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संहितत संस्करण २  
डिसेम्बर २०१६  

 

Nielsen अखण्िता र सामाजिक उत्तरदायित्वका उच्चतम मानकहरू कािम राख्ने कुरामा प्रयतबद्ध छ। हामी आफूले व्िवसाि 

गने तसे्रो पक्षहरूले पयन िस्तै प्रकारका उच्च मानकहरू हाससल गरून ्भन्ने चाहन्छौं।  यस आपूयतिकताि आचार संहहता (संहहता) ले 

Nielsen लाई सामान वा सेवा प्रदान गने िुनसुकै आपूयतिकतािमा लाग ूहुने सामान्ि मापदण्िहरू यनधािरण गदिछ। आपूयतिकताि र 

Nielsen बीचको कुनै ववशेष सम्झौताका सतिहरूमा केही िस्तै खाले ववषिहरूलाई सम्बोधन गने थप प्रावधानहरू हुन सक्छन।् 

यस संहहताको कुनै पयन कुराको तात्पिि कुनै ववसशष्ट सम्झौताका िुनसुकै थप ववसशष्ट प्रावधानको ठाउँ सलनु होइन र यस संहहता र 

कुनै ववशेष सम्झौताको िुनसुकै प्रावधानमा कुनै असंगतता भएको हद सम्म, उक्त सम्झौताका प्रावधानहरूले यनिन्रण गछिन।्  

यस संहहताको तात्पिि कुनै पयन कानुनको ठाउँ सलनु होइन।  आपूयतिकतािहरूले आफूले व्िवसाि संचालन गने प्रत्िेक न्िािक्षेरका 
लागू हुने कानुन र अधधयनिमहरूको पालना गनेछन।् 

इलेक्रोयनक्स उद्िोगको नागररकता गठबन्धनको आचार संहहता र व्िवसाि र मानवाधधकार बारे UN का मागिदशिक 

ससद्धान्तहरू सँग मेल ख्वाउन यस संहहताका प्रावधानहरू काििस्थलका आधारभूत ससद्धान्त र अधधकारहरूको बारेमा ILO को 
घोषणा तथा UN को मानवाधधकारहरूको िुयनभसिल घोषणा लगाितका मखु्ि अन्तरािजष्रि मानवाधधकार मानकहरूबाट 

सलइएका छन।्  

क. कामदारहरू  

आपूयतिकतािहरू कमिचारीहरूका मानवाधधकारहरूको देखरेख गनि र यतनीहरूसँग अन्तरािजष्रि मानवाधधकारका मानक 

अनुसारको मान र सम्मानका साथ व्िवहार गनि प्रयतबद्ध छन।् िो कुरा अस्थािी, आप्रवासी, ववद्िाथी, सम्झौता, 
प्रत्िक्ष कमिचारी र िुनसुकै अन्ि प्रकारको कामदार लगाितका सबै कामदारहरूमा लाग ूहुन्छ।  
 

कामदारहरू सम्बन्धी अयनवािि मानकहरू यनम्न हुन:्  

 

१) स्वतन्त्र रूपमत छनौट गररएको रोजगतरी - बलपूविक, बन्धनमा पारेर (ऋणको बन्धकी सहहत) बनाइएको कामदार, 

स्वेच्छा ववरुद्धको कैदी कामदार, दास बनाइएका वा तस्करी गररएका व्िजक्तहरूको प्रिोग गररने छैन। िसमा कामदारी 
वा सेवाका लाधग धम्की, बल, िबििस्ती, अपहरण वा िालसािीको माध्िमले गररने ओसार-पसार, शरण, यनिुजक्त, 

स्थानान्तरण वा प्राजतत समावेश छ। 

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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● यनिुजक्तको प्रक्रििाको भागको रूपमा कामदारहरूलाई उक्त उम्मेदवार िुन भाषामा पारंगत छ त्िसमा उसको 
यनिुजक्तका सतिहरूको वणिन प्रदान गनि अयनवािि छ। आप्रवासी कामदारहरूको मासमलामा, उक्त कामदार 

आफ्नो मूल देशबाट प्रस्थान गनुि अयघ िो कुरा प्रदान गनि अयनवािि छ।  
● सबै काम स्वेजच्छक हुन र कामदारहरू िुनसुकै समय काम छोड्न वा आफ्नो यनिुजक्त खारेि गनिका लाधग 

