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 تعارف   1

 

  يہ دفعہ ضابطے کا ايک تعارف کرواتی ہے۔
  
(i)   کے تحت نسل کے مطلب سے تعلق رکهتی ہے۔ نسل کے   طور ) قانون( قانون برائے نسلی امتياز 2دفعہ

جن کو ، يہ ان معامالت کی وضاحت بهی کرتی ہے پر ملحوظ کی جانے والی ذاتی خصوصيات کے عالوہ
  بطور نسلی امتياز تصور کيا جاتا۔

  
(ii)   ہے، تحفظ ہوتاکے تحت   جن کا اس، قانون کے تحت مالزمت اور کام کے ان تعلقات يا معامالت3دفعہ 

 کی تعريف کرتی ہے۔ وہ معامالت جو قانون کے احاطے ميں نہيں آتے اور اس کے تحفظ کی حدود سے
  بهی نپٹا جاتا ہے۔

  
(iii)   ان بنيادی قانونی تصورات کا جائزہ مہيا کرتی ہے جن کا تعلق نسلی امتياز اور ہراس زدگی اور 4دفعہ 

  ديگر غير قانونی افعال سے ہوتا ہے۔
  

(iv)      ہ  ي کا تعلق غير قانونی افعال کے لحاظ سے آجر اور مالزمين دونوں کی ذمہ داری سے ہے۔ اس ميں5دفعہ
     فراہم کی جاتی ہيں کہ آجر اپنے مالزمين کو غير قانونی افعال کے ارتکاب سے بچاؤ کے لئے معلومات          
   پر قابل عمل اقدامات لے کر کس طرح اس ذمہ داری سے نجات حاصل کر سکتے ہيں۔طور معقول          

  
(v)      ميں متعارف کروائے گئے بنيادی تصورات 4دفعہ  براہ راست اور بالواسطہ امتياز کے بارے ميں 6دفعہ              

      تقابل پيما کے يہ ايک ہے۔ براہ راست امتياز کے لئے، مہيا کرتی کے لئے مزيد وضاحتيں اضافےميں           
   ايک مناسب موازنے کی ضرورت، محّرک کے بر محل ہونے، ثبوت اور شہادت کے بار جيسے  ذريعے          
   وضاحت کرتی ہے۔ بالواسطہ امتياز کے لئے، يہ تقاضے يا شرط کے عنصر، تناسبوں کے  معامالت کی          
   تقاضے يا شرط کی وضاحت کرتی ہے۔جوازقابل موازنے اور           

  
(vi)   ۔تثنيات او قانون سے غير متاثرہ اشياء سے تعلق رکهتی ہےس مالزمت کے معامالت سے متعلقہ م7دفعہ 

 اصلی پيشہ ورانہ اہليت، ہانگ کانگ ميں فوری طور پر غير دستياب مہارتيں اور تجربہ، مقامی ميںان 
ملکی شرائط پر موجودہ مالزمت اور پسماندہ نسلی گروپوں کو مواقع فراہم کرنے کے لئے  اور غير

   ہيں۔شامل اتاقدامخصوصی 
  

(vii)   يں آجروں کو اپنانا چاہئے تاکہ وہ نسلی مساوات کو  کا تعلق ان اچهے طور طريقوں سے ہے، جنہ8دفعہ  
   سکيں اور قانون کے تحت اپنی ذمہ دارياں پوری کر سکيں۔دےفروغ           

  
(viii)      يہ وضاحت کرتی ہے کہ اگر کوئی مرد يا خاتون يہ محسوس کرے کہ اس کے خالف کسی غير 9دفعہ    

        ميں ايک شکايت درج (EOC)يا ہے، تو وہ کميشن برائے مساوی مواقع فعل کا ارتکاب کيا گ قانونی           
   کے کردار اور اعمال کا خاکہ EOCسکتی ہے۔ اس شکايت پر کارروائی کرنے سے متعلق / کرواسکتا            
 اس ضمن ميں بات کی وضاحت بهی کرتی ہے کہ ايسا شخص قانونی کارروائی اور پيش کيا گيا ہے۔ يہ اس           
 کر سکتا ہے۔ کهلے انتخابات کا فيصلہ بهی           
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  ضابطے کا مقصد     1.1

  
          يہ قانون نسلی امتياز اور ہراس زدگی اور ديگر متعلقہ اعمال کو خصوصی ميدانوں، يعنی   1.1.1   

  نافذ ميں 2008لئے قرار دينے کے  غير قانونی،کے مختلف پہلوؤں ميں کی سرگرميوں معاشرے                      
        اور امتيازميں  کا تعلق مالزمت اور کام سے متعلقہ معامالت 3قانون کے حصہ  کيا گيا تها۔                      

  تعلق رکهتا ہے۔ ہراس زدگی سے                       
  

  اور اس بارے ميں عملی رہنمائی کا مقصد قانون کی وضاحت کرنا ) ضابطے(اس ضابطٔہ عمل    1.1.2   
   بنيادی طور پر،  کيسے کی جائے۔ ہے کہ مالزمت کے حاالت ميں نسلی امتياز سے پرہيز کرنا                      
      کرنا اور اچهے  مقصد قانون کو سمجهنے اور تعميل کرنے ميں  آجروں کی مدد ضابطے کا                      
 ہے۔ نيز، اس   حوصلہ افزائی کرکے جائے کار پر نسلی مساوات کو فروغ دينا طريقوں کی  طور                      
   سمجه بوجه دينا ہے  عمومی قانون اور ان کے حقوق کے بارے ميں ايک مقصد مالزمين کو کا                      
 اور اگر وہ محسوس کريں کہ ان  ہے  کا تحفظ کيسے کرنااپنے حقوق  ان کو علم ہو کہ انہيں تاکہ                      
  کرنا ہے۔ انہيں کيا امتياز برتا ہے، تو کے خالف  کے آجروں نے ان                       

  
 معامالت  آجر اور مالزم کے عالوہ اس قانون کا تعلق ديگر پيشہ ورانہ تعلقات اورکام سے متعلقہ   1.1.3   

 ) روزگار کے اداروں جيسےمعاہداتی کار کنان، کميشن ايجنٹوں، شراکتوں، پيشہ ورانہ تربيت اور(                     
   اطالق روزگار کے حاالت پر  سے بهی ہے۔ عمومًا وہی اصول اور اچهے طور طريقے جن کا                      
اور کام سے متعلقہ معامالت پر بهی  ورانہ تعلقاتہے، ان ہی کا اطالق ديگر اقسام کے پيشہ   ہوتا                      
 معامالت سے جيسے موزوں ہوا، نپٹے گا۔ ضابطہ ان ديگر اقسام کے تعلقات اور  ہے۔ہوتا                       

  
 ضابطے کو کلی طور پر اور نسلی مساوات کے فروغ کی روح کی خاطر پڑهنا چاہئے، اس کو   1.1.4  

   کے ساته نہيں پڑهنا چاہئے يا ايک مختصر انداز نہيں رکهنا چاہئے۔نظری تنگ                      
 
  

 ضابطے کی حيثيت  1.2
  

  اس ۔ہےکيا کے تحت جاری  [s.63] نے قانون (EOC)ضابطے کو کميشن برائے مساوی مواقع    1.2.1  

       عوام سے اور ے عمومی طور پر نEOCضابطے کو جاری کرنے کی تجويز دينے کے بعد                             

    منفی ناقدانہ جائزہ   سے مشاورت کی۔ مشاورت کے بعد يہ مجوزہ ضابطہتعلقداروںخصوصی                             

             صورت ميں موجودہ يہقانونی کونسل کے سامنے رکها گيا، جس کے بعد   خاطرکیلينے                             

  ہو گيا۔مؤثرکو ] تاريخ[                            

 

  براہ ضابطہ کی رسائی اور سمجه کا تعين کرتا ہے۔ تاہم EOC يہ ضابطہ قانون کے بارے ميں   1.2.2 
    اور خود کوئی قانونی ذمہ دارياں مسلط نہيں کرتا يا کسی قانونی پابندی کا اثر نہيں ڈالتا راست                      
   ضابطے کا  ۔[s.63(14)] پابندی ميں ناکامی سے کوئی ذمہ داری عائد نہيں ہوتی ضابطے کی                      
 عدالتيں ہی قانون  مکمل اور يقينی بيان بننا نہيں ہے اور نہ ہی يہ ہے۔ فقط  قانون کا ايک  مقصد                      
  سنا سکتی ہيں۔  يقينی فيصلےميں کے بارے                      

  



 7

  گی۔  تاہم، عدالتيں مقدموں کا فيصلہ سناتے وقت ضابطے کے متعلقہ حصوں کو مد نظر رکهيں   1.2.3  
 سفارشات  مثال کے طور پر، ايک آجر عدالت کو يہ دکها سکتا ہے کہ ضابطے کی متعلقہ  اگر،                       
 کسی ابتر فيصلے  کر دی گئی ہے، تو اس سےعدالت کی جانب سے آجر کے خالف  یکی پابند                       
     نہيں کرتے، تو ان کے  جائے گا۔ اگر آجر ضابطے کی سفارشات کی پابندی ہو کم  کا امکان                       
 کی ضرورت پڑے کہ، کرنے  صورت ميں، ہو سکتا ہے انہيں وضاحت کی خالف کسی دعوے                       
 تحت ان کی ذمہ داريوں  قانون کے کوئی ہيں تو، نسلی امتياز کے اگر  کن ديگر صورتوں ميں،                       
 کی تکميل اور تعميل ہوئی ہے۔                       

 
  اچهے طور طريقوں کی مثالوں اور تجاويز کا استعمال    1.3

 
  

     مال کی وضاحت کی خاطر، ضابطہ مثالوں سے واضح کرے گا کہ قانون کے     قانون کے اع1.3.1   
       اور تصورات خصوصی حاالت پر کيسے الگو ہو سکتے ہيں۔ اگرچہ زيادہ تراصول تحت                         
    م ضابطہ عمومی طور کے حاالت ميں نسلی امتياز سے ہوتا يے، تاہمالزمتتعلق مثالوں کا                          
    تصورات کی مثاليں دينے کے لئے   ہونے والے اصولوں اوراطالق قابلپر نسلی امتياز پر                          
   بهی کرتا ہے۔استعمالکا کچه غير مالزمتی حاالت                          

    
  کوئی  انگ کانگ ميں ابهی تک اس کے تحت قوانين کا ايک نيا حصہ ہے۔ ۂہ   يہ قانون مجموع  1.3.2  

        ديگر) جيسے آسٹريليا يا يو کے ميں( نہيں ہوئے۔ ہانگ کانگ يا کہيں اور فيصلے عدالتی                        
       ميں   تحت کئے گئے فيصلوں سے اس قانون کی کارکردگی کے بارےکے قوانينامتيازی                         
      قانون   ہے۔ ضابطے ميں دی گئی چند مثاليں ايسے ہی امتيازیسکتیمل سمجهنے ميں مدد                         
 مقدموں کے فيصلوں پر مبنی ہيں۔ کے تحت کئے گئے اصلی                        

 
    مبنی ہوتا خصوصی مقدمے کے حقائق پر تک  امتيازی قانون کے اطالق کا انحصار بڑی حد    1.3.3  

      ميں استعمال کی گئی مثالوں کا مقصد قانون کو عمومی طور پر سمجهنے ميںضابطے ۔ہے                        
     خصوصی درپيش آنے والی کسی واقعی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ايک قاری کو  پيدا سہولت                       
ہو۔ اس لئے براہ راست اس کا اطالق نہ ہو۔  تاحقائق کا احاطہ نہ کرتمام ے متعلقہ  سحال صورت                       
 قانونی مشورہ ہميشہ لے لينا چاہئے۔ موزوں                       

 
دستياب       ضابطہ اچهے طور طريقوں کے بارے ميں تجاويز دے گا۔ آجر، خود اپنی تنظيموں اور1.3.4  
  سکتے ہيں۔ وسائل کی نوعيت اور پيمانے کے مطابق، جيسے موزوں ہو، ان تجاويز کو اپنا                        

  
       ر  عملی رہنمائی دينا اور اچهے طواور کرنا     اگرچہ ضابطے کا مقصد قانون کی وضاحت 1.3.5  

     ور ہوں گے، جن کےا ہے ، تاہم قانون کے بارے ميں ايسے سواالت ضرن کرتجويزطريقے                        
    جانب   سواالت کے جوابات کے لئے عدالت کی۔ ان ضابطہ نہيں دے سکتاجواب مکملکوئی                        

  کی مناسبت   کسی خصوصی صورت حال۔ ضابطہکا انتظار کرنا پڑے گا فيصلوں بآختيارسے                        
     نہيں ہے۔نعم البدل مشورہ لينے کا قانونی کوئی سے                       
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  قانون کے تحت نسل کا مطلب  2

  
 نسل سے کيا مراد ہے  2.1

  
   (i)  نسلی  يا  قومی“ يا "نسب"  ،"رنگ"  ،"نسل" کی خصقانون کے تحت، نسل کا مطلب کسی ش          

  ۔ [s.8(1)(a)] ہے۔ "اصل                             
  

   (ii)    کے معانی کی مزيد تشريح اس طرح کرتا ہے  "نسب"قانون[s.8(1)(c)]  کہ نسب کی بنياد پر   
       کے ارکان کے خالف امتياز ہوتا ہے، جس کی بنياد ) برادريوں(امتياز کا مطلب کميونيٹيوں                       
     وراثتی حيثيت کے نظاموں پر ہوتی ہے، ذات پات کا نظام  يا ايسے ہی   جيسے،سماجی طبقات                      
   کو مسترد يا کمزور کرتے ہيں۔ اٹهانے لطف طور پرجو ان کے انسانی حقوق کے مساوی                      

  
   (iii)   "کے معانی کے متعلق کوئی تشريح نہيں ہے۔ ہانگ" قومی يا نسلی اصل"، اور "رنگ"، "نسل     

 محل   ميں ان اصطالحات کا عمومی استعمال برموجودگیمقدمے کے قانون کی غير  انگ ميںک                       
  ہوگا۔                       

  
   (iv)       ان تمام اصطالحات کے معانی کی مثاليں دينے کے لئے بہترين امر يہ ہوگا کہ مختلف گروپوں  

   ئے۔ ان کے معانی باہمی طور پر مخصوص نہيں ہيں۔ وہ ايک ميں سے متضاد لوگوں کو ليا جا                      
    ہوئے ہو سکتے ہيں اور ہر صورت حال ميں واضح طور پر الگ نہيں ہو  دوسرے پر چهائے                      
  سکتے۔ ذيل ميں دی ہوئی چند مثاليں غير ملکی قانون کے مقدمات پر مبنی ہيں۔                      

  
  نسل   2.1.1   

  
  1:-مثال      

کے   ان  ۔ عمومًاايک يورپی شخص اور ايک ايشيائی شخص مختلف نسلوں سے تعلق رکهتے ہيں  
                         باوجود، اگر  اور ثقافتيں اور طرز زندگی مختلف ہوتے ہيں۔ ان اختالفات کےجسمانی خد وخال           
 کارکردگی حاصل   يک ہی کام کر رہے ہوں، تو وہ ايک ہی سطح کیايک ہی آجر کے پاس ا وہ           
 چاہئے۔ ايک يورپی  جانا سکتے ہيں، اور تنخواہ کے لحاظ سے ان کے ساته يکساں سلوک کيا کر           
 امتياز کے باعث،  سے  لحاط شخص اور ايک ايشيائی شخص کے مابين غير مساوی تنخواہ کے           
 امتياز کا امکان ہو سکتا  نسلی قانونی  کہ دونوں کی کارکردگی کی سطح يکساں ہو، ايک غيرجب           

  ہے۔            
 

      رنگ  2.1.2 
  

  2:-مثال    
   مختلف نسلوں کے لوگوں کے درميان مختلف جسمانی خدو خال ميں سے جلد کا رنگ سب سے  

عمومًا  قی ، يورپی اور ايشيائی لوگوں کی جلدوں کے رنگقابل غور چيز ہوتا ہے۔ مثًال افري زيادہ           
   ايک امتياز کی ۔ جلد کے رنگوں کے باعث امتياز نسلی)سياہ، سفيد اور زرد(مختلف ہوتے ہيں۔            
      امکانی امتياز مابين  قسم ہوتی ہے۔ ايک سياہ فام شخص اور ايک سفيد فام شخص کے واضح           
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  ور پر غير قانونی ہو سکتا ہے۔ط         
 

 نسب 2.1.3 
 

    کہ نسب سے مراد سماجی طبقات ہيں جيسے ذات پات  اور مماثل [s.8(1)(c)]قانون کہتا ہے    
 .نظام                      

    
          جہاں پر لوگ،تاريخی طور پر، دنيا کے مختلف حصوں ميں، کڑے سماجی نظام رائج تهے     

   ميں بٹے ہوئےتهے۔  کسی شخص کو تعليم اور روزگار) ذاتوں(پيدائشی طور پر مختلف طبقات                       
   سميت زندگی ميں مختلف مواقع اس کی ذات کے لحاظ سے ملتے تهے۔ ان نظاموں ميں، نچلے                       
   امتياز کا شکار رہتے تهے اور اپنی صالحيت اور ذاتی طبقات ميں پيدا ہونے والے لوگ عمومًا                      
         کردار کے باوجود اپنی مکمل انسانی مخفی قوت تک پہنچ نہيں پاتے تهے۔ دنيا کے مختلف                      
    کانگ ميں  ان ميں سے بعض نظام آج بهی مختلف درجوں پر زير عمل ہيں۔ اگر ہانگ حصوں                      
 شخص کے خالف اس کی کی ذات کی بنا پر کوئی امتيازی سلوک ہوتا ہے، تو امکانی   ميں کسی                      
  غير قانونی ہے۔  طور پر يہ                      

  
 قومی اصل  2.1.4   

  
                       وقات ميں، قومی اصل سے مراد عمومًا وہ قوم ہوتی ہے، جس سے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ان ا     

    لوگ کی آبادی جامد ہوتی تهی تو ايک ہی ملک ميں رہنے والے لوگ عمومًا ايک ہی قوم  جب                      
        تعلق رکهتے تهے۔ مختلف ممالک ميں رہنے والے لوگ عمومًا مختلف اقوام سے تعلق سے                      
قوموں کا پهيالؤ شروع ہوا يا   تهے۔ جوں جوں بڑے پيمانے پر ہجرت وقوع پذير ہوئی اور رکهتے                      
 کيا گيا، تو مختلف نسلی اصل کے لوگوں نے ان ہی ممالک ميں رہنا شروع کر ديا۔ يہ  فتح ان کو                      
    يا جب ان کی اپنی اصلی رياستوں کا وجود، ايک عليحدہ اکائی کے کئی پشتوں کے بعد  لوگ                       
    عرصے سے معدوم ہو چکا ہو، تو بهی اپنا نسلی اصل برقرار رکه سکتے ہيں۔  آج،  طور پر،                      
 يک ہی پاسپورٹ اصل رکهنے والے لوگ ايک ہی قوميت کے حامل ہو سکتے ہيں، ا مختلف نسلی                      
 ہيں اور ايک جيسا ہی طرز زندگی رکه سکتے ہيں۔  رکه سکتے                      

 
  3 :-مثال    
يو کے ميں رہنے والے انگريز، اسکاٹش، آئرش اور ويلش لوگ تمام مختلف نسلی اصل سے تعلق      

    سپورٹ رکهتے ہيں۔ ايک انگريز شخص اور رکهتے ہيں، اگرچہ وہ تمام يو کے کا ايک ہی پا                       
 اسکاٹش شخص کے مابين امتياز امکانی طور پر غير قانونی ہو سکتا ہے۔  ايک                       

