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दासत्व र मानि बेचवबखन विरुद्धको नीवि 

 

1. स्कोप 

यो नीवि यूकेको आधुवनक दासत्व ऐन २०१५ को IDG अनुपािनको िावग गाइि हो। यो कमडचारी, ठेकेदार, र अन्य व्यापार 

साझेदारहरूमा िागू हुन्छ, र व्यापार िा हाम्रो आपूविड शृङ्खिाहरूमा दासत्व र मानि बेचवबखनिाई सम्बोधन गनडका िावग 

गररएका उपायहरूको बारेमा मागडदर्डन गर्दछ  

 

2. नीवि कथन 

आधुवनक दासत्व एक अपराध र मौविक मानि अवधकारको उल्लङ्घन हो। यसिे विविन्न रूपहरू विन्छ, जसै्त दासत्व, दासिा, 

जबरजस्ती र अवनिायड श्रम र मानि बेचवबखन, जसले  अको व्यक्तिद्वारा व्यक्तिको स्विन्त्रिाको हरण गर्द तथा व्यक्तिगि िा 

व्यािसावयक िािको िावग र्ोषण गर्दछ । हामी हाम्रा सबै व्यापाररक कारोबार र सम्बन्धहरूमा नैविकिा र वनष्ठाका साथ कायड 

गनड र आधुवनक दासत्व हाम्रो आफ्नै व्यिसाय िा हाम्रो कुनै पवन आपूविड श्ररंखिाहरूमा किै पवन िइरहेको छैन िनेर सुवनविि 

गनड प्रिािकारी प्रणािी र वनयन्त्रणहरू िागू गनड र गराउर् प्रविबद्ध छौ।ं 

 

हामी युनाइटेि वकंगिमको आधुवनक दासत्व ऐन 2015 अन्तगडि हाम्रो आफ्नै व्यिसायमा र हाम्रो आपूविड शृङ्खिाहरूमा 

आधुवनक दासत्वको सामना गने हाम्रो दृविकोणमा पारदवर्डिा छ िनी सुवनविि गनड पवन प्रविबद्ध छौ।ं हामी हाम्रा सबै 

ठेकेदारहरू, आपूविडकिाडहरू र अन्य व्यापार साझेदारहरूबाट समान उच्च मापदण्डहरूको अपेक्षा गछौं, र हाम्रो अनुबंध 

प्रवियाहरूको एक िागको रूपमा, हामीिे जबरजस्ती, अवनिायड िा बेचवबखन गररएको श्रम, िा दासत्व िा दासत्वमा राक्तखएको 

जो कोहीको प्रयोग विरुद्ध  चाहे ियस्क िा बच्चाहरू होस , विरे्ष वनषेधहरू समािेर् गदडछौ र हामी आर्ा गछौं वक हाम्रा 

आपूविडकिाडहरूिे आफूिाई उही उच्च मापदण्डहरूमा राखे्नछन्। 

 

यो नीवि सबै िहका कमडचारीहरू, वनदेर्कहरू, प्रबन्धकहरू, एजेन्सीका कमडचारीहरू, सेकेने्डि कामदारहरू, 

स्वयंसेिकहरू, इन्टनडहरू, एजेन्टहरू, ठेकेदारहरू, बाह्य परामर्डदािाहरू, िेस्रो-पक्ष प्रविवनवधहरू, र व्यापार साझेदारहरू 

मा समार् लागु हुरे्छ । 

 

यो नीवि कुनै पवन कमडचारीको सम्झौिाको अंर् बनै्दन र हामी यसिाई कुनै पवन समयमा पररमाजडन गनड सकछौ।ं 

 

3. नीविको िावग वजमे्मिारी 

यस नीवििे हाम्रा कानुनी र नैविक दावयत्वहरूको पािना गछड  र हाम्रो वनयन्त्रणमा रहेका सबैिे यसको पािना गदडछन् िने्न 

सुवनविि गने समग्र वजमे्मिारी बोिड अफ िाइरेक्टरको छ। 

 

मुख्य सञ्चािन अवधकारी (सीओओ) को यस नीवििाई कायाडन्वयन गने, यसको प्रयोग र प्रिािकाररिाको अनुगमन गने, यसका 
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बारेमा कुनै पवन प्रश्नहरूको समाधान गने, र आधुवनक दासत्वको सामना गनड प्रिािकारी छ िनी सुवनविि गनड आन्तररक वनयन्त्रण 

प्रणािी र प्रवियाहरूको िेखा परीक्षण गने प्राथवमक र दैवनक वजमे्मिारी रहरे्छ  । 

 

सबै िहका व्यिस्थापनहरू उनीहरूिाई ररपोटड गनेहरूिे यो नीवि बुझ्छन् र त्यसको पािना गछड न् र यसबारे पयाडप्त र वनयवमि 

प्रवर्क्षण र आपूविड शृङ्खिाहरूमा आधुवनक दासत्वको समस्या र खिराहरू, सुवनविि गनड वजमे्मिार छन्। 

 

यस कागजािमा के समािेर् छ िने्न बारे वटप्पणीहरू, सुझािहरू, र प्रश्नहरूिाई प्रोत्सावहि गररन्छ र COO िाई सम्बोधन 

गनुडपछड । 

 

4. नीवि संग अनुपािन 

सबै IDG कमडचारीहरूिे यो नीवि पढेका, बुझेका र पािना को सुवनविि गनुडपछड । 
 

हाम्रो व्यिसाय िा आपूविड श्ररंखिाको कुनै पवन िागमा काम गने सबैको आधुवनक दासत्वको रोकथाम, पत्ता िगाउने र ररपोटड 

गने वजमे्मिारी हो। िपाईंिे यस नीविको उल्लङ्घन गनड िा सुझाि वदन सके्न कुनै पवन गविविवधबाट बच्न आिश्यक छ। 