अयनवािि रूपमा स्वतन्र हुनुपछि। कामदारहरू काममा संलग्न नहँुदा आफ्नो काििस्थल वा आवास छोड्नका 
लाधग स्वतन्र हुनेछन ्र यतनीहरू आफ्ना आधारभूत स्वतन्रता माधथको (िस्त ैशोचालि िाने, पानी वपउने 

आहद) अनुधचत सीमाको अधीनमा हुने छैनन।् 
● कानुन अनुसार आवश्िक नभएसम्म, रोिगारदाता र एिेन्टहरूले कामदारद्वारा सरकारद्वारा िारी गररएको 

पहहचानपर, वासपोटि वा कामको परसमट िस्ता आफ्नो पहहचान वा आप्रवासका कागिातहरूमा गररने पहँुच 

रोक्न ेवा अन्ि कुनै प्रकारले नष्ट गने, लुकाउने, ितत गने वा यनषेध गने छैनन।्  

● कामदारहरूले आफ्नो भतीको लाधग रोिगारदाता वा एिेन्टहरूको भती शुल्क वा अन्ि सम्बजन्धत शुल्कहरू 

यतनुिपने छैन। िहद कामदारले िस्तो प्रकारको कुनै पयन शुल्क यतरेको पाइिो भने िस्तो शुल्क उक्त 

कामदारलाई क्रफताि गररनेछ।  
 

२) युवत कतमदतरिरू - आपूयति श्रंखलाको कुनै पयन चरणमा बाल कामदारहरूको प्रिोग गररने छैन। उक्त “बाल” शब्दको 
तात्पिि १५ वषि मुयन वा अयनवािि सशक्षा पूरा गने उमेरभन्दा कम उमेरको वा उक्त देशमा यनिुजक्तका लाधग रहेको न्िूनतम 

उमेर भन्दा कमको िुन कुरा सबैभन्दा धेरै लाग ूहुन्छ त्िही हो। १८ वषि मुयनका कामदारहरू (िुवा कामदारहरू) ले नाइट 

सशफ्ट र ओभरटाइम लगाितका यतनीहरूको स्वास््ि र सुरक्षालाई िोखखममा पानि सक्ने काम गने छैनन।् 
आपूयतिकतािहरूले ववद्िाथीका रेकिि, शैक्षक्षक साझदेारहरूको कठोर पररश्म र लाग ू हुने कानुन र अधधयनिम अनुसार 

ववद्िाथीका अधधकारहरूको सुरक्षाको सही ढंगले हेरचाह गरी ववद्िाथी कामदारहरूको सही व्िवस्थापन गनेछन।् 

आपूयतिकतािहरूले सबै ववद्िाथी कामदारहरूलाई उधचत सहािता र तासलम प्रदान गनेछन।् सान्दसभिक स्थानीि कानुन 

नभएको खण्िमा ववद्िाथी कामदार, इन्टनि र काररगरहरूको तलब दर कम्तीमा समान स्तरको वा उस्तै खाले कािि गने 

अन्ि प्ररजम्भक चरणका कामदारहरूको तलब दर बराबर हुनेछ।  
 

३) कतमको समय - आपतकालीन अवस्था वा असामान्ि पररजस्थयतहरू बाहेक, साताका काििहदनहरू स्थानीि कानुनले 

यनधािरण गरेको भन्दा बढी हुने छैनन ्र प्रयत हतता कामको समय ६० घन्टा भन्दा बढी हुने छैन। कामदारहरूलाई हरेक 

सात हदनमा कम्तीमा एक हदन बबदा सलन अनुमयत हदइनेछ।  
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४) तलब र लतभिरू - कामदारहरूलाई हदइने पूयतिको रकम लाग ूहुने सबै कानुन अनुसार हुनेछ िसमा न्िूनतम तलबसँग 

सम्बजन्धत, ओभरटाइमको समय र कानुनी दृजष्टले अयनवािि लाभहरू सामेल छन।् आपूयतिकतािहरूले कामदारहरूलाई 