 
  نسلی اصل 2.1.5   

 
ايک مشترک قومی اصل ميں شريک لوگوں کی مانند، دنيا کے مختلف حصوں ميں جداگانہ 

ے گروہ ميں، ايک طويل تاريخ ميں شريک ہوتی ہيں، خود اپنی برادرياں موجود ہيں، جو خود اپن
مشترک ثقافتی روايات، طرز حيات، خاندانی رسوم اور عادات کو برقرار رکهتی ہيں۔ لوگوں کے 

يہ گروہ  اپنے ارد گرد کے دوسرے لوگوں سے خود کو الگ رکهتے ہيں اور ايک الگ نسلی 
اصل ايسے گروپوں کے رکن کے طور پر کسی گروپ کے طور پر تصور کئے جاتے ہيں۔ نسلی 
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  شخص کی شناخت ہوتی ہے۔
  

   4 :-  مثال
پنجاب کے عالقے ميں انڈ يا اور پاکستان کے درميان آنے جانے والے سکه لوگوں کی جلد کا 
رنگ، جسمانی خدو خال اور مشترک آباؤ اجداد وہی ہيں جو اس عالقے ميں ان کے ارد گرد 

۔ ليکن سکهوں کی اپنی ثقافتی روايات اور تاريخ ہے۔ ظاہری شکل و رہنے والے ہندوؤں کے ہيں
صورت کے لحاظ سے، قديم سکه اپنے بال نہيں کٹواتے اور وہ ايک پگڑی پہنتے ہيں۔ وہ ايک 

جدا گانہ نسلی گروپ ہيں۔ کسی سکه شخص کے خالف امتياز امکانی طور پر غير قانونی ہو سکتا 
  ہے۔

  
       خيال نہيں کيا جاتاکس چيز کو نسلی امتياز  2.2

      

       قانون يہ بات واضح کرتا ہے کہ لوگوں کے ساته برتاؤ کے لئے خصوصی معامالت کو معيار کے   
         نسلی امتياز وطور پر استعمال کرنا اور ان معامالت کے نتيجے ميں پيدا ہونے والے اختالفات ک 
       علوم ہوتا ہے کہ ان معامالت کو مخصوص کرنے  ۔ ايسا م[s.8(2)&(3)]تصور نہيں کيا جائے گا  
       کی وجہ يہ ہے کہ عمومًا ان کا تعلق نسل کے ساته نہيں ہوتا يا ان کا تعلق ايسی پاليسيوں کے ساته  
       ہوتا ہے جنہيں نسلی امتياز کی دقتوں سے آزاد ہونا چاہئے۔ يہ معامالت حسب ذيل مثالوں کے ساته  
 يکن ضروری نہيں کہ ان کا تعلق روزگار سے ہو۔درج ہيں، ل 

 
  نئے عالقوں کے مقامی باشندے  2.2.1 
    

ہانگ کانگ   ميں1898ايسے لوگ موجود ہيں جو ان لوگوں کے مردوں کی نسل سے ہيں جو 
 کی'  تسليم شدہ ديہات'  اور' مقامی باشندے'قانون ان لوگوں کو   کے ديہات ميں رہتے تهے

   کر کے بيان کرتا ہے۔اصطالحات استعمال
  

ايک   ميں استعمال ہونے والیCap.576ديہاتی نمائندہ انتخاب کے قانون ' مقامی باشندے'
اندر مقامی گاؤں  ميں قانون کے معانی کے 1898اصطالح ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو 

  نسل ميں سے ہو۔  ايسے مکينوں کے مردوں کی کا مکين ہو يا ايسا شخص جو
  

ميں  قانون کے) تشخيص اور حصول( کی اصطالح سرکاری کرايہ داری ”ہ گاؤںتسليم شد“
 ميں 1898معانی کے اندر  کے استعمال کی گئی ہے۔ اس سے مراد وہ گاؤں ہے جو اس قانون

 ہانگ کانگ ميں موجود تها۔
  

يم شخص ان قد برتاؤ ميں اختالفات نسلی امتياز نہيں ہوں گے، اگر وہ اس بنياد پر ہوں آيا کوئی
 ديہات کی نسل ميں سے ہے يا نہيں ہے۔

 
 5:-مثال   

مقامی باشندوں  ں ميں ايک چهوٹی سی دوکان چالتا ہے، فقط گاؤں کےؤايک دوکاندار جو ايک گا  
 نسلی امتياز نہيں برتتا۔  يہ دوکاندار ديگر لوگوں کے خالف کو مالزمت پر رکهتا ہے، کيوں کہ     
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   اور رہنے ےکا حق، زمين پر اترنے کا حق، قيام کی پابندی يا شرط، اترنمستقل رہائش، رہائش  2.2.2 
  کی اجازت                      

 
کانگ ميں  لوگ ہانگ کانگ کے مسقل مکين ہو سکتے ہيں يا نہيں ہو سکتے۔ ان کے پاس ہانگ

ا۔ ہانگ نہيں ہو سکت رہائش کا حق اور ہانگ کانگ کی زمين پر اترنے کا حق ہو سکتا ہے يا 
مل پر رہنے کے لئے اجازت  يہاں کانگ ميں آنے والے لوگوں کو يہاں کی زمين پر اترنے اور

کے قانون کی جانب سے عائد کی گئی پابنديوں   سکتی ہے۔ ہانگ کانگ ميں ان کا قيام اميگريشن
  ہے۔ اور شرائط سے بهی مشروط ہو سکتا

 
 :شخص ، اگر ان کی بنياد اس پر ہو آيا کوئی جائے گا کہا نسلی امتياز نہيں کوبرتاؤ ميں اختالفات  

 
 ، يامستقل مکين ہے يا نہيں ہے 

  
 اس کے پاس رہائش کا حق يا زمين پر اترنے کا حق ہے يا نہيں، يا 

  
  اور؛زمين پر اترنے اور رہنے کی اجازت ہے يا نہيں 

  
 قيام کی پابنديوں اور شرائط سے مشروط ہے يا نہيں ہے۔ 

  
 6 :-مثال   

        ايک کمپنی جو فقط مستقل مکينوں کو مالزمت پر رکهتی ہے جن کے پاس قيام کی کسی   
پابنديوں يا شرائط کے بغير ہانگ کانگ ميں رہنے کا حق ہے، دوسرے لوگوں کے خالف نسلی    
  امتياز کا برتاؤ نہيں کرتی۔   
 

   رہائش کی مدت  2.2.3 
  

ميں   سے رہ رہے ہوں۔ برتاؤےختلف عرص مختلف لوگ م، ميں ہو سکتا ہے،ہانگ کانگ
سے مختلف  اختالفات جو کسی شخص کے ہانگ کانگ ميں قيام کی مدت کے دوسرے لوگوں

 ہونے کی بنياد پر ہوں، غير قانونی نسلی امتياز نہيں ہوں گے۔
 
 7 :-مثال   
         ان  يںبهرتی کی مہم ميں اگر کسی اميدوار کو اس بنا پر چن ليا جاتا ہے جو ہانگ کانگ م  

  بلکہ زيادہ اہليت  دوسرے لوگوں کی نسبت طويل ترين مدت سے رہ رہا ہو، جو مساوی طور پر               
 نسلی امتياز نہيں ہوگا۔  رکهتے ہيں، تو يہ ان دوسرے اميدواروں کے خالف غير قانونی               

  
  ثيتقوميت، شہريت يا ديگر ممالک کی رہائش کی حي  2.2.4  
  

مختلف ہو سکتی  ہانگ کانگ ميں لوگوں کی قوميت، شہريت يا ديگر ممالک کی رہائش کی حيثيت
نسلی امتياز نہيں ہوگا۔ ضروری  ہے۔ لوگوں سے ان معامالت کی بنياد پر سلوک کرنا غير قانونی

نسل، قومی يا نسلی اصل ہو، کيونکہ   نہيں کہ قوميت، شہريت يا رہائشی حيثيت وہی ہو، جو
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 قوميت ايک ہی ہو سکتی ہے۔  ختلف نسلوں يا قومی اصلوں کے لوگوں کیم
 
 8 :-مثال   

رکهنے   رياستہائے متحدہ امريکہ ميں کاروبار رکهنے والی ايک کمپنی ايک امريکی قوميت
يہ اقدام ان لوگوں   والے اور امريکی پاسپورٹ رکهنے والے شخص کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کا

 پاسپورٹ نہيں رکهتے۔ از نہيں ہے جو امريکی قوميت اور امريکنکے خالف نسلی امتي
 

 احتياط سے  اگرچہ مندرجہ باال معيار کو نسلی امتياز تصور نہيں کيا جائے گا، تاہم آجروں کو
ضروری ہے۔ اگر آجر  غور کرنا چاہئے آيا ان کے کسی اعمال يا فيصلوں ميں اس معيار کو اپنانا 

ہے وہ بہترين فيصلہ نہ کر رہے   يہ معيار استعمال کريں،  تو ہو سکتا معقول وجوہ کی بغير یکس
مالزمين کے مجموعے کے طور پر   دستياب قابل اور وفادار اميدوراوں ياان کے لئےہوں يا 

 گا۔ کو بهرتی کرنا محدود ہو جائے کے حامل اشخاص توںبہترين اہلي
 

 اپناتا نظر آئے، ليکن اگر يہ معياراتعالوہ ازيں، اگرچہ جہاں آجر مندرجہ باال معيار کو 
طور پر نہيں  يکساں معروضی طور پر ضروری نہ ہوں، يا يہ شہادت موجود ہو کہ ان کا اطالق

کہ معيارات کا اطالق واقعتًا نہيں  کيا جارہا ہے، تو ان الزامات کے خطرات کا امکان موجود ہے
لئے ہيں۔ اگر اس بات کا تعين ہو جائے کہ  کيا جا رہا، بلکہ يہ فقط نسلی امتياز کو ڈهانپنے کے

اس کا نتيجہ نسلی امتياز کے کامياب دعوؤں کی صورت  نظر آنے والے معيار اصلی نہيں ہيں، تو
 ميں نکل سکتا ہے۔

 
  9 :-مثال   

سے انکار  ايک کمپنی جنوب مشرقی ايشيائی اصل کے ايک اکاؤٹنٹ کو يہ کہہ کر مالزم رکهنے
شہادت سامنے آ جائے کہ  تاہم اگر يہ تقل رہائشيوں کو مالزم رکهے گی۔کرتی ہے کہ وہ فقط مس

جو مستقل رہائشی نہيں ہيں، تو يہ  وہ در اصل يورپی اصل کے لوگوں کو مالزم رکهے گی، 
 ےکسیاگر جنوب مشرقی ايشيائی اصل ک ہے۔ ممکنہ طور پر غير قانونی نسلی امتياز ہو سکتا

کو مالزمت سے انکار  اور جو بصورت ديگر اہل ہو،  و،  جو مستقل رہائشی ہ کو شخصےدوسر
  نسلی امتياز کا اظہار ہوتا ہے۔   کر ديا جائے، تو بهی 
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 مالزمت کے تحفظ کی گنجائش    3

  

 کے تحت، آجرين کو مالزمت کے درخواست دہندگان اور مالزمين کے خالف ان کی نسل کی بنياد پر [s.10]قانون 
  يں برتنا چاہئے يا ان کو ہراساں نہيں کرنا چاہئے۔ امتياز نہ

  
     مالزمت کا مطلب  3.1

  
(i)   قانون[s.2]"  خدمت يا نو آموزگاری کے معاہدے، يا ذاتی طور پر کوئی  کی تعريف" مالزمت 

 کام کرنے کے معاہدے کے طور پر کرتا ہے۔ ہر وہ آدمی جس کو ايک معاہدے کے تحت ذاتی
ا ہوتا ہے، ممکنہ طور پر ايک مالزم ہو سکتا ہے اور اس معاہدے کا طور پر کوئی کام کرن

فريق ايک آجر ہوگا۔ ہر وہ شخص جو ايسے معاہدے کے لئے درخواست ديتا ہے، مالزمت  دوسرا
 قانون مالزمت کے درخواست دہندہ اور مالزم کا نسلی  يہکے لئے ايک درخواست دہندہ ہوگا۔

 تا ہے۔ہراس زدگی سے تحفظ کر امتياز اور
 

 10 :-مثال   
ا کچه کام                     ايک خود روزگار بڑهئی جس نے ايک دوکان کے مالک کے ساته دوکان پر مرمت ک

 ذاتی طور پر  کرنے کا معاہدہ کيا، وہ قانون کے مقاصد کے لئے دوکان کے مالک کا مالزم ہے۔ 
 ور پر ہراساں کرنا غير قانونی دوکان کے مالک کا اس کو مرمت کے کام  کے دوران نسلی ط

 ہے۔ 
 

 (ii)     پر پوتا ہے۔ حکومت اور ديگر کی مالزمتقانون کا اطالق نجی اور سرکاری دونوں شعبوں       
 سرکاری محکمے بهی قانون کے پابند ہيں اور انہيں مالزمت اور متعلقہ معامالت ميں امتياز نہيں     

  برتنا چاہئے۔         
  

 گ کانگ سے باہر کلی يا جزوی طور پر کامہان 3.1.1  
 

قانون فقط ان مالزمين کی حفاظت کرتا ہے جو کلی يا مرکزی طور پر ہانگ   3.1.1.1
 کام کرتے ہيں۔ يہ ان لوگوں کی حفاظت نہيں کرتا جو کلی يا مرکزی ميںکانگ 
  [s.16 (1)] کانگ سے باہر کام کرتے ہيں۔ ہانگ پرطور 

  
 11 :-مثال         

ميں کام کرنے کے لئے ہانگ کانگ کی کسی )  (Guangzhouو گوانگ ز
کا مالزم کردہ فيکٹری سپر وائزر قانون کے تحت ممکنہ طور تحفظ  کمپنی

سکے گا۔ اس کے بر عکس ايک اکاؤنٹ مينيجر جو زيادہ وقت  حاصل نہيں کر
کرتا ہے ليکن اس کو مہينے ميں فقط ايک بار گوانگ زو  ہانگ کانگ ميں کام

 ہے، اس کو ممکنہ طور پر قانون کے تحت تحفظ  ٹری ميں جانا پڑتاکی فيک
  حاصل ہو گا۔
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 :-وہ لوگ جو مندرجہ ذيل مقامات پر کام کرتے ہيں   3.1.1.2    
    

      (a)  ہانگ کانگ ميں رجسٹر شدہ ايک بحری جہاز؛ يا  
          
         (b)  ہانگ کانگ ميں رجسٹر شدہ ہوائی جہاز جو کو ايک ايسا شخص     

  کاروبار کی مرکزی جگہ ہانگ کانگ ميں ہے يا کےجس چالتا ہے                                            
  کا مکين ہے۔کانگہانگ عمومی طور پر وہ                                            

 
 ان کا تحفظ کيا جاتا ہے، چاہے وہ مرکزی طور پر ہانگ کانگ سے باہر کام 

   [(2)16] ہوں کرتے
  

      12 :-مثال         
  ايک ہوور کرافٹ کا کپتان اپنے کام کا زيادہ وقت ہانگ کانگ کے پانيوں کی       

     نسبت ہانگ کانگ کے پانيوں سے باہر کهلے سمندر ميں گزارتا ہے، ليکن               
       ہے، اس کا تحفظ اس قانون کےہوور کرافٹ ہانگ کانگ ميں رجسٹر شدہ                                 
  ذريعے کيا جائے گا۔                                 

 
  ]s.10)3( ,)8 ( &)9[(چهوٹے آجر   23.
  

  (i)          ميں  تعدادکم سے  5 سال تک، ايک رعايتی مدت ہے جس کے دوران 3قانون کے نفاذ کے بعد 
 کوئی   ہوگا۔ اگرنہيں اطالقآجروں پر مالزمت کے امتياز کی ممانعت کا مالزمين رکهنے والے                       
   تصرف  کسی تيسرے شخص کے  کمپنياں2کمپنی کسی دوسری کمپنی کے تصرف ميں ہے يا                       

  ہوں گے۔  املدونوں کمپنيوں کے مالزمين ش ، تو مالزمين کی تعداد کے شمار کی خاطرہيں ميں                      
  

  (ii)  اس رعايتی مدت کا اطالق گهريلو مددگاروں کی مالزمت پر نہيں ہوگا۔  
  

  (iii)    کو ختم ہو )  سال بعد3قانون کے نفاذ سے ] (2011 جوالئی 16[رعايتی مدت                      
  ر الگو ہو جائے گا۔جائے گی، جس وقت تک يہ قانون بڑے يا چهوٹے تمام آجروں پ                      

 
 [s.10(7)] گهريلو مددگار    3.3

 
 (i) مالزمين کی بهرتی پر نہيں ہوتا جو اس                     مالزمت کے امتياز کی ممانعت کا اطالق گهريلو

  الزم مرتبہ م تاہم ايک پر کام کرتے ہيں جہاں آجر يا اس کے نزديکی رشتہ دار رہتے ہيں۔ جگہ                      
 پر گهريلو مالزمين کا تحفظ قانون کے مطابق ہوگا۔ ہو جانے                       

  
 13 :-مثال            
     انتخاب کر اکسی خاص قومی اصل کے گهريلو مددگار کو مالزم نہ رکهنے ک  کوئی شخص      

     گهريلو مددگاروں کو می اصل کے حاملہے۔ اور اس کی بجائے فقط کسی دوسرے قو سکتا                        
     ہے۔ رکه سکتا ہے۔ يہ انتخاب قانون کے تحت غير قانونی نہيں  مالزم                        
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 ان کے ، توو جب کوئی آجر دو مختلف قومی اصل کے حامل گهريلو مددگاروں کو مالزم رکهتا ہ     
                      اصل کی وجہ سے ی چاہئے۔ اگر ايک کو دوسرے کی نسبت اس کی قومیمابين مساوات ہون                        
  ہے۔ زيادہ تنخواہ دی جائے تو ممکنہ طور پر يہ غير قانونی ہو سکتا                         

  
 [s.23] مذہب       3.4

 
    (i)      مالزمت  ب کی مالزمت پر نہيں ہوتا اگرمذہ      مالزمت کے امتياز پر ممانعت کا اطالق منظم 

پرعمل کيا جائے  تا کہ مذہب کی تعليمات خصوصی نسلی گروہوں کے لوگوں تک محدود ہو۔                            
  يا اس کے ماننے والوں کی مذہبی اثر پذيری کو مجروح نہ کيا جائے۔                              

  
  ورانہ تعلقاتديگر پيشہ         3.5

  
   ديگر  کے تعلق  کے عالوہ، قانون کے ذريعے کام  کے)  يا مالزمت کے درخواست دہندہ(     آجر مالزم 

  -:مندرجہ ذيل ہيںيہ تعلقات کا تحفظ بهی ہوتا ہے۔      
  

       [s.15] معاہداتی کارکن    3.5.1     
  

   يا ذيلی ٹهيکيدار کے )کنٹريکٹر (يکيدار              معاہداتی کارکن وہ لوگ ہوتے ہيں جو ايک ٹه
 کے لئے کام کرنے کی خاطر ) جسے پرنسپل کہا جاتا ہے(ذريعے کسی تيسرے فريق               
   جاتے ہيں۔ ايک ٹهيکيدار وہ شخص ہوتا ہے جو پرنسپل کے ساته پہلے  مالزم رکهے              
 ۔ ذيلی ٹهيکيدار سپل کے لئے کام سر انجام ديتا ہےمعاہدے کے تحت پرن سے کئے گئے              
    جو ٹهيکيدار کا پرنسپل سے ليا ہو کام سر انجام ديتا ہے۔ اگرچہ  ہے، وہ شخص ہوتا               
 سپل کو معاہداتی کارکنوں مالزم نہيں کئے ہوتے، تاہم، پرن پرنسپل نے معاہداتی کارکن               
  چاہئے۔  نہيں برتنا امتياز الفکے خ              

  
  14 :-مثال                 
) پرنسپل(صفائی کا ايک ٹهيکيدار خاکروبوں کو مالزم رکهتا ہے، اور ايک تجارتی فرم                 

 کے ساته ايک معاہدے کے تحت خاکروبوں کو تجارتی فرم کے پاس اس کا دفتر صاف                          
   بهيج ديتا ہے۔ جب دفتر ميں بهيجے گئے خاکروب دفتر ميں پہنچتے  کرنے کے لئے                         
                        مشرقی تجارتی فرم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان ميں سے ايک خاکروب جنوب تو ہيں،                         
 هتا ہے۔ اوراس کو صفائی کا کام کرنے کے لئے دفتر ميں تعلق رک  اصل سے ايشيائی                         
   بلکہ اس کو فوری طور پر دفتر سے چلے جانے کو کہتا ہے۔   نہيں ہونے ديتا، داخل                         

   اصل کے ليں اور انہيں دفتر ميں اپنا کام کرنے کی اجازت   دوسرے خاکروب چينی                          
  قانون کی خالف ورزی ہو۔  مل جاتی ہے۔ ممکن ہے يہ                          

  
      ]s.17[شراکت دار        2.53.
  

