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गुिासो िीनत
1.

स्कोप

गुनासो प्रतिया कमडचारीको लातग आफ्नो रोजगारीको कुनै पतन अिस्थाको बारे मा समस्या िा गुनासो उठाउने औपचाररक िररका हो।
यो प्रतिया कुनै पतन गुनासोको तिटो र तनष्पक्ष समाधान सुतनतिि गनड तयाि गररएको हो।

2.

अनौपचाररक रूपमा गु नासोहरूसँग गरिने व्यिहार

यति कुनै कमडचारीले गुनासो उठाउन चाहन्ि भने, गुनासोलाई सकेसम्म व्यक्ति स्वयं र उनीहरूको एक स्थि मादथल्लो तह को
प्रबन्धकको संग्लान्ग्नातामा सन्तोषजनक रूपमा समाधान गनड राम्रो मादननेछ।
यति िपाइँ सँग िपाइँ को काम िा िपाइँ संग काम गने व्यक्तक्त संग कुनै गुनासो ि भने , सम्भि भएसम्म िपाइँ को प्रबन्धक संग कुरा
गरे र सुरु गनुडपिड । िपाईंहरू एकापसमा अनौपचाररक रूपमा समाधान को तरिका मा सहमि हुन सक्नुहुन्ि।

3.

औपचाररक गुनासो प्रतिया

यदि अनौपचाररक रूपमा गुनासो समाधान गनड सम्भि िा उपयुि िै न भने।

3.1

चरण 1 - लाइन प्रबन्धकको समीक्षा

a)

यति मामला गम्भीर ि / िा िपाईं औपचाररक रूपमा मुद्दा उठाउन चाहनुहुन्ि भने , िपाईंले आफ्नो प्रबन्धकलाई

सकेसम्म चाँ र्ो तलक्तिि रूपमा गु नासो राख्नु पिड । िपाईंले आफ्नो गुनासोको िथ्य र तििरणहरू स्पष्ट रूपमा रे िां तकि
गनुडपिड ।
b)

यदि िपाइँ को गुनासो िपाइँ को ित्काल प्रबन्धकसँग सम्बक्तन्धि ि भने र िपाइँ उहाँ लाई सम्पकड गनड असहज महसुस

गनुडहुन्ि भने, गु नासोलाई उनीहरूको एक स्थि मादथल्लो तह को प्रबन्धक समछ्य लै जानुपिड । (जस्तै गार्ड को हक मापररयोजना प्रबन्धक)
c)

यदि अतधक िररष्ठ प्रबन्धक तिरुद्ध गुनासो उठे को ि भने (जस्तै। कन्टर ी म्यानेजर िा कन्टर ी अपरे शन्स म्यानेजर) तेस्ता

गुनासोहरु अध्यक्ष द्वािा सुनवाई हुनेछ।
d)

प्रबन्धकले समीक्षा पूरा गनेछन र आिश्यक भएमा, पाँ च कायड तिन तभत्र बैठक बस्ने व्यिस्था गनेि। कमडचारीहरूलाई

आफ्नो गुनासो र यसलाई कसरी समाधान गनुडपिड भन्ने बािे आफ्नो धािणा िाख्ने अनुमति तिइनेि।
e)

तपाईको एक सहकमी तपाई संग िहन सक्नेछ जसलाई उदचत पारिश्रदमक का साथ तपाई को साथ् िहनका लादग

छु दि को अनुमति तिइनेि। तिनीहरूको भूतमका पयडिेक्षक/समथडकको रूपमा कायड गने हो। तिनीहरूको सामान्यिया
सुनुिाईमा सतिय भूतमका िहने छै । तिनीहरूले िपाईंको मुद्दा िपाईंको लातग राख्न सक्िन् िर िपाईंलाई सीधै सोतधएका
प्रश्नहरूको जिाफ तिने अतधकार तिनीहरूमा हुनेिैन। IDG बातहरका कुनै पतन प्रतितनतधलाई आन्तररक सुनुिाइ िा

अपीलमा उपक्तस्थि हुन अनुमति तिइने िै न।
f)

प्रबन्धकले गु नासोलाई तिचार गनेि र आिश्यक भएमा थप अनुसन्धान का लादग कािबाही अगाडी बढाउने। यो

अनुसन्धानको उद्दे श्य कुनै पतन दनणनय दलनु पूवन गुनासोसंग सम्बक्तन्धत पूणड िथ्यहरू स्थातपि गनुड हो।
g)

तिनीहरूले सामान्यिया पाँ च कायड तिन तभत्र जिाफ तिनेिन्। यति यो समय पयाड प्त नभएको खण्डमा दनधान रित

अदतरिक्त समय अितधका लादग िु िै पक्षहरु सहमि हुन सक्ने छन् ।
h)

प्रतितियाले तनणडयले पूणड तलक्तिि स्पष्टीकरण साथै दनणनय को पुनिाबलोकन गने अतधकार तिनेि।

3.2

चरण २ - लाइन प्रबन्धकको पयडिेक्षक

a)

धेरैजसो अिस्थामा हामी पतहलो चरणमा क्तस्थति समाधान हुने आशा गिौं। यद्यतप, यति िपाईं तनणडयसँग असन्तुष्ट

