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सामiीको ताjलका
सामiी को ताjलका
1.

उlपीड़न nवरोधी र धqकr नीVत।

2.

यो नीVतको बारे मा ।

3.

सतावट भनेको के हो?

4.

के भइरहे को छ?

5.

य2द तपाइँ उlपीडन वा धqकr 2दइरहनभ
ु एको छ भने।

6.

सामेल र उनीह{को ला]ग संर|ण र समथ~न।

7.

रे कड~ रा•े।
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ए#ट% कडाइ र ध,क- नी0त
1.

यो नीVतको बारे मा
IDG उlपीडन र बदमाशी बाट मF
ु त एक काम वातावरण €दान गन~ €Vतब•ध छ र सबै

कम~चारPह„ लाई …यवहार, र सqमान र सqमानको साथ अ„ह„को …यवहार सVु नि†चत गन~।
यस नीVतले काय~Sथल र काय~SथलभXदा बा2हर हुने उlपीडन वा बदमासीलाई कभर गद~ छ।
यसले Sटाफ •वारा द…ु य~वहार र उlपीडनलाई समे‡छ (जसमा परामश~दाता, ठे केदार र एजेXसी
काय~कता~ह{ समावेश हुन सFछ) र साथै ते‹ो प|ह{ जSतै iाहकह{, आपVू त~कता~ह{ वा हाŒो प[रसरमा
आगXतक
ु ह{ •वारा।
यो नीVत कुनै पVन कम~चारPको रोजगारPको सqझौताको अंश होईन र हामी यसलाई कुनै पVन
समयमा संशोधन गन~ सFदछ•।
2.

उlपीडन भनेको के हो ?
उlपीडन कुनै पVन अनाव†यक शारP[रक, मौ•खक वा गैर मौ•खक आचरण हो जन
ु …यिFतको

मया~दा उ8लघन गन’ वा डराउने, शYत
ु ापण
ू ,~ अपमानजनक, अपमानजनक वा आपn“जनक वातावरण
jसज~ना गन’ उ•दे †य वा €भाव हो। एकल घटना उlपीडन गन~ को लागी राjश हुन सFछ |
यसले कसैलाई कम अनक
ु ू ल …यवहार गनु~ पVन समावेश गद~ छ •कन•क उनीह{ले nवगतमा यSतो
…यवहारमा पेश गन~ वा अSवीकार गरे ।
अवैधाVनक उlपीडनले यौन €कृVत (यौन उlपीडन, यौन शोषण र द…ु य~वहार रोFनको ला]ग आईडीजीको
नीVत हे नह
ु~ ोस ्) को आचरण समावेश गन~ सFदछ, वा यो उमेर, अशFतता, jलङग पन
ु Vनयिु Fत, वैवा2हक
वा नाग[रक साझेदार िSथVत, गभा~वSथा वा मातlृ व, जाVत, रं ग, रािš3यता, जातीय वा रािš3य मल
ू ,
धम~ वा nव†वास, jलङग वा यौन झुकाव। उlपीडन अSवीकाय~ छ य2द यो यी कुनै पVन कोटPह{मा
पद› न भने पVन।
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उlपीडन समावेश हुन सFछ, उदाहरणका ला]ग:a.
b.

अनाव†यक शारP[रक आचरण वा "दौड़ान"ु , छुन,ु छे डनु र समातेर धFका मान।ु~
अ€lयाjशत यौन उXनVत वा सझ
ु ावपण
ू ~ …यवहार (जन
ु उlपीडन गन’ले हाVनकारकको

{पमा jलन सFछ)
c.

आपn“जनक ई-मेलह{, पाठ सXदे शह{ वा सामािजक jम¡डया सामiी;

d.

उपहास, नFकल वा …यिFतको अ|मतालाई बे2टjल। गद› …यिFत ल¤|त "ल¤|त" नभए

पVन उlपीडन हुन सFछ। उदाहरण को लागी, एक …यिFत nवjभXन जातीय समह
ू को बारे मा
जातीय चट
ु कr •वारा उlपीडन हुन सFछ य2द चट
ु कुले आपn“जनक वातावरण jसज~ना गद~ छ।
3.

बदमासी भनेको के हो?
बदमाशी गनु~ भनेको आपn“जनक, डराउने, •वेषपण
ू ~ वा अपमानजनक …यवहार हो जसले

शिFतको द„
ु पयोग समावेश गद~ छ जसले एक …यिFतलाई कमजोर, द:ु खी, अपमाVनत, कमजोर बनाउने
वा धqकr 2दन सFछ। शिFत सँधै अ]धकारको िSथVतमा हुनक
ु ो मतलब हुँदैन तर …यिFतगत शिFत र
डर वा डराउने मा¥यमबाट जबरजSती गन~ दव
ु ै दब
ु ै सामेल हुन सFछ।
बदमाशीले शारP[रक, मौ•खक र गैर-मौ•खक आचरणको {पमा jलन सFछ। बदमाश समावेश हुन सFछ,
उदाहरण को तरPका •वारा:
a.

