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1 ऩरयचम 
 
1.1 जाततबेद अध्मादेश 

 
1.1.1 जाततबेद अध्मादेश (RDO) २००८ भा ल्माइएको गथमो। मसको भखु्म उद्देश्म 

जाततका आधायभा बेदबाि, उस्पऩडन तथा दरुुपसाहनराई अिैधातनक ठहयाउन;ु 
तथा सभान अिसय आमोग  (EOC) राई मथता बेदबाि , उस्पऩडन तथा 
दरुुपसाहनको अन्त गने साथै विमबन्न जाततका भातनसहरूभाझ सभानता तथा 
सदबािनाको प्रिर्द्गन गने काभ समु्ऩनु हो1।  
 

1.1.2 RDO को बाग ३ रे योजगाय तथा व्मिसातमक सम्फन्ध तथा विषमहरू 
रगामतका योजगायका ऺेत्रभा जातीम आधायभा हुने बेदबाि तथा उस्पऩडनफाये 
जानकायी हदनुका साथ ैमथता खारे बेदबाि तथा उस्पऩडनहरूराई अिैधातनक 
फनाउॉ दछ 2 ,   RDO को बाग ५ रे बेदबािभरुक विऻाऩन तथा अन्म 
अिैधातनक कामगहरूफाये फताउॉछ। 

 
1.2 सॊहहताको उद्देश्म 
 

1.2.1 जातीम आधायभा हुने बेदबाि अतन उस्पऩडन तथा अन्म अिैधातनक 
कामगहरूराई कसयी योक्ने बनेय व्मािहारयक भागगदशगन हदन य साथै योजगायका 
ऺेत्रभा जातीम सभानता तथा भेरमभराऩको प्रिर्द्गन गनग मस कामगप्रणारी 
सॊहहता (कोड) राई RDO को धाया ६३ अनुसाय EOC द्वाया जायी गरयएको हो।  
सॊहहताको उद्देश्म योजगायदाता, कभगचायी तथा अन्म सम्फस्न्धत ऩ हऺरूराई 
असर व्मिहायको ऩारनाद्वाया कामगऺ ेत्रभा जातीम सभानता तथा भेरमभराऩको 
प्रिर्द्गन गनग प्रोपसाहन प्रदान गनुग, तथा उनीहरूराई RDO अन्तगगत आफ्ना 
अगधकाय तथा स्जम्भेिायीहरू फुझ्नभा भद्दत गनुग हो जसरे गदाग उनीहरू अन्म 
भातनसहरूको अगधकायको सम्भान गनग , तथा मसको उल्रॊघनफाट फच्न 
सक्नेछन।्  कभगचायी तथा काभदायहरूराई आपुप्रतत जातीम बेदबाि तथा 
उस्पऩडन बएको खण्डभा के गनुग ऩदगछ बन्ने थाहा ऩाउन ऩतन मो सॊहहतारे 
भद्दत गनेछ। 
 

1.2.2 मस सॊहहताराई RDO को सॊदबगभा य मसभैा आधारयत यहेय ऩढ्नु ऩनेछ।  मो 
सॊहहताराई जातीम सभानताको प्रिर्द्गनका बािनाका साथ सम्ऩूणग रुऩभा ऩढ्न ु
ऩदगछ।  मसराई न्मुन अथिा साॊघुयो विचायधायाका साथ हेरयनु हुॉदैन।   

 
1.3 सॊहहताको स्थथतत तथा उऩमोग  

 
1.3.1  विधान ऩरयषद सभऺ प्रथतुत गरयएको मो सॊहहता एउटा िैधातनक सॊहहता 

हो।  असर तनमुक्तिका प्रक्रिमा तथा व्मिहायहरूफाये मस सॊहहतारे सझुािहरू 
प्रदान गदगछ।   मसराई कामगऺ ेत्रभा जातीम सभानता तथा भेरमभराऩको 
प्रिर्द्गन गनगका रागग प्रमोग गनुगऩनेछ।   असर तनमुक्तिका प्रक्रिमा तथा 
व्मिहायहरूको ऩारना गनागरे जातीम सभानता तथा भेरमभराऩको प्रिर्द्गन गने 
कामग कामगऺ ेत्रबन्दा फाहहय ऩतन पैमरनेछ।  उदाहायणका रागग, मशऺा अथिा 
अन्म सेिा तथा सवुिधाहरू उऩरब्ध गयाउनुऩने योजगाय बएभा, कामगऺ ेत्रभा 

                                                       
1 RDO को राभो शीषगक हेनुगहोस ्(क्माऩ.६०२) 
2 सॊहहता (ऩषृ्ठ १०) को खण्ड ३ हेनुगहोस ्
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जातीम सभानताको प्रिर्द्गनरे गदाग मी सेिाहरू कुनै जातीम बेदबाि अथिा 
उस्पऩडनविना उऩरब्ध गयाउन सतुनस्ित ऩानग सहामता ऩुग्नेछ। सॊहहता कानून 
नबएताऩतन, मसराई प्रभाणका रुऩभा प्रथतुत गनग सक्रकने तथा अदारतरे 
RDO अन्तगगत कायफाही चराएका फेरा कुनै ऩतन प्रश्नहरूफाये तनणगम गनग 
सॊहहताको सान्दमबगक अॊश प्रमोग गनेछ3।   उदाहायणका रागग, महद, कुनै 
योजगायदातारे बेदबाि तथा उस्पऩडन योक्न मथोगचत रुऩभा सम्बि कदभहरू 
चाल्न सॊहहताको सझुािको ऩारना गयेको बएभा, आपुरे कानूनको ऩारना 
गयेको बनेय देखाउन मसरे योजगायदाताराई भद्दत गनग सक्नेछ।   

 
1.3.2 योजगाय ऺेत्रभा RDO को कामागन्िमनका मसरमसराभा, कभगचायीहरूरे आफ्नो 

काभ ऩूणग रुऩभा अथिा भखु्म रुऩभा हॊगकॊ ग फाहहय गने नबएसम्भ4, दिुै 
तनजी तथा सािगजतनक ऺेत्रहरूका योजगायका सम्फन्धभा सॊहहता राग ुहुनेछ।  
मो अन्म व्मिसातमक सम्फन्धहरू तथा काभ सम्फन्धी विषमहरूभा ऩतन राग ु
हुनेछ जथत,ै कयायका काभदायहरू, कमभशन एजेण्ट, साझदेायी, व्मािसातमक 
तारीभ तथा योजगाय तनकामको सेिाहरू5। 
 

1.4 असर अभ्मासकाका सझुािहरू तथा उदाहयणको प्रमोग 
 

1.4.1 असर तनमुक्तिका प्रक्रिमा तथा व्मिहायहरूफाये मस सॊहहतारे सझुािहरू प्रदान 
गदगछ 6 ।  आफ्नो सॊथथाको सॊयचना तथा उऩरब्ध स्रोतअनुसाय उऩमुि 
प्रकायरे तमतनहरूराई अऩनाएय योजगायदाता तथा अन्म सम्फस्न्धत ऩऺहरूरे 
मी सझुािहरूको ऩारना गनुगऩनेछ।    जातीम सभानताको कामागन्िमन तथा 
प्रिर्द्गनफाये बािनाको ऩारना बएसम्भ, साधायण सॊयचनाका साथ साना ऺेत्रभा 
सॊचामरत सॊथथा तथा व्मिसामहरूरे कभ औऩचारयक व्मिहायहरू अऩनाउन 
सक्नेछन।्   
 

1.4.2 योजगाय ऺेत्रभा RDO को मसर्द्ान्त तथा अिधायणा राई कसयी राग ुगनग 
सक्रकनेछ बनेय व्माख्मा गनगका रागग सॊहहतारे सयर उदाहायणहरूको प्रमोग 
गदगछ। बेदबािफाये कानूनको कामागन्िमन धेयै हदसम्भ प्रपमेक भदु्दाको आफ्नै 
तथ्महरूभा तनबगय यहन्छ।  सॊहहताका उदाहयणहरू RDO को मसर्द्ान्तहरू फुझ्न 
सहमोग गने उद्देश्मरे प्रमोग बएका छन ् ।  तमतनहरूरे सफै सान्दमबगक 
तथ्महरूफाये जानकायी नहदन  ऩतन सक्छन, पमसकायण िाथतविक रुऩभा 
ऩाठकरे बोगेको कुनै ऩतन विशेष स्थथततका सम्फन्धभा प्रपमऺ राग ुहुने बनेय 
फुझ्नु हुॉदैन। 

 
1.4.3 सॊहहता जायी गयेको सभमभा , हॊगकॊ गको कुनैऩतन अदारतभा RDO राग ु

गनेफाये तनणगम बएको छैन।   हॊगकॊ ग मा विदेशभा बेदबािफाये अन्म 
कानूनहरू अन्तगगत नजीय तथा अन्म साभग्रीहरू (जथतै अन्तयागवष्डम कभन 
र विगधशास्त्र) रे RDO कसयी सॊचामरत यहन्छ बनेय फुझ्नभा भद्दत गनग 
सक्नेछ, तथा उऩमुि बएअनुसाय सान्दमबगक तथ्महरू पुटनोटहरूभा ऩतन 
हदइएका छन)्, मतत बएताऩतन, विदेश य हॊगकॊ गको िैधातनक प्रािधानहरू य 
िाथतविक ऩरयस्थथततभाझ यहेको मबन्नताहरूको ध्मान याख्न जरुयी हुन्छ।  

                                                       
3 RDO खण्ड ६३(१४)  
4 RDO खण्ड १६ तथा सॊहहता (ऩषृ्ठ १०) को ऩरयच्छेद ३.३ 
5 सॊहहता (ऩषृ्ठ १०) को खण्ड ३ हेनुगहोस ्
6 सॊहहता (ऩषृ्ठ १९) को खण्ड ५ हेनुगहोस ्
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1.4.4 सॊहहताद्वाया कानूनको साभान्म मसर्द्ान्तको व्माख्मा गरयने अऩेऺा 

याझखएताऩतन, मो कानूनको आगधकारयक तथा ऩूणग िणगन होइन तथा मसराई 
कुनै विशेष स्थथततका रागग उगचत कानूनी ऩयाभशग मरने विकल्ऩका रुऩभा 
मरनु हुॉदैन।  कुनै विशेष स्थथततका सम्फन्धभा कुनै ऩतन कानूनी 
दातमपिहरूको हदफाये ऩाठकहरूरे सान्दमबगक RDO को प्रािधान हेनुग तथा 
कानूनी ऩयाभशग मरनऩुनेछ। 
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2 RDO अन्तगगत जाततको अथग 
 
2.1 RDO अनुसाय जातत बन्नारे के फुझझन्छ  
 

2.1.1 RDO अनुसाय जातत बनेको एक व्मक्तिको 'कुर', 'िणग', 'जातत', 
'यावष्डमता' िा 'जातीम भरू' हो7।  जातीम सभहू बनेको मी विियणहरूका 
सन्दबगभा ऩरयबावषत व्मक्तिहरूको सभहू हो8।  मस ैसन्दबगभा, इन्टयन्माशनर 
कन्बेन्शन अन द एमरमभनेशन अप अर पम्सग अप क्तडस्थिमभनेशन (ICERD) 
को धाया १ भा उल्रेख जातीम बेदबािको अथगसम्भत नै RDO ऩतन यहेको छ।  
 

2.1.2 कुरको आधायभा बेदबाि बन्नारे साभास्जक उचतनच जथतै िॊशद्वाया ऩाएको 
जात प्रथा मा अन्म मथतै प्रथाभा आधारयत सभाजका सदथमहरूविरुर्द् बेदबाि 
जसरे उनीहरूको भानि अगधकायको सभान हकराई फदय मा कभजोय ऩाछग 
बनेय RDO रे “कुर”9 को अथगराई विथताय गदगछ।   

 
2.1.3 'िणग', 'जातत', 'याष्डीमता' िा 'जातीम भरू' का अथगका सम्फन्धभा RDO भा कुनै 

थऩ विियण छैन।  मी शब्दहरूको प्रमोग गदाग, तरका सन्दबगहरू उऩमोगी हुन 
सक्छन:्-  

 
(1) ICERD तथा सम्फस्न्धत दथतािेजहरू10; 

 
(2) अन्म अगधकाय ऺेत्रहरू (जथत,ै कभन र जरुयस्थडक्शन) भा नजीय तथा अन्म 

साभग्रीहरू। 
 

2.1.4 भागथका सन्दबग साभग्रीहरूरे तनम्न कुयाहरू जनाउॉछन ्:- 
 
(1) जाततिाद तथा जाततबेद भातनसहरूराई विमबन्न सभहूहरूभा िगगगकयण गने 

खारको साभास्जक प्रक्रिमाको नततजा हो जसको असय उनीहरूभध्मे 
केहहराई सभाजभा छेउ रगाउन ुहुन जान्छ11।  मस ैसन्दबगभा, बेदबािफाये 
कानूनभा िणग', 'जातत', 'याष्डीमता' िा 'जातीम भरू' बन्ने शब्दहरूका 
पयाक्रकरा अथगहरू छन ्12।  तमतनहरू एक आऩसभा पयक छैनन ्तथा कुनै 
व्मक्ति एकबन्दा फढी जातीम सभहूभा ऩनग सक्नेछ13।  उदाहायणका रागग, 
एमशमारी बनेय कसरैाई ऩहहचान गनुग जाततको आधायभा गरयएको कामग 
हो।  चीतनमा भरूको बनेय कसरैाई ऩहहचान गनगभा ऩतन महह नै आधाय 

                                                       
7 RDO खण्ड ८(१)(a) 
8 RDO खण्ड ८(१)(d) 
9 RDO खण्ड ८(१)(c) 
10 उदाहायणका रागग, कमभहट अन द एमरमभनेशन अप अर पम्सग अप येशर क्तडस्थिमभनेशन (ICERD अन्तगगत 
गहठत थितॊत्र विशेषऻहरूको एउटा सभूह) को साभान्म सुझाि VIII अनुसाय कुनै विशेष जातीम सभूहको बनेय 
कुनै व्मक्तिको ऩहहचान गने कामग कुनै विऩरयत तकग हरू नयहेसम्भ उनीहरूको थि-ऩहहचानभा आधारयत हुनुऩदगछ। 
11 ऩोरसी एन्ड गाइडराइन्स अन येमसज्भ एन्ड येशर क्तडस्थिमभनेशन, ऩरयच्छेद २.१, ओन्टारयमो भानि अगधकाय 
आमोग, क्मानाडा, २००५ 
12 क्रकॊ ग-एन्सेर v प्रहयी [१९७९] २ NZLR ५३१ तथा भण्डरा v डािेर मर [१९८३] ICR ३८५ 
13 RDO खण्ड ८(१)(d) तथा UK कोड अप प्र्मास्क्टस अन येशर इक्िमरहट इन इम््रोइभन्ट, ऩषृ्ठ १११, कमभशन 
पय येशर इक्िमरहट २००५ 
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हुन्छ।  हॊगकॊ गभा फथने एकजना व्मक्ति एमशमारी मा ची तनमा जातीम 
भरूका कुनै ऩतन हुन सक्छन।्  
 

(2) यावष्डम भरू अन्तगगत हार अस्थतपिभ ैनयहेको याष्डको भरू अथिा ितगभान 
ऩरयऩेक्ष्मभा कहहर ैऩतन याष्ड नभातनएको याष्ड मा याज्म ऩतन ऩदगछन ्14।  

यावष्डम भरू य यावष्डमता एउटै होइन।  कुनै व्मक्तिको यावष्डम भरू उसको 
यावष्डमता मा नागरयकता बन्दा मबन्नै हुनसक्छ।  जथत,ै हॊगकॊ गभा फथने 
बायतीम भरूका एकजना व्मक्तिको यावष्डमता भरेमशमाइ हुनसक्छ। 

 
(3) महद एउटा सभहू राभो साझा इततहास अथिा अनुभातनत साझा इततहासफाट 

ल्माइएको साझा चरन, भान्मता, ऩयम्ऩया तथा विमशष्टताहरूको प्रशथत 
सॊमोजनका कायणफाट अन्मबन्दा पयक जनसॊख्माको विमशष्ट बाग हुन 
गएभा उि सभहू जातीम सभहू (तथा सभहूको जातीम भरू बएका मसका 
सदथमहरू) हुनजानेछ 15 ।  मसका आधायभा , महूदी तथा मसखहरूराई 
जातीम सभहू भातनन्छ16।  उथतै प्रकृततका अन्म सभहूहरूराई ऩतन जातीम 
सभहू भातनन्छ। 

 
(4) धभग आपैँ भा जातत होइन।  RDO अन्तगगत धभगका आधायभा विबास्जत 

भातनसहरूको एउटा सभहू राई जातीम सभहू भातन दैन 17 ।   धभगका 
आधायभा हुने बेदबािभा RDO राग ुहुॉदैन 18।  तय धभगका सम्फन्धभा 
आिश्मकता तथा शतगहरूरे केहह जातीम सभहूहरूप्रतत ऩयोऺ रुऩभा बेदबाि 
गनग सक्नेछ, य मसो हुन गएभा RDO राग ुहुनेछ19।  

 
2.2 RDO अन्तगगत के के कामगहरू जातीम आधायभा गरयएका होइनन ्

 
2.2.1 खण्ड ८(३) भा तनधागरयत विषमका आधायभा गरयएका कामगहरू RDO अन्तगगत 

जातीम आधायभा गरयएका कामगहरू होइनन ्बनेय RDO रे बन्दछ।   मी 
विषमका आधायभा गरयएका कामगहरू RDO अन्तगगत ऩयोऺ बेदबािको 
ऩरयबाषाअनुसाय आिश्मकता तथा शतगहरूभा ऩतन ऩदैनन ्20।  मी विषमहरू 
हुन:- 
 
(1) कुनै व्मक्ति आहदिासी हो मा होइन21; 