 

यवद िपाइँ विश्वास गनुडहुन्छ िा यस नीविसँग द्वन्द्व िएको छ िा िविष्यमा हुन सकछ िने्न रं्का गनुडहुन्छ िने िपाइँिे िपाइँको 

प्रबन्धकिाई सकेसम्म चाँिो सूवचि गनुडपछड । हाम्रो व्यिसायको कुनै पवन िाग िा कुनै पवन आपूविडकिाड िहको आपूविड 

शृङ्खिाहरूमा कुनै पवन मुद्दा िा आधुवनक दासत्वको रं्काको बारेमा चाँिो िन्दा चाँिो सम्भाविि चरणमा वचन्ता व्यि गनड 

िपाईंिाई प्रोत्साहन गररन्छ। 

 

यवद िपाइँ विश्वास गनुडहुन्छ की  यो नीविको उल्लङ्घन िएको छ िा यो हुन सकछ िने्न रं्का भये , िपाइँिे िपाइँको प्रबन्धकिाई 

सूवचि गनुड पछड  िा हाम्रो क्तिसिब्लोइङ नीवि अनुसार सकेसम्म चाँिो ररपोटड गनुडपछड  (साइट म्यानुअि र IDG सुरक्षा 

िेबसाइटमा पाइन्छ)। िपाईंिे ध्यान वदनुपछड  वक स्थानीय कामदारहरूको कल्याण र सुरक्षािाई प्राथवमकिाको रूपमा, हामीिे 

हाम्रा आपूविडकिाडहरूिाई उनीहरूको आफ्नै व्यिसाय र आपूविड शृङ्खिाहरूमा जबरजस्ती िा र्ोषणकारी कायड अभ्यासहरू 

सम्बोधन गनड जहाँ उपयुि हुन्छ मद्दि गनड वनदेर्न वदन सकछौ।ं 

 

यवद िपाइँ कुनै विरे्ष कायड, सामान्य रूपमा कामदारहरूसँगको व्यिहार, िा हाम्रो आपूविड शृङ्खिाको कुनै पवन िह वित्रको 

उनीहरूको काम गने अिस्थािे आधुवनक दासत्वको विविन्न रूपहरू मधे्य कुनै पवन गठन गछड  वक गदैन िने्न बारे वनविि 

हुनुहुन्न िने, यसिाई िपाइँको प्रबन्धकसँग उठाउनुहोस्। 

 

हामी खुिापनिाई प्रोत्सावहि गने िक्ष्य राखछौ ंर यो नीवि अन्तगडि असि विश्वासका साथ साँचो सरोकारहरू उठाउने जो 

कोहीिाई पवन सरोकारहरू गल्ती ठहररयेिापवन समथडन गनेछौ,ं । हामी यो सुवनविि गनड प्रविबद्ध छौ ंवक हाम्रो आफ्नै 

व्यिसायको कुनै पवन िागमा िा हाम्रो आपूविड शृङ्खिाहरूको कुनै पवन िागमा जुनसुकै रूपको आधुवनक दासत्व िइरहेको 
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छ िा हुन सकछ िने्न रं्कािाई राम्रो विश्वासका साथ ररपोटड गदाड कसैिाई पवन हावनकारक व्यिहार नहोस्। हावनकारक 

उपचारमा खारेजी, अनुर्ासनात्मक कारबाही, धम्की िा वचन्ता उठाउनेसँग सम्बक्तन्धि अन्य प्रविकूि व्यिहार समािेर् हुन्छ। 

यवद िपाईंिाई विश्वास छ वक िपाईंिे त्यस्तो कुनै उपचार िोगु्न िएको छ िने, िपाईंिे आफ्नो प्रबन्धकिाई िुरुनै्त सूवचि 

गनुडपछड । यवद यो कुराको समाधान िएन, र िपाईं एक कमडचारी हुनुहुन्छ िने, िपाईंिे यसिाई औपचाररक रूपमा हाम्रो गुनासो 

प्रविया (साइट म्यानुअि र IDG सुरक्षा िेबसाइटमा राक्तखएको) प्रयोग गरेर उठाउनु पछड । 

5. यस नीविको सञ्चार र जागरूकिा 

यस नीविमा िाविम, र हाम्रो व्यिसायिे यसको आपूविड शृङ्खिाहरूमा आधुवनक दासत्वबाट सामना गने जोक्तखममा, हाम्रो 

िावग काम गने सबै व्यक्तिहरूको िावग समािेर्ी प्रवियाको एक िाग बनाउँछ, र आिश्यक अनुसार वनयवमि प्रवर्क्षण प्रदान 

गररनेछ। 

 

हाम्रो व्यिसाय र आपूविड शृङ्खिाहरूमा आधुवनक दासत्वको खिरािाई सम्बोधन गने हाम्रो प्रविबद्धिा सबै आपूविडकिाडहरू, 

ठेकेदारहरू र व्यापार साझेदारहरूिाई विनीहरूसँगको हाम्रो व्यापार सम्बन्धको सुरुमा सूवचि गररनु पछड  र त्यसपवछ उपयुि 

रूपमा सुदृढ गररनुपछड । 

 

6. यस नीविको उल्लङ्घनहरू 

यस नीविको उल्लङ्घन गने कुनै पवन कमडचारीिे अनुर्ासनात्मक कारबाहीको सामना गनेछ, जसको पररणाम दुव्यडिहार िा घोर 

दुराचारको िावग बखाडस्त हुन सकछ। 

 

यवद हाम्रो िफड बाट काम गने अन्य व्यक्ति र संस्थाहरूसँगले यो नीवि उल्लङ्घन गरेमा हामी हाम्रो सम्बन्ध समाप्त गनड सकछौ।ं 


