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उत्पीडन र धम्की विरोधी नीवि 

 
 

1. यस नीविको बारेमा 

IDG उत्पीडन र धम्कीबाट मुक्त काम गने िािािरण प्रदान गनन र सबै कमनचारीहरूिाई सम्मान र सम्मानका साथ व्यिहार 

गनन र अरूिाई व्यिहार गने सुवनविि गनन प्रविबद्ध छ। 

 

यस नीवििे उत्पीडन िा धम्कीिाई समेट्छ जुन काममा र कायनस्थि बावहर दुिै हुन्छ। यसिे कमनचारीहरू (जसमा 

परामर्नदािा, ठेकेदार, र एजेन्सी कामदारहरू समािेर् हुन सक्छन्) र ग्राहकहरू, आपूविनकिानहरू, िा हाम्रो पररसरमा 

आगनु्तकहरू जस्ता िेस्रो पक्षहरूद्वारा दिइने धम्की र उत्पीडनिाई समेट्छ। 

 

  उत्पीडन एक अनुर्ासनात्मक अपराध हो र सामान्यिया घोर दुव्यनिहारको रूपमा व्यिहार गररनेछ। 
 

2. उत्पीडन के हो? 

उत्पीडन कुनै पवन अिांवछि र्ारीररक, मौखिक, िा गैर-मौखिक आचरण हो जसिे व्यखक्तको मयानदािाई हनन गने िा 

विनीहरूका िावग डराउने, र्तु्रिापूणन, अपमानजनक िा आपविजनक िािािरण वसजनना गने उदे्दश्य िा प्रभाि हुन्छ। 

उत्पीडनमा अनािश्यक यौन प्रगवि िा सुझािपूणन व्यिहार (जसिाई उत्पीडकिे हावनरवहि ठान्न सक्छ) समािेर् गदनछ। 

एउटै घटनािे उत्पीडन गनन सक्छ।  

 

यसमा कसैिाई कम अनुकूि व्यिहार गनुन पवन समािेर् छ वकनभने उनीहरूिे विगिमा त्यस्तो व्यिहार पेर् गनन अस्वीकार 

गरेका छन् िा अस्वीकार गरेका छन्। 

 

यो उमेर, असक्षमिा, विङ्ग पुन: वनयुखक्त, िैिावहक िा नागररक साझेदार खस्थवि, गभानिस्था िा मािृत्व, जावि, रंग, रावरि यिा, 

जािीय िा रावरि य मूि, धमन िा विश्वास, विङ्ग िा यौन झुकाि संग सम्बखिि हुन सक्छ। उत्पीडन यवद यी मधे्य कुनै पवन कोवट 

वभत्र पदैन भने पनी अस्वीकायन छ । 

 

उत्पीडन समािेर् हुन सक्छ, उदाहरणका िावग: 

 

a) अिांवछि र्ारीररक आचरण िा "छेड़खानी", छुनु, वपखिङ, धकेल्नु र समातु्न िगायि 

b) अनािश्यक यौन प्रगवि िा सुझािपूणन व्यिहार (जसिाई उत्पीडकिे हावनरवहि ठान्न सक्छ) 

c) आपविजनक इ-मेि, पाठ सने्दर् िा सामावजक वमवडया सामग्री 
 

d) उपहास गने, नक्कि गने िा व्यखक्तको असक्षमिािाई बेिास्ता गने। 
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एक व्यखक्तिाई िवक्षि दियाकलाप नभए पवन ऊ उत्पीवडि हुन सक्छ। उदाहरणका िावग, यवद चुटकुिेिे आपविजनक 

िािािरण वसजनना गछन  भने एक व्यखक्तिाई फरक जािीय समूहको बारेमा जािीय ठट्टाहरूद्वारा सिाउन सक्छ। 

कृपया IDG को यौन र्ोषण र दुव्यनिहार रोकथाम नीवि पवन हेनुनहोस् । 

 

3. धम्की भनेको के हो? 

धम्की भनेको आपविजनक, डराउने, दुभानिनापूणन िा अपमानजनक व्यिहार हो जसिे र्खक्तको दुरुपयोग समािेर् गदनछ 

जसिे व्यखक्तिाई कमजोर, अपमावनि, कमजोर िा धम्की महसुस गराउन सक्छ। र्खक्त भनेको सधैं अखियारको 

खस्थविमा हुनु भनेको होइन िर व्यखक्तगि बि र डर िा धम्की माफन ि जबरजस्ती गने र्खक्त दुिै समािेर् हुन सक्छ। 

 

धम्कीिे र्ारीररक, मौखिक र गैर-मौखिक आचरणको रूप विन सक्छ। धम्कीिे उदाहरणको रूपमा समािेर् गनन सक्छ: 

 

a) र्ारीररक िा मनोिैज्ञावनक ििराहरू 

 

b) पयनिेक्षण को दबंग र डरिाग्दो स्तर 
 

c) कसैको प्रदर्ननको बारेमा अनुपयुक्त अपमानजनक वटप्पणी। 
 

कामदारको कायनसम्पादन िा व्यिहारको सम्बिमा िैध, व्यािहाररक र रचनात्मक प्रविविया, िा कामदारहरूिाई 

उनीहरूको रोजगारीको िममा वदईएको उवचि वनदेर्नहरू, विनीहरूको आफ्नै दमनमा पदैन। 

 

4. यवद िपाईिाई उत्पीडन िा धम्की वदइयो भने 

 

यवद िपाईंिे वजमे्मिार व्यखक्तसँग अनौपचाररक रूपमा समस्या उठाउन सक्षम महसुस गनुनभयो भने, िपाईंिे विनीहरूिाई 