 
(2) कुनै व्मक्ति थथामी िामसन्दा हो मा होइन, अथिा आगभन गने मा फथने 

                                                       
14 UK कोड अप प्र्मास्क्टस अन येशर इक्िमरहट इन इम््रोइभन्ट, ऩषृ्ठ १०९, कमभशन पय येशर इक्िमरहट २००५ 
15 क्रकॊ ग-एन्सेर v प्रहयी [१९७९] २ NZLR ५३१; तथा भण्डरा v डािेर मर [१९८३] ICR ३८५ अतन BBC थकटल्माण्ड 

v सौथटय [२००१] IRLR १५० ऩतन हेनुगहोस ् 
16 क्रकॊ ग-एन्सेर v प्रहयी [१९७९] २ NZLR ५३१ तथा भण्डरा v डािेर मर [१९८३] ICR ३८५ 
17 न्माजी v यैभान्स (EAT, १० भे १९८८, असूगचत) 
18 टािय ह्याभरेट्स रण्डन फायो काउस्न्सर v यबफन [१९८९] ICR ६९३ 
19 RDO खण्ड ४(b); तथा सॊहहता (ऩषृ्ठ 36) को ऩरयच्छेद ६.१.१(२) हेनुगहोस ्
20 RDO खण्ड ४(b); तथा सॊहहता (ऩषृ्ठ 36) को ऩरयच्छेद ६.१.१(२) हेनुगहोस ्
21 RDO खण्ड ८(३)(a); “यैथानेहरू” बनेको मबरेज रयपे्रजेन्टेशन इरेक्शन अक्तड गनन्स क्माऩ.५७६ भा ऩरयबावषत शब्द 
हो; “थथावऩत गाउॉ” बनेको गबभेन्ट येन्ट (एसेसभन्ट एन्ड करेक्शन)अक्तड गनन्स क्माऩ.५१५ भा ऩरयबावषत शब्द 
हो। 
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अगधकाय छ छैन, अथिा फसोफासभा कुनै सीभा मा शतगहरूको अगधन छ/छैन, 
अथिा हॊगकॊ गभा आउने तथा फथने अनुभतत छ छैन22; 
 

(3) कुनै व्मक्तिको हॊगकॊ गभा फसोफासभाको अिगध कतत ऩुगेको छ23; 
 

(4) कुनै व्मक्तिको कुनै विशषे यावष्डमता तथा नागरयकता छ छैन24। 
 

2.2.2 तमतनहरू RDO अन्तगगत जाततको ऩरयबाषाभा नआउने बएकारे भागथका 
विषमभा आधारयत कामगहरूरे RDO अन्तगगत बेदबाि फहुने बएताऩतन, RDO 
अन्तगगत िाथतविक रुऩभा बएको जाततबेद राई रकुाउनका रागग मी 
विषमहरूको प्रमोग गरयनु हुॉदैन।  िाथतविक रुऩभा जाततबेद बएको स्थथततभा, 
बेदबािफाट ऩीक्तडत व्मक्तिरे अदारतभा कानूनी प्रक्रिमा फढाउन सक्छ अथिा 
अनुसन्धान तथा भेरमभराऩका रागग EOC भा उजयुी गनग सक्नेछ25। 
 
उदाहयण १ : 
ऩाक्रकथतानी भूरका एकजना हॊगकॊ ग िामसन्दारे एउटा कम्ऩनीभा म्मानेजयको 
काभका रागग आिेदन गदगछ।  उनरे काभको सफै आिश्मकताहरू ऩूया गयेको 
छ, तय उनी हॊगकॊ गको थथामी िामसन्दा बने होइन।   कम्ऩनीरे उनको 
आिेदनभागथ विचाय गनग अथिीकाय गदगछ तथा मसरे हॊगकॊ गको थथामी 
िामसन्दाराई भात्र काभभा रगाउॉछ बनेय उन राई बन्दछ।   िाथतिभा, 
कम्ऩनीरे हॊगकॊ गको थथामी िामसन्दाराई भात्र काभभा रगाउने गदैन, तथा 
पमस कम्ऩनीभा काभ गने कततऩम म्मानेजयहरू विमबन्न यावष्डमता तथा यावष्डम 
भूरका छन ,् जो हॊगकॊ गका थथामी िामसन्दा ऩतन होइनन।्  कोहह भातनस 
थथामी िामसन्दा हो /होइन बन्ने कुया RDO अन्तगगत जातीम आधाय नहुने 
बएताऩतन, भागथका जानकायीफाट, उनको आिेदन अथिीकाय गनुगऩतछको भुख्म 
कायण बने उनको ऩाक्रकथतानी भूर यहेको तथ्म अदारतरे तनकाल्न सक्नेछ, 
जो RDO अन्तगगत जातीम आधाय हो। 

                                                       
22 RDO खण्ड ८(३)(b) 
23 RDO खण्ड ८(३)(c) 
24 RDO खण्ड ८(३)( d) 
25 सॊहहता (ऩषृ्ठ ४६) को खण्ड ७ हेनुगहोस ्
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3 RDO को बाग ३ को दामया 

 
3.1 योजगाय ऺेत्र 

 

RDO को बाग ३ रे योजगायका ऺ ेत्रभा जातीम आधायभा हुने बेदबाि तथा उस्पऩडनफाये 
विथताय गछग , जसभा योजगाय साथै अन्म व्मिसातमक सम्फन्ध तथा विषमहरू ऩदगछन।् 

 
3.2 योजगायको अथग 

 
3.2.1  RDO रे “योजगाय” राई सेिा अथिा मशष्मताको एउटा कयायका रुऩभा, अथिा 

व्मक्तिगत रुऩभा कुनै ऩतन काभ गने कयायको रुऩभा ऩरयबावषत गदगछ 26।  
योजगायको मो ऩरयबाषा कभन र अथिा श्रभ विधान अन्तगगतको ऩरयबाषा 
बन्दा िहृत छ।   महद RDO का अनुसाय योजगायको ऩरयबाषामबत्र ऩदगछन ्बने 
कभन र अथिा श्रभ विधान अन्तगगत तनमुि नबएका भातनसहरूराई ऩतन 
RDO अन्तगगत जातीम आधायभा हुने बेदबाि तथा उस्पऩडनफाट सॊयऺण प्रदान 
गरयएको छ। 

 
उदाहयण २ :- 
एउटा फायभा व्मक्तिगत रुऩभा प्रदशगन गने कयायभा अनुफस्न्धत क्रपमरवऩनी 
भूरका एकजना थि -योजगायिारा सॊगगतकायभागथ RDO रागु हुनेछ।  फाय 
भामरकरे उसराई RDO अन्तगगत जातीम आधायभा बेदबाि तथा उस्पऩडन गनग 
सक्नेछैन। 
 

3.2.2 तनजी योजगायदाता साथै सयकायी27 तथा अन्म सािगजतनक तनकामहरू सफै RDO 
द्वाया फागधएका हुन्छन ्, तथा उनीहरूका कभगचायी तथा काभदायहरूरे RDO 
अन्तगगत जातीम आधायभा हुने बेदबाि तथा उस्पऩडनफाट थितॊत्र रुऩभा काभ 
गने अगधकाय ऩाउॉछन।् 
 

3.3 ऩूणग रुऩभा मा भखु्मत् हॊगकॊ ग फाहहय काभ गने 
 
3.3.1 आफ्नो काभ ऩूणग रुऩभा अथिा भखु्म रुऩभा हॊगकॊ ग फाहहय गने भातनसहरूभा 

RDO राग ुहुॉदैन28।  सन्दबग नजीयरे सगूचत गदगछ क्रक् 
 
(1) काभदायरे आफ्नो काभ सम्ऩूणग रुऩभा अथिा भखु्मत् हॊगकॊ ग फाहहय गने,  

अथिा सम्ऩूणग रुऩभा हॊगकॊ ग फाहहय हॊगकॊ ग ऩस्जजकृत जहाज मा विभानभा 
काभ गने नबएसम्भ,  RDO सफै योजगायका स्थथततहरूभा राग ुहुन्छ29। 
 

(2) कुनै व्मक्ति सम्ऩूणग रुऩभा अथिा भखु्मत् हॊगकॊ ग फाहहय काभ गने हो होइन 
बनेय तनधागयण गनगराई ऩुणग सेिा अिगधको रेखाजोखा गनुगऩनेछ30। 
 

                                                       
26 RDO खण्ड २; तथा मस ऩरयबाषा अन्तगगतको कयाय रेझखनु ऩदैन। 
27 RDO खण्ड ३ 
28 RDO खण्ड १६(१) 
29 हाउटन v ओराउ राइन (UK) मरमभटेड [१९८६] IRLR ४६५; RDO खण्ड १६(१) तथा (२) 
30 साग्गय v यऺा भन्त्रारम [२००५] IRLR ६१८ 
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(3) कुनै व्मक्तिरे सेिा अिगध बरयभा हॊगकॊ गभा बन्दा हॊगकॊ ग फाहहय फढी सभम 
विताएको बएभा भखु्मत् हॊगकॊ ग फाहहय काभ गयेको भातनन्छ। पमस  
स्थथततभा RDO राग ुहुनेछैन31। 

 
(4) कुन ै व्मक्ति भखु्मत् हॊगकॊ गभ ै काभ गने बए, बेदबािको कामग हॊगकॊ ग 

फाहहयनै बएको बएताऩतन RDO राग ु हुनेछ।  मसको अथग महद सेिा 
अिगध बरयभा उसरे हॊगकॊ ग फाहहय बन्दा हॊगकॊ गभा फढी सभम विताएको 
बएभा32 ऩतन हॊगकॊ ग फाहहय काभभा खहटएको सभमभा बेदबाि गरयएको 
कुनै व्मक्तिभागथ RDO राग ुहुन्छ । 

 
उदाहयण ३ :- 
सेिा अिगध बरयफाट हॊगकॊ गभा ५५% तथा हॊगकॊ ग फाहहय ४५% सभम विताएय 
काभ गने डच भूरका एकजना म्मानेजयभागथ RDO रागु हुन्छ।   अकोततय, 
कम्ऩनीरे भुर बुमभ चीनभा अिस्थथत कायखानाभा फसेय काभ गनगका रागग 
तनमुि गयेको तथा हॊगकॊ गभा कहहरऩैतन काभ नगने जाऩानी भूरका एकजना 
कायखाना सुऩरयिेऺकभागथ RDO रागु हुॉदैन।   
 
उदाहयण ४ :- 
एउटा कम्ऩनीका रागग ५ िषगसम्भ काभ गयेका चीतनमा भूरका एकजना 
रेखाऩारराई बयखय भुर बुमभ चीनभा अिस्थथत कम्ऩनीको कायखानाभा फसेय 
काभ गनगका रागग सरुिा गरयएको छ।  रेखाऩाररे हॊगक ॊगभा काभ नगनुगऩने 
बएताऩतन उसको हारसम्भको सेिा अिगधबरयभा धेयैजसो सभम उसरे 
हॊगकॊ गभा फसेय काभ गयेको हुनारे  उभागथ RDO रागु हुन्छ।    उसरे ५ 
िषगबन्दा फढी सभमका रागग भुर बुमभ चीनभा काभ गयेऩतछ बने उसरे आफ्नो 
सेिा अिगधभा हॊगकॊ ग फाहहय धेयै सभम काभ गयेको हुनेछ य उभागथ RDO रागु 

हुने छैन। 
 

3.3.2 उनीहरूरे ऩूणग रुऩभा हॊगकॊ ग फाहहय काभ गने नबएसम्भ33 तनम्न स्थथततभा 
काभ गने भातनसहरूभा RDO राग ुहुनेछ् 
 
(1) हॊगकॊ गभा ऩस्जजकृत जहाज; अथिा 

 
(2) हॊगकॊ गभा ऩस्जजकृत तथा हॊगकॊ गभ ैभखु्म व्मि साम यहेको अथिा 

हॊगकॊ गको साधायण िामसन्दा बएको कुनै व्मक्तिद्वाया सॊचामरत विभान, 
 

उदाहयण ५ : 
हॊगकॊ गको ऩानीभा १०% भात्र सभम विताउने बएऩतन हॊगकॊ गभा ऩस्जजकृत 
जहाजभा काभ गने कुनै भातनसभागथ RDO रागु हुनेछ।  हॊगकॊ गभा ऩस्जजकृत 
जहाजभा काभ गने तय सम्ऩूणग सभम हॊगकॊ गको ऩानीफाट फाहहय विताउने 
भातनसभागथ RDO रागु हुनेछैन। 
 

3.4 साना योजगायदाताहरूका रागग छुट अिगध 
 

                                                       
31 काबगय v साउदी अयबफमन एमयराइन्स [१९९९] ICR ९९1 
32 साग्गय v यऺा भन्त्रारम [२००५] IRLR ६१८ 
33 RDO खण्ड १६(२) 
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3.4.1  RDO राग ुबए रगत्तकैो एउटा ३ िषगको छुट अिगध हुनेछ जततिेरा सम्भ 
५ जनाबन्दा फढी कभगचायी तनमुि नगने योजगायदाताहरूका हकभा RDO को 
खण्ड १०(१) तथा १०(२) (RDO अन्तगगत योजगायभा हुने बेदबािराई अिैधातनक 
ठहयाउने प्रािधान) राग ुहुॉदैन34।  महद एउटा कम्ऩनीराई अको कम्ऩनीद्वाया 
तनमस्न्त्रत गरयएको बए अथिा महद दइुिटा कम्ऩनी राई एकजना तेस्रो 
व्मक्तिद्वाया तनमस्न्त्रत गरयएको बए, कभगचायीको सॊख्मा गणना गनगका रागग 
दिुै कम्ऩनीको कभगचायीहरूको सॊख्माराई मरइनेछ35।   

 
3.4.2 ऩीक्तडत फनाउने क्रिमाका भाध्मभफाट बेदबाि अथिा जातीम आधायभा उस्पऩडन 

कामगहरूका हकभा छुट अिगध राग ुहुनेछैन36।  सफै योजगायदातारे आफ्ना 
कभगचायीराई कुनैऩतन स्थथततभा ऩीक्तडत फनाउने क्रिमाका भाध्मभफाट बेदबाि 
अथिा जातीम आधायभा उस्पऩडन गनुग हुॉदैन।  घयेर ुसहामकहरूका तनमुक्तिका 
सम्फन्धभा ऩतन छुट अिगध राग ुहुने छैन 37 ।  घयेर ुसहामकहरूका 
योजगायदाताहरूरे तनमुक्तिऩतछ उनीहरू राई कुनैऩतन सभमभा बेदबाि गनुग 
हुनेछैन38।     

 
3.4.3 छुट अिगध १० जरुाई २०११ भा सभाप्त हुनेछ, जनु सभमभा RDO अन्तगगत 

योजगायभा हुने बेदबाि अिैधातनक ठहयाउने प्रािधान सफै योजगायदाताहरूभा 
राग ुहुनेछ।  छुट अिगधभा ऩतन महद कुनै योजगायदातामसत कुनैऩतन सभमभा 
५ बन्दा फढी कभगचायी हुन्छन बने, उि सभमभा गयेको जातीम आधायको 
बेदबािको कुनै ऩतन कामगका सम्फन्धभा RDO राग ुहुनेछ।  
 

3.5 घयेर ुसहामकहरू 
 

3.5.1 RDO को खण्ड १०(१) (a) तथा (c) को अनुसाय तनमुक्तिका सभमभा जातीम 
आधायभा हुने बेदबािराई अिैधातनक ठहयाइन्छ।  तय योजगायदाता मा उसका 
तनकटतभ आपन्तहरू फथने ठाउॉभा काभ गने घयेर ुसहामकहरूको तनमुक्तिभा 
बने मी प्रािधानहरू राग ुहुॉदैनन39।  जथत,ै एकजना योजगायदातारे आफ्नो 
घयभा काभ गनगका रागग इन्डोनेमशमन भरूका घयेर ुसहामकको तनमुक्ति गने 
विचाय गनग सक्नेछ तथा थाइ भरूका घयेर ुसहामकको तनमुक्ति गनग अथिीकाय 
गनग सक्नेछ। 
 

3.5.2 तैऩतन, घयेर ुसहामकको तनमुक्ति बइसकेऩतछ बने, RDO खण्ड १०(२) राग ुहुनेछ 
तथा योजगायदातारे जातीम आधायभा घयेर ुसहामकभागथ बेदबाि गनग सक्ने 
छैन। 
 

3.6 धभग 
 

महद धभगको भमागदा ऩारन गने िभभा तनमुक्ति एउटा विशेष जातीम सभहूभा सीमभत 
यहने बए अथिा आफ्ना अनुमातमहरूको साझा धामभगक सॊिेदनशीरताराई हातन गनगफाट 

                                                       
34 RDO खण्ड १०(३) तथा (८) 
35 RDO खण्ड १०(९) 
36 RDO खण्ड ६ तथा १०(३); तथा सॊहहता(ऩषृ्ठ 39) को ऩरयच्छेद ६.१.३ हेनुगहोस ्
37 RDO खण्ड १०(३) 
38 सॊहहता (ऩषृ्ठ 12) को ऩरयच्छेद ३.५ हेनुगहोस ्
39 RDO खण्ड १०(७) 
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जोगाउनका रागग बए RDO को बाग ३ (RDO अन्तगगत योजगायका ऺेत्रभा हुने  
बेदबािफाये प्रािधान) थथावऩत धभगका प्रमोजनका रागग हुने योजगायभा राग ुहुॉदैन 
40। 

 
3.7 अन्म व्मिसातमक सम्फन्धहरू 

 
3.7.1 कयायका काभदायहरू 

 
कयायका काभदायहरूभागथ RDO खण्ड १५ राग ुहुनेछ।  कयायका काभदायहरू 
बनेको भखु्म व्मक्तिका ठेकेदाय अथिा उऩ-ठेकेदायद्वाया भखु्म व्मक्तिका रागग 
काभ गनग तनमुि गरयएका काभदायहरू हुन ्41।  ठेकेदाय बनेको भखु्म व्मक्तिका 
रागग काभ गने उद्देश्मरे भखु्म व्मक्तिमसत कयाय गने एकजना व्मक्ति हो42।  
उऩ-ठेकेदाय बनेको काभको केहह मा सम्ऩूणग बाग ऩूया गनग ठेकेदायका रागग 
काभ गने उद्देश्मरे ठेकेदायमसत कयाय गने एकजना व्मक्ति हो43।  RDO खण्ड 
१५ अन्तगगत जातीम आधायभा भखु्म व्मक्तिरे आफ्ना कयायिार काभदायहरूप्रतत 
बेदबाि गनुगहुने छैन । महद कुनै भखु्म व्मक्ति रे थिमॊ आफ्ना कयायिार 
काभदायहरूप्रतत बेदबाि मा उस्पऩडन नगयेभा, RDO खण्ड १५ अन्तगगत कुनै 
दातमपि यहनेछेन। बएऩतन, भखु्म व्मक्तिरे आफ्ना कभगचायीहरूराई उनीहरूका 
कयायका काभदायहरूभागथ बेदबाि मा उस्पऩडन गनगफाट योक्नका रागग मथोगचत 
सम्बि कदभहरू चाल्नुऩनेछ तथा आफ्ना एजेण्टहरूराई कयायका 
काभदायहरूभागथ बेदबाि गने अगधकाय हदनु हुनेछैन (सॊहहताको ऩरयच्छेद ४.१ 
हेनुगहोस ्(ऩषृ्ठ 16))। 
 
