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1.0  उदे्दश्य 

 

 यस नीतिको उदे्दश्य Dufu टेक्नोलोजी कर्पोरेशन बर्हाडको (“DUFU”, “र्हमी” वह “कम्पनी”) 

महनव अतिकहरकह दृतिकोणर्रू स्थहतर्पि गनना र्ो। यो महनव अतिकहरको तवश्वव्यहर्पी घोषणह, व्यहर्पहर 

र महनव अतिकहरमह संयनक्त रहिर  संघको महगादशाक तसद्धहन्तर्रू, र कहयास्थलमह मौतलक 

तसद्धहन्तर्रू र अतिकहरर्रूमह अन्तरहातिर य श्रम संगठनको घोषणहमह आिहररि छ। 

 

Dufu मह, र्हमी महनव अतिकहरको सम्महन गछौं र तवश्वहस गछौं तक सबै महतनसर्रूलहई सम्महन र 

सम्महनकह सहथ व्यवर्हर गननार्पछा । र्हमी र्हम्रो व्यवसहय, सञ्चहलन, आरू्पतिा शृङ्खलह र र्हमीले 

सञ्चहलन गने समनदहयर्रूमह महनवअतिकहर दनरुर्पयोगको र्पतर्चहन, नू्यनीकरण र रोकथहम गना 

प्रतिबद्ध छौ।ं 

 
 

 २.०   स्कोर्प 

 

यस नीतिले र्हम्रह कमाचहरीर्रूलहई महनव अतिकहरको सम्महन गने डनफन को प्रतिबद्धिहको एक 

तसंर्हवलोकन प्रदहन गदाछ। यसको उदे्दश्य Dufu मह सबै िर्कह कमाचहरीर्रूलहई र्हम्रो 

मूल्यमहन्यिह, तनयम र अरे्पक्षहर्रू अननरूर्प कहया गना सक्षम र्पहनना र्ो। 

 

यो नीति र्हम्रो िफा बहट कहम गने आरू्पतिाकिहा, एजेन्ट र उर्प-ठेकेदहरर्रू सतर्ि कम्पनीको प्रत्यक्ष 

तनयन्त्रण तित्रकह सबै कहयार्रूमह लहगू हुन्छ र र्हमी र्हम्रो आरू्पतिा श्ररंखलहमह नीतिलहई उतचि रूर्पमह 

कहयहान्वयन गने तदशहमह कहम गनेछौ।ं 

 
 

2.0 नीधर् कथन 

 

र्हम्रो तलखखि नीतिको उदे्दश्य र्रु  : 

i) लहगू कहनूनर्रूको अननर्पहलनमह रोजगहर अभ्यहसको उच्चिम स्तर प्रहप्त गननार्ोस् ; 

ii) रोजगहरीमह समहन अवसरको संस्कर ति र तसद्धहन्तलहई समथान गने ; र 

iii) कहम गने वहिहवरण तसजानह गननार्ोस् जर्हाँ र्हम्रो टोलीकह प्रते्यक सदस्यलहई प्रतिशोि, िम्की 

वह उत्पीडनको डर तबनह तनष्पक्ष व्यवर्हर गररन्छ। 

 
 

३.० धसद्धान्तहरू 

 

र्हमी र्हम्रो प्रतिबद्धिहद्वहरह तनदेतशि र शहतसि छौ:ं 
 

स्वर्न्त्र रूर्पमा रोजेको रोजगारी: र्हमी जबरजस्ती, बन्धक (ऋण बन्धन सतर्ि), सम्झौिह 

वह अनैखिक जेल श्रम प्रयोग गदैनौ।ं न ि, िम्की, जबरजस्ती वह िोखहिडीको महध्यमबहट दहसत्व 

वह ओसहरर्पसहरको महध्यमबहट र्हम्रो लहतग कहम गने व्यखक्तर्रूको शोषण गदैनौ।ं Dufu मह, र्हम्रो 

रोजगहरीकह सिार्रू सै्वखिक छन् र कहमदहरर्रू कन नै र्पतन समय छोड्न वह उनीर्रूको श्रम 

सम्झौिहकह सिार्रू अन्तगाि उतचि सूचनहमह आफ्नो रोजगहरी समहप्त गना स्विन्त्र छन्।
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युवा कायाकर्ाा: बहल श्रमलहई व्यहवसहतयक प्रतियहको कन नै र्पतन चरणमह प्रयोग गनना 

