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!शकायत नी)त 

1. *कोप 

 

CनOन मागPCनदQशनले KRSया तो=छ जसUवारा एक कमPचारFले औपचाHरक Yपमा उनीहYको 

उपचारको बारेमा Jच[ता HरपोटP गनP स=दछ - एक गुनासो - आ^नो रोजगारको कुन ैपCन शतPको बारेमा। 

KRSयाले KRSया तय गदPछ जसUवारा यो गुनासो कOपनीको aयव@थापनले सनेुको छ। 
 

घटनामा जब एक कमPचारFले गुनासो बढाउन इfछा गदPछ भने, गुनासो संतोषजनक Yपमा aयि=त 

र उनीहYको लाइन aयव@थापकको जCत सOभव भएसOम समाधान गनP सRक[छ। यUयjप यो बkुझ[छ 

Rक यो सँध ैसOभव हँुदैन र ग0तीको Cछटो र Cनnपo समाधान सCुनिpचत गनP औपचाHरक KRSया 

आवpयक छ। 
 

यो गुनासो नीCतले एक कमPचारFको -बYUध कOपनीले गरेको अनशुासCनक कारवाहF समेटदैन। 
 

2. IDG को .)तब0धता 
 

 आईडीजी पणूP Yपमा इमा[दारF र ईमानदारFको लाJग KCतबUध छ, र नCैतक आचरणको उfच 

मापदrड। 

आईडीजी यसको पo र वरFयता -बना Cनnपo, उUदेpय र स[तNुलत aयवहार गनP KCतबUध छ। 
 

3. आचार, अनशुासन र KदशPनको मानक 

 

आईडीजीले आ^ना कमPचारFहY र उप-ठेकेदारहY आचरण र अनशुासनको आधारभतू मापदrडहY परूा 

गनQ अपेoा गदPछ, साथ ैउनीहYले काम गरेको भNूमकामा KदशPनका मानकहY। यो यी मापदrडको -बYUध 

हो Rक IDG ले समM KदशPनको यस पoलाई समीoा गनQछ। आईडीजी कमPचारFहYको आवpयक 

मापदrडहY कमPचारF tया[डबकु NभE पHरभाjषत हु[छन,् र एक aयि=तको अनबु[ध NभE जो कामको 

कामका लाJग आवpयक मापदrडको पCन वणPन गदPछ। संoेप मा, मापदrडहv हुन:् 
 

a. तपाइँले तपाइँको रोजगार सOझौता बमोिजम CनदQशनहY परूा गनP अपेoा गHर[छ। 

  b. तपाyले कुन ैगCतjवJध गनुP हँुदैन, जनु कOपनीको बीमा नीCतले कभर गरेको छैन 

 c. तपाईलाई सा[दNभPक @थानीय काननू र कOपनीको Mाहकको CनयमहY थाहा पाउन ु

पदPछ। 
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d. तपाइँले सCुनिpचत गनुPपदPछ Rक तपाइँ पHरचालन आदेशहY, गाडP अडPरहY, अिzन आदेशहY, 

@ट[ड-टु र आकि@मक योजनाहY, एसओपीहY, बल Kयोगको लाJग CनयमहY (आरयएूफ) र 

तपाइँको काम गनQ ठाउँसँग सOबि[धत अ[य अडPरहY र CनदQशनहY ब~ुनहुु[छ र ब~ुन ुपछP। 

e. तपाईले �तु सOभाjवत मा�यमबाट भ[न ुपदPछ, तपाईको टोलF कमा[डर, Kोजे=ट Oयानेजर, 

कOपनी CनदQशक वा Kब[धक य*द तपाyसँग Kशासन, क0याण वा अपरेशनल सम@या छ भने 

पणूP र सहF jववरण *दनहुु[छ। 
 

 

4. गुनासो .56या 
 

चरण १ - लाइन Kब[धक समीoा 

कुन ैकमPचारF जसलाई गुनासो छ उसले आफ� को लाइन aयव@थापकको साथ तYु[त या त मौkखक 

वा Nलkखत Yपमा उठाउन ुपछP (उदाहरणका लाJग गाडP सपुरवाईजरका लाJग)। 

य*द मामला आफ� मा कमPचारFको त�काल Kब[धकको Jच[ता छ भने, तब गुनासो CतनीहYको 

लाइन Kब[धकको �ेnठमा NलनपुनQछ (उदाहरणका लाJग गाडP Kोजे=ट मनेैजर वा क[+F Oयानेजर)। 

य*द Kब[धकले �यस समयमा यस सम@यालाई स0ुझाउन असमथP भयो भने औपचाHरक Nलkखत 

गुनासो पेश गनुPपनQछ। �यव@थापकले २ कायPकारF *दनहY NभE KCतRSया गनुPपनQछ (अथाPत ्Kब[धकको 

सामा[य कामका *दनहY)। य*द यो पयाP�त छैन भने, दबु ैपoले सहमCत गरेमा लामो समय अवJधलाई 