उदाहयण ६-: 
एकजना सपाइ ठेकेदायरे सपाइ काभदाय हरूको तनमुक्ति गदगछ , तथा कुनै 
व्माऩारयक सॊथथा (भुख्म व्मक्ति) मसतको कयाय अन्तगगत, सपाइ काभदायहरूराई 
व्माऩारयक सॊथथा भा उसको कामागरम सपाइ गनग  ऩठाउॉ दछ।  सपाइ 
काभदायहरू मबन्नामबन्नै यावष्डम भूरका छन ्(जथत,ै केहह चीतनमा भूरका तथा 
केहह नेऩारी भूरका  छन)्।  तमतनहरू सफै व्माऩारयक सॊथथाको कयायका 
काभदायहरू हुन ्पमसरेै तमतनहरू कसरैाई ऩतन जातीम आधायभा बेदबाि गनुग 
हुॉदैन। 
 

3.7.2 साझदेायहरू 
 
६ जना मा फढी साझदेायहरू हुने साझदेाय सॊथथाका हकभा RDO खण्ड १७ राग ु
हुनेछ।  मी पभगहरूरे आफ्ना कुनैऩतन साझदेाय अथिा साझदेाय फन्न चाहने 
कुनैऩतन व्मक्तिहरूप्रतत जातीम आधायभा बेदबाि गनुग हुॉदैन। 
 

3.7.3 कमभशन एजेण्टहरू 
 
RDO खण्ड २२ आफ्ना भखु्म व्मक्तिका रागग ऩुणग रुऩभा अथिा आॊमशक रुऩभा 
काभ गयेको िाऩत कमभशनद्वाया तरफ मरने कमभशन एजेण्टहरूभा राग ुहुन्छ। 

                                                       
40 RDO खण्ड २३(१) 
41 RDO खण्ड १५(१) 
42 RDO खण्ड १५(७) 
43 RDO खण्ड १५(७) 
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जथत,ै RDO खण्ड २२ अन्तगगत भखु्म व्मक्तिको रुऩभा एउटा विभा कम्ऩनीरे 
ऩुणग रुऩभा अथिा आॊमशक रुऩभा कमभशन बिुान हदइने आफ्ना विभा 
एजेण्टहरूप्रतत जातीम आधायभा बेदबाि गनुग हुनेछैन। 
 

3.7.4 िकीरहरू 

 
RDO खण्ड ३५(१) तथा (२) िकीर तथा उनीहरूका क्रकग हरूभा राग ुहुन्छ तथा 
उनीहरूरे टेनेन्सी अथिा ्मुवऩरेजका सम्फन्धभा कुनै ् मुवऩर अथिा टेनेन्ट 
कुनैऩतन व्मक्तिका विरुर्द् जातीम आधायभा बेदबाि गनुग हुनेछैन44। RDO खण्ड 
३५(३) िकीरराई तनदेशन हदने , थिीकाय गने मा योकेय याख्न ेकुनैऩतन 
व्मक्तिहरूभा राग ुहुन्छ तथा मी विषमहरूभा ऩतन जातीम आधायभा बदबाि 
हुनु हुनेछैन। जथतै, एकजना रे भिुस्क्कररे िकीर बायतीम भरूको बएको 
कायणरे िकीरराई तनदेशन हदन अथिीकाय गनुगहुॉदैन। 
 

3.8 अन्म विषमहरू 
 

3.8.1 व्मािसातमक तारीभ 
 
(1) RDO खण्ड २० व्मािसातमक तारीभ प्रदाताहरूभा राग ुहुन्छ।   मी 

प्रदाताहरूरे योजगायभा काभ राग्ने तारीभ मरने मा मरन खोज्ने कुनै ऩतन 
व्मक्तिभागथ जातीम आधायभा बेदबाि गनुग हुॉदैन।   उदाहायणका रागग, 
एउटा प्राविगधक करेजरे एकजना ऩाक्रकथतानी भरूका विद्याथॉराई उसको 
भरूका कायणरे एउटा भेकातनक तारीभ कऺाभा बनाग हदन अथिीकाय गनुग 
हुॉदैन। 

 
(2) एउटा व्मािसातमक तारीभ प्रदातारे कुनैऩतन जातीम सभहूका कुनैऩतन 

व्मक्तिका रागग विदा मा मशऺण भाध्मभका सम्फन्धभा आफ्ना व्मिथथाहरू 
ऩरयभाजगन गनग अथिा अरग्ग ैव्मिथथाहरू तमाय गनग आिश्मक ऩदैन45।   
प्रदातारे ऩाठ्मिभको बावषक आिश्मकताहरू तनधागयण गनग सक्नेछ, तथा 
उनीहरूको जातभा आधारयत नगयाइ, मथता आिश्मकता ऩूया नगने कसैराई 
ऩतन बनागका रागग अथिीकाय गनग सक्नेछ।  मथता बावषक आिश्मकताहरू 
ऩाठ्मिभको विषमिथतु अनुरुऩ हुनुऩनेछ। 

 
(3) ऩाठ्मिभफाये जानकायी तथा साभग्री ऩाठ्मिभको आिश्मक बाषाभा भात्र 

उऩरब्ध गनग सक्रकनेछ।   तथावऩ, सम्बि बएसम्भ ऩाठ्मिभ, कामगिभ, 
जानकायी तथा साभग्रीहरू राई सफै जातीम सभहूका भातनस हरूराई 
व्मािसातमक तारीभ प्राप्त गनग सभान अिसय प्राप्त गयाउने उद्देश्मरे तमाय 
गनुग तथा उऩरब्ध गयाउनु एउटा याम्रो तरयका हो ,  तथा प्रदाताहरूराई 
सोहहअनुसाय गनग प्रोपसाहन ऩतन गरयन्छ। 

 
3.8.2 योजगाय तनकामहरू 

 
(1) RDO खण्ड २१ योजगाय तनकामहरूभा राग ुहुन्छ।   मी तनकामहरूरे 

                                                       
44 RDO खण्ड ३५(४) अन्तगगत, “्मुवऩर”, “्मुवऩरेज”, “टेनन्ट” तथा “टेनन्सी” शब्दहरुका साभान्म रुऩभा 
िकीरका कामागरमको ऩरयऩेऺभा गरयने प्रमोगमसत सम्फस्न्धत अथगहरु छन।् 
45 RDO खण्ड २०(२) 
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उनीहरूका सेिा मरन चाहने कुनैऩतन व्मक्तिका विरुर्द् जातीम आधायभा 
बेदबाि गनुग हुनेछैन। 
 

(2)  RDO खण्ड २१(४) अनुसाय एउटा योजगाय तनकाम खण्ड २१ अन्तगगतका 
कुनैऩतन दातमपिफाट भिु यहनेछ महद मसरे कुनै योजगायदातारे RDO 

अन्तगगत कुनै व्मक्तिको तनमुक्तिभा कानूनी रुऩभा अथिीकाय गनग सक्ने 
िताएको प्रभाण देखाउन सकेभा, उदाहायणका रागग, योजगायदातारे जातत 
िाथतविक व्मिसातमक मोग्मताको आधाय46 हो बन्ने उल्रेख गयेभा तथा 
मथता फमानप्रतत विश्वास गनग उगचत हुने बएभा। 

 
(3) कुनै जागगयको बावषक आिश्मकता तथा विऻाऩनको बाषाफाये असर 

अभ्मासका रागग सॊहहता (ऩषृ्ठ २3) को ऩरयच्छेद ५.३.४(३) हेनुगहोस।् 

                                                       
46 सॊहहता (ऩषृ्ठ २४) को ऩरयच्छेद ५.३.३ हेनुगहोस ्
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4 RDO अन्तगगत अगधकाय तथा स्जम्भेिायीहरू 

 
4.1 योजगायदाता तथा भखु्म व्मक्तिहरूको स्जम्भेिायीहरू 
 

4.1.1 कभगचायी तथा काभदायहरूरे RDO अन्तगगत जातीम आधायभा हुने बेदबाि तथा 
उस्पऩडनफाट  भिु बएय  काभ गने  अगधकाय  ऩाउॉछन।्  योजगायदातारे 
आफ्ना  कभगचायी तथा काभदायहरू राई  जातीम  आधायभा  बेदबाि  अथिा 
उस्पऩडन गनुग हुॉदैन।  RDO अनुसाय योजगायदातारे बेदबाि तथा उस्पऩडन 

योक्न मथोगचत सम्बि कदभहरू चाल्नऩुनेछ।  कुनै योजगायदातारे मसो गयेको 
खण्डभा भात्र, उसरे RDO अन्तगगतको आफ्नो कानूनी स्जम्भेिायी ऩूया गयेको 
हुनेछ47।   
 

4.1.2 RDO खण्ड ४७(१) अनुसाय सेिाका िभभा कभगचायीरे गयेको कुनैऩतन काभराई 
RDO अन्तगगत योजगायदातारे नै गयेको बनेय भातनन्छ।  कभगचायीरे गयेको 
कामगको योजगायदाताद्वाया अनुभोदन नबएको बए मा मसफाये थाहा नबएको 
बएऩतन सोहहअनुसाय हुनेछ।   उदाहायणको रागग, महद एकजना कभगचायीरे 
अकाग कभगचायीभागथ जातीम आधायभा बेदबाि गयेभा, योजगायदातारे ऩतन उि 
अकाग कभगचायीभागथ जातीम आधायभा बेदबाि गयेको भातनने छ, तथा 
योजगायदातारे उि बेदबाि तथा उस्पऩडन हुनफाट योक्न मथोगचत सम्बि 

कदभहरू चारेको नबएसम्भ, उ कानूनी रुऩभा उत्तयदातम हुनेछ।  
 

(1) जातीम आधायभा हुने बेदबाि तथा उस्पऩडन योक्न मथोगचत सम्बि  

कदभहरू चाल्ने स्जम्भेिारयहरू फहन गनगका रागग योजगायदाताहरूराई 
सॊहहता (ऩषृ्ठ 19) को खण्ड ५ भा िणगन बएको असर योजगाय व्मिहाय तथा 
विगधहरूफाये नीतत अऩनाउने तथा कामागन्िमन गने सझुाि गरयन्छ। 
 

(2)   काभको तुयन्तै ऩतछ कभगचायीहरू सॊरग्न बएको साभास्जक जभघटहरू 
तथा बोजहरू,  उि सभायोह साभान्म काभ गने सभमबन्दा फाहहय अथिा 
कामगथथरफाट फाहहयै हुने बएऩतन, योजगायको अिगधभ ैगतननुऩनेछ बन्ने 
तथ्मका साथ UK को एउटा इजरास रे ठहय गयेकी गथमो48। 

 
4.1.3 मथतै प्रकायरे,  RDO खण्ड ४७ (२) अनुसाय, भखु्म व्मक्तिको अगधकायका साथ 

एजेण्टरे गयेको कुनै ऩतन काभ(थऩष्ट अथिा अप्रपमऺ अथग हदने, ऩहहरा अथिा 
ऩतछ बएऩतन)राई भखु्म व्मक्ति थिमॊरे गयेको सयह भातननेछ,  जसरे गदाग,  
उदाहायणका रागग,  भखु्म व्मक्तिको अगधकायका साथ एजेण्टरे गयेको जातीम 
आधायभा कुनैऩतन बेदबाि मा उस्पऩडनका रागग कानूनी रुऩभा भखु्म व्मक्ति 
उत्तयदातम हुनेछ।  सॊहहताको खण्ड ५ भा िणगन बएअनुसाय आफ्नो ऩरयस्थथतत 
सहुाउॉ दो याम्रो योजगायका व्मिहाय तथा विगधहरू अऩनाएय तथा ऩारना गयेय, 
भखु्म व्मक्तिरे आफ्ना एजेण्टहरूद्वाया हुने जातीम आधायका बेदबाि तथा 
उस्पऩडन योक्न मथोगचत सम्बि कदभहरू चाल्नुऩनेछ।  जातीम आधायभा हुने 

बेदबाि तथा उस्पऩडनका कामग गने आफ्ना एजेण्टहरूको अगधकाय नयहेको कुया 
सतुनस्ित ऩायेय मसरे भखु्म व्मक्तिराई RDO सम्भत कामग गनग सहामता गनेछ। 

                                                       
47 RDO खण्ड ४७(३) 
48 मरॊकल्नशामय प्रहयीका गचप कन्थटेफर v थटब्स [१९९९] IRLR ८१, एउटा रैंगगक बेदबािफाये भुद्दा जसको RDO 
को कामागन्िमनभा सान्दमबगक भहपि छ। 



17 

 
4.2 कभगचायी तथा काभदायहरूको अगधकाय तथा उनीहरूका बमूभकाहरू  

 
4.2.1 सफै कभगचायी तथा काभदायहरूका जातीम आधायका बेदबाि तथा उस्पऩडनफाट 

भिु बएय  काभ गने अगधकाय यहन्छ।   मस अगधकाय भा जागगयका 
अिसयहरूप्रतत ऩहुॉच, योजगायका शतग तथा तनमभहरू (सवुिधा तथा पाइदाहरू 
सभेत), फढुिा, सरुिा मा तारीभका अिसय, तथा फखागथत अथिा अततरयिताहरू 
ऩदगछन।्  उनीहरूराई आदय तथा सम्भानका साथ व्मिहाय गरयने अगधकाय 
छ तथा अिाॊतछत व्मिहाय अथिा जातीम आधायभा हुने कुनै प्रततकूर ऩरयिेषभा 
ऩानुगहुॉदैन।  तमतनहरूभा जातीम आधायभा कसरैाई ऩतन बेदबाि मा उस्पऩडन 
गने तनदेशन अथिा दफाि नमरने अगधकाय ऩतन उनीहरूभा यहन्छ49।  RDO 
अन्तगगतका कभगचायी तथा काभदायहरूको अगधकायहरूको कानूनद्वाया सॊयऺण 
प्रदान गरयएको छ।  बेदबाि मा उस्पऩडन भहससु गयेभा तमतनहरूरे कानूनी 
प्रक्रिमाद्वाया अथिा EOC भा उजयुी दताग गयेय सभाधान खोज्न सक्नेछन ्50।  
सभाधान खोज्ने उनीहरूको अगधकायको ऩतन कानूनद्वाया सॊयऺण प्रदान गरयएको 
छ तथा मसो गनागरे उनीहरूभागथ ऩीक्तडत फनाउने क्रिमा गनग नऩाउने प्रािधान 
ऩतन हुनेछ51। 
 

4.2.2 कभगचायी तथा काभदायहरू आपैँ रे आफ्ना सेिाकारभा आफ्ना सहकभॉहरूराई 
बेदबाि मा प्रताक्तडत गनग ऩाउने छैनन ्तथा आफ्ना योजगायदाताराई ऩतन मसो 
गनगभा सहामता गनग ऩाउने छैनन।्  RDO खण्ड ४८(१)अनुसाय कुनै व्मक्तिरे 
जानाजान अको व्मक्तिराई RDO अन्तगगतका अिैधातनक कामग गनग सहामता 
गनुग अिैधातनक हुन्छ।  RDO खण्ड ४८(२) अनुसाय कुनै योजगायदाता अथिा 
भखु्म व्मक्ति कुनै कभगचायी अथिा एजेण्टको कामगप्रतत स्जम्भेिाय यहेको फेरा 
कभगचायी अथिा एजेण्टरे योजगायदाता मा भखु्म व्मक्तिराई उि कामग गनग 
सहामता हदएको सयह भातनन्छ।  अको शब्दभा, कभगचायी तथा काभदायहरूरे 
जातीम आधायभा बेदबाि गयेभा अथिा अको व्मक्तिराई मसो गनग तनदेशन 
मा दफाि हदएभा उनीहरू थिमॊ उत्तयदातम हुनेछन।्   जातीम आधायभा हुने 
उस्पऩडनफाये ऩतन कभगचायी तथा काभदायहरू थिमॊ उत्तयदातम हुनेछन ्52। 
 

4.2.3 साथभा काभ गने अन्म कभगचायीहरूको अगधकायको सम्भान गने कभगचायी तथा 
काभदायहरूको स्जम्भेिायी हुनेछ।  उनीहरूरे आफ्ना सहकभॉहरूराई जातीम 
आधायभा बेदबाि अथिा उस्पऩडन गनुग हुॉदैन।  तमतनहरूराई तनम्नअनुसाय 
सझुाि हदइन्छ् 
 
(1) RDO को आिश्मकताहरूको ऩारना गनग तथा सॊहहताको सझूािहरूको ऩारना 

गनग; 
 

(2) योजगायदाताको सभानता नीततमसत ऩरयगचत हुन तथा मसको ऩारना गनग; 
 

(3) सहकभॉका जातीम ऩहहचानको कदय गनग तथा जातीम आधायभा हुने 

बेदबाि तथा उस्पऩडनफाट भिु रुऩभा काभ गने उनीहरूको अगधकायको 
                                                       
49 RDO खण्ड ४३; तथा सॊहहता (ऩषृ्ठ ४3) को ऩरयच्छेद ६.६ 
50 सॊहहता (ऩषृ्ठ ४६) को खण्ड ७ हेनुगहोस ्
51 सॊहहता (ऩषृ्ठ ३९) को ऩरयच्छेद ६.१.३ हेनुगहोस ्
52 सॊहहता (ऩषृ्ठ  ३९-४१) को ऩरयच्छेद ६.२ तथा ६.३ 
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हनन नगनग; 
 

(4) सभान अिसयको प्रिर्द्गन गनग तथा जातीम आधायभा हुने बेदबाि तथा 
उस्पऩडन योक्न व्मिथथाऩनद्वाया अऩनाइएको उऩामहरूप्रतत सहमोग गनग; 

 

(5) सभान अिसयको सम्फन्धभा तारीभहरूभा बाग मरन। 
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5 जातीम सभानताको व्मिहाय तथा प्रिर्द्गन 

 
5.1 RDO को ऩारना गने 

 

RDO को बाग ३ अन्तगगत, योजगायदातारे आफ्ना कुनैऩतन कभगचायी तथा 
काभदायहरूराई जातीम आधायभा हुने बेदबाि तथा उस्पऩडन गनुग हुॉदैन तथा मथता 
बेदबाि तथा उस्पऩडनहरू योक्न मथोगचत सम्बि  कदभहरू चाल्नुऩनेछ।  असर 
योजगायका अभ्मासहरू योजगायदाताको रागग RDO सम्भत कामग गने तथा उनीहरूको 
कानूनी दातमपि ऩूया गने एउटा भाध्मभ हो।  योजगायदाताहरूराई आफ्नो सॊथथाको 
सॊयचना तथा आिश्मकता अतन उऩरब्ध स्रोतअनकुुर तनम्न अनुसायका सझुािहरूको 
ऩारना गनग प्रोपसाहन गरयन्छ।  साधायण सॊयचनाका साथ साना ऺेत्रभा सॊचामरत 
सॊथथा तथा व्मिसामहरूरे उनीहरूरे जातीम सभानताको कामागन्िमन तथा प्रिर्द्गनफाये 
बािनाको ऩारना गने बएसम्भ कभ औऩचारयक व्मिहायहरू अऩनाउन सक्नेछन।्  