हुाँदैन तकनिने र्हमी स्थहनीय र अन्तरहातिर य तनयमर्रूद्वहरह लगहइएको बहल श्रमको रोजगहरीमह तवतिन्न 

प्रतिबन्धर्रूको कडहईकह सहथ र्पहलनह गछौं। 

 

काम गने समय:  कहयार्प्तहर्रू स्थहनीय कहनून द्वहरह तनिहाररि अतिकिम िन्दह बढी 

हुनन हुाँदैन। र्हमी आर्पिकहलीन वह असहमहन्य र्पररखस्थतिर्रूमह बहरे्क ओिरटहइम सतर्ि उतचि कहम गने 

घण्टहलहई प्रोत्सहर्न गछौं। यद्यतर्प, ओिरटहइम सै्वखिक र्ो र कमाचहरीर्रूलहई वैिहतनक आदेश अननसहर 

िनक्तहनी गररन्छ। 

 

ज्याला र लाभहरू: कमाचहरीर्रूलहई तदइने क्षतिरू्पतिा र लहिर्रूले नू्यनिम ज्यहलह, 

ओिरटहइम घण्टह र कहनननी रूर्पमह अतनवहया लहिर्रू सम्बन्धी सबै लहगू हुने ज्यहलह कहनूनर्रूको र्पहलनह 

गननार्पछा । र्हमी अननशहसनहत्मक उर्पहयको रूर्पमह ज्यहलह कटौिी लहगू गदैनौ।ं 

 

मानवीय उर्पचार:  र्हम्रो संगठनिरर, र्हमीले कन नै र्पतन यौन उत्पीडन, यौन दनव्यावर्हर, 

शहरीररक दण्ड, महनतसक वह शहरीररक जबरजस्ती वह कहमदहरर्रूको मौखखक दनव्यावर्हर सतर्ि कन नै कठोर 

र अमहनवीय व्यवर्हरको संस्कर ति इमे्बड गरेकह छौ;ं न ि यस्तो कन नै उर्पचहर को खिरह छ। 

 

 गैर-भेदभाव Dufu ले उत्पीडन र गैरकहनूनी िेदिहव रतर्ि कहयाबललहई अाँगहलेको 

छ जसै्त जहति, रंग, उमेर, तलङ्ग, यौन झनकहव, जहिीय, अर्पहङ्गिह, गिहावस्थह, िमा, रहजनैतिक आबद्धिह, संघ 

सदस्यिह वह वैवहतर्क खस्थति ििी र रोजगहरी प्रथहर्रू जसै्त र्पदोन्नति, र्पनरस्कहर, र प्रतशक्षणमह र्पहुाँच। 

कहमदहर र र्पहररश्रतमक कहयासम्पहदन, योग्यिह र अननिव जस्तह कहम सम्बन्धी कहरकर्रूको सन्दिामह 

तनिहारण गररन्छ। थर्प रूर्पमह, कमाचहरीर्रूलहई िेदिहवरू्पणा िररकहमह प्रयोग गना सतकने तचतकत्सह 

र्परीक्षणर्रूको अिीनमह छैन। कमाचहरीर्रूलहई उनीर्रूको िहतमाक दहतयत्वर्रू रू्परह गना अननमति तदन 

ठहउाँ , समय र लतचलोर्पन प्रदहन गना थर्प कदमर्रू चहलेर र्हमी प्रते्यक व्यखक्तको तवश्वहसलहई बनझ्दछौ ंर 

सम्महन गछौं िनेर र्हमी कहमदहरर्रूलहई तिनीर्रूको जहि र िमालहई बेवहस्तह गदै िहतमाक अभ्यहसर्रू 

समहयोजन गछौं। 

 

 संघको स्वर्न्त्रर्ा र्हमी स्थहनीय कहनून बमोतजम कहमदहरर्रूको स्विन्त्र 

रूर्पमह संगि गने, प्रतितनतित्व खोजे्न र श्रतमक र्पररषदर्रूमह सहमेल हुने अतिकहरको सम्महन गछौं। र्हमी 

कहमदहर र व्यवस्थहर्पन बीच खनलह संचहर र प्रत्यक्ष संलग्निह अर्पनहउछौ ं तकनिने र्हमी तवश्वहस गछौं तक 

तिनीर्रू कहयास्थल र क्षतिरू्पतिा समस्यहर्रू समहिहन गने सबैिन्दह प्रिहवकहरी िररकह हुन्। 

कमाचहरीर्रूलहई बदलह, िम्की वह उत्पीडनको डर तबनह कहमको अवस्थह र व्यवस्थहर्पन अभ्यहसर्रू 