अनमुCत *दइ[छ। KCतRSयाले डँुडको CनणPयको पणूP Nलkखत jववरण *दनेछ र कसलाई अपील गनQ य*द 

अझै पी�डत छ भने। 
 

चरण २ - लाइन Kब[धकको सपुरवाइजर 
 

धेरै जसो आईडीजीले aयव@थापकको CनणPय अि[तम हुनेछ र मामला निजक आउने आशा गदPछ। 

यUयjप, के*ह पHरि@थCतहYमा कमPचारF आSोNशत हुन स=छ र सOबि[धत aयव@थापकको CनणPयको 

-बYUध अपील गनP स=छ। 
 

अपील Nलkखत Yपमा हुनपुदPछ र कमPचारFको गुनासोको लाJग मलू KCतRSयाको १० कायP *दन 

NभE गनुPपनQछ। यो अक� लाइनमा Kब[धकलाई पठाउनपुनQछ (अथाPत ्लाइन Kब[धकको �ेnठ) 

यो Kब[धक उजरूF समाधान गनP कोNशस गदPछ। औपचाHरक KCतRSया र पणूP jववरण writing 

*दन NभE Nलkखत Yपमा *दइनेछ। 
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जहाँ यस चरणमा 'अक� इन लाइन' Kब[धक CनदQशक हो कमPचारFहYको कायPका लाJग 

िजOमेवार छ, तब गुनासो तYु[त चरण to मा KगCत गनुPपदPछ। 
 

चरण 3 - IDG मानव संसाधन Kब[धक 

  

य*द कमPचारF आSोNशत रह[छ भने �यहाँ IDG को एचआर Kब[धकलाई अि[तम चरणको अपील हुनेछ। 

यो अपील Nलkखत Yपमा गHरन ुपछP र Nलkखत गुनासो को एक KCतNलjप संलzन गनुP पछP। यस @तरमा 

अपील गनP चाहने कुन ैपCन कमPचारFले चरण २ KCतRSया Kा�त भएको १० कायP *दन NभE आ^नो 

Nलkखत अपील पेश गनुP पछP। तलका ईमेल ठेगानामा आईडीजीको एचआर Kब[धकलाई एक गुनासो गनP 

सRक[छ: grievances@idg-security.com 

 यस CनदQशकले अक� aयव@थापक�य KCतCनJधसँग अपीलको aयव@था र सनुवुाई गनQछ र २० 

कायP *दन NभE पणूP jववरणका साथ औपचाHरक Yपमा जवाफ *दनेछ। 

 जहाँ एक वHरnठ aयव@थापक (Cनदेशक, क[+F Oयानेजर, उप देश Kब[धक, वा समकo) को 

-बYUध गुनासो उठाइ[छ भने उजरूF Kब[ध CनदQशकले स[ुनेछ। 

 अपीलको अब कुन ैअJधकार छैन। जहाँ दबु ैपoहY सहमत छन,् सOझौता वा म�य@थताका लाJग 

कुरा त�ेो पoलाई बझुाउँदा केहF योzयता हु[छ भ[ने कुरामा सहमत हु[छन,् �यसपCछ पार@पHरक Yपमा 

@वीकायP त�ेो पo खो�ने aयव@था गHरनेछ। आईडीजीको CनदQशक सNमCतले केसमा आधारमा गुनासोकताP 

काननुी फ�सका लाJग रकम छु�याउन स=दछ। 
 

5. म8य*थता  

आईडीजी jवpवास गदPछ Rक गुनासो भएको खrडमा आ[तHरक म�य@थता औपचाHरक गुनास 

KRSयाको सहयोगी jवक0प हुन स=छ। म�य@थता IDG को औपचाHरक गुनासो KRSयाको *ह@सा होईन। 

यUयjप य*द दबु ैपo म�य@थतामा सहमत छन ्भने, गुनास KRSया �यस मागPबाट गुनासो स0ुझाउने 

Kयासमा CनलOबन गनP सRक[छ। य*द म�य@थता सफल छैन भने, �यसपCछ गुनासो KRSया फेHर शYु 

गनP सRक[छ। आईडीजीले HरपोटP गHरएको गुनासो सOबोधन गनP चाहने कुन ैपCन कमPचारFलाई आ[तHरक 

म�य@थता K@ताव गदPछ, र असाधारण अव@थामा बाtय म�य@थ प*हचान गनP स=दछ। 

म�य@थता एक @विैfछक KRSया हो जहाँ म�य@थले दईु वा बढF aयि=तलाई सOझौतामा पzुन 

Kयास गनP मUदत गदPछ। कुन ैपCन सOझौता म�य@थकताPबाट होइन, jववादमा आएकाहYबाट आउँदछ। 

म�य@थकताP सम@याको समाधान गनP को लागी KRSयाको KभारF हुनहुु[छ तर नCतजा होइन। 