ओभरटाइमका लाधग स्थानीि कानुन अनुसारको पूयति रकम प्रदान गनेछन।्  अनुशासनात्मक कारबाहीको रूपमा 
तलबबाट रकम कटौती गने अनुमयत हदइने छैन। हरेक भुक्तानीको अवधधमा कामदारहरूलाई उक्त कामका लाधग सही 
पूयति रकम हदइको पुजष्ट गने पिाितत िानकारी भएको समिमै प्रदान गररने र बुझ्न सक्रकने तलबको वववरण प्रदान 

गररनेछ। अस्थािी, डिस्तिाच वा आउटसोसि गररने कामदारको िस्तोसुकै प्रिोग स्थानीि कानुन अनुसार हुनेछ।  

 

५) मतनवीय व्यवितर - कामदारहरूसँग िुनसुकै प्रकारको िौन उत्पीिन, िौन दवु्ििवहार, शरीररक दण्ि, मनससक वा 
शारीररक िबििस्ती वा शाजब्दक दवुिचन लगाितको कुनै पयन अपमानिनक वा अमानवीि व्िवहार गररने छैन। िी 
मापदण्िहरूको समथिन गने अनुशासनात्मक नीयत वा प्रक्रििाहरू स्पष्ट रूपमा पररभावषत गररएको र कामदारहरूलाई 

बताइएको हुनु पनेछ।  

 

६) भेदभतव-रहित - आपूयतिकतािहरूले कमिचारीहरू प्रयत मान र सम्मानको व्िवहार गनेछन ्अपमान तथा दवु्ििवहार रहहत 

काििस्थलको वातावरण प्रदान गनेछन।् आपूयतिकतािहरू कुनै कमिचारीको कामको प्रदशिनसँग असम्बजन्धत प्रयतभालाई 

आधार बनाएर भेद गने भती वा यनिुजक्त प्रक्रििामा संलग्न हुने छैनन।् कामदारहरूलाई धासमिक क्रििाकलापका लाधग 

उधचत सुववधा प्रदान गररनेछ। िसका अयतररक्त, कामदार वा सम्भाववत कामदारहरूलाई कुनै भेदभावपूणि तररकामा 
प्रिोग गररने धचक्रकत्सा परीक्षण वा शारीररक परीक्षाका लाधग बाध्ि गररने छैन।  
 

७) संघीय स्वतन्त्रतत - स्थानीि कानुन अनुसार, आपूयतिकतािहरूले सबै कामदारहरूको आफ्नो छनौट अनुसारको व्िापार 

संघमा सामेल हुने वा हट्ने, सामूहहक रूपमा मोलभाव गने, शजन्तपूणि भेलामा संलग्न हुने अधधकारको सम्मान गनुिका 
साथै िस्ता गयतववधधहरूबाट टाढा रहने कामदाहरूको अधधकरको सम्मान गनेछन।् कामदार र यतनीहरूका 
प्रयतयनधधहरू भेदभाव, प्रयतहहसंा, धम्की वा दवु्ििवहारको डर बबना कामको अवस्था र व्िवस्थापनका काििहरूको 
सम्बन्धमा व्िवस्थापन ववभागसँग खुला तररकाले बातधचत गनि तथा ववचार र धचन्ताका ववषिहरू अदान-प्रदान गनि 
सक्षम हुनेछन।्  

 

ख. स्वास््ि र सुरक्षा  
आपूयतिकतािहरूले यनम्न सहहत व्िवसािका सबै पक्षहरूमा राम्रो स्वास््ि र सुरक्षा अभ्िास समावशे गनेछन ्भन्ने 

आशा गररन्छ: पेशा सम्बन्धी सुरक्षा (कामदारहरू सम्भाववत सुरक्षा खतरामा पने िोखखम सीसमत गने); आपतकालीन 

अवस्थाका लाधग तिार रहने (कमिचारीका लाधग तासलम र व्िावहाररक ज्ञान लगाितका आपतकालीन िोिना र 



 

4 
 

 

प्रयतक्रकिाका प्रक्रििाहरूको कािािन्विन); पेशा सम्बन्धी चोटपटक र बबमारीबाट रोकथाम र ररपोहटिंग; औद्िोधगक 

स्वास््ि (रसािन, िैववक रसािन र भौयतक कारकहरूबाट हुने िोखखम यनिन्रण र सीसमत गने); धेरै शरीररक बलको 
आवश्िकता पने कािि सीसमत गने तथा भारी र खतरनाक मेससनहरूको प्रिोगमा सुरक्षा अपनाउने; सफा र सुरक्षक्षत 