     يا اس سے زائد شريکوں پر مشتمل ہو، تو اسے اپنے کسی 6 اگر ايک شراکتی فرم              
   ں خالف نسلی امتياز کا برتاؤ نہي کےکار يا شريک بننے  کے کسی خواہشمند شريک                         
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 کرنا چاہئے۔   
 

  15 :-مثال    
ممکن ہے يہ غير قانونی ہو اگر وکالء کی ايک شراکتی فرم شراکت کے خواہشمند 

مشرقی ايشيائی اصل کے ايک وکيل کو فرم ميں شامل ہونے سے انکار دے، جب  جنوب
 بصورت ديگر ايسا کرنے کے لئے اہل ہو۔ کہ وہ

 
  [s.22] کميشن ايجنٹ     3.5.3

  
کميشن ايجنٹ وہ لوگ ہوتے ہيں، جن کو اپنے پرنسپل کے لئے کام کر نے پر کميشن 

 ادائيگی کی جاتی ہے، مثًال انشورنس ايجنٹ، جن کو کسی انشورنس کمپنی کی کی
فروخت کرنے پر کميشن کے ذريعے ادائيگی کی جاتی ہے۔ پرنسپل کو اپنے  پاليسياں

 کے خالف امتياز نہيں برتنا چاہئے۔   ٹوںکميشن ايجن
 

  16 :-مثال    
 ممکن ہے يہ غير قانونی ہو اگر ايک انشورنس کمپنی کسی ايجنٹ کو دوسرے ايجنٹوں   
    تمام ب کہکرے ج نسبت اس کے چينی اصل کے نہ ہونے کی بنا پر کم کميشن ادا کی           
 اچهی ہو۔ کارکردگی ايک جيسی  کی ايجنٹوں           

 
  ]s.35[ بيرسٹر       4.53.
  

ہانگ کانگ ميں بيرسٹر چيمبروں کے سيٹوں ميں موجود دوسرے بيرسٹروں کے ساته 
مل کرکام کرتے ہيں جن کا وہ کرايہ ديتے ہيں۔ وہ لوگ جو ايک بيرسٹر کے طور پر 

چاہتے ہيں، انہيں ايک پريکٹس کرنے والے بيرسٹر کی شاگردی ميں کام  پريکٹس کرنا
 کرنا پڑتا ہے۔ 

 
قانون کے تحت، بيرسٹروں يا اس کے کلرکوں کو کرايہ داری يا شاگردی کی پشکش 

 کے سلسلے ميں کسی شخص سے امتيازی سلوک نہيں کرنا چاہئے۔   کرنے
 

 کسی شخص کے لئے يہ بهی غير قانونی ہے اگر کسی بيرسٹر مرد يا عورت کو ، نيز
رت سے ہدايات لينے کے سلسلے ميں امتياز برتا ہدايات دينے يا کسی بيرسٹر مرد يا عو

 جائے۔ 
 

 17 :-مثال    
يہ ممکنہ طور پر غير قانونی ہے اگر چيمبروں کے ايک سيٹ ميں پريکٹس کرنے والے  
  ايشيائی اصل کے بيرسٹر کو ان قی  مشربيرسٹروں کا ايک گروپ کسی دوسرے جنوب           
  ے سے انکار کر دے جبکہ وہ بصورت ديگر ايسا کرنے کا ميں شامل ہون يمبرچ کے            

 اہل ہو۔            
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  کام سے متعلقہ ديگر معامالت     3.6
  

  :         عالوہ ازيں، يہ قانون کام سے متعلقہ ديگر معامالت کا احاطہ بهی کرتا ہے۔ يہ مندرجہ ذيل ہيں
          
 [s.20]  پيشہ ورانہ تربيت     3.6.1         

 

 اور انہيں ان لوگوں اس قانون ميں شاک نہيںيہ قانون پيشہ ورانہ تعليم کے فراہم کنندگان 
امتياز نہيں برتنا چاہئے جو تربيت حاصل کر رہے ہوں يا حاصل کرنا چاہتے  کے خالف

    ہوں۔
 پابند نہيں ہيں کہ وہ مختلف نسلی گروپوں کے  يہتاہم، پيشہ ورانہ تعليم کے فراہم کنندگان

 سے متعلقہ مختلف انتظامات کريں۔ ) ذريعے(تعطيالت يا ہدايت کے ميڈيم   لئے
 

 18 :-مثال    
                         ی ايشيائی اصل کے  مشرقايک تکنيکی کالج کے لئے يہ غير قانونی ہے کہ وہ جنوب   

کو ايک مکينيکل تربيتی کورس ميں داخلے کے لئے انکار کرے جب کہ  علم ايک طالب                                
   کے لئے اہل ہو۔ ليکن اس کے داخل ہونے پر کالج اس بات کا   ديگر وہ اس بصورت                                
 سے متعلقہ مختلف ) ذريعے(طيالت يا ہدايت کے ميڈيم تع ہے کہ اس کے لئے پابند نہيں                                
  کرے۔ انتظامات                                 

 
 [s.21]  روزگار دالنے والی ايجنسياں      3.6.2         

  
             يہ قانون روزگار کی ان ايجنسيوں کا احاطہ کرتا ہے جو کارکنوں کے لئے روزگار مہيا       

 کرنے يا مالزمت کے لئے رہنمائی فراہم کرنے يا آجروں کو کارکن فراہم کرنے کا کام                       
  انہيں ان لوگوں کے خالف چاہتے ہيں۔ سے فائدہ اٹهانا  جو ان کی خدماتہيں۔ اور کرتی                      
  امتياز نہيں برتنا چاہئے                      

  
  19 :- مثال                
 ايک روزگار دالنے والی ايجنسی کے لئے يہ بات ممکنہ طور پر غير قانونی ہے اگر                  

       ايشيائی اصل کے کسی شخص کو کام تالش  مشرقی تالش کرنے والے جنوبی وہ کام                                 
 کر دے۔ر انکادينے سے    کر کے                                 
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  قانون کے تحت غير قانونی اعمال کا ايک عمومی جائزہ    4

  
  "امتياز کيا ہوتا ہے"    4.1

  
  :قانون امتياز کی مختلف اقسام کی تعريف کرتا ہے۔ جو يہ ہيں    

  
  نسلی امتياز    4.1.1   

  
   حال ان ميں  اگر کوئی صورت:[s.4]قانون کے تحت نسلی امتياز کے دو مطالب ہيں       
  : وہ ہيںکسی ايک يا دونوں مطالب کو پورا کرے، تو نسلی امتياز پيدا ہوتا ہے۔ سے   

  
  [s.4(1)(a)] براہ راست امتياز   4.1.1.1      

  

  Aبراہ راست امتياز اس وقت وقوع پذير ہوتا ہے جب ايک شخص 
   کے ساته اس کی نسل کی بنا پر کم موافق طريق Bشخص  دوسرے  

 ۔ قانون فی )يعنی ايک مختلف يا ابتر انداز سے(ہے۔  سے سلوک کرتا                      
 کے الفاظ استعمال نہيں کرتا ليکن امتياز  امتياز" براہ راست'الحقيقت                       
     جاتا ہے۔ قانون کے  سے جانا کی اس قسم کو عام طوراسی طرح                      
 راست نسلی امتياز   تحت، مختلف نسلی گروپوں کی عليحدگی کو براہ                      
  [s.4(3)] ۔کہا جاتا ہے                      

 

  20 :-مثال      
        براہ راست امتياز کی ايک سادہ مثال وہ طريقہ ہے جس طرح                    
  ميں جنوب مشرقی ايشيائی خاکروب سے 14نمبر  ثالمندرجہ باال م                          
          جو پرنسپل نے اس کے ساته کيا وہ  سلوک کيا گيا۔ وہ سلوک                          
   خراب تر ہے اور يہ اس  دوسرے خاکروبوں کی نسبت مختلف اور                          
        جب کہ   س کی اصل جنوب مشرقی ايشيائی ہےلئے ہے کہ ا                           
     دوسرے خاکروب چينی ہيں۔ يہ ممکنہ طور پر براہ راست نسلی                            
  ہے۔  امتياز                           

  
    ] (5) سے  s.4(2) اورs.4(1)(b)[ امتياز بالواسطہ    4.1.1.2     

  
 کے ساته ايک جيسا سلوک کيا جائے ليکن اگر يہ اگرچہ جب ہر ايک           

 خاص نسلی گروپ کے لوگوں پر ايک ناروا اثر ڈالے، يا ان کو  کسی                                                      
  جاتا ہے اور اسے پہنچائے، تو اس کو بهی امتياز تصور کيا  نقصان                                                      



 19

 " اگرچہ قانون فی الحقيقت ( بالواسطہ امتياز کہا جاتا ہے  رپعام طور                                                       
  )استعمال نہيں کرتا۔  الفاظ کے" بالواسطہ امتياز                                                      

  
 حت، يہ ايک تقاضا يا شرط ہے کہ مختلف نسلی گروپوں قانون کے ت          

   کيا جانے واال سلوک مساوی ہونا چاہئے۔ کے ساته                                                      
 

 کسی تقاضے يا شرط کے ايک خاص نسلی گروپ پر ناروا اثر ڈالنے           
 بارے ميں فيصلہ مختلف نسلی گروپوں  نقصان پہنچانے کے يا اس کو                                                      
    کر کے کيا جاتا ہے جو اس  تناسبوں کا موازنہ کے ان لوگوں کے                                                      
   کرسکتے ہيں۔ اگر ايک مخصوص نسلی  تعميلتقاضے يا شرط کی                                                       
  کا تناسب دوسرے گروپوں کی گروپ ميں تعميل کرنے والے لوگوں                                                      
 ے خالف گروپ ک خاصا کم ہو، تو يہ تقاضا يا شرط اس نسلی  نسبت                                                      
   بالواسطہ طور پر امتياز بهرا ہوگا۔                                                        

 
      چند نسلی گروپوں پر ناروا اثر ڈالنے يا انہيں نقصان سے دوچار      

 ابل جواز ہو سکتا ہے، اگر اس کے باوجود، يہ تقاضا يا شرط ق کرنے                                                     
    اور يہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ايک  ہو کا مقصد جائز                                                     
       ايک قابل جواز تقاضا يا شرط غير  ہو۔ متناسب اور مناسب ذريعہ                                                     
  قانونی نہيں ہوتا۔                                                     

  
  21 :-مثال           

   کوئی پر طور الزمی پر سر کو طلباء يہ تقاصا کہ ايک اسکول ميں                    
سے اطالق ہو،  سختی پر طلباء سب  کا اگراس چاہئے، پہننا نہيں لباس                  
   تو ہو سکتا ہے کہ يہ سکه طلباء کے لئے بالواسطہ طور پر امتياز                   
  کيونکہ اگر بهرا ہو، جو عملی طور پر اس کی پابندی نہيں کر سکتے                  
 ان کو پگڑی پہننے کی اجازت نہ دی جائے، تو وہ اپنی نسلی شناخت                   
    و ديں گے۔که                  

  
   ميں دی گئی ہے6امتياز کی ان دو اقسام کی مزيد وضاحت دفعہ                     

  

        نزديکی رشتہ دار کی نسل کی بنياد پر امتياز  4.1.2
  

    Aايک نزديکی رشتہ دار کی نسل کی بنياد پر امتياز اس وقت رونما ہوتا ہے، جب ايک شخص 
لوگوں کی  کی رشتے دار کی نسل کی بنا پر دوسرے کے خالف اس کے نزديBدوسرے شخص 

ايک نزديکی  ،)يعنی مختلف اور ابتر طريقے سے(نسبت کم موافق انداز سے سلوک کرتا ہے 
شادی کے ذريعے  بشمول(رشتے دار کا مطلب ہے کسی شخص کا شريک حيات، والدين يا بچہ 

نواسی / پوتی ، نواسا /  وتاپنانی يا / نانا دادی ، / ۔ دادا )پيدا ہونے والے، متبنیٰ يا سوتيال بچہ کے
  [s.2]، بہن بهائی يا سسرالی رشتے داروں کے۔ 
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 22 :-مثال     
  دکهانے    اگر ايک کمپنی ميں ايک اچهی کارکردگیکہ يہ ممکنہ طور پر غير قانونی ہو سکتا ہے،  

کا اہل ہو،    وہ اسر چہ جاتا، اگايں کيا انتخاب ايک ڈائريکٹر کے طور پر نہکوالے ايک مينيجر               
تقريبات   ايشيائی اصل کی ہے کيونکہ انہيں کمپنی کی سماجی مشرقی کيونکہ اس کی بيوی جنوب  

 ڈائريکٹران اور ان کے  ميں شامل ہونے کے لئے موزوں خيال نہيں کيا جاتا جن ميں عام طور پر              
  ہيں۔ہوتی /شريک ہوتےشرکائے حيات  کی/                

 
  ستم زدگی کے ذريعے امتياز  4.1.3

  
       ، تو ہو )جيسے نسلی امتياز(جب قانون کے تحت کوئی غير قانونی عمل وقوع پذير ہوتا ہے     

        / ر اپنے آجر کے ساته اٹهانا چاہتا پسکتا ہے ستم زدہ شخص اس معاملے کو اندرونی طور               
        سکتی ہے اور عدالت /  کے ساته رسمی طور پر شکايت بهی کر سکتا EOCچاہتی ہو۔ وہ               
   ہيں،  سکتی ہے۔ ايسے لوگ بهی موجود ہو سکتے/ کے ذريعے قانونی کارروائی بهی کر سکتا               
 کرنے کا  وگ جو ايسا کامجو مقدمے کے ضمن ميں معلومات يا شہادت مہيا کر سکتے ہوں۔ وہ ل              
  کارروائی کے  ارادہ رکهتے ہوں يا کر چکے ہوں، وہ اپنے آجروں کی جانب سے ممکنہ جوابی              
غير منصفانہ سلوک  بارے ميں تشويش ميں مبتال رہتے ہيں جو اس کام کے کرنے پر ان کے ساته              
   قانون ايسے لوگوں کے  ر منصفانہ سلوک سے بچانے کے لئے،کريں گے۔ ايسے لوگوں کو غي              
    امتياز  ستم زدگی کے ذريعے ساته  امتياز برتنے کو غير قانونی قرار ديتا ہے۔ ايسے امتياز کو              
 برتنا کہتے ہيں۔              

 
 کے  Bدوسرے شخص  Aستم زدگی کی بنياد پر امتياز اس وقت رونما ہوتا ہے، جب ايک شخص  

اور ابتر  مختلف يعنی(ق انداز سے سلوک کرتا ہے ساته دوسرے لوگوں کی نسبت اس لئے کم مواف              
کوئی کام کيا ہو۔  تحفظ  کے زير نے قانونص يا ايک تيسرے شخB ، کيونکہ شخص)طريقے سے              
  :[s.6]يل ہيں قانون کے تحت زير تحفظ اعمال مندرجہ ذ              

  
  کارروائيوں کو قانون کے تحت النا       

  
   سے متعلق معلومات يا شہادت ديناکارروائيوں  کے تحتقانون 

  
         کو ايک شکايت EOCجيسے (قانون کے تحت يا اس کے حوالے سے کچه کرنا  
  )درج کروانا    

      
      ے آجر کے معاملے جيس(يہ الزام لگانا کہ کسی نے قانون کی خالف ورزی کی ہے  
 )کو اندرونی طور پر اٹهانا     

 
  يا تيسرے شخص نے فی الحقيقت کوئی تحفظ شدہ عمل نہيں کيا ہے يا Bاگرچہ شخص 

تصور ہوگا م ذريعے ايک امتياز کرنے کا ارادہ کيا ہے، پهر بهی يہ بات ستم زدگی کے
مختلف يا ابتر ےاس وجہ سساته دوسرے لوگوں کی نسبت   کےB شخص Aشخص  اگر

 يا Bہے يا يہ شبہ کرتا ہے کہ شخص   کو جانتاB شخص Aشخص   کہسلوک کرے 
  ۔کوئی تحفظ شدہ عمل کرنا چاہتا ہے يا انہوں نے يہ عمل کيا ہے کوئی تيسرا شخص
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  23 :-مثال    
      نسلی امتياز کی شکايت کرتا ہے کہ اس کو  اساگر کسی غير ملکی اصل کا مينيجر      

     مينيجروں کی نسبت کم ساالنہ بونس ديا گيا ہے جس کے بعد کمپنی اس کو  دوسرے                                
  اس نے شکايت لگائی ہے۔ يہ ممکنہ طور پر ستم ہفيصلہ کرتی ہے کيونک کا نکال دينے                                
 ريعے غير قانونی امتياز ہے۔  ذ زدگی کے                                

 
  مالزمت کے تعلق سے مختلف پہلوؤں اور مرحلوں پر اطالق 4.2

  
         اس قانون کا اطالق مالزمت کے تعلق سے تمام پہلوؤں اور مرحلوں پر ہوتا ہے۔     4.2.1  

  تی سے لے کر مالزمت کے مختلف مرحلوں کے لحاظ سے، اس کا تعلق بهر مالزمت                                 
 اور سبکدوشی تک ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس کا اطالق سبکدوشی کے  کے دورانئے                                
    مالزمت کے مختلف مرحلوں کے لحاظ سے اس کا اطالق مشاہرے اور   بعد بهی ہو۔                                
کام کرنے کے حاالت اور ترقی، منتقلی اور تربيت کے مواقع تک ہوتا  فوائد سے لے کر                                
    مالزم کے خالف کسی کسیکہ وہ مالزمت کے کسی اميد وار يا   ہے۔ آجر کو چاہئے                                
 نہ برتے۔سے امتياز  ر يا کسی پہلوپمرحلے                                 

 
   بهرتی کے تعلق سے، آجر کو چاہئے کہ وہ ايک درخواست دہندہ کے خالف امتياز نہ    4.2.2  