सम्बन्धी व्यवस्थहर्पनसाँग कन रहकहनी गना र गननहसोर्रू सहझह गनाकह लहतग र्हम्रह ढोकहर्रू सिैं खनलह छन्। 

 

सुरधिर् र सुरधिर् कायास्थल र्हमी रे्पशहगि सनरक्षह र आर्पिकहलीन ियहरी महफा ि 

व्यहवसहतयक चोटर्पटक र रोगको घटनहलहई कम गरेर सनरतक्षि र उत्पहदक कहयास्थल कहयम गना समतर्पाि 

छौ।ं 

 

इन्टना कायाक्रम र्हमी कलेज/र्पोतलटेखक्नक/तवश्वतवद्यहलयकह तवद्यहथीर्रूलहई इन्टनातशर्प 

अवसरर्रू प्रदहन गदाछौ।ं यस कहयािमले इन्टनार्रूलहई र्पयावेतक्षि व्यहवर्हररक तवकहसबहट गनज्रने र 

उनीर्रूको तशक्षहको प्रशंसह गने वहस्ततवक-तवश्व प्रयोगहत्मक तशक्षह प्रहप्त गने अवसर प्रदहन गदाछ। जे र्ोस्, 

डनफन ले इन्टना कहयािमको महर्पदण्ड रू्परह गने बहरे्क अन्य तवद्यहथी कहमदहरर्रूलहई कहममह रहख्दैन।
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गोर्पनीयर्ा/डेटा संरिण र्हमी र्हम्रह कमाचहरीर्रूको व्यखक्तगि जहनकहरीको 

गोर्पनीयिहको सम्महन गछौं र सबै व्यखक्तगि डेटहलहई रू्पणािहकह सहथ व्यवर्हर गछौं। 

 

सामुदाधयक अधिकार र्हमी स्थहनीय समनदहय र आतदवहसी जनजहतिको कहनननी र 

र्परम्परहगि अतिकहरलहई महन्यिह र सम्महन गछौं, सहथै शरणहथी र तवतिन्न क्षमिह िएकह 

व्यखक्तर्रू लगहयि सीमहन्तकर ि समूर्र्रूको आिहरिूि महनवअतिकहरको संरक्षण गना 

आवश्यक छ। र्हमी वतञ्चि र्परष्ठिूतमकह, कमजोर सहमहतजक रै्तसयि िएकह र और्पचहररक तशक्षह 

र योग्यिह निएकहर्रू लगहयि नू्यन-तवशेषहतिकहर प्रहप्त समूर्र्रूको रोजगहरीलहई उतचि 

रूर्पमह व्यवर्हर र मूल्यहङ्कन गछौं। 
 

बाल अधिकार र्हमी बहलबहतलकहको अतिकहरको सम्महन गछौं र सम्भव 

िएसम्म तिनीर्रूलहई संरक्षण, संरक्षण र प्रवद्धान गना खोजछौ।ं Dufu ले बहलबहतलकहको 

अतिकहरको सम्महन र समथान गना उर्पयनक्त संस्थहर्रूसाँग कहम गरेर तशक्षह र सूचनहमह 

बहलबहतलकहको र्पहुाँचलहई समथान गने लक्ष्य रहखेको छ जनन व्यवसहयको िूतमकहसाँग सनसंगि छ 

र कम्पनीको मूल मूल्यर्रूलहई प्रतितबखम्बि गदाछ। 
 

3.0 मानव अधिकारको सम्मान सुधनधिर् गना र्पयावेिण धजमे्मवारी र स्रोर्हरू 

 

 सबै Dufu कमाचहरीर्रू र व्यहर्पहर सहझेदहरर्रू यो नीति र्पढ्न, बनझ्न र र्पहलनह गना व्यखक्तगि 

रूर्पमह तजमे्मवहर छन्। प्रते्यक कमाचहरी यस नीति अननसहर कहम गना तजमे्मवहर छ। प्रते्यक टोली 

सदस्यको यस नीतिमह र्पहुाँच छ िनी सनतनतिि गना तविहग प्रबन्धकर्रू तजमे्मवहर छन्। प्रते्यक Dufu 

व्यवसहतयक कहया महनव अतिकहर र यस नीतिकह तसद्धहन्तर्रूको उल्लङ्घन गने गतितवतिर्रू रोक्न 

तजमे्मवहर छ। 

 

कम्पनीको महनव अतिकहर नीतिकह तसद्धहन्तर्रू िदननसहर लहगू िएको सनतनतिि गनाको लहतग महनव 