 
5.2 नीतत तनधागयण तथा कामागन्िमन 

 
5.2.1 तनमभिर्द् यीतत नै असर योजगाय अभ्मासको विकास तथा कामभ याख्न ेसिोत्तभ 

उऩाम हो।   योजगायदाताहरूराई जातीम सभानताप्रतत थऩष्ट तनदेशन हदने 
खारको एउटा सभान अिसय नीतत तमाय गनग प्रोपसाहन गरयन्छ।  मसरे 
जातीम सभानताप्रतत योजगायदाताको प्रततिर्द्ताको प्रतततनगधपि गनेछ तथा 
जातीम सभानताको प्रिर्द्गन तथा मस राई व्मिहायभा ल्माउन आिश्मक 
कामगहरूका रागग प्रारूऩ तमाय गदगछ।   
 

5.2.2  जातीम सभानताका हकभा तनम्नअनुसायका कुयाहरू सतुनस्ित गनुगनै मसको 
उद्देश्म यहेको छ बनेय नीततरे िणगन गनुगऩनेछ् 

 
(1) जातीम आधायभा जागगयका कुनै ऩतन आिेदकराई मा कभगचायीराई अको 

व्मक्तिका तुरनाभा कभ अनुकूर व्मिहाय गरयने छैन; 
 

(2) कुन ैऩतन जातीम सभहूका आिेदक मा कभगचायीरे आफ्ना जातीम सभहूका 
भातनसहरूप्रतत आफ्ना जातीम सभहूबन्दा फाहहयका भातनसहरूबन्दा फढी 
प्रततकूर असय हुने आिश्मकता मा शतगहरूफाट  मथता आिश्मकता मा 
शतगहरूराई एउटा जामज उद्देश्मऩुणग बएको बनेय ठहय गनग सक्रकने तथा 
उि उद्देश्मप्रतत उगचत तथा सभानुऩाततक सम्फन्ध बएको ठहय नबएसम्भ 
नोक्सानी बोग्नेछैन; 

 
(3) तनमुक्ति, तारीभ तथा िवृत्त विकासका अिसय जनुसकैु जाततका सफै मोग्म 

भातनसहरूभा सभान रुऩभा उऩरब्ध हुनेछ;  
 

(4) जागगयका प्रपमेक आिेदक तथा कभगचायीहरूका जातीम ऩहहचानको सम्भान 
गरयने छ तथा कसभैागथ ऩतन कुनैऩतन तौयभा जातीम उस्पऩडन हुनेछैन; 

 

(5) जागगयका प्रपमेक आिेदक तथा कभगचायी हरूरे फुझकेा छन ् क्रक 
योजगायदातारे जाततबेद तथा उस्पऩडनको अन्त गने तनणगम गयेका छन ्; 
तथा उनीहरूराई जाततबेद तथा उस्पऩडन अिैधातनक हो बन्ने थाहा छ तथा 
उनीहरूभा सान्दमबगक विषमको उगचत सझुफुझ छ; 
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(6) जागगयका आिेदक तथा कभगचायीहरू जनुसकैु जाततका बएताऩतन उजयुी 
प्रक्रिमाभा आन्तरयक रुऩभा कुनैऩतन सभथमा मा उजयुीराई उठाउन सक्रकने 
व्मिथथा गरयएको छ; तथा मथता विषमभागथ उगचत सभाधानका कामग 
भापग त कायफाही गरयनेछ; तथा सभथमा फताउने मा उजयुी गने कसैका विरुर्द् 
ऩतन कुनैऩतन प्रततशोधको कायफाही गरयने छैन; साथै सफै जागगयका आिेदक 
तथा कभगचायीहरूराई उनीहरूरे उजयुी प्रक्रिमाको प्रमोग गनग सक्ने तथा सो 
गने तरयकाफाये जानकायी छ। 

 
5.2.3 प्रबािकायी हुनका रागग , नीततराई याम्रो योजगायका विगधहरू अिरम्फनका 

भाध्मभफाट कामागन्िमन गरयनुऩनेछ जसद्वाया भागथका उद्देश्म प्राप्त हुनेछ 
(सॊहहता (ऩषृ्ठ २०) को ऩरयच्छेद ५.३ हेनुगहोस)्। नीततको कामागन्िमन गने सभग्र 
स्जम्भेिायी िरयष्ठ व्मिथथाऩनभा तनहहत यहनेछ बन्ने सझुाि गरयएको छ, तथा 
व्मिथथाऩन य कभगचायी प्रतततनगध साभेर हुने एउटा सॊमुि समभततको गठनद्वाया 
कभगचायीहरू नीततको विकास तथा ऩुनयािरोकन कामगभा सॊरग्न हुनेछन ।  
नीततको विस्स्त्रत विियण व्मक्तिगत सॊथथाको सॊयचना तथा हैमसमत तथा 
उऩरब्ध स्रोतभागथ बय ऩनेछ, तय जातीम सभानताको अभ्मास य प्रिर्द्गन गने 
बािना बने सदा हुनुऩनेछ।  उऩमुि बएअनुसाय हेनग तथा अिरम्फन गनगको 
रागग सॊहहताको अन्तभा एउटा नभनुा नीतत सॊरग्न गरयएको छ।  नीततराई 
सफै नमाॉ तनमुक्ति तथा कभगचायीहरूभाझ वितयण गरयनऩुनेछ तथा नमाॉ नीततफाये 
थाहा हदनु ऩनेछ। 
 

5.3 असर योजगाय प्रक्रिमा तथा व्मिहायहरू 
 

5.3.1 छनौटका सभान आधायहरूको प्रमोगद्वाया तनमुक्ति 

 
(1) योजगायदातारे सफै तनमुक्तिका तनणगमहरू छनौटका सभान आधाय भा 

गनुगऩनेछ।  छनौटका सभान आधायहरू काभअनुसाय हुनुऩदगछ।  तमतनहरू, 
उदाहायणका रागग, तनम्नअनुसाय हुन सक्नेछन:् 
 
(a) ऩदागधकायीमसत हुनुऩने काभको अनुबिको प्रकाय , जथत,ै वििीको 

अनुबि 
 

(b) काभका रागग चाहहने अनुबिको अिगध, जथतै, ऩाॉच िषगको अनुबि 
 

(c) शैक्षऺक मोग्मता, जथत,ै वििीभा क्तड्रोभा 
 

(d) विशेष प्राविगधक मा व्मिथथाऩक्रकम अनुबि जथतै  कुनै कम््मूटय 
सफ्टिेयको प्रमो ग, कुनै विशेष बाषाभा दऺता  (महद काभ राई 
सन्तोषजनक हहसाफभा सम्ऩादन गनग का रागग मो आिश्मक ऩने 
बएभा53); 

 
(e) काभका रागग आिश्मक व्मक्तिगत मोग्मता , जथतै, भ्रभणका रागग 

याजी, विमबन्न ऺेत्रका भातनसहरूमसत बेट गनग याजी; तथा 
 

(f) काभका रागग आिश्मक शायीरयक तथा अन्म सीऩ, जथत,ै नाजकु जडान 

                                                       
53 सॊहहता (ऩषृ्ठ  २८) को ऩरयच्छेद ५.३.१२ तथा RDO को ऩषृ्ठ ४३ को ६.१.१(२)(v) हेनुगहोस ्
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कामगको रागग आॉखा य हातको सभन्िम। 
 
(2) छनौटका सभान आधाय  (बावषक आिश्मकता सभेत 54 ) रे जागगयका 

आिश्मकता दशागउनु ऩनेछ तथा सन्तोषजनक कामग सम्ऩादन अनुकुर 
हुनुऩनेछ (तथा प्रायस्म्बक छनौटका रागग सॊहहता (ऩषृ्ठ २३) को ऩरयच्छेद 

५.३.५ हेनुगहोस)्।   असर योजगायका प्रक्रिमा थथाऩना गने िभभा ऩहहरो 
खुडक्रकरोको रुऩभा छनौटका सभान आधायको विकास गनग तथा तमतनहरू 
राग ुहुन्छन/् हुॉदैनन अथिा ऩरयभाजगनको आिश्मकता ऩने/ नऩने बनेय 
हेनग सभम सभमभा आधायहरूको ऩुनयािरोकन गनग योजगायदाताराई सझूाि 
गरयन्छ।     

 
5.3.2 जातत कुन ैकायक फन्नु हुॉदैन 

 
(1) काभभा आिश्मक मोग्मता , सीऩ तथा व्मक्तिगत गणु हरू हुन्जेर कुनै 

व्मक्तिको जाततरे उसको काभ गने ऺभता राई असय गदैन।   
योजगायदाताहरूरे केहह विशेष जातीम सभहूका भातनसहरू योजगायका रागग 
उऩमुि हुॉदैनन बन्ने धायणा याख्नु हुॉदैन।   

 
(2) छनौटका सभान आधाय भा तनमुक्तिका तनणगम गनागरे , योजगायदाताराई 

पाइदा हुनेछ क्रकनबने हयेक व्मक्तिराई उसको काभ गने ऺभताका आधायभा 
भलु्माॊकन गरयनेछ तथा जातत जथतो असान्दमबगक कुयाको आधायभा तनणगम 
गरयनेछैन। 
 

(3) जातत िाथतविक व्मिसातमक मोग्मता बएको अिथथाभा फाहेक (सॊहहता 
(ऩषृ्ठ २१) को ऩरयच्छेद ५.३.३ हेनुगहोस)् कसराई तनमुक्ति हदने बन्ने कुयाको 
तनणगम गने आधायको रुऩभा जाततको प्रमोग गरयनेछैन बन्ने 
योजगायदाताहरूरे तनस्ित गनुगऩनेछ क्रक ।    विऻाऩनद्वाया, योजगाय 
तनकामद्वाया, अथिा शैक्षऺक सॊथथानको िवृत्त कामागरमद्वाया, जनुसकैु 
तरयकाफाट तनमुक्ति गरयने बएऩतन मो राग ुहुन्छ।  

 
(4) आिेदनभागथ कायफाही गने तथा अन्तिागताग मरने कभगचायीहरू केहह विशेष 

जातीम सभहूका भातनसहरू योजगायका रागग उऩमुि हुॉदैनन बन्ने धायणा 
नयाख्न तथा जातीम आधायभा कसै राई योजगाय हदने तन णगम नगनग 
तारीभप्राप्त छन ् बनेय योजगायदाताहरूरे सतुनस्ित गनुगऩनेछ।  जथत,ै 
नाभफाट अथिा फोरीफाट ऩाक्रकथतानी भरुका राग्ने कोहह उभेदिायराई 
उसको भरूको आधायभा अथिीकाय गनुग हुॉदैन। 

 
5.3.3 िाथतविक व्मिसातमक मोग्मता (GOQ) 

 
(1) RDO को खण्ड ११ भा तनहदगष्ट गरयएको अिथथाभा फाहेक जाततराई तनमुक्ति 

अथिीकाय गने आधाय फनाउनु हुॉदैन तथा एकरुऩ छनौटको आधायहरूभा 
जाततराई उल्रेख गनुग हुॉदैन।    RDO को खण्ड ११ भा तनहदगष्ट गरयएको 
अिथथाहरू तनम्नानुसाय छन:् 

 
(a) काभभा कुनै नाटक्रकम प्रदशगन मा अन्म भनोयन्जनापभक कामगिभभा 

                                                       
54 सॊहहता (ऩषृ्ठ  २८) को ऩरयच्छेद ५.३.१२ (ऩषृ्ठ २८) तथा RDO को ऩषृ्ठ ४३ ६.१.१(२)(v) हेनुगहोस ्
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बाग मरनुऩने हुन्छ जसका रागग िाथतविक गचत्रणको कायणरे गदाग 
कुनै विशेष जातीम सभहूका भातनसको आिश्मकता ऩदगछ।   
 

(b) काभभा कुनै कराकृतत, दृश्म गचत्रहरू अथिा दृश्म गचत्रहरूको श्रङ्खरा 
तनभागणभा कराकाय अथिा एउटा पोटोग्रक्रपक भोडरेका रुऩभा बाग 
मरनुऩने हुन्छ जसका रागग िाथतविक गचत्रणको कायणरे गदाग कुनै 
विशेष जातीम सभहूका भातनसको आिश्मकता ऩदगछ।  

 
(c) काभभा भातनसहरूराई कुनै विशेष स्थथततभा खाना अथिा ऩेम ऩदाथगहरू 

प्रदान गनुगऩने हुन्छ जसका रागग िाथतविक गचत्रणको कायणरे गदाग 
उि काभका रागग उि जातीम सभहूका भातनसको आिश्मकता ऩदगछ।  

 
(d) काभदायरे कुनै विशेष जातीम सभहूका भातनसहरूराई उनीहरूको 

कल्माणका रागग व्मक्तिगत सेिाहरू प्रदान गदगछ तथा मी सेिाहरू धेयै 
प्रबािकायी ढॊगभा उि जातीम सभहूका भातनसहरूद्वाया भात्र प्रदान गनग 
सक्रकनेछ।  

 
(e) काभदायरे कुनै विशेष जातीम सभहूका भातनसहरूराई कुनै विशेष 

प्रकृतत तथा स्थथततभा व्मक्तिगत सेिाहरू प्रदान गनुग ऩदगछ जसभा सो 
जातीम सभहूका आिश्मकताअनुसाय बाषा, सॊथकृतत तथा ऩयम्ऩयाको 
आिश्मकता ऩनेछ तथा मी सेिाहरू धेयै प्रबािकायी ढॊगभा उि जातीम 
सभहूका भातनसहरूद्वाया भात्र प्रदान गनग सक्रकनेछ। 

 
(2) जफ भागथका स्थथततअनुसाय कुनै विशेष जागगय ऩनग जान्छ पमततिेरा 

जाततराई िाथतविक व्मिसातमक मोग्मता (GOQ) को रुऩभा मरइन्छ।   
महद कोहह योजगायदातारे कुनै जागगयका रागग GOQ राग ुहुन्छ बनेय दािी 
गयेभा उसरेनै मसको प्रभाण देखाउनुऩनेछ तथा अदा रतरे ऩतन मथता 
दािीराई कडाइका साथ हेनेछ।   उदाहायणका रागग , भागथको (d) भा 
हदइएको अिथथाराई व्मािथथाऩक्रकम मा प्रशासतनक काभका रागग राग ु
नहुने भातनएको छ क्रकनबने मी ऩदका व्मक्तिहरूरे विशेष जातीम सभहूका 
भातनसहरूमसत प्रपमऺ सम्ऩकग का साथ व्मक्तिगत सेिा प्रदान ग नुगऩने 
गथएन55। 

 
5.3.4 रयिथथानको विऻाऩन 

 
विऻाऩनको साभग्रीहरू छनौटका सभान आधायभागथ आधारयत हुनेछ बनेय 
योजगायदाताहरूरे तनस्ित गनुगऩनेछ।  योजगायदाताहरूराई तनम्नअनुसाय गनग 
प्रोपसाहन गरयन्छ् 

 
(1)  सफै जातीम सभहूका भातनसहरूरे आिेदन हदने सभान भौका ऩाउने गयी 

खलु्रा विऻाऩनद्वाया रयिथथान ऩूया गनग ।  फढुिा मा सरुिाद्वाया रयिथथान 
ऩुया गनुगऩदाग कुनैऩतन जातीम सभहूका भातनसहरूको आिेदनभा कुनै फन्देज 
नराग्ने प्रकायरे सफै मोग्म कभगचायीहरूका रागग विऻाऩन हदनुऩछग। 

 
(2)  ऩरयचमऩत्र नम्फय भाग्नु थिीकामग हुने बएऩतन आिेदन चयणभा पोटो तथा 

                                                       
55 रण्डन फायो अप ल्माम्िेथ v जातीम सभानता आमोग [१९८९] IRLR ३७९ 
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ऩरयचमऩत्रको प्रततमरऩहरू भाग्ने नगनुगहोस ्जसरे गदाग जातीम आधायभा 
बेदबाि गने धायणा यहेको जनाउन सक्नेछ।   अन्तिागताग चयणभा ऩरयचम 
प्रमोजनका रागग पोटो तथा ऩरयचमऩत्रको प्रततमरऩहरू भाग्न सक्रकनेछ। 
 

(3) सफै जातीम सभहूका भातनसहरूभा जानकायी ऩुग्न  सक्ने प्रकायरे 
रयिथथानफाये विऻाऩन हदनुहोस।्   विऻाऩनको रागग विमबन्न 
भाध्मभहरूको प्रमोग गनग सक्रकनेछ जथतै खफय ऩबत्रका, श्रभ विबागको 
जागगय केन्र, योजगाय तनकामहरू, व्मािसातमक ऩबत्रका तथा विशेष ऩबत्रका 
मा प्रकाशनहरू।  काभराई सन्तोषजनक हहसाफभा सम्ऩादन गनगका 
रागग56

 कुनै विशेष बाषा ऩढ्ने तथा रेख्न ेऺभताको आिश्मकता ऩने बएभा, 
विऻाऩनभा सो बाषाको उल्रेख गनग तथा उि बाषाभै मसराई प्रकामशत 
गनग सक्रकनेछ।  अॊगे्रजी य चीतनमा हॊगकॊ गभा विद्यभान दइुिटा प्रचमरत 
बाषाहरू बएकोरे योजगायदाताहरूराई व्मािहारयक बएसम्भ दिुै अॊगे्रजी य 
चीतनमा बाषाभा विऻाऩन गनग प्रोपसाहन गरयन्छ।  कततऩम भातनसहरूरे 
चीतनमा फोल्न सक्ने तय ऩढ्न नसक्ने हुनारे, जागगयभा ऩढ्ने मा रेख्न े
नबएय फोल्ने ऺभताको भात्र आिश्मता ऩने बए, चीतनमा बाषाभा विऻाऩन 
गनुगको अततरयि, सम्बि बएसम्भ, अॊगे्रजी बाषाभा ऩतन विऻाऩन गनगका 
रागग योजगायदाताहरूराई प्रोपसाहन गरयन्छ।   योजगाय तनकामहरूराई 
सम्बि बएसम्भ, दिुै अॊगे्रजी य चीतनमा बाषाभा आफ्नो सेिा प्रदान गनग 
प्रोपसाहन गरयन्छ। 
 

(4) विऻाऩनभा “ऩद सफै जातीम सभहूहरूका रागग सभान रुऩभा खुल्रा 
यहनेछ” जथता िाक्म याख्नुहोस,् जसरे गदाग सफै जातीम सभहूहरूका 
आिेदकहरूराई सभान रुऩभा थिागत गरयन्छ बन्ने थऩष्ट सन्देश ऩुग्नेछ। 