 :- [s.10(1)]برتے                
 

روزگار دينے کے بارے ميں طے کرنے کے بندوبست کا تعين کسی شخص کو   
 کرنے ميں۔                      

  
  24 :-مثال 

ت دہندہ سے اس بنا پر انٹرويو نہ لينا کہ وہ چينی مالزمت کے کسی درخواس
  نہيں ہے، ممکنہ طور پر غير قانونی ہو سکتا ہے۔

  
  مالزمت دينے کی شرائط کے لحاظ سے 

  
  25 :-مثال 

  تقسيم کئے گئے ںاگر مالزمت کے درخواست دہندگان مختلف نسلی گروپوں مي
 جائے، تو يہ ممکنہ ہوں، اور انہيں ان کے گروپوں کے لحاظ سے مشاہرہ ديا

 طور پر نسلی امتياز ہو سکتا ہے۔
 

 کے نظر انداز کرنےمالزمت سے انکار کرنے يا مالزمت دينے سے قصدًا  
  لئے

  
  26 :-مثال 
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يہ ممکنہ طور پر غير قانونی ہو سکتا ہے کہ مالزمت کے کسی درخواست 
 کہ دہندہ  کو اس بنا پر مالزمت نہ دی جائے کہ وہ چينی نہپيں ہے، جب

  بصورت ديگر وہ ممکنہ طور پر بہترين اميدوار پو۔
  

  آجر کو چاہئے کہ وہ مالزمت کے دورانئے اور سبکدوشی کے لحاظ سے کسی مالزم         4.2.3  
  [s.10(2)] .ساته امتياز نہ برتے کے                                

 
    کے لحاظ سےکی شرائط مالزمت     

  
  27 :-مثال         
ايک آجر کے لئے ممکنہ طور پر يہ غير قانونی ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ         

   ايشيائی کارکن دوسرے کارکنوں کی نسبت زيادہ دير تک کام  مشرقی بوجن                                            
  کرے۔                                             

 
       خدمات کےربيت کے مواقع، يا ديگر فوائد، سہولتوں يا ترقی، منتقلی يا ت        

 تک رسائی  کو قصدًا نظر انداز کرناايسی چيزوں لئے انکار کرنا يا                                             
 

    28 :-مثال      
     يہ ممکنہ طور پر غير قانونی ہو سکتا ہے اگر  يورپی اصل کے عملے کو         

 دوسرے غير يورپی اصل کے عملے پر ترجيح دی جائے۔                                            
 

  ينے يا اس کو کوئی اور نقصان پہنچانے دکسی مالزم کو مالزمت سے نکال     
  سے۔                                           

  
    29 :-مثال        
     ہو سکتا ہے اگر چهانٹی يا  عملہ گهٹانے کے يہ ممکنہ طور پر غير قانونی        

 کا انتخاب پہلے کيا جائے۔ غير چينی عملے موقع  پر                                           
 

  مالزمت سے نکال دينے ميں مالزمت کی عدم تجديد اور تعميری سبکدوشی شامل ہے   4.2.4 
  

   ايک آجر ايسے کام کر سکتا ہے  کہو سکتا ہےمالزمت سے سبکدوشی کے بعد بهی ہ   4.2.5  
   قانون کے احاطٔہ کار ميں آتے ہيں۔ اگر کسی چيز کا گذشتہ مالزمت کے ساته اتنا  جو                                 
  مالزم کے ، تو آجر کو ايک سابقہ دينا حوالے کا ايک مکتوب کہتعلق ہو، جيسے زيادہ                                 
  برتنا چاہئے۔  نہيں امتيازخالف                                  

 
  30:-مثال    
     ميں مينيجر استعفی ٰ دے دے اور کمپنی کی جانب 22اگر مندرجہ باال مثال        

  ی کو چهوڑ دے، پهر امتياز کی شکايت کرنے کے بعد کمپن سے غير قانونی                                            
       ہونے کا امکان ہے اگر کمپنی غير قانونی   بهی اس بات کے غير قانونی                                            
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     آٰنيدہ آجر کے لئے درست  امتياز کی شکايت کرنے کے جواب ميں اس کو                                            
 کارکردگی کا ايک حوالہ دينے سے انکار کر دے۔                                            

 
   اگرچہ آجرين قانون کے آغاز سے قبل ريٹائرمنٹ کے کوئی انتظامات شروع کر سکتی    4.2.6 

      مالزمت سے سبکدوشی کے  ان انتظامات کو ترقی يا تنزلی، منتقلی، تربيت يا تو، ہے                                        

  [s.10(5)]مالزمين کے خالف امتياز نہيں برتنا چاہئے۔  لحاظ سے                                       

 
  سے کيا مراد ہے؟" نسلی ہراس زدگی"   4.3

  
     يا۔ اگر کوئی صورت حال ان ميں سے ايک[s.7]قانون کے تحت نسلی ہراس زدگی کے دو مطالب ہيں    

  :- دونوں کو ظاہر کرے، تو نسلی ہراس زدگی وقوع پذير يوگی           
 

  ]s.7)1[(ناپسنديدہ طرز عمل کی ہراس زدگی    1.34.  
   
      ہوتی ہےجب کوئی اس وقت وقوع پذير نا پسنديدہ طرز عمل کی ہراس زدگی وقوع       

      کے لئے اس کی يا اس کے نزديکی  B جو شخصايسا کام کرتا ہے ايک  A شخص                                
  ۔وپر ناپسنديدہ ہ کی بنا رشتہ دار کی نسل                                

  
  کا کيا ہوا کام کوئی بهی طرزعمل يا رويہ ہو سکتا ہے، بشمول فقط کچه کہنا Aشخص       

        ، ليکن اس کو ايسا ہونا چاہئے کہ اگر واپسنديدہ ہ کے لئے نB  يا لکهنا جو شخص                                
  اس معقول شخص اس صورت حال کو ديکه رہا ہو، تو وہ شخص بهی سوچے کہ کوئی                                

      کے B کا شخص Aکی بےعزتی يا توہين ہوئی ہے۔  چاہے شخص   Bشخص  سے                                
     مجروح کرنے، بےعزتی يا توہين کرنے کا کوئی ارادہ يا محرک نہ ہو، پهر   جذبات                                
      ہدف عمومًا نشانہ  کا اس قسم کی ہراس زدگی۔زدگی کا امکان موجود ہے بهی ہراس                                
 اور اگر وہ موجود نہ ہو، تو يہ ہراس زدگی وقوع پذير نہيں ہوگی۔   واال ہی ہوتا ہے بننے                                

 
 31 :-مثال    
       ايشيائی اصل کے ايک نئے شامل ہونے والے کارکن کو اس ساتهی  مشرقی جنوب   

         وہ اس کے نام کا تلفظ  کے نام سے پکارتے ہيں کيوں کہ”Ah Cha“" آہ چها" کارکن                                 
اس طرح کے نام سے پکارنے کو پسند نہيں   کارکن ايشيائی مشرقی جنوب  جانتے۔ںنہي                                 
    سمجهتا ہے، ليکن اس کے ساتهی کارکن اس  اور دآلزاری  اور اس کو بےعزتیکرتا                                 
  رہے۔ يہ ممکنہ طور پر غير قانونی نسلی  ےکو ايسا کہت اعتراض کے باوجود اسکے                                  
  ہراس زدگی ہے۔                                 

 
  ]s.7)2[(ناموافق ماحول کی ہراس زدگی      2.34. 

  
   اشخاص  خود يا دوسرےAہراس زدگی اس وقت بهی رونما ہو سکتی ہے جب شخص       

  کی يا اس کے رشتے دار کی  نسل کی بنياد پر کچه کرتا ہے Bساته مل کر شخص  کے                                
 کا کيا A شخص ، کے ماحول کو نا موافق يا توہين آميز بنا ديتا ہے۔ بار دگرBشخص  جو                                
   ہوا کام کوئی بهی طرزعمل يا رويہ ہو سکتا ہے، بشمول فقط کچه کہنا يا تحرير کرنا،                                 
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  کے ماحول کو اس کے لئے ناموافق يا توہين آميز بنا ديتا ہے ، تو  B شخص عملاگر يہ                                
 ی ہراس زدگی ہو سکتی ہے۔قانونی نسل ممکنہ طور پر غير يہ                                

 
 اگرچہ نشانہ بننے واال ہراس زدگی کے طرز عمل سے متاثر ہو سکتا ہے، تاہم اس قسم    

ہراس زدگی کا ہدف ضروری نہيں، کہ نشانہ بننے واال ہی ہو، کيونکہ ہو سکتا ہے يہ  کی                                
    چاہے نشانہ بننے واال اس پورے ، وقفے کے لئے ہی جاری يا برقرار رہےےتهوڑ فقط                                
 دوران موجود نہ ہو۔ کے وقت                                

 
 32 :-مثال    
                      اگر دوسری جنگ عظيم کے دوران جرمنی کی حکومت کے نشان کی نمائش دفتر ميں       

طور پر کی جائے، تو ہو سکتا ہے اس سے يہودی عملے کی دآلزاری اور توہين  لمسق                                  
 نشان ان کے لئے ممکنہ طور پر ايک ناموافق اور توہين آميز ماحول پيدا کر   اہو۔  ايس                                  
 سکتا ہے۔                                   

 
رويہ ايک ہی وقت ميں نا پسنديدہ طرز عمل کی ہراس زدگی اور ناموافق طرز عمل کی     

 ہراس زدگی دونوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔                                  
 

   ميں نسلی ہراس زدگی غير قانونی ہوتی ہےن جاتتعلقوہ      4.4
  

صورت حاالت ميں  ون کے تحت تصريح شدہ نسلی ہراس زدگی اس وقت غير قانونی ہوتی ہے جب يہ قان
نہيں کيا جاتا۔ کام سے متعلقہ حاالت  وقوع پذير ہوتی ہے۔ غير تصريح شدہ حاالت ميں قانون سے تحفظ مہيا

  :- [s.24]ميں، تصريح شدہ حاالت مندرجہ ذيل ہيں 
 

  ايک آجر کا مالزمت کے ايک درخواست دہندہ کو نسلی طور پر ہراساں کرنا   
    

  يک آجر کا ايک مالزم کو نسلی طور پر ہراساں کرناا   
  

 نسلیکو مالزمت کے ايک درخواست دہندہ کو يا اسی آجر کے ايک اور مالزم  کا ايک مالزم   
  طور پر ہراساں کرنا

  
مالزم  پرنسپل کا ايک اگر۔ نسلی طور پر ہراساں کرنا ايک پرنسپل کا ايک معاہداتی کارکن کو    

 آجر ہراساں کرنے کو بطورنسلی طور پر ہراساں کرتا ہے، تو پرنسپل کن کو  معاہداتی کارايک
 اور پهر مالزم ہراساں کرنے کے اس طرز [s.47] دار ٹهہرايا جائے گا عمل کا ذمہکے طرز 

  [s.48]عمل ميں مدد کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ 
  

 ہراساں کرناايک معاہداتی کارکن کا کسی دوسرے معاہداتی کارکن کو نسلی طور پر  
  

ايک شراکتی فرم کے ايک شراکت دار کا کسی دوسرے شراکت دار يا شراکت کے درخواست  
 دہندہ کو نسلی طور پر ہراساں کرنا
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  کميشن ايجنٹ کو نسلی طور پر ہراساں کرنایايک کميشن ايجنٹ کو کسی دوسرے ساته 
  

 ناايک درخواست دہندہ کا ايک آجر کو نسلی طور پر ہراساں کر  
  

 ايک ايسی جگہ پر رہتا ہے A شخص ، اگر نسلی طور پر ہراساں کرنا کوB شخص  کاAشخص  
 Bشخص   کام کرنے کے لئے ايک تيسرے شخص کی مالزمت ميں ہے، چاہےBجہاں پر شخص 

  يا نہيں۔وبهی اس جگہ پر رہتا ہ
  

   33 :-مثال  
 ئے مالزم رکهتا ہے تو اگر کوئی شخص ايک گهريلو مددگار کو گهر پر کام کرنے کے ل 
   پر  دوسرے افراد جو اس گهر ميں رہتے ہيں، انہيں چاہئے کہ وہ گهريلو مددگار کو نسلی طور  
  ہراساں نہ کريں۔ 

  
           کے فراہم کنندگان کا ان لوگوں کو نسلی طور پر ہراساں کرنا جو تربيت پيشہ ورانہ تعليم   

 [s.25(3)]ہتے ہيں يا تربيت حاصل کر رہے ہوں۔ حاصل کرنا چا                     
  

جو ان  اکرن  ان لوگوں کو نسلی طور پر ہراساںے کا عملے يا ان کوںروزگار دالنے والی ايجنسي    
 [s.25(4)]کی خدمات کو حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ 

  

  تذليل کرنا اور شديد تذليل کرنے کا جرم    4.5
  

   آجروں اور مالزموں کو يہ نوٹ کرنا چاہئے ، ے کے عالوہنسلی طور پر ہراساں کرن    4.5.1   
    سرگرميوں کو بر سر عام سرگرميوں کے طور پر تصور کرنا چاہئے اور کی کام کہ                                
    ان کی  اگر يہ دوسرے لوگوں کے لئے، غير قانونی ہو سکتی ہےسرگرمیعام برسر                                 
                     نفرت انگيز، توہين آميز، يا شديد تمسخر آميز ہو۔ ايسی سرگرمی کو قانون  بنا پر کی نسل                                
   [s.45]  کہا جاتا ہے۔ تذليلتحت کے                                 

  

      ہے، عوام کے ساته کسی قسم کا رابطہ يا عوام کے مل ں شابر سر عام سرگرمی مي            4.5.2  
   آنے واال طرز عمل، جيسے بولنا، لکهنا، حرکات و سکنات يا کپڑے پہننا، ميںمشاہدے                                
 .جهنڈے، نشان، يا امتيازی نشان کی نمائش کرنا بورڈوں،                               

  
 34 :-ثال م      
 سڑک پر نکال ہوا ايک جلوس جو قتِل عام کے جواز ميں يہوديوں کے مرتبے ميں کمی    

کے لئے نعرے لگا رہا ہو، ممکنہ طور پر يہودی لوگوں کے خالف نسلی تذليل کی وجہ                                  
 سکتا ہے۔ بن                                  

    
 کيا گيا تذليل کا کوئی عمل جو نشانہ بننے والی نسل کے لوگوں يا ان کی جائداد کو قصدًا   4.5.3  

جسمانی نقصان پہنچانے کی دهمکيوں سے بهرا ہو، ايک مجرمانہ فعل ہے جس کے لئے                                 
     جرمانہ يا زيادہ سے زيادہ سال کی ڈالرکارروائی کے بعد زيادہ سے زيادہ ايک الکه                                 
 [s.46]کی سزا ہو سکتی ہے۔  قيد                                
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  قانون کے تحت ديگر غير قانونی اعمال   4.6

  
     مندرجہ باال امتياز، نسلی ہراس زدگی اور تذليل کے عالوہ، مالزمت کی سر گرميوں سے متعلقہ ديگر   

 :عال بهی ہيں جو قانون کے تحت غير قانونی ہيں۔ ان ديگر غير قانونی اعمال ميں شامل ہيںاف             
 

  امتيازی تشہير    4.6.1 
  

        کے تحت، ايک اشتہار کو شائع کرنا يا شائع کرنے کا سبب بننا غير [s.42]قانون 
طور پر سمجها جائے ہے جو يہ ظاہر کرے يا ظاہر کرنے کے بارے ميں معقول  یقانون           
   :-کہ            

 
     ميں سے کسی کو يا خاص ) گروپوں( خاص نسلی گروپ  مالزمت کسیکہ    

  خصوصيات کے حامل شخص کو نہيں دی جائے گی۔ نسلی                                           
  

 متيازی تقاضے  پر کچه بال جواز نسلی امالزمت کے درخواست دہندہ يا مالزم        
  الگو کر دئے جائيں۔شرائط يا                                           

 
 35 :-مثال       
     کے درکار ) برتن صاف کرنے والوں(ايک ريسٹورينٹ کے لئے چينی ڈش واشروں       

   ونکہ اس سے يہو سکتا ہے ککے بارے ميں اشتہار ممکنہ طور ہر غير قانونی  ہونے                                 
         اصل کے نہيں ہيں، و چينیہے کہ دوسرے نسلی گروپوں کے افراد ج  اظاہر ہوت                                 

  دی جائے گی۔  انہيں مالزمت نہيں                                  
  

  36 :-مثال       
                           ميں کمرے صاف کرنے کے کام کے لئے اس بارے ميں ايک اشتہار کہ ايک ہوٹل    

 اگر کمرے ،سے فرانسيسی بولنے کی اہليت درکار ہے، غير قانونی ہو سکتا ہے  روانی                                 
  زيادہ تر  ابتر اثرا ليکن اس ک۔کرنے کے لئے اس زبان کی اہليت ضروری نہ ہو صاف                                 

   بصورت   پر ايک پڑے جو روانی سے فرانسيسی نہ بول سکيں ليکن  چينی افراد ان                                  
 لئے اہل ہوں۔  ديگر کام کے                                  

 
    امتياز برتنے کے لئے ہدايات اور دباؤ  4.6.2 

  
   Aشخص   عام طور پرB پر اختيار حاصل ہے يا شخص Bشخص  کو دوسرے Aايک شخص     

 ہوگا کہ   [s.43] کے لئے يہ ايک غير قانونی عمل A تو شخص ،کی خواہشات پر عمل کرتا ہے                      
کرے يا مجبور کرنے   کو قانون کے تحت ايک غير قانونی عمل کرنے کے لئے مجبورB شخص                      

  جيسے کسی تيسرے شخص کے خالف نسلی امتيازبرتے يا اس کو ہراساں (کی کوشش کرے۔                         
  )کرے                        
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  37 :-مثال    
 ايک کمپنی کا مينيجنگ ڈائريکٹر عام طور پر وہی کچه کرتا ہے جو بڑا حصے دار اس       

        ا حصے دار اس کو کہتا ہے کہ جنرل مينيجر کی ڑکرنے کے لئے کہتا ہے۔ ب کو                                 
 درخواست دہندہ کو نہ دے کيونکہ يہ درخواست دہندہ چينی اصل کا نہيں  مالزمت ايک                                 

 پر غير قانونی ہے۔ ہے۔ يہ ممکنہ طور                                  
 

     کے A  پر اختيار يا رسوخ نہيں رکهتا۔ تو بهی يہ شخص B شخص A شخص چاہے      
     کو کوئی فائدہ پيش کر کے يا دهمکی دے کر Bوہ شخص  غير قانونی ہوگا اگر لئے                                 

  جانب راغب کرے يا راغب کرنے پر تحت کوئی غير قانونی کام کرنے کی قانون کے                                 
 جيسے ايک تيسرے شخص کے خالف نسلی طور پر امتياز برتے يا اس ( مجبور کرے                                 
 ) کو ہراساں کرے۔                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 28

  غير قانونی اعمال کی ذمہ داری 5

  
 

    آجر اور مرکزی ذمہ داری      5.1
  

    مالزم کے ذريعے کيا ہوا کوئی کام قانون کے تحت آجر سے کيا ہوا بهی سمجها جاتا   5.1.1
        چاہے آجر مالزم کے کئے ہوئے کام کے متعلق نہ جانتا ہو يا اس نے اسے  ہے،          
          ايک مالزم نے دوسرے ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر [s.47(1)]ہو۔  منظور نہ کيا         

  مالزم کو نسلی طور پر ہراساں کيا ہو تو آجر کے بارے ميں بهی سمجها جائے گا کہ           
       اس نے بهی وہی کام کيا ہے اور وہ ہراس زدگی کا ذمہ دار ہوگا۔ آجر مالزم کے           
     ے سے صرف اسی صورت ميں بچ غيرقانونی اعمال کے لئے ذمہ دار ٹهہرائے جان         