हुनुहुन्ि र िपाईं अपील गनड चाहनुहुन्ि भने , िपाईंले थप िररष्ठ प्रबन्धकलाई अपील पेश गनड सक्नु हुन्ि। यो सामान्यिया
िपाईको प्रबन्धकको प्रबन्धक हुने ि।
b)

अपील तलक्तिि रूपमा हुनु पिड ि र िपाइँ को गुनासोको प्रतितिया प्राप्त भएको दमदतले 10 कायड तिन तभत्र गररनु पिड ।

c)

पुनरािेिन सुनुिाइ पुिानो दनणनयको समीक्षाको रूपमा हुन सक्ि वा अको नया सुनुिाइको रूप पदन तलन सक्ि।

यति त्यसो हो भने, िपाइँ लाई सामान्यिया पाँ च तिन तभत्र अपील बैठकमा आमक्तिि गररनेि। िपाईंसँग यस बैठकमा
सहकमीको साथ उपक्तस्थत हुने अतधकार ि।
d)

यो प्रबन्धकले गुनासो समाधान गने प्रयास गनेछन्। अपील पे श भएको साि तिन तभत्र औपचाररक प्रतितिया र पूणड

स्पष्टीकरण तलक्तिि रूपमा तिइनेि।

3.3

चरण 3 - IDG मानि संसाधन प्रबन्धक

a) यति कमडचारी पुिानो दनणनय िु िी प्रदत रह्यो भने IDG को HR को प्रमुिलाई अपीलको गने अक्तन्तम अदधकाि कमडचारी संग
िहनेछ। यो अपील तलक्तिि रूपमा गररनुपिड र मूल गुनासोको प्रतितलतप संलग्न गनुडपिड । यस स्तरमा अपील गनड चाहने कुनै
पतन कमडचारीले चरण 2 प्रतितिया प्राप्त भएको 10 कायड तिन तभत्र आफ्नो तलक्तिि अपील पेश गनुडपिड ।
b) मानि संसाधन प्रमुिले या ि अपीलको प्रत्यक्ष सुनुिाइ गनेिन् िा अपील सुन्नको लातग िररष्ठ व्यिस्थापन प्रतितनतधको
व्यिस्था गनेिन्। तिनीहरूले अपीललाई पूणड रूपमा तिचार गनेिन् र 15 कायड तिन तभत्र पूणड स्पष्टीकरणसतहि औपचाररक
रूपमा जिाफ तिनेिन्।
c) यति कुनै िररष्ठ प्रबन्धक (जस्तै, कन्टर ी म्यानेजर िा कन्टर ी अपरे सन म्यानेजर) तिरुद्ध गुनासो उठे को ि भने अध्यक्षद्वारा
गुनासो सुतननेि।
d) चरण 3 अन्तगनत को गुनासो / अपीलहरू तनम्न इमे ल ठे गानामा पेश गनुडपिड : grievances@idg-security.com
e) यस स्तिपदछ पुनरािेिनको थप अतधकार िै न। यद्यतप, यति दु वै पक्षले िेस्रो पक्षलाई सल्लाह, मेलतमलाप िा मध्यस्थिाका

लातग मुद्दा पठाउँ िा तेस्रो पक्ष को केही योग्यिामा सहमि भई, त्यसपति पारस्पररक रूपमा स्वीकायड िेस्रो पक्ष िोज्ने व्यिस्था
गररनेि। IDG का अध्यक्ष, मु ख्य तित्तीय अतधकारीसँगको मध्यस्थिामा, उजुरीकिाड लाई कानूनी शुल्कमा सहयोग गनड केसिर-केस आधारमा रकम तितनयोजन गनड सक्नेछन।

4.

मध्यस्थिा

गुनासोको घटनामा आन्तररक मध्यस्थिा औपचाररक गुनासो प्रतियाको लातग उपयोगी तिकल्प हुन सक्ि। उपयुि भएसम्म र
प्रतियाको कुनै पतन चरणमा, कुनै पतन पक्षले मातमलाको मध्यस्थिा गनन बािे अनुरोध गनड सक्ि।
मध्यस्थिामा समािेश हुने व्यक्तक्त समाधान िोज्न िु िै पक्षसँग काम गने, स्विि ि तनष्पक्ष व्यक्ति हुनेछ।

मध्यस्थिा IDG को औपचाररक गुनासो प्रतियाको भाग होइन। यद्यतप, यति िु िै पक्ष मध्यस्थिा गनड सहमि भएमा, गु नासो प्रतियालाई
त्यस मागडबाट समाधान गनड तनलम्बन गनड सतकन्ि। यति मध्यस्थिा सफल भएन भने , गुनासो प्रतिया पुन: सुरु गनड सतकन्ि। IDG ले
ररपोटड गररएको गुनासो सम्बोधन गनड चाहने कुनै पतन कमडचारीलाई आन्तररक मध्यस्थिा प्रस्ताि गनेि र असाधारण पररक्तस्थतिहरूमा
बाह्य मध्यस्थकिाड लाई प्रस्ताि गनड सक्ि।
मध्यस्थिाका लातग अनुरोधहरू इमेल ठे गाना grievances@idg-security.com मा पेश गनड सतकन्ि ।