काििस्थलको वातावरण माधथको पहँुच (सफा शौचालिको सुववधा, वपउने िोग्ि पानी र स्वस्थ खानपानको व्िवस्था); 
र स्वास््ि र सुरक्षा सम्बन्धी िानकारीको बारेमा स्पषट् संचार।  

ग. पिािवरणीि  

Nielsen सामाजिक उत्तरदायित्वतफि  प्रयतबद्ध छ र पिािवरणको सुरक्षामा आफ्नो भूसमका यनवािह गरररहको छ र हामी 
आफ्ना आपूयतिकतािहरूलाई िस्त ै काििहरूका लाधग प्रोत्साहन गछौं। हामी हाम्रा सबै आपूयतिकतािहरूले अनुमयत र 

ररपोहटिंगका आवश्िकताहरू लगाित सबै लाग ू हुने कानुन र अधधयनिमहरूको पालना गरून ् भन्ने चाहन्छौं। 
आपूयतिकतािहरूले ऊिािको सही तररकाले उपिोगलाई सुधाने र आफ्नो ऊिाि खपत तथा धिनहाउस ग्िास उत्सििनलाई कम 
गने कम खचिका प्रभावकारी ववधधहरू खोज्नेछन।्   

हामी हाम्रा आपूयतिकतािहरूले यनम्न कुराहरू पयन गरून ्भन्ने चाहन्छौं: प्रदषूण रोकथाम र स्रोतमा कटौती; खतरनाक 

पदाथि र रसािनको सुरक्षक्षत व्िवस्थापन, भण्िारण, ओसार-पसार, प्रिोग र डिस्पोिल; पानीको यनिजन्रत प्रिोग र 

व्िथि प्रिोगमा कटौती; (अजस्थर िैववक रसािन, एरोसोल, कोरोससभ, ततव्, ओिोन घटाउने रसािन र दहन उत्पाद 

सहहत) वािु उत्सििनको अनुगमन र यनिन्रण।    

घ. नैयतकता र यनष्ठा 
आपूयतिकताि र यतनीहरूका एिेन्टहरूले यनम्न कुराहरू सहहत नैयतकताका उच्चतम मानकहरूको पालन गनि अयनवािि 
छ: 

 

१) व्यवसतर्यक र्नष्ठत र इमतनदतर व्यवितर 

सबै व्िवसाि सम्बन्धी अन्तरक्रििाहरूमा यनष्ठाका उच्चतम मानहरू कािम हुनुपछि। आपूयतिकतािहरूले Nielsen का 
क्लाइन्ट, सहकमी, र साथी व्िवसािीहरू लगाित आपूयतिकतािहरूले Nielsen लाई सेवा प्रदान गने सबै देशहरूका 
Nielsen का उद्िोग र अभ्िास क्षेरमा लागू हुने रीयत-ररवाि, यनिम, अभ्िास र आचार संहहताको अयनवािि रूपमा 
पालना गनुिपछि। 
 

आपूयतिकतािहरूसँग शून्ि सहहष्णुताको नीयत हुनु पनेछ र घुसखोरी, भष्टाचार, वसुली र धोकाधिीका कुनै वा सबै 
स्वरूपहरूलाई यनषेध गनुिपदिछ।   
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सबै व्िावसायिक करोबारहरू पारदशी रूपले सम्पन्न गररएका र आपूयतिकतािका व्िापार सम्बन्धी पुस्तक र रेकििमा 
सटीक तररकाले प्रयतबबजम्बत गररएका हुनुपछि। आपआूपूयतिकतािहरूले कुनै पयन िाली प्रयतयनधधत्व गने छैनन ्वा 
Nielsen वा Nielsen अथवा िसका क्लाइन्टहरू संलग्न रहेको कुनै पयन कारोबार वा काििको सम्बन्धमा झूठो 
िानकारी वा िटेा प्रदान गने छैनन।् िसमा त्िहरूको झूठो वववरण बनाउनु वा झूठो िटेा आपूयति गनुि वा प्रिोग गनुि 
सामेल छ। आपूयतिकतािहरूले त्िो कािि मार स्वीकार गनुिपछि  िसका लाधग यतनीहरू उधचत रूपम कुशल र अनुभवी 
छन।् आपूयतिकतािहरू Nielsen र िसका क्लाइन्टहरूलाई प्रदान गररने गुणस्तरीि उत्पादन र सेवाहरूको सम्बन्धमा 
नैयतक आचरण र िसेलभरी सुयनजश्चत गनि 
यस पेशामा रहेका अभ्िासहरूको बारेमा अवगत रहनुपछि  
 