शारP[रक वा मनोवै¦ाVनक खतरा;

b.

ब2ढ Vनगरानी र डराउने Sतरह{को VनरP|ण;

c.

कसैको €दश~नको बारे अनप
ु यF
ु त अपमानजनक 2ट¨पणीह{;

©jमकको €दश~न वा …यवहारको वैधाVनक, …यावहा[रक र रचनाlमक आलोचना, वा उनीह{को
रोजगारको ªममा कामदारह{लाई 2दइएका …यावहा[रक Vनद’ शनह{, उनीह{ आफ«मा बदमाशीको {पमा
हुँदैन।
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4.

य;द तपाइँ उ?पीडन वा ध,क- भइरहे को छ भने
य2द तपाइँ उlपीडन वा दमन ग[रएको छ भने, nवचार गनह
ु~ ोस ् •क तपाइँ िजqमेवार …यिFतसँग

अनौपचा[रक {पमा समSया खडा गन~ स|म हुनह
ु ु Xछ जSतो ला¬छ। तपा-ले उनीह{लाई Sपšटसँग
बझ
ु ाउनु पछ~ •क उनीह{को …यवहार Sवागत यो¬य छै न वा तपा-लाई असिजलो बनाउँ दछ। य2द यो
अlयXत गा®ो वा अ¨¯यारो हो भने, तपा-ले आ°नो मनोनीत Sथानीय €VतVन]धसँग कुरा गनु~ पछ~ ,
जसले औपचा[रक वा अनौपचा[रक {पमा म•
ु दा स8
ु झाउन गो¨य स8लाह र सहयोग €दान गन~ सFछ।
य2द अनौपचा[रक कदमह{ उपयF
ु त छै नन ्, वा सफल भएन भने, तपा-ले यो म•
ु दा हाŒो गुनासो
€•ªया अXतग~त औपचा[रक {पमा उठाउनु पछ~ ।
एकपटक छान5बन परू ा भएपVछ हामी तपा-लाई हाŒो Vनण~य बारे स]ू चत गन’छ•। य2द हामी
nवचार गद~ छ• •क तपाईले कुनै कम~चारP •वारा द…ु य~वहार भो¬नु परे को छ वा बदमाश ग[रएको छ भने,
यो nवषय अनश
ु ासन €•ªया अXतग~त सqभाnवत कु…यवहार वा घोर कु€थाको मामलाको {पमा …यवहार
ग[रनेछ। य2द उlपीडन वा बदमाश ते‹ो प| हो जSतै iाहक वा अXय आगXतक
ु ह{, हामी के सो²दछ•
•क कुन समSयाह{सँग …यवहार गन~ उपयF
ु त हुXछ। तपा-को गन
ु ासो सqहाले पVन वा नहोस ्, हामी
तपा- र सqबिXधत …यिFतबीचको कुनै पVन चjलरहे को सqबXध …यवSथापन गन’ उ“म Vनण~य गन’छ•।
5.

स,मेBलतहDका लाEग संरHण र समथKन
कम~चारPह{ जो गुनासो गद~ छन ् वा कुनै पVन छान5बनमा राŒो nव†वासमा भाग jलXछन ् प[रणाम

Sव{प कुनै €कारको बदला jलन वा पी¡डत हुनु पद› न। जो कोहPले यस तरPकाले कसैको nव„•ध बदला
jलने वा पी¡डत भएको भे‡टाएमा हाŒो अनश
ु ासनाlमक €•ªयाअXतग~त अनश
ु ासनाlमक कारवाहP
हुनेछ।
6.

Lथानीय M0त0नEध
आईडीजीको दे श ³यवSथापन टोलPले एक घटना [रपोट~ गन~ को लागी वा स8लाह मा¬ने सबै

कम~चारPह„ लाई सqपक~ 5बXद ु €दान गन~ €lयेक दे श मा एक तटSथ र उ•दे †य €VतVन]ध को लागी
VनयF
ु त गद~ छ। सqपक~का थप पोइXटह{ ती Sथानह{मा VनयF
ु त हुन सFछन ् जहाँ दे श €VतVन]ध
पहुँच गन~ सqभव छै न। €VतVन]धलाई कुनै पVन गुनासो सX
ु ने र …यवहार गन’ आरोप लगाइXछ, र यस
नीVतको धारा per अनस
ु ार कुनै पVन घटना गो¨य रा•ु पछ~ ।
7.

रे कडK राNे
एक कम~चारP •वारा वा एक उजरु P को बारे मा जानकारP कम~चारPको फाइल फाइल मा रा•

स•कXछ, प[रणाम को एक रे कड~ को साथ र €•ªयामा संकjलत कुनै नोट वा अXय कागजात।
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