 
5.3.5 प्रायस्म्बक छनौट 

 
प्रायस्म्बक छनौटद्वाया उभेदिायहरूको ऺेत्रराई सीमभत गनुग प्राम जरुयी ऩदगछ।   
प्रायस्म्बक छनौटभा विमबन्न चयणहरू हुन सक्छ तय मो प्रक्रिमा उभेदिायको 
अन्तिागताग सहहत मा बफना ऩतन ऩूया हुन सक्नेछ।  योजगायदाताहरूरे तनम्न 
अनुसाय गनग प्रोपसाहन गरयन्छ् 

 
(1) प्रायस्म्बक छनौटका िभभा उभेदिायभागथ छनौटका सभान आधायअनुसाय 

विचाय गनेछ बन्ने तनस्ित गनुगहोस;् 
 

(2) सफै आिेदकहरूभा अॊक प्रणारी सभान रुऩभा राग ुगरयन्छ बनेय तनस्ित 
गनुगहोस;् विमबन्न विषमहरूभा अॊक, जथतै बाषाको दऺता मा ऩूिग अनुबि, 
जागगयको आिश्मताअनुसाय हुनुऩने तथा जातीम आधायभा नबएय सभान 
रुऩभा राग ुगरयनुऩनेछ; 

 
(3)  विमबन्न जातीम सभहूहरूका भातनसहरूका ऺभताका सम्फन्धभा  ऩूिग 

धायणाहरू फनाउनफाट जोगगनुहोस ्जनु सफै व्मक्तिका सम्फन्धभा रागग 
नहुन सक्छ; 

 
(4) प्रायस्म्बक छनौटका फेरा आिेदकहरूको िथतुतनष्ठ हहसाफभा तूरना गनग 

                                                       
56 सॊहहता (ऩषृ्ठ २८) को ऩरयच्छेद ५.३.१२ ऩतन हेनुगहोस ्
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तथा केहह विशेष जातीम सभहूका भातनसहरू योजगायका रागग कभ उऩमुि 
हुन्छन ्बन्ने धायणा नयाख्न तथा जातीम आधायभा कसरैाई योजगाय हदने 
तनणगम नगनगका रागग तनमुक्तिफाये काभ गने कभगचायीहरूराई तारीभ प्रदान 
गनुगहोस।् 

 

5.3.6 जातत सम्फन्धी जानकायी 
 
(1) आिेदन पायाभभा बएको प्रश्नहरूरे  GOQ राग ुहुने अिथथाभा फाहेक , 

योजगायदातारे काभमसत असम्फस्न्धत कुनै विशेष जातीम तथ्मभा विचाय 
गनग चाहन्छ, तथा मसका परथिरुऩ, जातीम आधायभा तनमुक्ति अथिीकाय 
हुनेछ बन्ने जनाउनु हुनेछैन बनेय सझुाि गरयन्छ57।   
 

(2) जातत सम्फन्धी जानकायीहरू कुनै विशेष व्मिथथा गनगका रागग भाॊ ग्न 
सक्रकनेछ, जथतै, मभतत मा सभम कुनै धामभगक सभायोह मा चाडऩिगमसत भेर 
खाने अिथथाभा अथिा खानऩानफाये आिश्मकता मा साॊ थकृततक 
चरनहरूका सम्फन्धभा।    मथता जानकायीहरू भाॊग्ने तथा प्रमोग गने 
उद्देश्म थऩष्टसाथ फताइनु ऩनेछ।   आिेदन पायाभको फाॉकी बागफाट मथता 
जानकायीहरू अरग गनग सक्रकने हुनुऩनेछ तथा अन्तिागताग बन्दा ऩहहरा 
छनौट समभततका सदथमहरूभा थाहा हदनु हुनेछैन।   मथता 
जानकायीहरूराई कडा गोऩनीमता साथ व्मिहाय गरयनुऩने तथा अन्म 
प्रमोजनभा प्रमोग गरयनु हुनेछैन।  जातत सम्फन्धी जानकायीहरू जातीम 
सभानता नीततको कामागन्िमनफाये अनुगभन गनगका रागग ऩतन प्रमोग गनग 
सक्रकनेछ (सॊहहता (ऩषृ्ठ ३२) को ऩरयच्छेद ५.३.१७ हेनुगहोस)्। मी जानकायीहरू 
सॊकरन तथा प्रमोग गयेका फेरा व्मक्तिगत आॊकडा  (गोऩनीमता)  
अध्मादेशको ऩारना गनुगऩनेछ। 

 
5.3.7 अन्तिागताग 

 
योजगायदाताहरूरे तनम्नानुसाय अनुसाय गनग सझुाि गरयन्छ् 

 
(1) तनमुक्तिफाये का भ गने कभगचायी हरू, राईन म्मानेजय तथा  कभगचायी 

तनमुक्तिभा सॊरग्न हुनसक्ने सफै कभगचायीहरूरे गैय-बेदबाि व्मिहायफाये 
तारीभ प्राप्त गयेको हुनऩुनेछ।  अरुहरूराई बेदबाि गनगका रागग तनदेशन 
हदनु मा दफाि हदनु अिैधातनक हुनेछ बनेय ऩतन उनीहरूका ध्मानभा ल्माइनु 
ऩनेछ58; 
 

(2)  अन्तिागतागभा काभको आिश्म कतामसत सम्फस्न्धत प्रश्नहरू भात्र  
सोगधनुऩनेछ;  

 
(3) तनमुक्ति प्रक्रिमा तथा अन्तिागतागहरूको येकडग २४ भहहनासम्भ याख्नुहोस, 

अथिा मसो गनग सम्बि नबए कम्तीभा ऩतन १२ भहहनासम्भ याख्नुहोस ्59। 

                                                       
57 सॊहहता (ऩषृ्ठ २१) को ऩरयच्छेद ५.३.३ हेनुगहोस ्
58 RDO खण्ड ४३ तथा ४४ 
59 RDO अन्तगगत, EOC भा उजुयी दताग गनुगऩने सभमसीभा १२ भहहना हो(RDO खण्ड ७८(४)(c) तथा स्जल्रा 
अदारतभा कानूनी कायफाहीका रागग २४ भहहना हो(RDO खण्ड ८०), उगचत रुऩभा येकडगहरू याख्नारे वििाद 
सुल्झाउनभा सहामता गनेछ। 
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5.3.8 जाॉचहरू 

 
महद छनौट प्रमोजनका रागग जाॉचहरू प्रमोग गरयने बएभा योजगायदाताहरूरे 
तनम्नानुसाय गनग सझुाि गरयन्छ् 

 
(1) विशेष गयी जागगय मा /य िवृत्त आिश्मकतामसत सम्फस्न्धत जाॉचभात्र 

मरनुहोस ्तथा मसरे आिेदकको काभ गने मा तारीभ मरने िाथतविक मा 
सम्बाव्म ऺभताको भाऩन गनुगऩनेछ। 
 

(2) सम्बि बएसम्भ व्मािसातमक रुऩभा  तमाय गरयएको जाॉचहरू प्रमोग गने 
प्रमास गनुगहोस।्  मसफाट आिेदकफाये भहपिऩूणग िथततुनष्ठ जानकायीहरू 
आउन सक्छ , जथत,ै फुहद्दभता, कौशर तथा सीऩहरू।   तमतनहरूफाट 
सॊख्मापभक अॊक तनकाल्न सक्रकन्छ जो कुनै धायणा मा विषमगत व्माख्माभा 
तनबगय यहॉदैन। 

 
(3) सान्दमबगक बइयहोस तथा विषम मा अॊकहदने प्रक्रिमा कुनैऩतन बेदबािफाट 

थितॊत्र यहोस बनेय जाॉचहरूराई तनममभत रुऩभा ऩुनयािरोकन 
गरययाख्नुहोस।्  

 
5.3.9 योजगाय तनकाम अथिा योजगाय सेिाहरूका भाध्मभफाट तनमुक्ति  

 
योजगाय तनकामहरू, श्रभ विबागको योजगाय सेिा, शैक्षऺक सॊथथान, अथिा गयै 
सयकायी सॊथथाका भाध्मभफाट तनमुक्ति गरयने बएभा, कुनैऩतन आिेदकभागथ 
जातीम आधायभा कुनै बेदबाि हुनेछै न बन्ने तनस्ित गनगका रागग , 
योजगायदातारे उनीहरूराई RDO तथा व्मािहारयक बएसम्भ सॊहहताभा हदइएको 
सझुािहरूको ऩारना गनग का रागग सझुाि हदनुऩदगछ ।  योजगायदाताहरूरे 
रयिथथान, GOQ राग ुहुने नबएसम्भ, सफ ैजातीम सभहूहरूका भातनसहरूका 
रागग सभान रुऩभा खुल्रा यहनेछ बनेय जनाउनुऩनेछ (सॊहहताको (ऩषृ्ठ २१) को 
ऩरयच्छेद ५.३.३ हेनुगहोस)्। 

 
5.3.10 योजगायका तनमभ तथा शतगहरू, राबहरू, सवुिधाहरू तथा सेिाहरू  

 
(1) कुनैऩतन सवुिधा, राब मा सेिाप्रतत ऩहुॉचका सम्फन्धभा सॊथथाको तनमभ 

तथा आिश्मकता हरूरे कुनैऩतन कभगचायी हरूराई उनीहरूका जाततको 
आधायभा मबन्नै जाततका अरु कभगचायीहरूबन्दा कभ अनुकूर तरयकाभा 
व्मिहाय गनेछैन बनेय योजगायदाताहरूरे तनस्ित गनुगऩछग बन्ने सझुाि 
गरयन्छ (प्रपमऺ बेदबािका रागग सॊहहता (ऩषृ्ठ ३५) को ऩरयच्छेद ६.१.१(१) 
हेनुगहोस)्।   

 
(2) सॊथथाको व्मिहाय, तनमभ तथा आिश्मकता हरूको कुनैऩतन जातीम 

सभहूहरूभा ऩनग सक्ने प्रततकूर असयराई न्मुतनकयण गनगका रागग ऩतन 
योजगायदाताहरूराई सझुाि गरयन्छ (अप्रपमऺ बेदबािका रागग सॊहहता (ऩषृ्ठ 
36) को ऩरयच्छेद ६.१.१(२) हेनुगहोस)्।   कभगचायीहरूको साॊथकृततक अथिा 
धामभगक व्मिहाय हरू जथत,ै ऩोशाकहरू, योजगायदाताको कामगथथमरम 
नीततमसत फाझ्ने बएभा, मी आिश्मकताहरूफाये पेयफदर गनग मा अऩनाउन 
सम्बि हुने /नहुने बनेय योजगायदातारे विचाय गनुग ऩछग बन्ने सझुाि 
गरयन्छ।   उदाहायणका रागग , योजगायदातारे काभ गने व्मिथथाभा 
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रगचरोऩन ल्माउने विचाय गनग सक्नेछ 60 ।  काभदायहरूका 
आिश्मकताहरूराई कसयी ऩूया गनग सक्रकनेछ बनेय व्मािहारयक उऩाम 
तनकाल्नका रागग योजगायदाताहरूरे कभगचायी, श्रमभक सॊगठन तथा अन्म 
कामगथथमरम प्रतततनगधहरूमसत सल्राह मरनुऩनेछ। 

 

(3) तरि, काभ गने सभम, अततरयि सभम काभ गने, फोनस, विदा, वियाभी 
विदाहरूका सम्फन्धभा , योजगायदाताहरूरे सभान काभका रागग सभान 
तरिको मसर्द्ान्त कामभ गनुगऩनेछ।   
 

(4) सफै कुया सभान हुॉदा, एउटा जातीम सभहूको एकजना कभगचायीको ऩतन अकाग 
जातीम सभहूका अकाग कभगचायीको जथतै “उथतै काभ” गयेका फेरा सभान 
तरि सवुिधाहरूभा अगधकाय हुनेछ।    “उथतै काभ” बन्नारे उनीहरूरे 
गने िाथतविक काभको पयकरे योजगायको शतग तथा तनमभहरूप्रतत पमतत 
व्मािहारयक भहपि नयाख्ने , तथा पयाक्रकरो अथगभा एकै प्रकायको काभ 
फुझझन्छ61।  विमबन्न जागगयका ऩदहरू, जागगय विियणहरू मा कयायगत 
दातमपिहरूरे आिश्मकीम रुऩभा काभ राई पयक ठहयाउॉ दैन।    
जागगयदायरे िाथतविक रुऩभा के गछगन पमहह भहपिऩणूग हुन्छ।  दइुिटा 
काभहरू “उथतै काभ” हो होइन बन्ने प्रश्नको जिाप सॊरग्न काभहरूको 
प्रकाय य तमतनहरूराई ऩूया गनग चाहहने सीऩ तथा ऻानहरूभागथ साभान्म 
विचाय गयेय ऩाउन सक्रकनेछ।   

 
(5) सभान काभका रागग सभान तरिको मसर्द्ान्त िाथतिभा सभान भूल्मको 

काभका रागग सभान तरि हो।   एउटा जातीम सभहूका कभगचायीहरूरे 
अकाग जातीम सभहूका कभगचायीहरूको जततकै भसु्श्कर काभ गने बएभा काभ 
पयक बएऩतन उनीहरूरे एकै सवुिधा तथा तरिहरू ऩाउनुऩदगछ।  अथागत, 
सभान भलु्मको काभको रागग सभान तरि हुनेछ। 

 
(6) िैदेशी अनुबिअनुसाय विमबन्न काभदायहरूरे गने विमबन्न काभ हरूको 

तुरना काभदायफाट भाॊग गरयने सीऩ, स्जम्भेिायी, प्रमास तथा काभ गने 
अिथथाहरूका आधायभा गनग सक्रकनेछ62।  योजगायदाताहरूरे िजाय तथा 
व्मक्तिगत कामग सम्ऩादनका आधायभा व्मक्तिगत तरि दय तनधागयण गनग 
सक्नेछन ्तय उथतै काभ गने कु नै शे्रझणका कभगचायी हरूराई जातीम 
आधायभा कभ तरि हदनु हुॉदैन।  

 
(7) योजगायदातारे सभान काभका रागग सभान तरिको मसर्द्ान्त कामभ 

याख्नुऩनेछ तथा तनयन्तय रुऩभा सभान भलु्मका काभका रागग सभान 

                                                       
60 अहभद v इनय रण्डन एड्मुकेशन अथोरयहट [१९७७] ICR ४९० (जुन जाततबेदको भुद्दा होइन तय कभगचायीहरूका 
रागग योजगायदातारे के गनुगऩनेछ बनेय उदाहयण हुनेछ) हेनुगहोस,् जसभा एकजना भुसरभान कभगचायीराई ऩाटग 
टाइभ काभ गनग हदन योजगायदातारे तमाय बएको गथमो ता क्रक उसरे शुिफायको प्राथगना ऩूया गनग सकोस;् तथा 
टािय ह्याम्रेट्स रण्डन फायो काउस्न्सर v यबफन [१९८९] ICR ६९३ ऩतन हेनुगहोस ्, जहाॉ एकजना योजगायदाता एकजना 
महूदी आिेदकरे साफाथका कायण शतनफाय काभ गनग नसक्ने हुनारे अकाग एकजना ऩाटग टाइभ काभदाय याख्न 
तमाय बएका गथए। 
61 UK सभान तरि ऐन १९७० 
62 क्मानेक्तडमन भानि अगधकाय ऐनको खण्ड ११ को प्रमोगराई सम्भान गने हदशातनदेश तथा सभान भुल्मका 
काभका रागग विमबन्न तरि तनधागयण गने आधायहरू, १९८६ 
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तरिको कामागन्िमन गनग उनीहरूराई प्रोपसाहन गरयन्छ।  मसभा एकै 
सॊथथानभा विमबन्न काभका रागग फथततुनष्ठ तथा व्मािसातमक भलु्माॊकन, 
अथिा जातीम आधायभा बेदबाियहहत बएको देखाउन सक्रकने प्रकायको 
सभान तरिको भदु्दाराई सलु्झाउने िैकस्ल्ऩक उऩामहरूको आिश्मकता 
ऩनेछ।  सॊयगचत भानि स्रोत विबाग बएका दिुै नीस्ज तथा सािगजतनक 
ऺेत्रहरूका ठुरा सॊथथानहरूरे मसभा ऩहर गनग सक्नेछन।्  

 
(8) तरिभा व्मक्तिगत मबन्नता थिमॊभा बेदबाि भरुक हुनेछैन।  हयेक 

भदु्दाराई मसका आफ्नै हहसाफरे हेनुगऩदगछ।  िैदेशको अनुबिअनुसाय63, 
सभान काभ अथिा सभान भलु्मका काभका रागग पयक तरिको तनणगम 
गनगका रागग तरका तथ्महरू सान्दमबगक हुनेछन:् 

 
(a) पयक कामग सम्ऩादन अॊक; 

 
(b) सेिा अिगध; 

 
(c) िथतुतनष्ठ काभ सम्फन्धी आधायअनुसाय ऩदको ऩु नयािरोकन तथा 

घटुिा; 
 

(d) अथथामी तारीभे ऩद; 
 

(e) कुनै विशेष जागगय िगगका रागग आन्तरयक श्रमभक सॊख्माभा कभी;  
 

(f) कुनै ऩदराई तल्रो थतयभा ऩून िगगगकयण; जहाॉ व्मक्तिरे ऩहहरेकै तरि 
दयअनुसाय तरि ऩाइयहनेछ; 

 
(g) तरि हदने ऺेबत्रम दयहरू; जथत,ै कुनै कभगचायीराई पयक ठाउॉभा काभ 

गयेको कायण फढी यकभ प्रदान गरयने, तथा 
 

(h) आगथगक आधाय, जथतै कुनै खास सीऩभरुक श्रमभक सॊख्माभा अथथामी 
कभी। 

 
5.3.11 विदेशी कभगचायीहरू 

 
(1) विदेशफाट हॊगकॊ गभा काभ गनग आएका कभगचायीहरूका सम्फन्धभा 

ऩरयस्थथततहरू बने थथानीम कभगचायीबन्दा पयक हुन सक्नेछ तय मथता 
हुॉदैभा मी पयकहरू जातीम आधायभा बएको हुॉदैन।  जथत,ै विदेशी 
काभदायहरूराई फसाइ सयाइको बत्ता चाहहन सक्नेछ अथिा हॊगकॊ गभा 
सस्जर ैप्राप्त नहुने सीऩ बएका कायणरे उनीहरूराई तनमुि गरयएको 
हुनसक्छ।   
 