स्पर रूपमा व्याख्या गनुनपछन  वक विनीहरूको व्यिहार स्वागियोग्य छैन िा िपाईंिाई असहज बनाउँछ।  

यवद यो सम्भि छैन भने, िपाईंिे आफ्नो पयनिेक्षक/िाइन प्रबिकसँग कुरा गनुनपछन , जसिे औपचाररक िा अनौपचाररक 

रूपमा समस्या समाधान गनन गोप्य सल्लाह र सहयोग प्रदान गनन सक्छ।  

 

यवद अनौपचाररक कदमहरू उपयुक्त छैनन्, िा सफि भएन भने, िपाईंिे गुनासो प्रविया अन्तगनि औपचाररक रूपमा मुद्दा 

उठाउनु पछन । आफू उत्पीडनको वर्कार भएको हुनसके्न विश्वास गने जो कोहीिे कम्पनीको गुनासो प्रविया माफन ि यो कुरा 

उठाउनु पछन : grievances@idg-security.com । यो HR वनदेर्क द्वारा समीक्षा गररनेछ जसिे उपयुक्त अको 

चरणहरूमा िपाईंसँग परामर्न गनेछ। 
 

mailto:grievances@idg-security.com
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िपाईिे व्यिहारको गुनासो गनन सकु्नहुन्छ जुन िपाईिाई व्यखक्तगि रूपमा वनदेवर्ि गररएको छैन भने पवन िपाईिाई 

अपमानजनक िाग्छ। 

 

5. छानवबन र कारबाही 

गुनासो िा वचन्ताहरू समयमै र गोप्य रूपमा छानवबन गररनेछ। छानवबन उपयुक्त अनुभि भएको र उजुरीमा कुनै पूिन 

संिग्निा नभएको व्यखक्तद्वारा सञ्चािन गररनेछ।  

अनुसिानको वििरण र उजुरी गने व्यखक्त र आरोवपि व्यखक्तको नाम "जान्न आिश्यक छ" को आधारमा मात्र िुिासा 

गनुनपछन ।  

 

एक पटक अनुसिान पूरा भएपवछ, हामी िपाईंिाई हाम्रो वनणनयको बारेमा सूवचि गनेछौ।ं यवद हामीिे िपाईिाई 

कमनचारीद्वारा दुव््रयिहार िा दुव्यनिहार गरेको ठान्छौ ंभने, सम्भाविि दुव्यनिहार िा घोर दुराचारको मामिाको रूपमा 

अनुर्ासनात्मक प्रविया अन्तगनि मुद्दािाई कारबाही गररनेछ।  

 

िपाईको गुनासो मान्य होस् िा नहोस्, हामी िपाई र सम्बखिि व्यखक्त बीचको कुनै पवन चविरहेको कायन सम्बििाई कसरी 

व्यिखस्थि गने भने्न बारे विचार गनेछौ।ं  

 

जहाँ कम्पनीिे प्रत्यक्ष रूपमा काम नगरेका व्यखक्तहरू जसै्त ग्राहकहरू िा ग्राहकहरूबाट उत्पीडन उत्पन्न हुन्छ, त्यस्ता 

गुनासोहरूिाई गम्भीर रूपमा विइनेछ र जुनसुकै प्रविबिहरू उपिब्ध भए पवन प्रयोग गरी सम्बखिि िेस्रो पक्षसँग 

कारबाही गररनेछ।  

 

6. संिग्न व्यखक्तहरूको िावग सुरक्षा र समथनन 

गुनासो गने िा कुनै अनुसिानमा असि विश्वासका साथ भाग विने कमनचारीहरूिे पररणाम स्वरूप कुनै पवन प्रकारको 

बदिा िा पीवडि हुनु हँुदैन। यसरी कसैको विरुद्ध बदिा विने िा पीवडि भएको पाइएमा हाम्रो अनुर्ासनात्मक प्रविया 

अन्तगनि अनुर्ासनात्मक कारबाही हुनेछ। 

IDG िे एक िटस्थ र िसु्तवनष्ठ प्रविवनवधिाई घटना ररपोटन गनन िा सल्लाह िोजे्न सबै कमनचारीहरूको िावग सम्पकन  वबन्दुको 

रूपमा कायन गनन प्रोत्साहन वदन्छ। यो मानि संसाधन वनदेर्क िा स्थानीय प्रविवनवध हुन सक्छ। विनीहरूिे कुनै पवन 

गुनासो सुने्नछन् र व्यिहार गनेछन्, र यस नीविको धारा 5 अनुसार कुनै पवन घटनािाई सधैं गोप्य राखे्नछन्। यवद कुनै 

कमनचारीिे औपचाररक उजुरी गनन चाहन्छ भने उनीहरूिाई मानि संसाधन/प्रविवनवधद्वारा अनुरोध गररएको िण्डमा 

समथनन गररनेछ। यस वबन्दुमा प्रविवनवध सबै पवछल्ला गविविवधहरूको व्यिस्थापनमा सहयोग गनन र उजुरी गने कमनचारी 

सदस्यिाई सहयोग गनन उपिब्ध रहनेछ। आईडीजीको िाइन व्यिस्थापनिे घटनाको सामना गनेछ। 
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7. अवभिेि राखे्न 

कुनै कमनचारीद्वारा िा त्यसको बारेमा उजुरीको बारेमा जानकारी कमनचारीको कमनचारी फाइिमा, पररणामको रेकडन र 

प्रवियाको िममा कम्पाइि गररएका कुनै पवन नोटहरू िा अन्य कागजािहरू सवहि राख्न सवकन्छ। 