   سکتا ہے اگر وہ يہ دکها سکے کہ اس نےمالزم کے اس عمل کے کرنے سے پرہيز           
  کی خاطر معقول طور پر قابل عمل اقدامات کئے ہوئے ہيں۔          

  
     اسی طرح، ايک پرنسپل کی اجازت کے ساته ايک ايجنٹ کا کيا ہوا کام پرنسپل سے    5.1.2

      کيا ہوا بهی خيال کيا جاتا ہے۔ اور پرنسپل کو ايجنٹ کےبرتے ہوئے نسلی امتياز يا          
       ۔ قانون کے تحت، ايجنٹ کے  [s.47(2)]دگی کا ذمہ دار ٹهہرايا جائے گا۔ زہراس         
      يں ازت دينا ضروری نہجکئے ہوئے کام سے قبل يا پرنسپل کی جانب سے واضح ا         
   ہے۔ اور عدالت يہ طے کر سکتی ہے کہ مقدمے کے حاالت ميں اجازت کا اشارہ ملتا          

     ايجنٹ کے عمل کے بعد دے دی گئی تهی۔ يہ اجازتہے يا         
 

          قانون کے تحت غير قانونی اعمال کے لئے آجر کی ذمہ داری کام کی جگہ کے          5.1.3
        حاالت يا اوقات کار سے آگے بڑه سکتی ہے اگر وہ اعمال کام کی جگہ کے ساته         

  متعلقہ ہوں۔حسب ضرورت        
 

 38 :-مثال     
       ايک دفتر کا نئے سال کا کهانا اوقات کار کے بعد ايک ريسٹورينٹ ميں منعقد ہوتا   

      زم اپنے رفيق کار کو نسلی طور ہے، جس ميں تمام عملہ شريک ہوتا ہے۔ ايک مال         
   ہراساں کرتا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس ہراس زدگی کی ذمہ داری آجر پر آ  پر         
 جائے۔         

 
  آجر کے غير قانونی اعمال ميں مدد دينے کے لئے مالزم کی ذمہ داری       5.2

    
    ہوئے قانون کے تحت  بوجهتےہ جانتےيہ کسی شخص کے لئے غير قانونی ہے کہ و    5.2.1 

   کسی تيسرے قانونی اعمال کرنے ميں کسی دوسرے شخص کی مدد کرے جيسے غير                                
    [s.48(1)]شخص کے خالف امتياز برتنا۔                                 

  
           ، اور اگر آجر يا پرنسپل اس جب ايک مالزم يا ايک ايجنٹ کوئی عمل کرتا ہے    5.2.2  
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                 عمل کا ذمہ دار ہے، تو مالزم يا ايجنٹ اس کام کے کرنے ميں اس آجر يا                               
                   پرنسپل کی مدد کرنے کا ذمہ دار ٹهہرايا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے، اس                               
  [s.48(2)]طور پر ذمہ دار ہو۔  ميں وہ ذاتیےطرح مدد کرن                              

 
  :-  39مثال             
ہونے   کے نہ                      اگر ايک مينيجر مالزمت کے ايک درخواست دہندہ کو اس کے چينی اصل 

برتتا ہے، تو  طور پر امتياز کو ايک مالزمت دينے سے انکار کر کے نسلیکی بنا پر اس                               
 ہے  وہی کام کيا جائے گا کہ اس نے بهی  کمپنی کے بارے ميں يہ تصور کيا،بطور آجر                              
  نہيں ہے اس لئے  جر خود آجردار ہوگی۔ اگرچہ ميني اور وہ نسلی امتياز برتنے کی ذمہ                               
 دہندہ کے خالف نسلی  براہ راست ذمہ دار نہيں ہے۔ تاہم وہ درخواست انکار کے لئے وہ                               
 امتياز برتنے کے خالف کمپنی کی مدد کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔                               

 
   ی کی براہ راست ذمہ دارمالزم  5.3

  
              خالف نسلی طور پر ہراساں کرنے يا ان کی ےايک مالزم دوسرے لوگوں ک      5.3.1  

  کے لئے براہ راست ذمہ دار ہوگا۔ کرنے تذليل                               
 

       40 -:مثال       
          ت ذمے  ميں مذکورہ مالزم ہراس زدگی کے لئے براہ راس 38 مندرجہ باال مثال         

  ہوگا۔ دار         
  

 ہے، آجر مالزم کے   ميں ذکر کيا گيا5.1اس کے عالوہ، جيسا کہ حسب باال پيراگراف     5.3.2  
 زدگی ہراس استاوقتيکہ آجر نے مالزم کی  ہراساں کرنے کےعمل کا ذمہ دار بهی ہوگا،                                
 معقول طور پر قابل عمل کوئی اقدامات نہ کئے ہوں۔ کو روکنے کے لئے                                

   
]s.47)3[( آجر کی جانب سے غير قانونی اعمال کو روکنے کے لئے معقول طور پر قابل عمل اقدامات   45.

              
       ے، تو اگر ايک مالزم نے کوئی غير قانونی کام کيا ہے، جس کے لئے آجر کو ذمہ دار ٹهہرايا جائ

         آجر يہ دکها کر اس ذمہ داری سے بچ سکتا ہے کہ اس نے مالزم کو ہراس زدگی سے روکنے  
  ۔ر قابل عمل اقدامات کئے تهےپکے لئے معقول طور  

  
کارروائی   زور پرہيز کرنے پر ہے۔ ايک غير قانونی عمل وقوع پذير ہونے کے بعد اس کو ايک تدارکی

وقوع پذير ہونے  سکتا۔ اس لئے يہ دکهانا کافی نہيں ہے کہ ايک غير قانونی عمل کےسے نہيں بچايا جا 
 کے بعد ايک تدارکی کارروائی کر دی گئی تهی۔ 

 
تدارکی   ايک آجر کو الزمی طور پر يہ دکهانا ہوگا کہ اس نے ايک غير قانونی عمل سے پرہيز کی خاطر

جگہ پر امتياز  ايسا کرنے کے لئے، آجر کو کام کی کارروائی اس کے وقوع پذير ہونے سے قبل کی ہے۔ 
چاہئيں۔ مالزمين کو غير  سے بچاؤ اور نسلی مساوات کو فروغ دينے کی خاطر اچهے طور طريقے اپنانے

 آجر کے اچهے طور ،کرنا قانونی کام کرنے سے روکنے کے لئے معقول طور پر قابل عمل اقدامات
کہ مناسب تدارکی کارروائی واقعے   اگرچہ يہ دکهانا کافی نہيں ہےطريقوں ميں الزمًا شامل ہونے چاہئيں۔
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تدارکی کارروائی اہم نہيں ہے۔ فقط اچهے طور  کے بعد کی گئی تهی، اسلئے اس کا يہ مطلب نہيں، کہ
طريقوں کے طے شدہ ڈهانچے کے مطابق مناسب تدارکی کارروائی لينے کے بعد ہی يہ کہا جاسکتا ہے کہ 

 پر ہيز ہوئی ہے۔  ل سے مؤثرغير قانونی اعما
 

    اچهے   ميں مزيد گفتگو کی جائے گی۔8ايک آجر کو جو اچهے طور طريقے اپنانے چاہئيں ان پر دفعہ  
        لئے معقول  طور طريقوں کے وہ عناصر جو مالزمين کوغير قانونی اعمال کرنے سے روکنے کے           
 : ہيں نماياں کئے گئےطور پر متعلقہ ہيں، حسب ذيلاقدامات لينے کے ساته خاص            

 
  پاليسی             5.4.1

  
    پہال کام جو ايک آجر کو کرنا چاہئے، وہ اپنے مالزمين کے سامنے واضح کرنا ہے 

      کہ نسلی امتياز اور ہراس زدگی  قابل قبول نہيں ہيں۔ ايسا کرنے کے لئے، اس بات            
        سفارش کی جاتی ہے کہ ايک آجر کو مساوی مواقع کی ايک تحريری پاليسی کی            
     وضع کرنی چاہئے۔ ايسی پاليسی ميں نسلی مساوات کے متعلق مفصل حوالہ موجود            

 : ہونا چاہئے اور اسے واضح کرنا چاہئے کہ            
 

 درخواست دہندگان کی نسبت اس کے ساته ديگر کسی درخواست دہندہ يا مالزم      
 کی نسل کی بنا پر کم موافق انداز سے سلوک نہيں کيا جائے گا؛                                           

 
 کسی خصوصی نسلی گروپ کے درخواست دہندگان يا مالزمين پر قوانين اور      

       يايقوں کی کسی شرائط يا تقاضوں کی بنا کوئی ابتر اثر آجر کے طور طر                                           
        نہيں پڑے گا، تاوقتيکہ اس شرط يا جواز کو ايک جائز مقصد کے نقصان                                           
  ور نہ صطور پر بجا تحصول کے لئے ايک متناسب اور مناسب ذريعے کے                                            
 کيا جائے؛                                            

 
   قطع نظر نسل کے تمام افراد کے ، فروغ کے تمام مواقع تربيت اورمالزمت،       

 لئے مساوی ہيں؛                         
 

 ست دہندہ ۔ مالزمت کے کسی درخواہر ايک کے وقار کا احترام کيا جانا چاہئے     
 يا مالزم کے ساته کسی طرح بهی نسلی امتياز نہيں برتنا چاہئے؛                        

 
   قبول اقسام کے ساته واقف ہونا  عملے کے تمام ارکان کو رويے کی ناقابل     
 ؛ )حوالے کے لئے مثاليں دی جانی چاہئيں(چاہئے                         

 
   واست دہندگان اور مالزمين کے لئے تشويش اور شکايات  مالزمت کے درخ     

    کے لئے گلے شکوے کا ايک نظام موجود ہے اور آجر ايسے معامالت کے                                            
  ؛ لئے مناسب انداز سے تدارکی نظام کے ذريعے نپٹے گا                                           

  
تشويس يا شکايات کا اظہار کرنے والے کسی بهی شخص کے خالف کوئی                          

      جوابی کارروائی نہيں کی جائے گی، البتہ بری نيت سے کی گئی بے بنياد                                            
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  کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔شکايتوں کو تاديبی                                           
 

         آجر کو چاہئے کہ وہ تنظيم کے طور طريقوں، طريقہ ہائے کار اور پاليسيوں       
بنانے کے لئے کہ وہ نگرانی کرے اور جائزہ لے، يہ يقينی  طور پر باقاعدہ کی                    
  اس کا اطالق مالزمت کے تمام ه منطبق ہيں۔پاليسی کے سات مواقع کی مساوی                    
   چاہئے، بشمول بهرتی کے معيار اور بندوبست،   پہلوؤں پر ہونااورمرحلوں                     
  فوائد، فروغ و تربيت کے مواقع، گلے  تشخيص، مالزمت کے کارکردگی کی                    
      برائے چهانٹی اور اس کا  ہ ہائے کار اور انتخابطريق شکوے اور تاديبی                    
  طريق کار۔                    

  
  تربيت، نگرانی اور تدارکی کارروائی    5.4.2

  
      تمام مالزمين کو قانون اور آجر کی پاليسی برائے مساوی مواقع اور ان کے اطالق     

    رويے کے بارے  قبول اور ناقابل قبول ا چاہئے۔ قابلکے طريقٔہ کار سے آگاہ کر دين                      
ذمہ داری کے لحاظ سے مناسب تربيت مہيا کرنی چاہئے۔ نگراں فرائض کے  ميں ان کی                      
 حامل عملے کو نسلی مساوات سے مناسب طريق سے نپٹنے بشمول شکايات و تفکرات                        
  سب تربيت امسائل کو درست طور پر سنبهالنے کی تربيت دی جانی چاہئے تاکہ من کے                      
   مظاہرہ کيا جائے اور کوئی فيصلہ سازی قانون سے متضاد نہ ہو۔ کا                      

 
           ايک آجر کے خالف کی جانے والی کارروائی کی صورت ميں، آجر کے پاس   
      نے دعوے کا دفاع بہتر طريق سے کرنے کا امکان ہو سکتا ہے اگر يہ دکهايا جا اپ           

   :-سکے کہ           
  

  طريق سے کی گئی ہے اور انہيں قانون، اور تمام مالزمين کی تربيت مناسب      
 ق اور ذمہ داريوں تنظيم کی پاليسی برائے مساوی مواقع اور ہر ايک کے حقو                                 
 کے بارے ميں آگاہ کر ديا گيا ہے؛                                 

 
         تمام مالزمين کی نگرانی مناسب طريق سے کی جاتی ہے اور کسی گلے     

ں کے ساته نپٹنے کے لئے مناسب راستے موجود ہيں۔ اور يہ کہ جب ؤشکو                                    
گلے شکوے واقعی رونما ہوتے ہوں تو ان سے مناسب تدارکی کارروائی کے          
 ساته مناسب طريق سے نپٹا جاتا ہے۔         
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  براہ راست اور بالواسطہ امتياز کے بارے ميں مزيد تفصيالت  6
  

  آجر اور اس کی مرکزی  ذمہ اری
  

  ميں غير قانونی اعمال کے عمومی جائزے4حسب باال دفعہ قانون کے تحت امتياز سے متعلقہ بنيادی تصورات کو 

 ميں دئيے ہوئے عمومی 4ميں متعارف کروايا گيا ہے۔ يہ دفعہ براہ راست  اور بالواسطہ امتياز کے بارے ميں دفعہ 

  جائزے کی تکميل کے لئے مزيد معلومات مہيا کرتی ہے۔ 

  
  براہ راست امتياز    6.1

  
  :)يعنی کم موافق سلوک(ارے ميں مندرجہ ذيل نکات کا دهيان رکهنا چاہئے   براہ راست  امتياز کے ب  

  
  موازنہ   6.1.1    

  
(i)   امتياز کا شکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص کے ساته کئے گئے سلوک 

 کا موازنہ کسی مختلف نسل کے ايک فرد کے ساته کئے گئے سلوک کے ساته                                 

  کہا (Comparator)کيا جانا چاہئے۔ اس دوسرے شخص کو  ايک تقابل پيما                                 

    جا سکتا ہے۔ ضروری نہيں کہ يہ تقابل پيما ايک اصل شخص ہو۔ عدالت يہ                                 

  رضی تقابل پيما سے کيسے سلوک کرنا ہےنتيجہ اخذ کر سکتی ہے کہ ايک ف                                

   اور اس سلوک کا موازنہ دعویٰ کرنے والے شخص کے حاصل کردہ سلوک                                 

  سکتی ہے۔ کے ساته کر                                

  
      (ii)  یٰ ايک درست موازنہ کرنے کی خاطر، تقابل پيما کے حاالت امتياز کا دعو    

 ںبہ ہونے چاہئيکرنے والے شخص کے حاالت کے ساته الزمًا يکساں يا مشا                                           

[s.8(5)&(6)]                                            ۔ جب موازنے کا نتيجہ يہ ظاہر کرے کہ دعویٰ کرنے والے   

 شخص کے ساته اس کی نسل کی بنا پر تقابل پيما کی نسبت کم موافق سلوک کيا                                           

 جارہا ہے، تو پهر براہ راست نسلی امتياز موجود ہے۔                                           

 

   (iii)   نسلی امتياز کے تناظر ميں، تقابل پيما کے ساته کئے گئے سلوک کے تعين کی 

       ، يہخاطر اور يہ فيصلہ کرنے کے لئے، آيا اس سلوک کی وجہ نسل تهی                                           

                 خص پوچهنا معلوماتی ہوگا کہ اگر امتيازکا دعویٰ کرنے والے ش                                           

  ۔کيا ہوا ہوگا، تو تعلق ايک دوسری نسل سے ہو کا                                           

  
 41 :-مثال       

   اکاؤنٹ مينيجروں کو سال کے آخر ميں عام طور پر کارکردگی کے لئے ايک ماہ کا             

 بونس ديا جاتا ہے۔ جنوب مشرقی ايشيائی اصل کے ايک اکاؤنٹ مينيجر کو فقط نصف              

     کے اعدادو شمار ) روختف(ماہ کا کارکردگی کا بونس ديا گيا کيونکہ اس کی سيل              

     انہيں ،معياری کوٹہ سے کم تهے۔ دوسرے اکاؤنٹ مينيجر جوچينی اصل کے تهے             
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  ماہ کا بونس ديا گيا کيونکہ ان سب نے معياری کوٹہ کو پورا کيا۔ ايک            

  
  نوب مشرقی ايشيائی اصل کے اکاؤنٹ مينيجر کی نسلی امتياز کی ايک شکايت  کے ج           
 کامياب ہونے کا امکان کم ہے، کيونکہ اس کی صورت حال ميں متعلقہ حاالت دوسرے            

  اکاؤنٹ مينيجروں سے مختلف ہيں، وہ اس طرح کہ اس کی کار کردگی معياری کوٹہ             
     ے کم تهی جب کہ دوسرے مينيجروں نے معيار کو پورا کيا۔ اس معاملے پر نظر س            
  النے کا ايک اور طريقہ يہ ہے کہ اگر وہ چينی اصل کا ہوتا تب بهی اس کو اس کی ڈ            
   کوٹے سے کم فروخت کے باعث نصف ماہ کا بونس ديا جاتا، چنانچہ نصف ماہ کے             
  بونس کی وجہ نسل نہيں تهی۔            

  
   کوٹے  نے،بصورِت ديگر تمام اکاؤنٹ مينيجر، بشمول جنوب مشرقی ايشيائی مينيجر             
  ، اور يہ کہ اس کو پورے  کا بونس مالہ اس کو پهر بهی نصف ما ليکن ،کياپورا  کو             

      ہوتا، تو ممکنہ طور پر يہ براہ راست نسلی ماہ کا بونس ملتا اگر وہ چينی اصل کا             
 امتياز ہے۔              

 
    [s.9]ايک عمل کرنے کی ايک سے زائد وجوہ   6.1.2 

  
      اگر ايک عمل ايک سے زائد وجوہ کی بنا پر کيا جائے، ليکن ان ميں سے ايک وجہ اس کی     

 ل کی بنا پر کيا گيا تصور کيا جائے گا۔نسل ہو، تو پهر اس کو اس کی نس                     
 

  محرک  6.1.3 
  

     (i)  ے ہوئے سماجی و ل ہے اور اکثر يہ فطری طور پر ُبنامتياز برتنا ايک پيچيدہ عم        
  ثقافتی حاالت کے نتيجے ميں پيدا ہوتا ہے۔ کسی شخص کے ذہن ميں امتياز پيدا کرنے                                 
   واال تعصب موجود ہو سکتا ہے جب کہ خود اس کو اس کا احساس نہ ہو يا وہ اس کو                                 
 عمل  ايک شخص کی موضوعی اقدار يہ ہو سکتی ہيں کہ ايک خود بهی تسليم نہ کرے۔                                
نسل کی  بامعنی ہو، جبکہ يہ کسی دوسرے شخس کے لئے اس کیاس کے نزديک خاصا                                 
  وجہ سے کم موافقت کے سلوک پر مشتمل ہو۔                                 

  
    (ii)   اس وجہ سے، جب يہ دکهايا جا سکے کہ ايک شخص کے ساته کم موافق سلوک کيا    

    کہ اس سلوک کا محرک کوئی،س کی وجہ نسل تهی، تو يہ حقيقتجاتا ہے اور يہ کہ ا                                
کا   يہ امتياز برتے جانے،غلط امر نہيں تها يا چاہے اس کا محرک اچها بهی ہو، پهر بهی                                
  ايک جواب نہيں ہے۔                                