(2) विदेशफाट हॊगकॊ गभा काभ गनग आएका कभगचायीहरूका सम्फन्धभा 
ऩरयस्थथततहरूको सभाधान गने िभभा योजगायदाताहरूरे थथानीम 
काभदायहरूराई प्राप्त नहुने सवुिधा उनीहरूराई उऩरब्ध गयाएका सभमभा, 

                                                       
63 UK सभान तरि ऐन १९७० तथा क्मानेक्तडमन भानि अगधकाय ऐनको खण्ड ११ को प्रमोगराई सम्भान गने 
हदशातनदेश तथा सभान भुल्मका काभका रागग विमबन्न तरि तनधागयण गने आधायहरू, १९८६ 
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जातीम आधायभा नबएय विदेशी काभदायहरूका ऩरयस्थथततहरू अनुसाय मी 
सवुिधाहरू हदइनेछ बन्ने तनस्ित गनुगऩनेछ। 
 

(3) RDO खण्ड १२, १३, १४ तथा अनुसचूी २ रे विदेशफाट हॊगकॊ गभा काभ गनग 
आएका कभगचायीहरूका सम्फन्धभा विथताय गदगछ।  RDO अनुसचूी २ रे 

योजगायको िैदेमशक शतगअनुसाय ऩने; तथा योजगायको थथानीम शतगअनुसाय 
ऩने कभगचायीहरूफाये ऩरयबाषा हदनेछ।  मी कभगचायीहरूभाझ RDO अन्तगगत 
व्मिहायभा पयक गनग ऩाइने ऩरयस्थथततहरू RDO को खण्ड १४ भा हदइएको 
छ (सॊहहता (ऩषृ्ठ ४३-४४) को ऩरयच्छेद ६.७.२ देझख ६.७.४ हेनुगहोस)्। 

 
5.3.12 बाषा 

 
(1) कुनैऩतन जागगयको बाषीक आिश्मकताहरू (शैक्षऺक मोग्मता, ऩटुता तथा 

रिजको आिश्मकता रगामत) काभको सन्तोषजनक सम्ऩादनका रागग 
आिश्मक तथा मसमसत सम्फस्न्धत हुनुऩनेछ बनेय योजगायदातारे तनस्ित 
गनुगऩनेछ (तनमुक्तिका आधाय, रयिथथान विऻाऩन तथा प्रायस्म्बक छनौटफाये 
सॊहहता (ऩषृ्ठ ३६) को ऩरयच्छेद ६.१.१(२)(v) तथा ऩरयच्छेदहरू ५.३.१ (ऩषृ्ठ २०), 
५.३.४ (ऩषृ्ठ २२) तथा ५.३.५ (ऩषृ्ठ २३)  हेनुगहोस)्। 
 

(2) कुनै बाषा फोल्ने कोहह व्मक्तिको उच्चायण उसको जाततमसत सम्फस्न्धत 
हुनसक्छ, कभगचायी तथा काभदायहरूराई उनीहरूका उच्चायणका कयणरे 
बेदबाि मा प्रताक्तडत गरयने छैन बनेय योजगायदातारे तनस्ित गनुगऩनेछ64 
(उस्पऩडन योक्नेफाये सॊहहता (ऩषृ्ठ 29) को ऩरयच्छेद ५.३.१४ हेनुगहोस)्।  मो 
योजगायको फढुिा, सरुिा, तारीभ रगामतका सफै ऩरयऩे हऺरूभा राग ुहुनेछ 
(सॊहहता (ऩषृ्ठ २८) को ऩरयच्छेद ५.३.१३ हेनुगहोस)्। 

 
(3)  काभ गने बाषाभा अदऺ भातनसहरू कामगदरभा सॊरग्न हुने स्थथततभा, 

उनीहरूराई थिाथथ्म तथा सयूऺा अतन तनमुक्तिका विषमभा अन्म कुयाहरू 
फाये जानकायीहरू, जथत,ै सयुऺा विषम तथा सचूनाहरू, प्रदान गरयने तथा 
फुझाइने छ बनेय योजगायदातारे तनस्ित गनग सम्ऩूणग मथोगचत सम्बि 
कदभहरू चाल्नुऩनेछ।  

 
5.3.13 फढुिा, सरुिा तथा तारीभ 

 
योजगायदाताहरूरे तनम्नानुसाय गनग सझुाि गरयन्छ् 

 
(1) कभगचायीहरूराई फढुिा गदाग आधायहरू मोग्मताको हुनेछ (जथत,ै कुनै बावषक 

आिश्मकता) जातीम आधायभा बेदबािऩूणग हुनेछैन बनेय योजगायदातारे 
तनस्ित गनगका रागग कुनैऩतन भलु्माॊकन प्रणारीको आधायहरूको जाॉच 
गनुगऩदगछ।  कामग सम्ऩादन भलु्माॊकनका रागग ना्न सक्रकने भाऩदण्डहरू 
खडा गरयनुऩदगछ; 
 

(2) फढुिाका रागग छनौटको ऩतन तनमुक्तिका रागग जथतै गयी व्मिथथा 
मभराउनुहोस।्   ऩदहरूका रागग छनौटका सभान आधाय हरूराई सफै 

                                                       
64 ऩोरसी एन्ड गाइडराइन्स अन येमसज्भ एन्ड येशर क्तडस्थिमभनेशन, ऩरयच्छेद ३.६, ओन्टारयमो भानि अगधकाय 
आमोग, क्मानाडा, 2005 
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आिेदकका सम्बावित ऺभता सभेत दऺता तथा गणु हरूको विस्स्त्रत 
भलु्माॊकन अनुसाय तुरना गरयनुऩदगछ।   काभको आिश्मकता अनुसाय 
सिबन्दा मभल्ने मोग्मता हुने व्मक्तिको चमन गनुगऩदगछ; 

 
(3) फढुिा,  तारीभ मा सरुिाका अिसय उपऩन्न बएका सभमभा इच्छुक 

हुनसक्ने सफै कभगचायीहरूराई आिेदनका शतगहरू उल्रेख गनुगहोस ्तथा 
मरझखत रुऩभा सम्फस्न्धत प्रक्रिमाहरू जनुसकैु जाततका बएऩतन मोग्म हुने 
सफै कभगचायीहरूभा उऩरब्ध गयाउनुहोस;् 

 
(4) सफै सम्बाव्म उभेदिाय हरूको भलु्माॊकन गनुगहोस ् , तथा महद फढुिा 

भनोनमद्वाया गरयने बए सफै मोग्म भातनसहरूभागथ विचाय गरयनेछ तथा 
कोहह ऩतन मोग्म व्मक्ति छाक्तडनेछैन बनेय तनस्ित गनुगहोस;् 

 
(5) फढुिा, तारीभ तथा सरुिाका येकडगहरू २४ भहहनासम्भ याख्नुहोस, अथिा 

मसो गनग सम्बि नबए कम्तीभा ऩतन १२ भहहनासम्भ याख्नुहोस ्65;   
 

(6) केहह तनस्ित ऩदहरूको सरुिाभा फाधा हदने मा सीमभत गयाउने तनमभहरू 
बेदबािऩूणग बएको ऩाइएभा ऩुनयािरोकन तथा हेयपेय गनुगहोस;् तथा 

 
(7) तनम्नअनुसाय तनस्ित गनगका रागग तारीभ, ड ेयीमरस तथा व्मक्तिगत िवृत्त 

विकासका रागग छनौटका सम्फन्धभा नीतत, तनमभ तथा व्मिहायहरूको 
जाॉच गनुगहोस ्(जथत,ै कुनै बाषाका आिश्मकताहरू): 

 
(a) कुनैऩतन जातीम सभहूका कसरैाई ऩतन जातीम आधायभा एकजना अकै 

जातीम सभहूका व्मक्तिबन्दा कभ अनुकूर तरयकाभा व्मिहाय 
गरयनेछैन; 
 

(b) कुनैऩतन जातीम सभहूहरूभागथ हुने प्रततकूर असयराई न्मुतनकयण 

गरयन्छ;  
 

(c) विमबन्न जातीम सभहूका भातनसहरूभाझ तारीभभा असन्तुरन हुन 
गएभा, कायणहरूको ऩहहचान गरयनुऩने तथा आिश्मक ऩयेभा मो 
बेदबािऩुणग नबएको कुया तनस्ित गनगका रागग उऩचायापभक कामग 
गरयनुऩनेछ। 

 
5.3.14 जाततका आधायभा हुने उस्पऩडनको योकथाभ 
 

सफै जातीम सभहूका कभगचायी तथा काभदायहरूका जातीम आधायभा हुने 
उस्पऩडनफाट  भिु  रुऩभा  यहने  अगधकाय  यहन्छ।  योजगायदातारे सफै 
कभगचायीहरूको जातीम ऩहहचानको सम्भान गरयने क्रकमसभको कामगथथमरम 
िाताियण तमाय हुनऩने कुयाको तनस्ित गनुगऩदगछ।  योजगायदाताहरूरे तनम्न 
अनुसाय गनग सझुाि गरयन्छ् 
 

                                                       
65 RDO अन्तगगत, EOC भा उजुयी दताग गनुगऩने सभमसीभा १२ भहहना हो(RDO खण्ड ७८(४)(c) तथा स्जल्रा 
अदारतभा कानूनी कायफाहीका रागग २४ भहहना हो(RDO खण्ड ८०), उगचत रुऩभा येकडगहरू याख्नारे वििाद 
सुल्झाउनभा सहामता गनेछ। 
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(1) जातीम आधायभा गरयने उस्पऩडनराई सहन गरयने छैन बनेय सभान अिसय 
नीततभा सऩष्टसाथ उल्रेख गनुगहोस;् 
 

(2) सयुक्षऺत तथा अऩभानहरूफाट भिु हुने प्रकायको कामग िाताियण तमाय 
गनुगहोस।्  कभगचायी तथा काभदायहरूरे एकाअकागराई नम्रता तथा आदयका 
साथ व्मिहाय गनुगऩदगछ; 

 
(3) जातीम आधायभा हुने उस्पऩडन66थिीकाय गरयने छैन बनेय फुझाउनुहोस ्तथा 

जातीम आधायभा हुने उस्पऩडन भान्न सक्रकने व्मिहायका प्रकाय हरूफाये 
फुझाउनुहोस,् जथतै: 

 
(a) जातीम रुऩभा होच्माउने िचन अथिा अऩभानहरू; जथत,ै कुनै विशेष 

जातीम सभहूका भातनसहरूराई खयाफ मा अमशष्ट राग्न सक्ने प्रकायरे 
नाभ फोराउने कामगफाट फच्नुहोस;्   
 

(b) कुनै विशेष जातीम सभहूका भातनसहरूराई खयाफ राग्न सक्ने मबते्त 
रेखन मा नाया मा अन्म िथतहुरूको प्रदशगन;  

 
(c) जातीम चूटक्रकरा, झखसी, ठट्टा गनुग अथिा छेडखान; जथत ैकेहह विशेष 

जातीम सभहूका भातनसहरूका फोरी अथिा फातनफाये हाॉथन;ु 
 

(d) केहह विशेष जातीम सभहूका भातनसहरू बएका कायणरे उनीहरूमसत 
कुयाकानी गदाग ततयथकायऩूणग अथिा खयाफ राग्ने रिजको प्रमोग गनुग;  

 

(e) उनीहरूका जातीम सभहूका कायणरे भातनसहरूराई हेरा गनुग;  
 

(f) जातीम आधायभा भातनसहरूभागथ अपमागधक कामगबाय मा 
अव्मािहारयक सम्ऩादन रऺ थो्न;ु  

 
(g) विशेष जातीम सभहूफाट भात्र भातनसहरूराई अनािश्मक रुऩभा कचकच 

गरययहन;ु  
 

(4) सफ ैनमाॉ तनमुक्ति तथा कभगचायीहरूभाझ भागथका कुयाहरू थाहा गयाइन ु
ऩनेछ; 
 

(5) गनुासो तथा उजयुीहरूभागथ उगचत रुऩभा कायफाही गरयनेछ बनेय तनस्ित 
गनुगहोस;् मसो गदाग, औऩचारयक रुऩभा तनधागरयत आन्तरयक उजयुी कायफाही 
प्रक्रिमाअनुसाय उस्पऩडन विरुर्द् औऩचारयक उजयुी भागथ कायफाहीका 
विकल्ऩका रुऩभा योजगायदाताहरूरे उजयुीको सभाधानका रागग एउटा 
अनौऩचारयक भागगको प्रथतािनाफाये विचाय गनुगऩदगछ; 

 
(6) गनुासो मा उजयुी मरएय अगाडी आउॉदा कसरैाई ऩतन ऩीक्तडत फनाउने क्रिमा67 

अथिा दस्ण्डत गरयनेछैन बनेय तनस्ित गनुगहोस।् 

 

                                                       
66 सॊहहता (ऩषृ्ठ  ४२) को ऩरयच्छेद ६.३.२ तथा ६.३.३ हेनुगहोस ्
67 सॊहहता (ऩषृ्ठ ३९) को ऩरयच्छेद ६.१.३ हेनुगहोस ्
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5.3.15 गनुासो प्रक्रिमाहरू 
 
योजगायदाताहरूरे तनम्न अनुसाय गनग सझुाि गरयन्छ् 

 
(1) RDO अन्तगगत असर तनमभका आधायभा कायफाही गयेका कभगचायीहरूरे 

अन्म कभगचायीबन्दा कभ अनुकूर व्मिहाय प्राप्त गने छैनन बनेय तनस्ित 
गनुगहोस,् जथतै, तारीभ मा फढुिाका सभमभा अरग्ग याख्न,े अनुशासनापभक 
कायफाही गरयने मा फखागथत गरयने आहद; 
 

(2) सॊथथामबत्र जातीम आधाय अथिा ऩीक्तडत फनाउने क्रिमा 68 का आधायभा 
बेदबाि य उस्पऩडनफाये उजयुीउऩय कायफाही गनगका रागग आन्तरयक उजयुी 
कायफाही प्रक्रिमा अथिा एकजना अगधकायी तनधागयण गनुगहोस।्   मो 
प्रक्रिमाको जानकायी सफै कभगचायीहरूभा हदइनुऩने तथा सभम सभमभा 
ऩुनयािरोकन गरयनुऩनेछ; 
 

(3) उऩमुि बएअनुसाय EOC अथिा अदारतभा तनिेदन हदने व्मक्तिगत 
अगधकायफाये कुनै ऩऺऩात नगरयकन आन्तरयक उजयुी प्रक्रिमाको प्रमोग गनग 
कभगचायीहरूराई सल्राह हदनुहोस;् 

 
(4) जातीम अथिा ऩीक्तडत फनाउने क्रिमाका आधायभा हुने सफै बेदबाि तथा 

उस्पऩडनका मशकमातहरूभागथ गस्म्बयता य प्रबािकारयता साथ तुयन्तै 
कायफाही गनुगहोस।्  तमतनहरूराई अतत सम्फेदनशीर कोहह व्मक्तिरे तमाय 
गयेको बन्ने ठान्नु हुनेछैन।   गो्मताको ऩारना गनुगऩने तथा दिुै िादी 
य प्रततिादीका अगधकायहरूको कदय गनुगऩनेछ;  

 
(5) अनुशासनापभक कायफाहीराई जाततमसत नजोक्तड एकरुऩताका साथ 

चराउनुहोस;् 
 

(6) गनुासो तथा अनुशासनापभक विषमहरूका  येकडगहरू  २४  भहहनासम्भ 
याख्नुहोस,् अथिा मसो गनग सम्बि नबए कम्तीभा ऩतन १२ भहहनासम्भ 
याख्नुहोस ्69। 

 
5.3.16 फखागथत, अततरयिता तथा कभगचायीहरूभागथ प्रततकूर व्मिहाय 

 
योजगायदाताहरूरे तरका अनुसाय गनग सझुाि गरयन्छ् 

 
(1) कुनै जातीम सभहूका कभगचायी हरूभागथ, अकाग जातीम सभहूका अकाग 

कभगचायीका हकभा बने अनदेखा गने अथिा भाप गने प्रकायको कामग मा 
व्मिहायभा, अनुशासनापभक कायफाही नगरयने तथा फखागथत गरयने छैन 
बनेय तनस्ित गनुगहोस;् 
 

(2) जातीम आधायभा कुनै बेदबाि बएको छैन बनेय तनस्ित गनगका रागग तथा 
                                                       
68 सॊहहता (ऩषृ्ठ ३९) को ऩरयच्छेद ६.१.३ हेनुगहोस ्
69 RDO अन्तगगत, EOC भा उजुयी दताग गनुगऩने सभमसीभा १२ भहहना हो(RDO खण्ड ७८(४)(c) तथा स्जल्रा 
अदारतभा कानूनी कायफाहीका रागग २४ भहहना हो(RDO खण्ड ८०), उगचत रुऩभा येकडगहरू याख्नारे वििाद 
सुल्झाउनभा सहामता गनेछ। 
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कुनैऩतन जातीम सभहूभागथ कुनैऩतन अकायण मा प्रततकूर असय राई 
हटाउनका रागग कुनैऩतन जातीम सभहूका कभगचायीभागथ प्रबाि ऩाने 
अततरयिता प्रक्रिमाहरूको ऩुनयािरोकन गनुगहोस;् 

 
(3) थिेस्च्छक अततरयिता सवुिधाहरूभागथ ऩहुॉचका शतगहरू सभान रुऩभा एकै 

प्रकायको मा उथतै ऩरयस्थथततका सफै जातीम सभहूका कभगचायी हरूभा 
उऩरब्ध हुन्छ बनेय तनस्ित गनुगहोस।् 

 
(4) ऩदफाट घटुिा गयेको सभमभा मा अल्ऩ कारीन सेिा गयेका सभमभा (जथत,ै 

योजगायदाताको व्मिसामको प्रकृतत मा ऩरयभाणभा हेयपेय बएका कायण) 
मथता व्मिथथारे जातीम आधायभा बेदबाि गनेछैन बनेय तनस्ित गनुगहोस ्; 

 
(5) खायेज तथा अततरयिताका विषमहरूका येकडगहरू २४ भहहनासम्भ याख्नुहोस,् 

अथिा मसो गनग सम्बि नबए कम्तीभा ऩतन १२ भहहनासम्भ याख्नुहोस ्70; 
 

(6) कुनैऩतन जातीम सभहूका कभगचायीहरूभागथ डय देखाउने , प्रताक्तडत गने , 
अथिा प्रततकूर स्थथततभा ऩाने खारका कामग हरूको योकथाभका रागग 
व्मिहाय अथिा आचयणको भाऩदण्ड हरूको ऩारना बएको तनस्ि त 
गनुगहोस ्71। 