आपूयतिकतािका व्िावसायिक अभ्िासहरूले िी मापदण्िहरूको पालना गछिन ्भन्ने कुरा सुयनजश्चत गनि अनुगमन र 

प्रवतिनका प्रक्रििाहरूको कािािन्विन गनुिपछि। 
 

२) घुसखोरीको र्नषेध  

आपूयतिकतािहरूले अयनवािि रूपमा संिुक्त राज्ि अमेररकाको ववदेशी भ्रष्टाचार अभ्िास ऐन र बिटेनको िुके घुसखोरी 
ऐन लगाितका सबै स्थानीि र अन्तरािजष्रि भष्टाचार-ववरोधी कानुनहरूको पालना गनुिपछि। घुसखोरी र अनुधचत तथा 
गलत लाभहरू प्रातत गने अन्ि साधनहरूको वादा, प्रस्ताव गररने, अधधकार हदइने, िस्ता कुरा हदइने वा सलइने छैन। 
आपूयतिकतािहरूले व्िवसाि वा कुनै व्िजक्त सँगको सीधा व्िापार हाससल गनि अथवा कािम राख्न वा कुनै अनुपिुक्त 

लाभ हाससल गनिका लाधग कुनै पयन मूल्ििुक्त वस्तुको वादा, प्रस्ताव गने, अधधकार हदने, िस्ता कुरा हदने वा सलने 

छैनन।्  यनिसमत सरकारी प्रकाििको प्रदशिनलाई गयत हदन गररने सुववधा सम्बन्धी भुक्तानीहरूलाई पयन यनषेध 

गररन्छ। आपूयतिकतािहरू माधथ यनधािरण गरे अनुसार आपूयतिकतािहरूलाई सोझै गनि यनषेध गररएको कुनै पयन काम गनि 
तसे्रो पक्षसँग संलग्न हुने छैनन।् 

 

३) जतनकतरीको खुलतसत 
आपूयतिकतािको कामदारसँग सम्बजन्धत िानकारी, स्वास््ि र सुरक्षा, पिािवरणीि अभ्िास, व्िावसायिक 

गयतववधधहरू, संरचना, ववत्तीि जस्थयत र काििप्रदशिनको खुलासा लागू हुने कानुन र अधधयनिम तथा उद्िोग िगतका 
प्रचसलत अभ्िासहरू अनुसार गररनेछ। आपूयतिकतािहरूले आफ्ना खुलासाहरूमा गयतववधधहरू गलत तररकाले दशािउने 

छैनन।् 
 

४) बौद्धधक सम्पदत 
आपूयतिकतािले आफ्नो िानकारी प्रणालीलाई अनधधकर त पहँुचबाट िोगाउनका लाधग तिार पाररएका प्रशासकीि, 

भौयतक र प्राववधधक सुरक्षा लगाितका सुरक्षा व्िवस्थाहरू कािािन्विन गनेछन ्तथा कािम राख्नछेन ्र 
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आपूयतिकतािलाई Nielsen माधथ हायन पुग्न सक्ने तररकाले प्रणालीमा छेिखानी गररएको ववश्वास भएमा यतनीहरूले िो 
कुरा तुरुन्त Nielsen लाई सूधचत गनेछन।् 
आपूयतिकतािहरूले अयनवािि रूपमा Nielsen सँगको आफ्नो सम्झौतामा अनुमयत हदइएको तररकाले मार Nielsen को 
गोति िानकारी, िटेा, व्िापार िानकारी, प्रयतसलवप अधधकार तथा रेिमाकि हरूको प्रिोग गनुिपछि  र कम से कम िस्तो 
िानकारीको सुरक्षा समुधचत ढंगले गनुिपछि। आपूयतिकतािहरूले अरुको कामको व्िापार िानकारी, रेिमाकि  वा प्रयतसलवप 