  
  42 :-مثال     
     ايشيائی اصل کے کارکن کو اس کے ساتهی کارکنوں کے  مشرقیوبايک مينيجر نے ايک جن    

     کيونکہ وہ   ايکه کر مالزمت سے نکال ديدہاتهوں ہراساں ہوتے اور بدسلوکی کا شکار ہوتے                       
    کمپنی ميں   ی دوسریبجاطور پر يقين رکهتا ہے کہ يہ کارکن اپنی اچهی قابليت کی بنا پر کس                      

 تها، ليکن  رکهتا ايک بہتر مالزمت حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ مينيجر کوئی غلط محرک نہيں                        
  ہے۔   غير قانونی نسلی امتياز ايکاس بات کا امکان ہے  کہ مالزمت سے سبکدوشی                      
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  وک فيصلہ کن نہ ہو ہے دوسروں کا سلہو سکتا   6.1.4  

  
         رويے کو متاثر کرنے والے کئی عناصر ميں ايک تعصب ہے۔ يہ بعض مواقع ميں رويے     

 اس  پر فوقيت رکه سکتا ہے ليکن دوسروں ميں نہيں، جس کا انحصار مشمولہ مواقع پر ہوتا ہے۔   
   جب کہ  خالف امتياز رونما ہو سکتا ہے،کا مطلب ہے کہ کسی نسلی گروہ کے کچه ارکان کے                      
   نہيں، يا   ليکن دوسروں پر،عض مواقع پر باسی گروہ ميں دوسرے اشخاص کے خالف نہيں، يا                     
  کہ اسی نسلی   ليکن دوسروں ميں نہيں۔ صرف اس لئے،زندگی کے بعض پہلوؤں کے ضمن ميں                     
    ضروری نہيں کہ اس  کے خالف امتياز نہيں برتا جاتا، تو اس کا يہ مطلب گروہ کے چند ارکان                    
        امتياز کا تعلق اس بات  گروہ کے کسی فرد کے خالف امتياز نہيں برتا جائے گا۔ براہ راست                    
   اور آيا اس کے ساته اس  ہے ساته کيسا سلوک ہوتا کے  دی شخصارانفاص خہے کہ ايک  سے                    
    ايک نسلی گروہ کے ديگر افراد کے  وجہ  اس کی نسلی خصوصيات ہيں۔ اگرچہ اسی برتاؤ کی                    
     ے سکتا ہے يہ کہنا امتياز برت ہے، تاہم، ہو واال سلوک ايک قابل غور متعلقہ عنصر ساته ہونے                    
    اسی نسلی گروہ کے دوسرے گروہ کے ارکان  دعوے کا ايک مکمل جواب نہ ہو کہ  جانے کے                   
 امتياز نہيں برتا جاتا۔   کے خالف                   

 
 43 :-مثال           
        ہ اميدوار جنوبايک آجر جو ايک اميدوار کو مالزمت دينے سے انکار کرتا ہے کيوں کہ و           

   ايشائی اصل کا تها، ليکن بصورت ديگر سب سے زيادہ موزوں اميدوار تها، ہو سکتا ہے مشرقی                     
 اس  فقط يہ کہہ کر  نسلی امتياز کے دعوے ميں کاميابی کے ساته صفائی پيش نہ کر سکے کہ وہ                     
 ائی اصل کے دوسرے مالزمين موجود ہيں۔ي ايش مشرقیپاس جنوب  ےک                     

 
  ثبوت اور شہادت کا بار   6.1.5 

  
     (i)   ہانگ کانگ ميں، يہ دکهانا امتياز برتے جانے کا دعویٰ کرنے والے شخص کی ذمے   

   فق سلوک ہوا تها اور يہ داری ہے کہ وہ يہ شہادت پييش کرے کہ اس کے ساته کم موا                                
  اس کی نسل کی وجہ سے تها۔                                

  
     (ii)   اکثر امتياز برتے جانے کا دعویٰ کرنے واال شخص کسی براہ راست شہادت کی نشان  

     يسا کہ ہانگ کانگ اور دہی نہيں کر سکتا کہ کوئی عمل نسل کی بنا پر کيا گيا تها۔ ج                                
 راست  ايسے ہی قوانين کے حامل ديگر ممالک نے تسليم کيا ہے کہ نسلی امتياز کی براہ                                
 امتياز کو  شہادت حاصل کرنا غير معمولی بات ہے اور فقط چند آجر ہی خود بهی نسلی                                
  تسليم کرنے کو تيار ہوں گے۔                                

  
     (iii)     عدالتيں عام طور پر واقعاتی شہادتوں سے نتائج اخذ کريں گی۔ امتياز برتے جانے کا     

   دعویٰ کرنے والے ايک شخص اور ايک تقابل پيما کے مابين برتاؤ کا اختالف، ان کی                                
 نسل ميں اختالف کے ساته مل کر اکثر نسلی امتياز کے امکان کی نشان دہی کريں گے۔                                 
 ايسی صورتوں ميں، عدالت آجر سے ايک وضاحت طلب کرے گی، تاوقتيکہ برتاؤ ميں                                 
 وضاحت  کوئی غير نسلی وضاحت نہ دی جائے۔ اگر آجر کوئی مناسباختالف کے لئے                                 
  نہ دے، تو عدالت ايک نسلی امتياز کا نتيجہ اخذ کر سکتی ہے۔                                
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    بالواسطہ امتياز    6.2

  
      يا شرط کا  ميں تعارف کروايا گيا ہے، بالواسطہ امتياز کسی ايسے تقاضے4  جيسا کہ مندرجہ باال دفعہ  

  اطالق ہے، جو خصوصی نسلی گروہوں پر ابتر اثر ڈالے اور جو قابل جواز نہ ہو۔            
  

   تقاضا يا شرط   6.2.1  
  

   کو اپنی  اس تناظر ميں ايک تقاضے يا شرط کا مطلب وہ ضروری شرط ہے، جو کسی شخص    
  ہوتا ہے۔  کرنا الزمی کرنے سے قبل حاصل کرنا يا پوریخواہش کے مطابق کوئی فائدہ حاصل                       

  
   44 :-مثال     
 کے مقصد  عملے کے لئے وردی پہننے کی ضرورت بالواسطہ امتياز کے ايک تقاضے يا شرط     

    وردی پہننے کا تقاضا  کے لئے ہوگی، کيونکہ ايک مالزم کو مالزمت حاصل کرنے کے لئے                      
 نسلی گروہ پر ايک ابتر اثر رکهتا ہے  الزمًا پورا کرنا ہوگا۔ سوال پهر يہ ہوگا، آيا يہ تقا ضا کسی                     
 جواز ہے۔  آيا يہ قابل تو اور اگر ايسا ہے، ان پہنچاتا ہےقصيا ن                      

 
  تناسبوں کا موازنہ  6.2.2 

  
     (i)  اضا يا شرط کسی خصوصی نسلی گروہ پر ابتر اثر يہ طے کرنے کے لئے آيا کوئی تق  

 افراد  رکهتا ہے يا اسے نقصان پہنچاتا ہے، قانون اس نسلی گروہ ميں تعميل کرنے والے                                
ازنہ کرتا مو کا دوسرے نسلی گروہوں ميں تعميل کرنے والے افراد کے تناسب کے ساته                                 
 نسلی گروپوں ميں  ہے۔ اگر اس نسلی گروہ ميں تعميل کرنے والے افراد کا تناسب ديگر                                
      ايک ابتر اثر يا  تعميل کرنے والے افراد کے تناسب سے کافی حد تک تهوڑا ہو، تو                                
  نقصان موجود ہوگا۔                                

  
     (ii)   اس تناظر ميں، تعميل سے مراد، فقط جسمانی تعميل کا امکان نہيں ہے۔ اگر کسی        

    شخص کے لئے ايک تقاضے يا شرط کی عملی طور پر تعميل کرنا مشکل يا نقصان                                 
    ، تو اس شخص کے بارے ميں تصور کيا جائے گا کہ وہ تعميل کرنے کے قابل دہ ہو                                
  نہيں ہے، چاہے جسمانی طور پر ايسا کرنا اس کے لئے ممکن ہو۔                                

  
  45 :-مثال       
             اٹتے اور پگڑی        کسکهوں کی يہ ايک رسم اور طور طريقہ ہے کہ وہ اپنے بال نہيں       

    پہنتے ہيں۔ يہ ان کی نسلی شناخت کا ايک حصہ بن چکا ہے۔ تمام مالزمين کے لئے                                  
    يہ  تقاضا يا شرط کہ  بالوں کو اتنا کٹوائيں کہ وہ کالر کو نہ چهوئيں اور اپنی وردی                                  
       يا شرط ہوگا جس کی اکے طور پر الزمًا ايک بيس بال کيپ پہنيں، ايک ايسا تقاض                                 
  تعميل، اگر سب نہيں، تو زيادہ تر سکه افراد نہيں کر سکتے، چاہے اپنی نسلی شناخت                                  
 سمانی طور پر ايسا کرنا ان کے لئے ممکن ہے۔ سکهوں ميں اس کے چهوڑنے سے ج                                 

       دوسرے نسلی تقاضے يا شرط کی تعميل کرنے والوں کا تناسب، اگر ہوا بهی، تو                                  
  ۔  بہت کم ہوگاگروہوں ميں تعميل کرنے والے افراد کے تناسب سے                                  
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(iii)  کرنے مختلف نسلی گروہوں کے اندر کسی تقاضے يا شرط کا اطالق ہونے پر تعميل     

      شہادت کی  والے افراد کے تناسب کی تصديق کرنے کی خاطر درست اعداد وشمار                     
      عدالت جودگی ميں، مو  ہو سکتی ہے۔ ليکن اعداد و شمار کی شہادت کی غيرمددگار                     
 پر  بناکی اور عام علم اور تجربے   شہادتوں سے مناسب نتيجہ اخذ کر سکتی ہےواقعاتی                     
 اختتام تک پہنچ سکتی ہے۔                      

 
   (iv)  اختالف  درميان مختلف نسلی گروہوں کے اندر تعميل کرنے والے افراد کے تناسبوں کے

اثريا نقصان  تو پهر ايک ابتر ايسا ہو، کہ ايک گروپ دوسروں کی نسبت کافی چهوٹا ہو،                                 
    ايک تناسب آيا  نسلی امتياز کی حامل ہوگی۔ ہوگا اور تقاضا يا شرط بالواسطہ طور پر                                
 کا فيصلہ آخر کار  تک چهوٹا ہے، سب حاالت ميں اس سوال وسرے کی نسبت کافی حدد                                
 کرنا ہے۔  عدالت نے                                

    
   قابل جواز تقاضے اور شرائط  6.2.3  

  
     (i)  لئے  ہو يا اس کے ايک تقاضا يا شرط جو ايک مخصوص نسلی گروپ پر ابتر اثر رکهتا 

   نہيں   تقاضا يا شرط غير قانونیايسا۔ نقصان دہ ہو، وہ ضروری نہيں کہ غير قانونی ہو                                
 نظر يہ  ا شخص يہ دکها سکے کہ نسل سے قطعآجر ي  اگر اس کو نافذ کرنے واالیہوگ                                
  قابل جواز ہے۔                                

  
    (ii)  کرنےاس کو نافذ  تقاضے يا شرط کے قابل جواز ہونے کے بارے ميں دکهانے کا بار   

  شخص يا آجر پر ہوگا۔  والے                                
 

  (iii)    قانون کے مطابق[s.4(2)] مقصد  ايک جائز  جائز ہوتی ہے اگر يہايک تقاضا يا شرط  
   ہو۔یمتناسب تعلق رکهت کو پورا کرے اور مقصد کے ساته ايک عقلی اور                                

  
(iv)                        بات ميں کہ کوئی کسی بهی قانونی مقصد کے جائز ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس     

 شرط  رکهتا ہے، تقاضے يامتناسب تعلق  تقاضا يا شرط کسی مقصد کے ساته عقلی اور                                
   عمل کا رکهنےنافذ کرنے کی ضرورت کے مابين توازن  کے امتيازی اثر اور اس کو                                
  شامل ہوگا۔                                 

  
                 (v) کہ  ئے يہ اہم ہےکے ل يہ طے کرنے کے لئے کہ توازن کہاں پر موجود ہے، تمام فريقوں

 آجروں  اور موافقتوں کا تفضيلی جائزہ ليں۔  تقاضے يا شرط کے کسی قابل عمل متبادالت                               
 قوانين کے سلسلے ميں لچکدار ہونے کے لئے تيار رہنا چاہئے۔ اگر  کو اپنی پاليسيوں اور                               
 کے قابل عمل  شرط  وہ کسی معقول وجوہ کے بغير بے لچک رہيں اور کسی تقاضے يا                                

      موافقتوں پر  اور لينے يا اس کے متبادالت ہونے کے بارے سنجيدگی سے تفصيلی جائزہ                                
  کرے کہ وہ  ميں خيال  تو ہو سکتا ہے عدالت ان کے بارےغور کرنے سے انکارکريں،                               
 دکهانے ميں ناکام ہيں کہ تقاضا يا شرط قابل جواز ہے۔  يہ                               
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  46 :-مثال         
    ترجمان بهرتی کر ايک کمپنی جو جاپانی  تاجروں کے ساته گفت و شنيد کے لئے          

        رہی ہے اس کو اس کام کے لئے روانی سے جاپانی بولنے، پڑهنے اور لکهنے                            
ہيں۔ اس تقاضے کے تحت، غير جاپانی نسلی گروپوں  درخواست دہندگان درکار  والے                            
 ے کانپہنچ  ناسب طور پر نقصانگروپوں کے ساته موازنہ کرتے ہوئے مت  کو جاپانی                            
   انفرادی اشخاص اب بهی اس انديشہ ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے غير جاپانی اصل کے                             
        ہوں۔ کسی بهی صورت ميں، يہ تقاضا کام کے تقاضے کو پورا کرنے کے قابل                            

  ميں، ممکنہ طور پر قابل جواز ہوگا۔  مقصد کی روشنی                            
 
                  (vi)   کر رہے ہوں، دعویٰٰکا  اس کے بر عکس، وہ مالزمين اور لوگ جو بالواسطہ امتياز  

 ر وہجائزہ لينے ميں تعاون کرنا چاہئے۔ اگ انہيں بهی متبادالت اور موافقات کا تفصيلی                            
   کرنے سے انکار کريں، تو ہو سکتا ہے کہ عدالت يہ طےتعاونکے بغير کسی وجہ                             
  کر لے کہ تقاضا يا شرط ناقابل جواز ہے۔                            
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  مستثنيات اور غير متاثرہ معامالت       7
  
  

ايسے حاالت کے ساته تعلق رکهتی ہے جن ميں نسل کی وجہ سے، يا  مستثنيات اور قانون کے تحت يہ دفعہ

  اس پر اثر رکهنے کے باعث کئے گئے فيصلے غير قانونی نہيں ہوتے۔

  
  [s.11]اصلی پيشہ ورانہ اہليت   7.1

  
 مندرجہ ذيل حاالت وہ ہيں جن ميں ايک آجر کو قانونی طور پر ايک ايسا مالزم درکار ہو جس کا     

  :-تعلق کسی خاص نسلی گروپ سے ہو                

  
   پيشکشوں يا ديگر تفريحات ميں کام کرنے والے اداکارڈرامائی  

  
 47 :-مثال            
 اس بات کا امکان ہے کہ ايک روايتی تهائی رقص کی پيشکش کا منتظم اس پيشکش کے           

 هرتی کرے۔ اس کے برعکس مصدقہ ہونے کی خاطر فقط تهائی اصل کے رقاصوں کو ب          

     ہو سکتا ہے اس کا اطالق کلرکوں کے عملے پر نہ ہو، جو منتظم کے کے لئے فقط           

  ہو۔ انتظامی کام کر رہا          
  

  فنی کام  اور بصری تصاوير کےماڈلوں کا مصدقہ ہونا  
  

   :- 48مثال 
 ايک  فوٹوگرافر، ہو سکتا ہے، کام ہندی ثقافت کی نمائش کے ايک پروجيکٹ پر کام کرنے واال

 کے مصدقہ ہونے کے لئے فقط ہندی اصل کے ماڈلوں کو مالزم رکهے۔

 
 خوراک و مشروبات کے استعمال کے لحاظ سے مصدقہ ہونا 

  
   :- 49مثال

روسی طعام ميں خصوصيت رکهنے واال ايک ريسٹورينٹ ايک مصدقہ ماحول پيدا کرنے کی 
  ويٹريسوں کو مالزم رکهے۔/  اصل کے ويٹروں خاطر، ہو سکتا ہے فقط يورپی

  
   ہی  کسی مخصوص نسلی گروہ کے اشخاص کی بہبود کے فروغ کے لئے ايک کام کرنے واال  

 سب سے احسن طريق سے ذاتی خدمات فراہم کر سکتا ہے۔  

 
   لئے  مہيا کر سکتا ہے جن کے ہی سب سے احسن طريق سے وہ ذاتی خدمات کام کرنے واال 

   صوصی گروہ کی زبان، ثقافت، رسومات اور احساسات درکار ہوتے ہيں۔کسی خ 

  
   :- 50مثال

سماجی خدمات کی ايک تنظيم جنوبی مشرقی ايشيائی نوجوانوں کو مشاورتی خدمات فراہم کرنے 
کی غرض سے جنوبی مشرقی ايشيائی اصل کے ايک شخص کو قانونی طور پر مالزم رکه 

  سکتی ہے۔
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    [s.12]  باہر استعمال ہونے والی مہارتوں کے لئے تربيتہانگ کانگ سے   7.2

  
  ايک آجر کے لئے ہانگ کانگ ميں عام طور پر نہ رہنے والے کسی شخص کو ايسی مہارتوں، جن کو 

 کلی طور پر ہانگ کانگ سے باہر استعمال کرنا مقصود ہے،  ميں تربيت دينے کی غرض سے ہانگ 

 نچانا غير قانونی نہيں ہے۔ کانگ ميں مالزمت دے کر فائدہ پہ 

 
  [s.13]  خصوصی مہارتوں، علم اور تجربے کے حامل اشخاص کی مالزمت    7.3

  
  (i)   ايک آجر کے لئے اس شخص کو ہانگ کانگ ميں مالزمت دے کر فائدہ پہنچانا غير قانونی نہيں  

     تجربہ درکار ہو جو فوری طور پر ہے، اگر کام کے لئے ايسی خصوصی مہارتيں، علم اور                        

  ہانگ کانگ ميں دستياب نہ ہوں۔                       

  

  (ii)   کام کرنے والے کو فی الحقيقت مطلوبہ مہارتوں، علم اور تجربے کا حامل ہونا چاہئے اور وہ     

 منتقل ہوا ہو۔الزمی طور پر ہانگ کانگ کے باہر سے بهرتی ہوا ہو يا                        

 

          (iii)    تمام متعلقہ حاالت اور ان مہارتوں، علم اور تجربے کے لئے ہانگ کانگ سے باہر رائج الوقت  

 شرائط مالزمت کا لحاظ رکهتے ہوئے، فائدے کو الزمًا معقول حد تک ہونا چاہئے۔                       

 

 (iv)              اہدے کی تجديد کے وقت يا کمپنيوں کے اسی گروپ ميں اس کی ترقی    کام کرنے والے کے مع  

 يا تبادلے کے وقت اس کو يہ فائدہ دينا جاری رکها جا سکتا ہے۔                        

 

  [s.14 & Sch.2] موجودہ مقامی اور غير ملکی مالزمت کی شرائط     7.4

  