 
5.3.17 अनुगभन 

 
(1) सभान अिसय नीतत तथा असर योजगायका प्रक्रिमा तथा अभ्मासहरूको 

कामागन्िमनको तनममभत रुऩभा अनुगभन तथा ऩुनयािरोकन गनग मथोगचत 
सम्बि कदभहरू चाल्नका रागग योजगायदाताहरूराई प्रोपसाहन गरयन्छ।  
अनगुभनको उद्देश्म बने , उदाहयणका रुऩभा , तरका विषम हरूमसत 
सम्फस्न्धत स्थथततहरूको सहह सभझ प्राप्त गनुग हो् 
 
(a) जातीम सभहूद्वाया गहठत कामगदर , जनसॊख्मा आॊकडा जथता 

भलु्माॊकमसत तुरनाका रागग;  
 

(b) काभको क्रकमसभ तथा गे्रड अथिा कामगथरोका आधायभा गरयने 
सॊथथामबत्रका विमबन्न जातीम सभहूहरूका भातनसहरूका विबाजन;  

 
(c) विमबन्न जातीम सभहूहरूका भातनसहरूका िवृत्त विकास (तरि सवुिधा, 

सेिा साभातप्त अथिा अन्म अनुशासनापभक कायफाही रगामत) को 
ढाॉचा। 

 
(2) मथता जानकायीहरूरे कुनै विशेष जातीम सभहूका भातनसहरूका फायेभा 

तनम्न तथ्म देखाउने छ् 
 
(a) तनमुक्ति अथिा फढुिाका रागग आिेदन गदैनन ् अथिा अऩेक्षऺत बन्दा 

                                                       
70 RDO अन्तगगत, EOC भा उजुयी दताग गनुगऩने सभमसीभा १२ भहहना हो(RDO खण्ड ७८(४)(c) तथा स्जल्रा 
अदारतभा कानूनी कायफाहीका रागग २४ भहहना हो(RDO खण्ड ८०), उगचत रुऩभा येकडगहरू याख्नारे वििाद 
सुल्झाउनभा सहामता गनेछ। 
71 सॊहहता (ऩषृ्ठ २९) को ऩरयच्छेद ५.३.१४ हेनुगहोस ्
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थोयैरे भात्र आिेदन गछगन;् 
 

(b) तनमुक्ति फढुिा अथिा तारीभ अतन विकासका रागग छनौटभा ऩदैनन ्
अथिा उनीहरूका आिेदनको दयबन्दा तनकै कभ अनुऩातभा तनमुक्ति 
अथिा छनौट गरयएका छन;् तथा  

 
(c) केहह विशेष प्रकायका जागगय, शाखा अथिा विबागभा एकबत्रत बएका 

छन।् 
 

(3) सयर सॊयचना बएका सॊथथाहरूभा व्मक्तिगत ऻानद्वाया स्थथततको भलु्माॊकन 
गनग सक्रकनेछ।   ठुरा सॊयचना बएका सॊथथा हरूभा सचूनाहरू सॊकरन, 
विशे्लषण तथा भलु्माॊकनका औऩचारयक तरयकारे अनुगभन गरयनुऩदगछ , 
जथत,ै सिेऺण ऩयाभशग अतन सझुािका भाध्मभफाट।  मसराई सॊचारन 
आिश्मकता अथिा स्रोत हरू रे अनुभतत हदए अनुसाय रुऩभा विमबन्न 
चयणभा गनग सक्रकनेछ तथा कभगचायी अथिा उनीहरूका प्रतततनगधहरूमसत 
अगग्रभ ऩया भशगका साथ गनुगऩनेछ।   सचूनाहरू सॊकरन गने उद्देश्म 
थऩष्टमसत उल्रेख बएको हुनुऩदगछ।   सॊकरन गरयएको मथता 
जानकायीहरूराई कडा गोऩतनमताका साथ व्मिहाय गरयनुऩने तथा अन्म 
प्रमोजनभा प्रमोग गरयन ुहुनेछैन।  सचूनाहरू सॊकरन तथा प्रमोग गयेका 
फेरा, व्मक्तिगत आॊकडा (गोऩतनमता)  अध्मादेशको ऩारना गनुगऩनेछ; मस 
सम्फन्धभा योजगायदाता तथा अन्म ऩऺ हरूरे कुनै विशेष व्मक्ति राई 
ऩहहचान नहुने क्रकमसभरे सचूनाहरू सॊकरन तथा प्रमोग गने विचाय गनग 
सक्नेछन ्। 

 

(4) अनुगभनद्वाया प्राप्त जानकायी हरूरे तनम्न अनुसाय छ/ हैन छइन बनेय 
देखाउन भद्दत गनेछ् 

 
(a) कुनैऩतन जातीम सभहूका कभगचायी तथा काभदाय हरू (जागगयका 

आिेदकहरू रगामत72)राई अन्म सभहूका बन्दा कभ अनुकूर तरयकाभा 
व्मिहाय गरयएको;   
 

(b) नीतत,  तनमभ तथा व्मिहायरे कुनैऩतन जातीम सभहूहरूभागथ प्रततकूर 

असय ऩायेको। 
 

(5) महद  अनुगभन तथ्माॊकरे जातीम सभहूहरूिीच तनकै भात्राभा पयक 
देखाएभा, जाततको कायण फाधा बएको हो क्रक होइन बनेय योजगायदातारे 
मसका कायण खोज्नुऩनेछ।   कुनैऩतन जातीम सभहूहरूभागथ प्रततकूर 

असय ऩायेको छ क्रक छैन बनेय उनीहरूरे सान्दमबगक नीतत तनमभ तथा 
अभ्मासहरूको जाॉच तथा ऩुनयािरोकन गनुगऩनेछ; तथा महद मसो हो बने, 
मथता असयहरूराई न्मुतनकयण गने कदभहरू चाल्नुऩदगछ। 
 

(6) कामगदरभा कुनैऩतन जातीम सभहूहरूको प्रतततनगधपि अऩेक्षऺत बन्दा कभ 
हुन सक्ने कुनैऩतन अिथथाहरूको सभाधान गनग सकायापभक कदभ चाल्नका 
रागग ऩतन योजगायदाताहरूराई प्रोपसाहन गरयन्छ (सॊहहता (ऩषृ्ठ ३४) को 
ऩरयच्छेद ५.३.१८ हेनुगहोस)्। 

                                                       
72 जागगयका आिेदकहरुफाट जाततगत जानकायीहरु प्राप्त गनेफाये सॊहहता (ऩषृ्ठ २४) को ऩरयच्छेद ५.३.६ हेनुगहोस ्
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5.3.18 सकायापभक कामग 
 

(1) विगतभा बएको बेदबाि मा अन्म िेपाइदाहरूका कायणरे विशेष जातीम 
सभहूका भातनसहरूराई आफ्ना ऺभताको ऩूया पाइदा उठाउन चाहहने 
मोग्मता मा अनुबि प्राप्त गने अिसयफाट फस्न्चत गयाइएको हुन सक्नेछ।   
 

(2) पमसकायण, RDO को खण्ड ४९ रे योजगायदाता तथा सम्फस्न्धत ऩ हऺरूराई 
कुनै विशेष जातीम सभहू (मा सभहू हरू)का भातनस हरूराई उनीहरूको 
योजगायभा सभान अिसय हदनको रागग साभान, आफ्ना सेिाका सम्फन्धभा 
उनीहरूका विशेष आिश्मकताहरू ऩूया गने सवुिधा, सेिा, अिसय, अनुदान, 
राब तथा कामगिभप्रतत ऩहुॉच उऩरब्ध गयाउने अनुभतत हदन्छ।    

 
(3) हॊगकॊ गभा विगतका १२ भहहनाभा साभान्मत मा (अथिा कुनै विशेष 

थथाऩनाको कुनै योजगायदाताका रागग) उि सभहू (मा सभहूहरू)फाट कसैरे 
ऩतन उि काभ गयेको छैनन ्अथिा उि काभ गदै गयेका सोहह जातीम 
सभहूका भातनसहरूको सॊख्मा तुरनापभक हहसाफभा कभ बएको सभमभा 
RDO खण्ड ५१ तथा ५२ रे योजगायदाता तथा सम्फस्न्धत ऩ हऺरूराई कुनै 
विशेष जातीम सभहू (मा सभहूहरू)का भातनसहरूराई कुनै विशेष काभका 
रागग तारीभ प्रदान गनग अनुभतत हदन्छ।   

 
(4) RDO को खण्ड ४९, ५१ तथा ५२ अनुसाय अऩनाइएको  उऩामहरूराई 

सकायापभक कामग बतनन्छ।  सकायापभक कामगका उदाहायणहरूभा योजगाय, 
सरुिा मा फढुिा, बाषाका कऺाहरू, ऩथ प्रदशगन मोजना, तथा व्मिथथाऩन 
सीऩ तारीभ मा अन्म तारीभ कऺाहरूका रागग आिेदन हदने प्रोपसाहन 
ऩदगछन।् 

 
(5) RDO अन्तगगतका सकायापभक कामग बन्नारे तारीभ मा प्रोपसाहन प्रदान 

गनुग भात्र हो, कुनै विशेष जातीम सभहूका व्मक्तिहरूराई उनीहरूका जाततका 
आधायभा योजगाय उऩरब्ध गयाउने होइन73।   

                                                       
73 UK कोड अप प्र्मास्क्टस अन येशर इक्िमरहट इन इम््रोइभन्ट, ऩषृ्ठ ४०, कमभशन पय येशर इक्िमरहट २००५ 
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6 RDO अन्तगगत अिैधातनक कामगहरू 

 
6.1 RDO अन्तगगत बेदबािका प्रकायहरू 

 

RDO रे विमबन्न प्रकायका बेदबािहरूको व्माख्मा गयेको छ।  तमतनहरू हुन् 
 

6.1.1 जातीम बेदबाि 
 
RDO अन्तगगत तरका स्थथततहरूभा जातीम बेदबाि बएको हुनेछ74:- 
 
(1) प्रपमऺ बेदबाि 

 
व्मक्ति B य व्मक्ति C उथतै अथिा बौततक रुऩभा एकै खारे अिथथाभा 
बएको स्थथततभा, अकाग व्मक्ति A रे व्मक्ति B को जाततका आधायभा व्मक्ति 
B (एउटा जातीम सभहूको) प्रतत व्मक्ति C (एउटा मबन्दै जातीम सभहूको) 
का तुरनाभा कभ अनुकूर व्मिहाय गयेभा प्रपमऺ बेदबाि बएको हुनेछ75

 ।   
 
उदाहयण ७-: 
थऩष्ट क्मान्टोतनज फोल्ने तथा चीतनमा नाभ याखेका ऩाक्रकथतानी भूरका 
एकजना भातनसरे टेरीपोनद्वाया एउटा सेल्स व्मक्तिको जागगयका रागग 
आिेदन गदगछन य अन्तिागतागभा फोराईन्छन।्  तय उसको रुऩरे उ 
ऩाक्रकथतानी भूरको बएको झल्काउने हुनारे उ अन्तिागतागका रागग गएका 
फेरा उमसत झुठो फोरेय कसै राई ऩहहरानै तनमुि हदइसकेको बनेय 
अन्तिागताग अथिीकाय गरयन्छ।   मो जाततका आधायभा गरयएको कभ 
अनुकूर व्मिहाय हुनेछ महद अन्म भूरका अकाग आिेदक राई ऩतन 
अथिीकाय गरयएको नबएसम्भ। 
 
उदाहयण ८-: 
चीतनमा  भूरका एकजना म्मानेजयराई जाततका आधायभा कभ अनुकूर 
व्मिहाय गरयएको हुनेछ (प्रपमऺ बेदबाि गरयएको) महद उनीहरूका भूरभा 
पयकका कायणरे अॊगे्रजी भूरका अकाग म्मानेजय राई चीतनमा भूरका 
म्मानेजय बन्दा फढी तरि हदइएको बएभा / मो तनक्मौर उनीहरू दिुैनै 
उथतै अथिा बौततक रुऩभा एकै खारे योजगायका अिथथाभा बएको (जथतै 
उनीहरू दिुैरे एकै खारे काभ गने तथा उथतै अनुबिहरू बएका तथा 
उनीहरू दिुैका कामग सम्ऩादन ऩतन याम्रो बएको) स्थथततभा हुनेछ। 
 
तरका कुयाहरूको ध्मान याख्नुऩनेछ्  
 
(a) RDO को खण्ड ९ अनुसाय महद कुनै एउटा कामग एकबन्दा फढी कायणरे 

गरयएको तथा मी भध्मे एउटा कायण व्मक्तिको जातत बएभा (प्रिर 
अथिा भहपिऩूणग  कायण बए मा नबएऩतन ), मसराई व्मक्तिको 
जाततका कायणभा गरयएको बनेय भातनन्छ; 

 

                                                       
74 RDO खण्ड ४(१) 
75 RDO खण्ड ४(१)(a) तथा ८(५) 
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(b) RDO को खण्ड ४(३) अनुसाय कुनै व्मक्तिराई जाततका आधायभा अन्म 
व्मक्तिहरूफाट अरग गनुग प्रपमऺ  बेदबाि हुनेछ; जथत,ै गैय चीतनमा  
भरूका कभगचायीहरूराई आफ्नो बोजन चीतनमा भरूका कभगचायीहरूका 
बन्दा मबन्दै थटाप क्मास्न्टनको छुटै्ट बागभा खान रगाइमो बने अरग 
गने कामग बएको हुनेछ; 

 
(c) कुनै बाषाभा दऺता, व्मक्तिको उच्चायण सभेत, उसको जाततमसत 

सम्फस्न्धत  हुनसक्छ 76 , तथा कभगचायी  तथा  काभदायहरूराई 
उनीहरूका बाषा तथा उच्चायणका कयणरे कभ अनुकूर व्मिहाय 
गरयने छैन बनेय योजगायदातारे तनस्ित गनुगऩनेछ। 

 
(2) ऩयोऺ बेदबाि 

 
कुनै व्मक्तिरे सफै जातीम सभहूका सफैजनाभा गयै-बेदबािभरूक देखाऩने 
प्रकायको आिश्मकता अथिा शतगहरू राग ुगयेका फेरा ऩयोऺ बेदबाि 
बएको हुनेछ77, तय:- 
 
(a) कुनै विशेष जातीम सभहूका भातनसहरूफाट उि जातीम सभहूदेझख 

फाहहयका भातनसहरूफाट बन्दा तनकै सा नो अनुऩातरे भात्र उि 
आिश्मकता अथिा शतगहरू ऩूया गनग सक्नेछन;्  
 

(b) आिश्मकता अथिा शतग हरू राग ुगने व्मक्तिरे उि आिश्मकता 
अथिा शतगहरू गैय जातीम आधायभा मथोगचत ठहयाउन सक्दैनन;् 

 

(c) मसराई ऩूया गनग नसक्ने हुनारे मो आिश्मकता अथिा शतगहरू उि 
विशेष जातीम सभहूका भातनसको हहत विऩरयत हुन जानेछ।  

 
उदाहयण ९: 
कुनै खाद्य ्माकेस्जॊग कायखानाभा थिाथथ्म तथा सुयऺाका कायणरे 
दाह्री ऩाल्नभा गरयने एकनासको प्रततफन्ध एउटा आिश्मकता अथिा 
शतग हो जसरे ऩयोऺ रुऩभा अन्म जातीम सभूहका तुरनाभा मसख 
(जसरे आफ्नो ऩयम्ऩयाअनुसाय नै दाह्री याखु्नऩने हुन्छ) जथता कुनै 
जातीम सभूहभागथ बेदबाि गदगछ, महद जानकायीका आधायभा मो 
एकनासको प्रततफन्ध मथोगचत, जथतै, पेस भाथकको प्रमोगरे ऩतन 
सन्तोषजनक तरयकाभा थिाथथ्म तथा सुयऺाका भाऩदण्ड ऩूया गनग 
सक्रकने गथमो, बनेय ठहयाउन नसकेभा78। 

 
तरका कुयाहरूको ध्मान याख्नुऩनेछ् 
 
(i) विचाय गरयनुऩने आधाय तथा प्राथमभकताहरू (कुनै उद्देश्म प्रातप्तका 

रागग एकदभ ै जरुयी आिश्मकता अथिा शतग हरू विऩरयत) RDO 
                                                       
76 ऩोरसी एन्ड गाइडराइन्स अन येमसज्भ एन्ड येशर क्तडस्थिमभनेशन, ऩरयच्छेद ३.६, ओन्टारयमो भानि अगधकाय 
आमोग, क्मानाडा, 2005 
77 RDO खण्ड ४(१)(b) 
78 UK कोड अप प्र्मास्क्टस अन येशर इक्िमरहट इन इम््रोइभन्ट, ऩषृ्ठ २० उदाहायण B; तथा भण्डरा v डोिेर मर 

[१९८३] ICR ३८५ 
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अन्तगगत आिश्मकता अथिा शतगहरूको अथगमबत्र ऩदैनन ्79। 
 

(ii) महद कुनै व्मक्तिरे आफ्नो जातीम सभहूको साॊथकृततक अिथथा तथा 
ऩयम्ऩयाअनुसाय कुनै आिश्मकता अथिा शतगहरू एकरुऩताका साथ 
ऩूया गनग नसक्ने बएभा80। 

 
(iii) RDO को खण्ड ४(२) अनुसाय कुनै आिश्मकता अथिा शतगहरूरे महद 

मसरे कुनै िैधातनक उद्देश्म ऩूया गने तथा उद्देश्मप्रतत मुक्तिसॊगत तथा 
सभानुऩाततक सम्फन्ध थथावऩत गदगछ बने मथो गचत ठहयाउन 
सक्रकनेछ । 

 
(iv) काभ गने सभम तथा रुऩमसत सम्फस्न्धत आिश्मकता अथिा 

शतगहरूरे ऩयोऺ बेदबािको दािी उपऩन्न गयाउन सक्नेछ बनेय 
नजीयरे जनाउॉछ।  कुनै आिश्मकता अथिा शतगहरूराई मथोगचत 
ठहयाउन सक्रकने हो होइन बनेय तनणगम गनग हयेक भदु्दाराई मसको 
आफ्नै हहसाफरे हेनुगऩदगछ, कुनै विशेष जातीम सभहूका व्मक्तिराई 
याख्नभा कुनैऩतन ठुर ैभात्राभा हुने खचगभा िदृ्दी, कामगऺ भताभा कभी, 
अथिा गस्म्बय सयुऺा सभथमा हरूको तुरनाभा कुनैऩतन 
बेदबािभरूक असयहरूफाये विचाय गयेय81। 