अधधकार भएको कामको दरुुपिोग, वा उल्लङ्घन गने छैनन।् आपूयतिकतािहरूले अरुको व्िापाररक रहस्ि, वा स्वासमत्व 

भएको वा गोति िानकारीको दरुुपिोग गनुि हँुदैन वा िस्तो िानकारी अनधधकर त तसे्रो पक्ष समक्ष खुलासा गनुि हँुदैन। 

आपूयतिकतािहरूले कुनै आपूयतिकताि वा कुनै तसे्रो पक्षद्वारा गररने Nielsen को िटेा, व्िापार िानकारी, रेिमाकि , लोगो 
वा गोति िानकारीको अनधधकर त प्रिोग बारे तुरुन्त Nielsen लाई सूधचत गनुि पनेछ। 

 

५) पहिचतनको सुरक्षत र अप्रर्तकतर 

आपयूतिकतािहरूले िा त (i) Nielsen का लाधग गररने कािि समावेश भएको यस सहंहताको उल्लङ्घन वा कुन ै

सम्बजन्धत यनष्टाको मासमलाको ररपोटि गनि आफ्ना कमिचारीहरूलाई जव्हसलब्लोअर1 हटलाइन वा िस्त ैखाले 

प्रक्रििा कािम राख्नछेन ्वा (ii) आफ्ना कमिचारीहरूलाई Nielsen को जव्हसलब्लोअर हटलाइनमाधथ पहँुच राख्न 

अनमुयत हदनेछन।् आपूयतिकतािहरूले कानुनले यनषेध नगरेसम्म, आपूयतिकताि र कमिचारी जववसलब्लोअरको 
गोपनीिता, अनासमकता र सुरक्षा सुयनजश्चत गने कािििमहरू कािम राख्नछेन।् िुनसुकै पररजस्थयतमा 
आपूयतिकतािसँग आफूले प्रातत गने यस आचार संहहताको कुनै उल्लङ्घनसँग सम्बजन्धत िुनसुकै िानकारी वा आरोप 

तुरुन्त Nielsen लाई ररपोटि गने सकारात्मक बध्िता हुनेछ। आपूयतिकतािले कुनै कमिचारी वा कुनै तेस्रो पक्षले कुनै दावी 
वा गुनासो गरेको थाहा पाउँदा त्िो कुरा पयन अयनवािि रूपमा तुरुन्त Nielsen लाई सूधचत गनुिपनेछ।। Nielsen लाई 

गररने सब ैररपोटिहरू िहाँ पठाउनपुछि : Integrity@Nielsen.com वा  https://nielsen.tnwreports.com/ 

 

६) खर्नज पदतर्ििरूको उत्तरदतर्यत्वपूणि र्नकतस 

आपूयतिकतािहरूसँग यतनीहरूले यनमािण गने उत्पादनहरूमा रहेको खयनि पदाथिले प्रत्िक्ष वा अप्रत्िक्ष रूपमा गम्भीर 

मानवाधधकार सम्बन्धी दवु्ििवहार गने दोषीलाई ववत्त वा लाभ प्रदान नगने कुरा ताक्रकि त रूपमा सुयनजश्चत गने नीयत 

हुनु पनेछ। आपूयतिकतािहरूले िी खयनि पदाथिहरूको स्रोत र यनगरानीको श्रंखला पत्ता लगाउने हदशामा कठोर समहहनेत 

गनेछन ्र िाहकले अनुरोध गदाि आफ्ना कठोर समहहनेतका मापनहरू िाहकहरूलाई उपलब्ध गराउनेछन।् 
 

७) गोपनीयतत र डटेतको सुरक्षत 

                                                           
1  जववसलब्लोअरको पररभाषा: कुनै कमिचारी वा अधधकरीद्वारा वा कुनै साविियनक वा आधधकाररक यनकाि माफि त कुनै 