  منحصر ن کے لئے عملے کو ان کی رہائشی حيثيت پرقانون کے نفاذ سے کئی دہائياں پہلے سے، آجري     

 کومقامی شرائط   ںہے۔ ہانگ کانگ کے مستقل رہائشيوعام رہا  مالزمت دينے کا چلنپر مختلف شرائط              

 کے لئے غير ملکی  مالزم  پر  اور غير مستقل رہائشيوں کو غير ملکی شرائط پر مالزم رکها جاتا ہے۔              

کے آغاز کے بعد عمل  ہيں۔ قانون شرائط عام طور پر مقامی شرائط کی نسبت زيادہ موافق سمجهی جاتی              

       تجديد غير قانونی نہيں رکهنا، توسيع يا  ميں الئی گئی موجودہ غير ملکی اور مقامی شرائط کا جاری            

      افسران، بد عنوانی کے  جن ميں عدالتی( ہوگا۔  شعبے دونوں پرہوگی۔ اس کا اطالق نجی و سرکاری             

  ديگر سرکاری افسران شامل  کردہ انگريزی اساتذہ اور ود مختار کميشن کے افسران، مخصوصخالف خ           

  ۔)ہيں            

  
     [s.49] مخصوص اقدامات    7.5

  
       (i)   باعث، ہو سکتا ہے مخصوص نسلی گروہوں کے افراد ماضی ميں امتياز يا ديگر نقصانات کے   

اپنے طرز معاش کی مخفی قوت سے پوری طرح فائدہ اٹهانے کے لئے ضروری اہليت يا تجربہ                        

        سے محروم رہے ہوں۔ ايسے حاالت ميں، نقصان ميں مبتال نسلی  حاصل کرنے کے موقع                       
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 گروہوں کے لوگوں کی خصوصی طور مدد کرنے کے لئے اقدامات کرنا غير قانونی نہيں ہے                         

     تا کہ وہ ديگر لوگوں کے ساته مساوی شرائط پر مقابلہ کر سکيں۔ ان اقدامات کو قانون کے                         

 جاتا ہے اور ان ميں سہوليات اور خدمات، جيسے زبان کی کالسيں مخصوص اقدامات کہا  تحت                        

  اور ديگر اقسام کی تعليم و تربيت شامل ہو سکتی ہے۔                        

  
  (ii)   خصوصی نسلی گروہوں کو تربيتی انتطامات  قانون توضيحی طور پر اجازت ديتا يے کہ        

   ان گروہوں کے افراد کی نمائندگی کم ہوئی ہے يا يہ  اگرر پر فراہم کئے جائيں، ياتصريحی طو                        

   يا پيشے ميں غير موجود ہيں، تو مالزمتوں کے لئے درخواست دينے کے لئے مالزمتکسی                         

 [s.51 &52]گروہوں کے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے۔  ان                        

 
          (iii)     خصوصی اقدامات کی تياری اور نفاذ سے قبل، اس بات کی سفارش کی جاتی ہے کہ ايک       

    سروے يا نگرانی کی ديگر مشق يا طريق کار کے ذريعے مناسب ڈيٹا حاصل کيا جائے تا کہ                        

     صوصی نسلی گروپ نقصان ميں ہيں يا ان کی نمائندگی کم ہے اور خ معلوم کيا جا سکے آيا                       

کتنوں کی؟ خصوصی اقدامات ميں پسماندہ تمام گروہ شامل ہونے چاہئيں، اور يہ نہ ہو کہ چند                                        

  کہ برابر کے خسارے ميں ہيں۔ گروہوں کی حمايت کی جائے جب کہ دوسروں کی نہيں جو                        

  
         (iv)         يہ دهيان رکهنا ضروری ہے کہ مجاز خصوصی اقدامات فقط پسماندہ گروہوں کو مواقع فراہم    

 کرنے کے لئے ہيں تا کہ وہ مالزمتوں کے لئے ديگر افراد کے ساته مساوی شرائط کی بنياد پر                        

    مقابلہ کر سکيں۔ ان کا مطلب يہ نہيں کہ خصوصی نسلی گروہوں کے لوگوں کو مالزمتيں يا                        

    مالزمتوں کا کوٹہ مہيا کيا جائے۔ کسی کام يا مالزمت کی کسی قسم سے اس وجہ سے انکار                        

   گروہ سے تعلق نہيں رکهتا، نسلی امتياز کے زمرے ميں کہ درخواست دہندہ ايک پسماندہ کرنا                       

  آتا ہے اور ممکنہ طور پر غير قانونی ہے۔                         
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  اچهے طور طريقے   8
  

اچهے طور طريقے نسلی مساوات کو فروغ دينے اور آجروں کے لئے قانون کے تحت  نسلی امتياز اور ديگر غير 
کرنے کی ايک کليد ہے۔ اچهے طور طريقوں کے اپنانے سے غير قانونی اعمال سے قانونی اعمال سے پرہيز 

  پرہيز کرنے اور ان کے دعوؤں کا دفاع کرنے ميں مدد ملے گی۔
  

اچهے طور طريقوں کے فروغ اور انہيں قائم کرنے کا ايک بہترين طريقہ ايک با ضابطہ طريقٔہ عمل ہے۔ ايسا 
ی سفارش کی جاتی ہے کہ آجرين کو مساوی مواقع کی ايک پاليسی وضع کر طريقٔہ عمل اپناتے ہوئے، اس بات ک

کے اس کو مناسب طور پر نافذ کرنا چاہئے۔ اگرچہ اس پاليسی ميں مساوات کی ديگر اقسام شامل ہو سکتی ہيں، 
  تاہم، اس ميں نسلی مساوات کے تمام عناصر کو واضح طور پر شامل ہونا چاہئے۔ 

  
  ناپاليسی وضع کر      8.1

  

 نسلی مساوات کے سلسلے ميں کہ ميں ذکر کيا گيا ہے،5.4.1 جيسا کہ پہلے مندرجہ باال پيراگراف      
 :-پاليسی برائے مساوی مواقع ميں مندرجہ ذيل کی وضاحت کرنی چاہئے      
  

      درخواست  مالزمت کے کسی درخواست دہندہ يا مالزم سے اس کی نسل کی بنياد پر دوسرے      
  دہندگان يا مالزمين کی نسبت کم موافق سلوک نہيں کيا جائے گا؛             

  

 مخصوص  آجر کے قوانين اور طور طريقوں ميں شامل کسی تقاضے يا شرط کی وجہ سے کسی         
    پڑے گا يا  نسلی گروہ کے درخواست دہندگان برائے مالزمت يا مالزمين پر کوئی ابتر اثر نہيں             
  طور پر اس   کے ذريعے کےکرنے حاصل کو نقصان نہيں پہنچے گا، تاوقتيکہ ايک جائز مقصد             
  ؛تقاضے يا شرط کا جواز نہيں ديا جاتا             

  

  ؛ںو نسل سے قطع نظر، سب کے لئے مساوی ہتمام مواقع فروغ کےمالزمت، تربيت اور         
  

                              کيا جانا چاہئے۔ مالزمت کے کسی درخواست دہندہ يا مالزم ہر شخص کے وقار کا احترام     
 کو کسی طرح بهی ہراساں نہيں کرنا چاہئے؛              

  

         حوالے (قبول اقسام کے ساته واقف ہونا چاہئے  عملے کے تمام ارکان کو رويے کی ناقابل     
 ؛)ليں دی جانی چاہئيںکے لئے مثا               

  

          لئے گلے کے شکاياتمالزمين کے لئے تشويش اور مالزمت کے درخواست دہندگان اور    
 لئے مناسب انداز سے تدارکی نظام  شکوے کا ايک نظام موجود ہے اور آجر ايسے معامالت کے              

  ؛کے ذريعے نپٹے گا               
  
جوابی کارروائی نہيں  ت کا اظہار کرنے والے کسی بهی شخص کے خالف کوئیتشويس يا شکايا     

  شکايتوں کو تاديبی کارروائی کا سامنا کرنا  کی جائے گی، البتہ بری نيت سے کی گئی بے بنياد               
  پڑ سکتا ہے۔               
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  نفاذ  8.2

  

افی نہيں ہے۔ آجروں کو يہ يقينی بنانا فقط ايک پاليسی برائے مساوی مواقع کا وضع کرنا ہی ک
چاہئے کہ ان کی پاليسی کو مناسب انداز سے نافذ کيا جائے۔ اگر آجرين کی پاليسی فقط کاغذوں پر 

  موجود ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ دارياں پوری نہيں کيں۔
  

نا چاہئے، بشمول بهرتی، مشاہرہ اور پاليسی کا اطالق مالزمت کے تمام مرحلوں اور پہلوؤں پر ہو
 کی نشوونما اور تربيت،  کارکردگی کی ) کيرئير(فوائد، کام کے شرائط وضوابط، طرز معاش 

  تشخيص، فروغ و تربيت کے مواقع، گلے شکوے اور تاديبی طريقہ ہائے کار، سبکدوشی۔
  

 گا، ذمہ داری کا واضح يہ يقينی بنانے کی خاطر، کہ پاليسی کا نفاذ درست انداز سے کيا جائے
تعين ہونا چاہئے۔ پاليسی سے متعلقہ معامالت سے نپٹنے کے لئے نامزد افراد کو مقرر کيا جانا 
چاہئے۔ ايک سينئير سطح کی قيادت کو پاليسی کے مؤثر فروغ اور نفاذ کے لئے ذمہ دار ہونا 

ائريکٹوريٹ کی سطح  ايک کميٹی يا ڈچاہئے۔ بڑی تنظيموں ميں اس ذمہ داری کو ايک بورڈ کی
 چهوٹی تنظيموں ميں يہ کام کاروبار کا جنرل مينيجر،  جا سکت ہے۔اکی ايک انجمن کو تفويض کي

  ايک ڈائريکٹر يا مالک سنبهال سکتا ہے۔
  

  :نفاذ کے مندرجہ پہلوؤں پر دهيان دينا چاہئے
  

   اور تربيتبالغا  8.2.1
  

   ہونے والوں اور مالزمين کے علم ميں یهرتتمام نئے بپاليسی کو وسيع طور پهيالنا چاہئے اور 
    ، مثًال پاليسی کی ايک نقل ان کو دے  اس کام کو کئی ذريعوں سے کيا جا سکتا ہےالنا چاہئے۔           
  اس بات کو  ويب سائٹوں يا نوٹس بورڈوں پر پوسٹ کر کے۔ کاغذی طور پر پهيالنے سے، کر،           
ے لئے انہيں پاليسی کے بارے ميں آگاہ کر ديا گيا ہے، مالزمين کو ايک ريکارڈ پر ظاہر کرنے ک           
  دستخط کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے۔           

  
 اور ان کا اطالق قانون اور پاليسی برائے مساوی مواقع   تمام مالزمينيہ يقينی بنانے کے لئے کہ              
     ۔ يہ تربيت مالزم کی سطح اور عالقے کے لحاظ سے  بارے ميں آگاہ ہيںکيسے ہوتا ہے، کے              
  کے متعلقہ حصے تربيت ميں شامل کئے جا سکتے ہيں۔ ان قواعد وضوابط مناسب ہونی چاہئے۔              

  
 ہ کرنا چاہئے  انہيں آگاتمام عملے کو بتانا چاہئے کہ  ديگر لوگوں کے وقار کا احترام کرنا چاہئے۔              
  بهرتی سے متعلقہ عملہ، يا جو  کہ کام کی جگہ پر کيا قابل قبول ہے اور کيا قابل قبول نہيں ہے۔              
   ، عملے کی منصوبہ بندی يا  يا جو کارکردگی کی تشخيصنگرانی کے فرائض انجام ديتے ہيں،              
  سختی سےيں آگاہ ہونا چاہئے کہ تمام فيصلوں اور تشخيصوں کی بنياد، انہ سے متعلقہ ہيںنشوونما              
    مختلف نسلی پس منظر کے حامل افراد کے بارے  پر ہونی چاہئے۔فضيلت اور متعلقہ معلومات              
  متعصب فيصلے نہيں ہونے چاہئيں۔ کوئی روايتی انداز يا ميں              

  
   تربيتی ريکارڈ کو ذاتی کوائف کے قانون کے  يات کا وقتًا فوقتًا جائزہ لينا چاہئے۔تربيتی ضرور              
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  ہم آہنگ رکهنا چاہئے۔ساته               
  

  بهرتی  8.2.2
  
کو الزمًا بامقصد طريقے سے طے  معيار ے انتخاب ک کام کے تقاضے اوربهرتی  کے عمل ميں،    

        کام کی مطلوبہ مہارتوں، اہليتوں اور ے ساته متعلقہ ہونا چاہئے۔کرنا چاپئے اور اسے کام ک              
  کا احتياط سے خيال رکهنا  ہر کام کےمقاصد، فرائض اور گنجائشتک پہنچنے سے قبل تجربے               
ک دستی  اياس ميں  اونچا نہيں ہونا چاہئے۔کو غير ضروری طور پر بہتچاہئے۔ تقاضے يا معيار               
   جيسے کالج کی سطح کی چينی زبان کی ضرورتقاضے ت زبان کے غير ضروریکام کے لئے              
 چينی کی سمجه بوجه ضروری ہوگی۔   آسانہونا شامل ہے، جبکہ              

 
    ان اہليت، اور تجربے پر مبنی ہونا چاہئے۔  مہارتوں، سختی سے مطلوبہانتخاب کے معيار کو   

  اور اس کو بعد ميں کسی خاص معيار اور وزن کا تعين کر لينا چاہئے اعمال کے آغاز سے قبل               
   اميد وار کو جگہ دينے کی خاطر تبديل نہيں کرنا چاہئے۔              

 
ی  ہو، غير قانوناوہ اشتہارات جن سے مندرجہ ذيل کا اظہار ہوتاس بات کا دهيان رکهنا چاہئے کہ   

  :ہيں۔              
  

   نسلی  يا کسی خاص  سے کسی کوميں) گروہوں (مالزمت کسی خاص نسلی گروہ 
 ۔ نہيں دی جائے گیخصوصيات کے حامل شخص کو 

  
          بالجوازنسلی طور پرمالزمت کے درخواست دہندہ يا مالزمت کے حامل شخص پر  
  تقاضوں کا اطالق کيا جائے۔امتيازی  

  
  :مل ميں جن دوسرے معامالت سے گريز کياجائے ان ميں شامل ہيںبهرتی کے ع

  
 تصاوير کے بارے ميں پوچهنا؛ 

  
درخواست دہندہ کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کسی انٹرويو سے اس لئے انکار کرنا کہ  
 وصی گروہ سے ہے؛کا تعلق کسی خص  

  
نتخاب کے معيار سے  ااو مالزمت کے معروضی تقاضوں يجانٹرويو ميں ايسے سوال کرنا  

 درخواست دہندہ کے نسلی، مذہبی يا ثقافتی پس منظر کے ، مثًالنہ ہوںبراہ راست متعلقہ 
 بارے ميں سواالت۔

  

 آجر کو چاہئے کہ نسلی اگر روزگار دالنے والی کوئی ايجنسی بهرتی کے عمل ميں شامل ہے، تو
  کر دے۔سامنے واضح مساوات کے بارے ميں اپنا نقظٔہ نظر ايجنسی کو 
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  روزگار کے دوران      8.2.3  
      
       (i)     طرز معاش کی نشوونما، ، کارکردگی کی تشخيص،مشاہرے، بونسوں اور ديگر فوائد    

    بارے ميں سبکدوشی کےگلے شکووں اور تاديبی معامالت، چهانٹی کے انتخاب اور                                  
اگر کسی مالزمت ميں يا تنظيمی   نسل کو زير غور الئے بغير ہونے چاہئيں۔تمام فيصلے                                 
 گروہوں کے  آجرين کسی خاص نسلیسطح پر ان گروہوں کی نمائندگی کم ہوئی ہو، تو                                  
   سہوليات دے  با ہدف تربيت يا کر سکتے ہيں يا انہيں حوصلہ افزائی فقط اشخاص کی                                 
     برتا  نسلی بنياد پر ان کے ساته کوئی امتياز نہ۔ ديگر تمام صورتوں ميں سکتے ہيں                                  
   جائے۔                                 

  
    (ii)    ے سلسلے ميں  اور تربيتی مواقع کساميوںکہ داخلی آآجروں کو يہ يقينی بنانا چاہئے   

     تربيت، تبديلی يا  ۔اشخاص کو بال لحاِظ نسل پہنچ جائيںسب اہل تمام متعلقہ معلومات                                  
  ا چاہئے کو سختی سے فضيلت اور متعلقہ معلومات پر مبنی ہون لئے انتخاب ترقی کے                                 
   کسی فيصلے يا عمل کو ور کرنا چاہئے۔ غاور نسل سے قطع نظر سب اميدواروں پر                                  
   مختلف نسلی پس منظر کے حامل افراد  اورنسل کے لحاظ سے متاثر نہيں ہونا چاہئے                                 
  نہيں  يا متعصب فيصلے قائم نہيں کرنے چاہئيںمفروضے روايتی  کوئیکے بارے ميں                                 
   .کرنے چاہئيں                                 

  
    (iii)   کسی مالزم کے نسلی پس منظر کے بارے ميں کارکردگی کی تشخيص يا انتخاب کے  

 کارکردگی کی تشخيص کا ی لحاظ يا تبصرہ نہيں کرنا چاہئے۔ کوئکسی عمل کے دوران                                 
             معروضی طور پر لگانا چاہئے۔رکردگی کا اندازہا والے عملے کو ککام کرنے                                
   حفوظ کرنا ورت ميں مصکارکردگی کے مسائل کو مناسب طريق سے دستاويزات کی                                 
  چاہئے۔                                

  
    (iv)  تربيت مہيا ت کے موضوع پر اآجرين کو چاہئے کہ مالزمين کو نسلی تنوع اور احساس  

  کرنے پر غور کريں۔                                
  

  گلہ شکوہ اور نظم ونسق کے معامالت     8.2.4  
  

      (i) نسلی لحاظ و نسق کے تمام معامالت کو کسی م ئے کہ گلے شکوے اور نظچاہ      آجرين کو 
    طے کريں۔ تاديبی کارروائيوں کو مالزم کی نسل سے قطع نظرسے متاثر ہوئے بغير                                 
    منصفانہ اور يکساں ہونا چاہئے۔                                

  
    (ii)      ان سے سنجيدگی سے لينا چاہئے اورزدگی کے الزامات کواس رياز اور ہنسلی امت        

 تشويس يا شکايات کا اظہار کرنے والے کسی بهی شخص کے  نپٹنا چاہئے۔ سرعت سے                        
   بے بنياد جائے گی، البتہ بری نيت سے کی گئی کینہيں  کارروائی جوابی کوئیخالف                         
  پڑ سکتا ہے۔ تاديبی کارروائی کا سامنا کرنا شکايتوں کو                        
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  سبکدوشی اور چهانٹی کے لئے انتخاب  8.2.5  
  
    (i)   سے نہيں نکالنا چاہئے يا مالزمتکسی مالزم کو آجرين کو نسلی وجوہ کی بنياد پر      

  مالزمت سے نکالنے ميں معاہدے کی عدم تجديد اور ہ نہيں کرنا چاہئے۔چهانٹی کا فيصل                         
  تعميری سبکدوشی شامل ہے۔                         

   
  (ii)   کسی خاص آجرين کو الزمًا يہ يقينی بنانا چاہئے کہ چهانٹی کے انتخاب کے معيار سے 

