवन सुधारहरू सकेसम्म र्ाँर्ो 

िररनेछ।   

http://www.idg-security.com/
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घुसखोरी विरोधी नीविको अनुसूर्ी 
 

सम्भाविि जोवखम संकेिकहरू: 'रािो झण्र्ा' 
 

वनम्न सम्भाविि 'रािो झण्र्ाहरू' को सूर्ी हो जुन िपाईं IDG का लावि काम िने िममा उत्पन्न हुन सक्छ र जसले 

घुसखोरी र भ्रष्टार्ार विरोधी कानून अन्ििचि वर्न्िाहरू खर्ा िनच सक्छ। सूर्ी पूणच हुनको लावि होइन र केिल वर्त्रण 

उद्देश्यका लावि हो। 
 

यकद िपाईंले हाम्रो लावि काम िदाच यी मध्ये कुनै पवन रािो झण्र्ाहरू भेट्नुभयो भने, िपाईंले विनीहरूलाई आफ्नो 

लाइन प्रबन्धकलाई िुरुन्िै ररपोटच िनुचपछच। 
 

• िपाईलाई िाहा छ कक िेस्रो-पक्ष अनुवर्ि व्यापार अभ्यासहरूमा संलग्न भएको छ, िा संलग्न भएको आरोप 

लिाइएको छ। 

• िपाईंले िाहा पाउनुभयो कक िेस्रो-पक्षले घूस विनचको लावि प्रविष्ठा छ, िा उनीहरूलाई घुस कदनु पछच, िा 

विदेिी सरकारी अवधकारीहरूसँि "वििेष सम्बन्ध" भएको प्रविष्ठा छ। 

• िेस्रो-पक्षले IDG सँि सम्झौिामा साइन अप िनच प्रविबद्ध हुनु अवघ आयोि िा िुल्क व्यिस्िाको सुझाि कदन्छ  

• िेस्रो-पक्षले निदमा भुक्तानी अनुरोध िदचछ र / िा औपर्ाररक आयोि िा िुल्क सम्झौिामा हस्िाक्षर िनच 

अस्िीकार िदचछ, िा िररएको भुक्तानीको लावि इनभ्िाइस िा रवसद प्रदान िनच 

• िेस्रो-पक्षको अनुरोध जुन िेस्रो पक्ष बस्ने िा व्यिसाय सञ्चालन िने देि िा भौिोवलक स्िानमा भुक्तानी िररन्छ। 

• िेस्रो-पक्षले सेिालाई "सुविधा कदन" अप्रत्याविि अविररक्त िुल्क िा आयोि अनुरोध िदचछ 

• िेस्रो-पक्षको माि िा IDG सँि व्यापार सुरु िा जारी राखु्न अवघ मनोरञ्जन िा उपहारहरू सुझाि कदन्छ। 

• कानूनी उल्लङ्घनहरूलाई "बेिास्िा" िनचको लावि भुक्तानी िा अनुग्रह कदन िा प्राप्त िररनुपछच भने्न िेस्रो-पक्ष 

अनुरोध 

• िेस्रो-पक्षको अनुरोध जुन िपाईंले सािी िा नािेदारलाई रोजिारी िा अन्य फाइदाहरू प्रदान िनुचहुन्छ भने्न 

संकेि िा वनवहिािचको साि यो िपाईंको समयको लायक हुन सक्छ। 

• िपाईंले िेस्रो-पक्षबाट एउटा इनभ्िाइस प्राप्त िनुचहुन्छ जुन सामान्य रूपमा त्यो पक्षले प्रयोि िने मानक 

फारमभन्दा फरक देवखन्छ। 

• िेस्रो-पक्षले साइर् अक्षरहरूको प्रयोिमा जोर् कदन्छ िा वलवखि रूपमा सहमि भएका सिचहरू राख्न अस्िीकार 

िदचछ 

• िपाईंले देखु्नहुन्छ कक IDG लाई कवमिन िा िुल्क भुक्तानीको लावि इनभ्िाइस िररएको छ जुन सेिा प्रदान 

िररएको भवनएको छ। 

• िेस्रो-पक्ष अनुरोध िा एक एजेन्ट, मध्यस्ि, परामिचदािा, वििरक िा आपूर्िचकिाचको प्रयोि आिश्यक छ जुन 

सामान्यिया IDG द्वारा प्रयोि िररएको िा िाहा छैन। 
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• िपाईंलाई असामान्य रूपमा उदार उपहार िा िेस्रो-पक्षद्वारा असामान्य रूपमा भव्य आविथ्य प्रस्िाि िररएको 

छ। 
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