कम्पनीको अनुधचत व्िवहारको बारेमा खुलासा गने िुनसुकै व्िजक्त। 
 

https://nielsen.tnwreports.com/
mailto:Integrity@nielsen.com
https://iwf.tnwgrc.com/Nielsen
https://iwf.tnwgrc.com/Nielsen
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आपूयतिकतािहरूले Nielsen ले प्रदान गरेको वा Nielsen िसका क्लाइन्टको तफि बाट आपूयतिकतािले हाससल गरेको िटेा 
("Nielsen को िटेा") को सुरक्षा गनि िथोधचत तररकाले डििाइन गररएका नीयत र प्रक्रििाहरू कािम राख्नछेन।् 

आपूयतिकतािहरूले Nielsen को िटेाको संकलन, भण्िारण, प्रशोधन, प्रसार वा खुलासाको सम्बन्धमा रहेका गोपनीिता, 
िटेाको सुरक्षा र िानकारीको सुरक्षा सम्बन्धी लागू हुने कानुन र अधधयनिम तथा न्िायिक मापदण्िहरूको पालना 
गनेछन।्  आपूयतिकतािहरूले सेवा प्रदािकसँग कािि यनष्पादन गनि वा उप-ठेकेदारहरूमा प्रवाहहत गनि स्थानीि कानुन 

अनुसार Nielsen वा िसका क्लाइन्टहरूलाई चाहहने िुनसुकै स्वरूपको Nielsen सँगका िटेा स्थानान्तरणका उपिुक्त 

सम्झौताहरू सम्पन्न गनेछन।्  अपूयतिकतािले Nielsen को िटेा प्रशोधन गनि कुनै निाँ उप-ठेकेदारलाई संलग्न 

गनुिभन्दा पहहले Nielsen लाई कम्तीमा ३० हदनको नोहटस प्रदान गनेछन ्र Nielsen को िटेा प्रशोधन गनि कुनै निाँ 
उप-ठेकेदारलाई अनुमयत हदनु अयघ Nielsen को सहमयत प्रातत गनेछन।् 
 

८) हितको संघषि   
आपूयतिकतािहरूले कुनै अनुपिुक्त असहमयत समावेश गने वा Nielsen को हहतका लाधग असहमयत िस्तो देखखने 

िुनसुकै अवस्था वा सम्बन्ध त्िाग्न अयनवािि छ। आपूयतिकतािहरूले िुनसुकै Nielsen को कमिचारी वा Nielsen को 
कमिचारीको पाररवाररक सदस्िलाई महंगा उपहार, आयत्ि वा मनोरञ्िन पेस वा प्रदान गनुि हँुदैन। Nielsen का 
कमिचारी तथा यतनीहरूका पाररवाररक सदस्िहरूले Nielsen सँग व्िापार गने िुनसुकै यनकािमा कुनै प्रकारको 
उल्लेखनीि ववत्तीि चासो राख्न ेछैनन ्र आपूयतिकतािहरूले कुनै असहमयत वा Nielsen का कमिचारीहरूसँग असहमयतको 
आभास हदने िस्ता सम्बन्धहरू अयनवािि रूपमा त्िाग्नुपछि। 

ङ. व्िवस्थापन प्रणाली 
आपूयतिकतािहरूले यनम्न कुरा सुयनजश्चत गने तररकाले तिार पाररएको व्िवस्थापन प्रणाली स्वीकार वा स्थापना गनेछन:्  

 

1) आपूयतिकतािको संचालन र उत्पादनहरूसँग सम्बजन्धत लाग ू हुने कानुन, अधधयनिम र िाहकका आवश्िकताहरूको 
पालना;  

2) िो संहहतासँग समरूपता; र  

3) िो संहहतासँग सम्बजन्धत संचालन सम्बन्धी िोखखमहरूको पहहचान र यनराकरण। िसले यनरन्तर सुधारको सुववधा 
पयन प्रदान गनेछ। 
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च. आचार संहहतामा पररवतिनहरू  

Nielsen आपूयतिकताि आचार संहहताका आवश्िकताहरू अपिटे, बदलाव वा पररवतिन गने अधधकार Nielsen सँग सुरक्षक्षत छ र 

आपूयतिकतािहरूले िस्ता पररवतिनहरू स्वीकार गनुिपनेछ र तदनुसार कािि गनुिपनेछ। आपूयतिकतािहरूद्वारा िारी गररएको िुनसुकै 

कागिातमा समानेश गररएको कुनै पयन कुरालाई यस संहहताको कुनै पयन भागको संशोधन वा सुधार मायनने छैन। 
 

 