   يا اس کو نقصان نہ ہو۔نسلی گروہ پر ابتر اثر نہ پڑے                         
  
  زبان    8.2.6  
  
    (i)   کسی عمال کرنے کی قابليت کسی خصوصی زبان کو استزبان رابطے کا ايک ذريعہ ہے۔ 

    مربوط نہيں ہے يا حياتياتی طور پرشخص کی نسلی خصوصيات کے ساته براہ راست                         
طور پر ) جسمانی(طبعی  سی شخص کے لئے کسی زبان کای نسل کے ککيونکہ کسی به                         
  وص زبان کو استعمال کرنے کی قابليت کے صکسی مخمفہوم ميں  اس سيکهنا ممکن ہے۔                         
   کے ہونے کا امکان کم ہے۔ی وجہ سے امتياز کا براہ راست نسلی امتياز دان کقف                         

  
    (ii)    کو کسی فائدے سے مستفيذ ہونے تاہم، کسی خاص زبان کو استعمال کرنے کی قابليت   

  چونکہ خصوصی  ايک تقاضے يا شرط کے طور پر استعمال کيا جا سکتا ہے۔کے لئے                         
 ہوتا کيونکہ بامعنی رابطہ ديگر ں رابطے کا ايک ذريعہ نہيکا استعمال ہی) زبانوں(زبان                          
 ، اس  سے بهی حاصل کيا جا سکتا ہےں يا رابطے کے ديگر ذريعو يا غير زبانیزبانوں                         
 لواسطہ ا، ايک بلئے زبان کی ضرورت جو بعض نسلی گروہوں کو خسارے ميں رکهے                         
  اگر يہ بال جواز ہو۔از ہو سکتا ہے، امتي                         

  
    (iii)   اس بات پر کے تقاضے يا شرط کے قابل جواز ہونے يا نہ ہونے کا انحصارکسی زبان  

  ہيں اور آيا رابطہ کرنے کی کوئی معقول ذرائع دستيابہوگا آيا رابطے کے ديگر معقول                                 
 ليکن کوئی رابطہ کرنے کی کوئی معقول کوشش ہوئی ہے اگر کوشش ہوئی ہے کہ نہيں؟                                
 ز ہونے کا اکے قابل جو) زبانوں( پهر ايک مخصوص زبان  تومعقول متبادالت نہيں ہيں                                
    امکان موجود ہے۔                                

  
    (iv)  تقريبًا سارے کی قابليتر رفقائے کار کے ساته مؤثر طور پر رابطہ کرنے گاہکوں او    

   ہانگ کانگ ميں انگريزی اور  ہميشہ ايک قابل جواز تقاضا رہا ہے۔روزگار کے لئے                                  
  آبادی کا ايک معتد بہ حصہ مروج ہے۔ہ چينی دو سرکاری زبانيں ہيں، اور کينٹونيز لہج                                 
  ان دونوں ميں سے ايک يا  ان دونوں ميں سے ايک يا دونوں زبانيں استعمال کرتا ہے۔                                 
   کے لئے  ہانگ کانگ ميں زيادہ تر مالزمتوں ے کی قابليتدونوں زبانيں استعمال کرن                                 
  زبان کے استعمال ميں مستعدی کے درجے کا ايک ، ہے۔ تاہمممکنہ طور پر قابل جواز                                 
    کے استعمال ) زبانوں(وصی زبان  اس کا مطلب ہے کہ خص ہے۔ موجودوسيع سلسلہ                                 
، ليکن ہو سکتا ہے ايک غير ضروری کی کچه قابليت تو قابل جواز ہو سکتی ہےکرنے                                  
 طور پر اعلیٰ معيار قابل جواز نہ ہو۔                                  
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 51 :-مثال    
   5 فارمکے لئے ) خزانچی(اس بات کا امکان کم ہے کہ ايک سپر مارکيٹ کے کيشئير    

  درجے کی چينی قابل جواز ہو۔  کے                                 
  

    (v)  مالزمت کے لئے ايک قابل جواز انگريزی اور چينی زبان کے عالوہ ديگر زبانيں بهی  
    ہيں اگر مالزمت کے لئے يہ قابليت درکار ہو۔یتقاضا يا شرط ہو سکت                                

  
  جائزہ اور نگرانی    8.2.7  

  
  (i)  کہ ان کے تمام قوانين، طور طريقے، پاليسدياں اور طريقہ ين کو يہ يقينی بنانا چاہئے آجر

    کے ساته ہم  ان ميں موجود نسلی عناصرہائے کار ان کی پاليسی برائے مساوی مواقع                 
  ۔آہنگ ہے                 

  
  (ii)  جائزہ لينا ،ينی بنانے کے لئے يہ يق،آجرين کو ان ديگر قوانين اور طور طريقوں کا       

       کوئی ابتر اثر نہ ڈاليں يا ان کو نقصان پروصی نسلی گروہ ص وہ کسی خکہ چاہئے                 
  پہنچائيں۔ نہ                 

  
  (iii)    ايسا کرنے کے لئے آجرين کو چاہئے کہ وہ مالزمت کے درخواست دہندگان اور        

     ان کا ايک خاکہ بنانے کے لئے ) بشمول سينئير عملے کے (مالزمين کے بارے ميں                 
     کے ذريعے  مختلف طريقوں، مثًال سوالناموں يا مشاورت  آجرينت جمع کريں۔امعلوم                 
    ت جمع کر جائزے سے اپنے قوانين اور طور طريقوں کے اثر کے بارے ميں معلوما                 
    ان پہنچنے کے ص کسی مخصوص نسلی گروپ پر کسی ابتر اثر يا نقسکتے ہيں، تاکہ                 
  بارے مين اندازہ لگا سکيں۔                 

  
  (iv)   کے لئے کرنا چاہئے، جس يہ جائزہ اور نگرانی مالزمت کے تمام پہلوؤں اور مرحلوں 

  کا فروغ ) کيرئير(، طرز معاش  شرائط و ضوابطکام کی، مشاہرہ اور فوائد، یميں بهرت                 
 انتخاب گلے شکوے اور نظم و نسق کے معامالت، اور تربيت، کارکردگی کی تشخيص،                  
  ہيں۔برائے چهانٹی اور سبکدوشی شامل                  

  
  کم نمائندگی شدہ نسلی گروہ    8.2.8  

  
     (i)   اگر جائزے اور نگرانی سے يہ ظاہر ہو کہ کچه نسلی گروپوں کی نمائندگی کم ہوئی ہے

  اگر وہ چاہيں تو، يا وہ بعض مالزمتوں يا چند درجوں ميں غير موجود ہيں، تو آجرين ،                                
     انہيں باہدف وں کے لئے درخواست دينے اور  ان گروہوں کے افراد کو ان مالزمتتو                                
     ان کی حوصلہ  ہيں بلند درجوں پر پہنچا کران کے کرمہيا  اور مناسب سہولتيںتربيت                                
نونی پابندی  تاہم آجرين کو ايسا کرنے پر مجبور کرنے کی کوئی قاافزائی کر سکتے ہيں۔                                
  نہيں ہے۔                                

  
    (ii)   کم نمائندگی والے نسلی گروپوں کے افراد کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے ان کی    

 کارکردگی ، ، بونس اور ديگر فوائدبهرتی، مشاہرہ باہدف تربيت اور سہوليات کے سوا،                                 
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        ، گلے شکوے اور نظم و نسق کے  کے فروغ) کيرئير( طرز معاش کی تشخيص،                                
  کے بارے ميں تمام فيصلے نسلی لحاظ برائے چهانٹی اور سبکدوشی  معامالت، انتخاب                                
  ۔سے آزاد ہونے چاہئيں                                 

  
    (iii)   فقط خصوصی نسلی گروہوں کے افراد اس بات کے غير قانونی ہونے کا امکان ہے اگر 

، تا وقتيکہ مندرجہ باال پيرا گراف نمبر کو مالزمت يا ترقی کے مواقع فراہم کئے جائيں                                 
  ہے اگرنے کا امکان بهیغير قانونی ہو کے بات اس ہوتا ہو۔کی مستثنيات کا اطالق                                  7.1

 انجام دينے  فرائض  کچه کسی ايک ہی کام کےکسی خصوصی نسلی گروہ کے افراد کو                                 
  ں۔تقاضے پورے کرنے سے مستثنیٰ قرار ديا جائے ليکن دوسروں کو نہي يا                                  

  
           (iv)  اور مالزمين متنوع بڑی تنظيموں ميں، جہاں پر مالزمت کے درخواست دہندگان          

  جائزوں اور نگرانی کے  تو آجرين کو چاہئے کہ وہ  سے ہوتے ہيں، منطروںنسلی پس                                
      ميں اہم  لی پس منظر کے افراد ميں مندرجہ ذيل معامالتکے دوران مختلف نسعمل                                

    :- پر توجہ ديںاختالفات                                 
  

   کے پوری افرادی قوت اور تنظيم کے اندر خصوصی کاموں اور درجات دونوں 
 ؛ ميں درخواست دہندگان اور مالزمين کی تعداد آبادیعام لحاظ سے  

  
 ندگان کی کاميابی کی شرح؛ درخواست دہ 

  
 ئد، بونس اور کارکردگی کی تنخواہ؛امشاہرہ، فو 

  
 کا فروغ اور تربيت؛) کيرئير(طرز معاش  

  
 سبکدوشی کی شرح اور نظم و نسق کے معامالت 

  
(v)  نسل کے  جہاں پرر اختالفات موجود ہوں، تو اسباب کے بارے ميں پتہ لگانا چاہئے۔اگ   

    پر اثر ڈاال ہو، تو اس کے دوبارہ وقوع پذير ہونے  سازی نے فيصلہاظ  لحبارے ميں           
    گريز کرنا چاہئے۔سے آجرين کو الزمًا           

  
(vi)  عملےجائزے اور نگرانی کے لئے معلومات جمع کرنے اور اس کا تجزيہ کرنے ک      

    کو  کامين کو چاہئے کہ اسآجر کے لئے ايک باقاعدہ منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے۔            
  ايک منصوبٔہ عمل کو تشکيل دينے پر غور کرنا چاہئے، ں انہيسر انجام دينے کے لئے            
       تنظيم کے مختلف مرحلوں اور مختلف حصوں کے لئے اہداف متعين ہوں۔جس ميں            
   مرحلہ وار حاصل کے   يہ منصوبہ بهیجہاں اختالفات کا مداوا کرنا مقصود ہو، وہاں            
   لئے اہداف مہيا کر سکتا ہے۔            
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  شکايت اور قانونی کارروائياں     9

  
  

  شکايات سے نپٹنا  9.1
  

  غير قانونی کام سرزد ہوا ئیاس کے خالف کوقانون کے تحت، کوئی شخص جو يہ محسوس کرتا ہے کہ   
   ماہ کے اندر ايک شکايت درج کروا سکتا ہے۔12 اس کام کے اسپ کے EOCہے،  وہ            

 
EOC          بشمول اس قانون کے تحت ،خالف امتيازی قوانين يہ مختلف  قانون کا تخليق کردہ ايک محکمہ ہے۔  

 :-کام کرتا ہے۔ قانون کے تحت اس کے عمومی افعال يہ ہيں           
 

 ام کے لئے کام کرنا؛ختتاامتياز، ہراس زدگی اور تذليل کے  
  

 مختلف نسلی گروہوں کے مابين مساوات اور ہم آہنگی پيدا کرنا؛ 
  

 تنازعات کو قانون کے ذريعے مصالحت کے ذريعے حل کرنا؛ 
  

 کے کام کا جائزہ ليتے رہنا۔قانون  
  

دی  ذيل ميں  اور ذمہ دارياں کے کردار کا خاکہEOC قانون کے تحت شکايات کے ساته نپٹنے کے لئے 
  :ئی ہيںگ

  
  تحقيق  9.1.1  

  
    (i)  جب کوئی شکايت EOC  کے پاس درج کروائی جاتی ہے، تو وہ اس کی تحقيق کرتا    

 مناسب معلومات سے ليس کرنا ہے۔  اور فريقوں کو EOC کا بنيادی مقصد تحقيق۔ ہے                                 
 قوں کے لئے مسائل کی وضاحت کرنے ميں مدد کرنا ہے، تا کہ بعد  فرياور EOC يہ                                  
   کامياب مصالحت کا زيادہ سے زيادہ امکان پيدا ہو۔ ازاں                                 

  
    (ii)  چاہئے کہ تحقيق کے دوران تمام متعلقہ اور مناسب معلومات مہيا ودونوں فريقوں ک       

 کريں۔                               
  

  (iii)  اگر دستياب معلومات سے EOC باعث  غير سنجيدہ،  کہ شکايتحاصل کرے يہ نظريہ 
     کسی  EOC  ہو سکتا ہےہے يا اس ميں مواد کم ہے، تو کوفت يا غلط فہمی پر مبنی                     

     کسی EOC ديگر حاالت جن ميں ۔تحقيق کو سرانجام نہ دے يا اس کو منقطع کر دے                     
    جہاں شکايت قانون :، ميں شامل ہيںتحقيق کو سرانجام نہ دے يا اس کو منقطع کر دے                     
     ماہ سے زائد عرصہ 12جہاں اس کام کو وقوع پذير ہوئے کے تحت غير قانونی ہو،                      
          جانے يا جاری ےتحقيقات کو سرانجام دئشخص  يا جہاں شکوہ کناں  ا ہوگذر چک                     
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    رکهنے کی خواہش نہ رکهتا ہو۔                    
  

  (iv)  EOCيق اگر تحق  تحقيقات کے دوران ايک آزاد اور غير جانبدار کردارنبهائے گا۔       
       فريقوں کو اپنا تنازعہ EOC  تونقطع نہيں کی جاتی،سرانجام دی جاتی ہے، اور م                      
      EOC   ميں مدد کرنے کی جانب قدم بڑهائے گا۔مصالحت کے ذريعے حل کرنے                       
 کے بارے ميں کوئیخوبيوں   کیشکايت سے نپٹنے کے پورے عمل کے دوران شکايت                      

  حتمی فيصلہ نہيں کرے گا۔                      
  

  (v)   تحقيق ،ہو سکتا ہے قانونی کارروائياں کی جائيں، تو کے کسی مرحلے پر کوئیاگر بعد  
    گئی معلومات عدالت کے سامنے شہادت کے لئے قابل استعمال  دوران فراہم کی کے                      
   ۔ہوں                      

  
  مصالحت     9.1.2  

  
    (i)  چونکہ شکايت سے نپٹنے کے عمل کا بنيادی مقصد مصالحت کے ذريعے شکايت کا حل 

     کے مابين سمجهوتے کے  اس عمل کے کسی مرحلے پر فريقوںEOC، ہے  نکالنا                                 
 مجهوتہ شکايت کے درج ہونے کے فورًا    يہ ستفصيلی معائنہ کر سکتا ہے۔  امکان کا                                 
   اگر فريق ابتدائیکسی مرحلے پر رونما ہو سکتا ہے۔تفصيالت کی تحقيق سے قبل  بعد                                 
   مرحلے پرکسی سمجهوتے پر نہ پہنچ سکيں، تو تحقيق کی تفصيالت جاری رہيں گی۔                                 

  
    (ii)   اگرEOC  تحقيق کو منقطع نہ کرے، تو يہ رسمی طور پر مصالحت کے عمل کی جانب

       فريقوں کو کرنا ہے کہ وہ اپنے فيصلہ مصالحت کے عمل ميں، يہ قدم بڑهائے گا۔                                 
     کی کہی حت کے دوران کسی فريقکے حل پر کيسے اتفاق کريں گے۔ مصالتنازعے                                 
       کسی قانونی کارروائی ميں فريق  سے متعلقہگئی تنازعے بات بعد ميں کی ہرہوئی                                 

  کی رضامندی کے بغير شامل نہيں ہوگی۔                                  
  

    (iii)   ايک معاہدے پر ے تو عمومًا سمجهوتے ک پہنچ جائيں،پراگر فريق کسی سمجهوتے      
 فريقين کی  دستخط کئے جاتے ہيں اور يہ فريقوں کے مابين ايک قانونی پابندی ہوتا ہے۔                                

        سمجهوتے کی شرائط ميں مالی معاوضہ، پاليسی يا طور  رضامندی سے مشروط،                                
     ہے۔ا ہو سکتل شام نامہطريقوں ميں تبديلی، پہلی صورت حال پر بحالی يا معذرت                                

  
    قانونی معاونت     9.2

    (i)   جبEOC ابهی اس شکايت پر کوئی ايک شکايت درج ہو جائے، ليکن  کے پاس        
     ميں  سے قانونی کارروائی کرنے EOC وا ہو، تو شکوہ کناں شخصسمجهوتہ نہ ہ                                 
    کرنے کی درخواست کر سکتا ہے۔  معاونت                                 

  

    (ii)  EOCپر غور کرے گا، ليکن اس کے پاس اس   قانونی کارروائی کی تمام درخواستوں  
 کسی خصوصی صورت ميں مدد اس کو  آيا ،نے کے لئے وسيع آزادی ہےکا فيصلہ کر                                 
          نسلی EOCمحکمہ قانونی مدد کے بر عکس، دينا ہے کہ نہيں۔ اس ضمن ميں،                                  
  قانونی مدد کا ايک ادارہ نہيں ہے۔  ميںکے کيسوں تمساوا                                 
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    (iii)  بارے ميں فيصلہ کرتے ہوئے کےہر درخواست کے لئے مدد دينے  EOC  عناصر کئی                     
     آيا يہ مقدمہ کوئی اصولی سوال اٹهاتا ہے، : مد نظر رکهے گا۔ جن ميں شامل ہيں کو                                

      کے اپنے حکمت عملی کے EOCاور دگی، شہادت کی مضبوطی، کی پيچي مقدمے                                
    ۔ ترجيحات اور تفکرات                                

  
    (iv)  اگر EOC قانونی : ہو سکتی ہيںفراہم کرے، تو اس ميں شامل  کوئی قانونی معاونت    

     اور بيرونی افسران کے ذريعے  قانونی افسراننے خود اپا کEOC مشاورت دينا اور                                
  نمائندگی کرنا۔                                

  
   کا حققانونی کارروائی کرنے    9.3

  
            (i)    قانون کے تحت، ايک شخص جو محسوس کرتا ہے کہ اس کے خالف ايک غير قانونی 

  ميں کوئی شکايت درج کروائے بغير EOC  کہتکاب ہوا ہے ، حق رکهتا ہےعمل کا ار                                
      عدالتی کارروائی کے  کی قانونی معاونت کے لئے درخواست دئيے بغير EOCيا                                  
  کرے۔ کی پيروی براہ راست دعوے ذريعے                                 

  
    (ii)   ميں ديگر ديوانی کارروائيوں کی  کے تحت قانونی کارروائی ضلعی عدالت قانوناس    

  غير قانونی عمل کے سرزد وقت کی حد ے لئے ککارروائی کرنے ۔ ہی ہوتی ہےمانند                                  
   ه ايک شکايت درج کی  کے ساتEOC ہوتی ہے۔ اگر  سال تک2  بعد سےےکہونے                                  
    اس دو  وقت  ميں خرچ کيا گياتحقيق اور مصالحت  کی جانب سےEOC توگئی ہو،                                  
    ميں شمار نہيں ہوگا۔حد سال کے                                 

  
    (iii)   کی گئی قانونی کارروائی ميںقانون کے تحت، EOC معاونت کے لئے  کو قانونی      

           ايک شخص يا خاتون خود اپنے وکالء کے ذريعے درخواست دينے کے عالوہ،                                
  قانونی مدد کے لئے درخواست دے سکتا مدد کو يا محکمہ قانونی نمائندگی کرسکتا ہے                                
    ہے۔                                
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