संसहिन तविहगले दैतनक गतितवतिर्रूको लहतग तजमे्मवहर हुनेछ। जोखखम व्यवस्थहर्पन र तदगोर्पन 

सतमतिले EHS प्रबन्धकको सर्योगमह र्पयहाप्त स्रोिर्रू तवतनयोजन गररएको सनतनतिि गनेछ र 

तनयतमि रूर्पमह यस नीतिको र्पयहाप्तिहको समीक्षह गनेछ र समय-समयमह बोडालहई प्रस्तहतवि 

र्पररविानर्रू तसफहररस गना सक्छ तकनिने यो उत्तम प्रतितबखम्बि गना उर्पयनक्त लहग्छ। अभ्यहसर्रू 

र नयहाँ कहनननी वह तनयहमक आवश्यकिहर्रू। 
 

 महनव संसहिन तविहगले यसको मनख्य व्यवसहय प्रतियहर्रूको िहगको रूर्पमह तनरन्तर आिहरमह 

कम्पनीको महनव अतिकहर प्रिहवर्रूको सतिय रूर्पमह मूल्यहङ्कन गना आवश्यक छ। यस्तो 

मूल्यहङ्कन समूर्को तनरन्तर सनिहरको अंश र्ो जनन व्यवसहयको प्रिहव र लक्ष्यर्रूको सेटको 

मूल्यहङ्कन गरेर संचहतलि हुन्छ। महनवअतिकहरकह मनद्दहर्रूलहई जोगहउन, रोकथहम गना र 

नू्यनीकरण गना महनक सञ्चहलन कहया योजनह लहगू गररननर्पछा । 

 
 

4.0 टर ान्सिङ र संचार 

 

हाम्रो मानवअधिकार नीधर् आचार संधहर्ामा संिेर्प गररएको छ। नयााँ भर्ीहरू र व्यार्पार 

साझेदारहरू सधहर् हाम्रा सबै कमाचारीहरूले मानव अधिकार नीधर्मा उनीहरूको 

प्रधििणको अंिको रूर्पमा यस कोडको बारेमा वाधषाक जागरूकर्ा ब्रीधफङहरू समीिा 

गछा न् र प्राप्त गछा न्। 
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(डु फु टेक्नोलोजी कर्पोरे सन . बेहाड ) 
दर्ाा नम्बर: 200201013949 (581612-A) 

                 श्रम मार्पदण्ड र मानव अधिकार नीधर् 

 

 

5.0 गुनासो संयन्त्र 

 

यस नीतिको उल्लङ्घन िएको शंकह गने कन नै र्पतन Dufu कमाचहरीले आफ्नो तविहगीय प्रबन्धक वह 

महनव संसहिनमह मनद्दह उठहउने अरे्पक्षह गररन्छ। यतद अर्परहि बढी गम्भीर छ िने, कमाचहरी वह कन नै 

बहह्य सरोकहरवहलहर्रूले ह्वहइटलब्लोअर सनरक्षह नीति महफा ि आफ्नो तचन्तह उठहउन सक्छन्। 

डनफन मह, र्हमी डनफन को गैर-प्रतिशोि नीति अननसहर बोल्ने, तचन्तह वह तवचहर व्यक्त गने कसैको 

तवरुद्धमह कन नै र्पतन प्रकहरको प्रतिशोि स्वीकहर गदैनौ।ं डनफन  आन्तररक वह बहह्य 

सरोकहरवहलहर्रूको गोर्पनीयिहको ग्यहरेन्टी गना र प्रिहतवि र्पक्षर्रूलहई उर्पचहर गना प्रतिबद्ध छ 

जर्हाँ यसले महनवअतिकहरमह असर गरेको वह योगदहन गरेको र्पतर्चहन गररएको छ। Dufu कह सबै 

प्रबन्धकर्रू र महनव संसहिन कमाचहरीर्रूलहई ररर्पोटार्रू वह दनव्यावर्हर वह उत्पीडनको 

उदहर्रणर्रू ह्यहन्डल गना िहतलम तदइएको छ। 

 
 

६.०  संिोिन 

 

यस नीतिको मूल िहषह अङ्रेजी र्ो र जर्हाँ लहगू हुन्छ, सक्षम बनझ्नको लहतग आवश्यक िएमह यो िेरै 

िहषहर्रूमह उर्पलब्ध छ। 
 

महनवअतिकहर नीति २०२२ नोिेम्बर १ मह बोडाले र्पहररि गरेको छ। 
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