                                                       
79 ऩेयेया v मसमबर समबगस कमभशन [१९८३] IRLR १६६ 
80 भण्डरा v डोिेर मर [१९८३] ICR ३८५ 
81 ओसफनग v इन्को मरमभटेड [१९८५] १५ DLR (4th) ७२३ 
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उदाहयण १० : 
भागथको व्माख्मा १० भा हदइएको खाद्य कायखानाभा बएको 
एकनासको प्रततफन्ध मथोगचत हुनेछ महद जानकायीका आधायभा 
पेस भाथकरे थिाथथ्म तथा सुयऺाफाये भाऩदण्ड ऩुया गनग सक्दैन 
बनेय देझखन आएभा82। 
 
उदाहयण ११ : 
शतनिायका हदनहरूभा ऩतन काभ गनुगऩने हुनारे महूदी कभगचायीहरू 
(जसरे साफाथ ऩारना गनुग ऩयेकारे शतनिायका हदनहरूभा काभ गनग 
सक्दैन) नयाख्न ेबनेय तनणगम गने एकजना योजगायदातारे मो 
आिश्मकताराई मथोगचत बनेय देखाउन सक्दछ महद जानकायीका 
आधायभा उनीहरूराई काभभा याख्नारे सुयऺा खतया फढ्न जाने, तनकै 
ऩरयभाणभा खचगभा िदृ्दी हुने तथा कामगऺ भताभा कभी हुने 
देझखएभा83। 
 
उदाहयण १२ : 
भभगत कायखा नाभा टाउकोको सुयऺापभक आियण रगाउनुऩने 
आिश्मकता मसखहरूप्रतत (जसरे उनीहरूका ऩयम्ऩयाअनुसाय पेटा 
राउनुऩदगछ) ऩयोऺ रुऩभा बेदबािभुरक बएताऩतन, चोटऩटक राग्ने 
खतया तथा योजगायदाताप्रततको सम्बावित दातमपि तथा 
एकजनाराई छुट हदएको स्थथततभा मसराई रागु गनग धेयै भुस्श्कर 
ऩने बएका आधायभा मथोगचत ठहयाउन सक्रकनेछ84। 

 

(v) शैक्षऺक अथिा बावषक भाऩदण्ड मसत  सम्फस्न्धत  आिश्मकता 
अथिा शतगहरूरे ऩयोऺ बेदबािको दािी उपऩन्न गयाउन सक्नेछ 
बनेय सन्दबग नजीयरे जनाउॉछ ।  सान्दमबगक बएको तथा काभ गनग 
आिश्मक ऩने बन्दा फढी केहह भाॊग नगरयएको प्र भाणद्वाया 
योजगायदातारे कुनैऩतन मथता आिश्मकता तथा शतगहरूको कायण 
हदन सक्नुऩदगछ।  

 
उदाहयण १३-: 
िेरामतको एउटा सयकायी विबागभा क्ररयकर अगधकायी मा 
क्ररयकर सहामकको जागगयका रागग सपर आिेदक हरूरे 
व्मक्तिगत रुऩभा अथिा टेमरपोनद्वाया भातनसहरूको सोधऩुछभागथ 
कायफाही गनुगऩने हुन्छ।  अॊगे्रजी फुझ्ने तथा फोल्ने ऺभता एउटा 
भुख्म आिश्मकता गथमो तथा उभेदिायरे अॊगे्रजी बाषाको “O”  
थतय मा सोहह थतय प्राप्त गयेको हुनैऩनेछ बन्ने आिश्मकता सभग्रभा 
उगचत गथमो तथा एकऩऺीम गथएन85। मथता आिश्मकताहरूराई 
जाततमसत असम्फस्न्धत आधायभा मथोगचत ठहयाइन्छ क्रकनबने 
मसरे मथोगचत तथा काभका रागग आिश्मक अॊगे्रजीभा िातगचत 
गनुगऩने उद्देश्मप्रतत मुक्तिसॊगत तथा सभानुऩाततक सम्फन्ध थथावऩत 

                                                       
82 ्मानेसाय v द नेथरे कम्ऩनी मरमभटेड [१९८०] IRLR ६० 
83 ओसफनग v इन्को मरमभटेड [१९८५] १५ DLR (4th) ७२३ 
84 मसॊघ v बिहटश येर इस्न्जतनमरयॊग मरमभटेड [१९८६] ICR २२ 
85 याबर v क्तडऩाटगभन्ट अप हेल्थ एन्ड सोशर सेक्मुरयहट [१९८५] ICR ६८५ 
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गदगछ। 
 

6.1.2 तनकट आपन्तको जाततका आधायभा बेदबाि 
जफ व्मक्ति A रे व्मक्ति B प्रतत व्मक्ति B को तनकट आपन्तको जाततरे गदाग 
अन्महरूको तुरनाभा कभ अनुकूर व्मिहाय गदगछ बने पमो तनकट आपन्तको 
जाततको आधायभा बेदबाि हुन्छ86।   तनकट आपन्त बन्नारे एकजना 
व्मक्तिको श्रीभान श्रीभतत, फुिा-आभा िा फच्चाहरू (आफ्न,ै ऩारेका िा सौतनेी 
सभेत), हजयु फुिा-आभा िा नाती-नाततना य सास-ुससयुा ठहरयन्छन ्87। 
 
उदाहयण १४ : 
एकजना म्मानेजयराई तनदेशकभा ऩदोन्नततका रागग आिेदन गदाग उसको 
चमन गरयन्दैन क्रकनबने कम्ऩनीका विचायभा  उ य उसका श्रीभतत 
इन्डोनेमशमन भूरकी बएका कायणभा कम्ऩनीका साभास्जक कामगिभहरूभा 
उऩस्थथततका रागग मोग्म छैनन तथा श्रीभतत इन्डोनेमशमन भूरकी नबएका 
अकाग म्मानेजयको चमन गरयन्छ बने उभागथ तनकट आपन्तका जाततका 
आधायभा बेदबाि बएको छ।  
 

6.1.3 ऩीक्तडत फनाउने क्रिमाद्वाया बेदबाि 
 
जफ व्मक्ति A रे व्मक्ति B प्रतत व्मक्ति B अथिा एकजना तेस्रो व्मक्तिरे 
तनम्नअनुसायका कामगहरू गयेको मा गनग चाहेको अथिा गयेको मा गनग चाहेको 
बन्ने शॊका गरयएका कायणभा अन्महरूको तुरनाभा कभ अनुकूर व्मिहाय 

गदगछ बने पमो ऩीक्तडत फनाउने क्रिमा गरयएको आधायभा बेदबाि हुन्छ88:- 
 

(1)  RDO अधीन कायफाहीराई ल्माउन;ु 
 
(2) RDO अन्तगगत कायफाहीको सन्दबगभा सचूना िा प्रभाण हदन;ु 
 
(3) RDO अन्तगगत िा सन्दबगद्वाया केही ऩतन गनुग;  
 
(4) कसरेै RDO को विऩयीत काभ गयेको आयोऩ रगाउनु।  
 
उदाहयण १५ : 
नेऩारी भूरको एक म्मानेजयरे महद चीतनमा भूरका अन्म म्मानेजयको 
तुरनाभा आपुराई जातीम आधायभा कम्ती िावषगक फोनस हदईएको कायण 
उजुयी गदगछ य उसो गयेकोभा कम्ऩनीरे उसराई फखागथत गदगछ बने ऩीक्तडत 
फनाउने क्रिमा गने बेदबाि हुनसक्छ। 
 

6.2 योजगायभा बेदबाि कहहरे अिैधातनक हुन्छ 
 
6.2.1 योजगायदाताहरूरे सॊहहताको (ऩषृ्ठ ३५ - ३९) को भागथका ऩरयच्छेद ६.१.१ – ६.१.३ 

भा िणगन गरयएअनुसाय जागगयका आिेदकहरूभागथ बेदबाि गनुग हुॉदैन89:- 

                                                       
86 RDO खण्ड ५ 
87 RDO खण्ड २ 
88 RDO खण्ड ६ 

89 RDO अन्तगगत गनग सक्रकने कामगहरूका रागग RDO खण्ड १०(१); तथा सॊहहता (ऩषृ्ठ ४३) को ऩरयच्छेद ६.७ हेनुगहोस ्



40 

 
(1) कसराई तनमुि गने तनणगम गदाग (जथत,ै योजगायदातारे कुनै जागगयका 

आिेदकराई उसको नाभ, रुऩ, फोरीरे गदाग उ ऩाक्रकथतानी भरूको बएको 
थाहा हुने आधायभा अन्तिागताग मरन अस्थिकाय गनुग हुॉदैन);  
 

(2) योजगाय प्रदान गरयने शतगहरूभा (जथत,ै योजगायदातारे भरूको पयकका 
कायणभा सोहह ऩदका रागग चीतनमा भरूका आिेदकहरूराई जाऩानी भरूका 
आिेदकहरूबन्दा कभ शुरुिातत तरिको प्रथताि गनुग हुनेछैन); 

 
(3) योजगाय हदन अथिीकाय अथिा जातनफुझझ प्रथताि नगनुग  (जथत,ै 

योजगायदातारे कुनै जागगयका आिेदकराई उ बायतीम भरूको बएको 
आधायभा योजगाय हदन अस्थिकाय गनुग हुॉदैन); 

 
6.2.2 योजगायदाताहरूरे सॊहहताको (ऩषृ्ठ ३५ - ३९) को भागथका ऩरयच्छेद ६.१.१ – ६.१.३ 

भा िणगन गरयएअनुसाय कभगचायी तथा काभदायहरूभागथ बेदबाि गनुग हुॉदैन90:- 
 
(1) योजगायका शतगहरूभा (जथत,ै एकै खारे काभ य तरि बएको उथतै जागगयका 

रागग, योजगायदातारे जातीम आधायभा नेऩारी भरूका कभगचायी राई 
चीतनमा भरूका कभगचायीबन्दा राभो सभम काभ रगाउनु हुॉदैन); 
 

(2) फढुिा, सरुिा मा तारीभप्रतत ऩहुॉचका अिसयहरूभा अथिा कुनऩैतन अन्म 
सवुिधा, सेिा तथा सहुमरमतहरूप्रतत अथिा मी फथतहुरूप्रतत ऩहुॉच उऩरब्ध 
गयाउनभा अस्थिकाय गनुग (जथत,ै कुनै योजगायदातारे भरूभा पयक ऩने 
आधायभा फढुिाका रागग अन्म भरूका कभगचायीहरूबन्दा चीतनमा भरूका 
कभगचायीहरूराई फढी प्राथमभकता हदनु हुॉदैन); 

 
(3) कभगचायीराई फखागथत गयेय अथिा अन्म कुनै हहत विऩयीत काभ गयेय (जथत,ै 

कभगचायीको सॊख्माभा कटौतत गदाग , योजगायदातारे जातत राई एउटा 
आधायका रुऩभा प्रमोग गयेय अततरयिता का रागग चीतनमा भरूका 
कभगचायीहरूराई ऩहहरा छानेय अॊगे्रजी भरूका कभगचायीराई अन्तभा छान्नु 
हुॉदैन); 

 
(4) भपृम ुअथिा अिकासमसत सम्फस्न्धत व्मिथथाभा91; 

 
(5) नजीय अनुसाय योजगायदाताद्वाया जातीम आधायभा बेदबाि बएका कायणरे 

यास्जनाभा हदन फाध्म बए का एकजना कभगचायी राई योजगायदाताद्वाया 
जातीम आधायभा फखागथत गरयएको सयहनै भातननेछ92; 

 
(6)  नजीय अनुसाय योजगायदातारे आन्तरयक ऩुनयािेदन प्रक्रिमा अथिा 

फखागथतऩतछको सन्दबग ऩत्रमसत सम्फस्न्धत सॊहहता (ऩषृ्ठ ३५ - ३९) को 
ऩरयच्छेद ६.१.१ – ६.१.३ भा बतनएअनुसाय बतूऩूिग कभगचायी विरुर्द् बेदबाि 

                                                       
90 RDO अन्तगगत गनग सक्रकने कामगहरूका रागग RDO खण्ड १०(२); तथा सॊहहता (ऩषृ्ठ ४३) को ऩरयच्छेद ६.७ हेनुगहोस ्

91 RDO खण्ड १०(४) तथा (५) 
92 चाॊग तमॊग क्िान v िेथ (HK)मरमभटेड [२००१] HKC १२९, गबगितत बेदबािफाये भुद्दा जसको परथिरुऩ यास्जनाभा 
गनुगऩयेको गथमो य जसको RDO को कामागन्िमनभा सान्दमबगक भहपि छ। 
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ऩतन गनुग हुॉदैन93 
 

6.3 अिैधातनक जातीम उस्पऩडन 
 

6.3.1 RDO रे तरका कामगहरूराई अिैधातनक ठहयाएको छ: 

 
(1) योजगायदातारे कुनै जागग यका आिेदक अथिा कभगचायी राई जातीम 

आधायभा उस्पऩडन गनुग94; 
 

(2) एकजना कभगचायीरे कुनै जागगयका आिेदक अथिा उसका योजगायदाताका 
अकाग कभगचायीभागथ जातीम आधायभा उस्पऩडन गनुग95; 

 
(3) एकजना भखु्म व्मक्तिरे कुनै कयायका काभदायभागथ जातीम आधायभा 

उस्पऩडन गनुग96; 
 

(4) एकजना कयायका काभदायरे कुनै अकाग कयायका काभदायराई जातीम 
आधायभा उस्पऩडन गनुग97; 

 
(5) कुनै साझदेाय सॊथथाको एकजना साझदेायरे कुनै अकाग साझदेाय अथिा 

साझदेाय फन्न आिेदन हदएका व्मक्तिराई जातीम आधायभा उस्पऩडन गनुग98; 
 

(6) एकजना भखु्म व्मक्तिरे कुनै कमभशन एजेण्टभागथ जातीम आधायभा 
उस्पऩडन गनुग99; 

 

(7) एकजना कमभशन एजेण्टरे सहकभॉ कमभशन एजेण्टराई जातीम आधायभा 
उस्पऩडन गनुग100; 

 
(8) एकजना कभगचायी अथिा जागगयका आिेदकरे आफ्ना योजगायदाताराई 

जातीम आधायभा उस्पऩडन गनुग101; 
 

(9) व्मक्ति A रे व्मक्ति B राई जातीम आधायभा उस्पऩडन गदगछ महद व्मक्ति 
A पमहाॉ फथछ जहाॉ व्मक्ति B राई तेस्रो व्मक्तिद्वाया काभका रागग तनमुि 
गरयएकोछ102, जथत,ै महद एकजना रजभा फास फथनेरे घयभामरकद्वाया 
फास फसेको थथानभा तनमुि गरयएको घयेर ुसहामकभागथ उस्पऩडन गदगछ; 

 

                                                       
93 याह्यस-हाऩगय v रयल्माक्जन गू्रऩ [२००३] IRLR ४८४ 
94 RDO खण्ड २४(१) तथा (२) 
95 RDO खण्ड २४(३) 
96 RDO खण्ड २४(४) 
97 RDO खण्ड २४(५) 
98 RDO खण्ड २४(६), (७) तथा (८) 
99 RDO खण्ड २४(९) 
100 RDO खण्ड २४(१०) 
101 RDO खण्ड २४(११) 
102 RDO खण्ड २४(१२) 
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(10) व्मािसातमक तारीभ प्रदान गनेहरूरे तारीभ मरन चाहने अथिा मरॉदै 
गयेका भातनसहरूराई जातीम आधायभा उस्पऩडन गदगछ103; 

 
(11) योजगाय तनकाम अथिा उनीहरूका कभगचायीहरूरे उनीहरूका सेिा मरन 

चाहने भातनसहरूराई जातीम आधायभा उस्पऩडन गदगछन ्104; 

 
6.3.2 RDO अन्तगगत तरका स्थथततहरूभा जातीम आधायभा उस्पऩडन बएको हुनेछ:- 

 
(1) ततयथकायऩूणग व्मिहाय उस्पऩडन 

 
व्मक्ति A रे व्मक्ति B को जाततको अथिा व्मक्ति B को तनकट आपन्तको 
जाततको आधायभा व्मक्ति B प्रतत ततयथकायऩूणग व्मिहायभा सॊरग्न हुन्छ 
(जसभा एउटा मरझखत मा भौझखक फमानहरू ऩनग सक्छन ्) महद कुनै साभान्म 
सोच याख्न ेव्मक्तिरे व्मक्ति B भागथ नयाम्रो राग्ने, होच्माउने मा डय देखाउने 
कामग बएको अनुभान गनग सक्छ बने105।  गचत्त दखुाउने, होच्माउने मा डय 
देखाउने कामग गने कुनै भनसाम नबएताऩतन उस्पऩडनका रागग उत्तयादातम 
हुनुऩनेछ। 

 
(2) प्रततकूर ऩरयिेश उस्पऩडन 

 
व्मक्ति A थिमॊ िा अन्म भातनसहरूका साथ व्मक्ति B को िा व्मक्ति B 
का आपन्तको जाततको आधायभा केही गदगछ जसरे व्मक्ति B को ऩरयिेशभा 
प्रततकूर असय ऩदगछ106। 

 

6.3.3 जातीम आधायभा हुने उस्पऩडन भान्न सक्रकने व्मिहायका प्रकायहरूफाये कृऩमा 
सॊहहता (ऩषृ्ठ २९) को ऩरयच्छेद ५.३.१४(३) हेनुगहोस।् 
 

6.4 दरुुपसाहन तथा गस्म्बय दरुुपसाहनको अऩयाध 
 

6.4.1 RDO को खण्ड ४५ अनुसाय कुनै व्मक्तिरे कुनैऩतन सािगजतनक गततविगधका 
भाध्मभभा जातीम आधायभा कुनै व्मक्तिहरूका फायेभा गस्म्बय भजाक गनुग, 
घणृा देखाउनु , मा ततयथकाय गनुग अिैधातनक हुनेछ।  मथता सािगजतनक 
गततविगध जातीम आधायभा हुने दरुुपसाहन हुन जान्छ। 
 

6.4.2 जनभानसमसत गरयने कुनऩैतन खारे सॊचाय अथिा भातनसहरूद्वाया देख्न सक्रकने 
प्रकायको व्मिहाय जथत ैफोल्ने, रेख्न,े इशाया अथिा कऩडा रगाउने, गचन्ह, 
झण्डा, प्रततकहरू तथा  ब्माजहरू देखाउने कामगहरू सािगजतनक गततविगधभा 
ऩदगछन ्107। 
 

6.4.3 रक्षऺत जाततका भातनसहरू मा उनीहरूका सम्ऩवत्तको बौततक हातनको धम्की 
देखाउने मा मसो गने उद्देश्मरे गरयएको दरुुपसाहनको पौजदायी अऩयाध 

                                                       
103 RDO खण्ड २५(३) 
104 RDO खण्ड २५(४) 
105 RDO खण्ड ७(१) 
106 RDO खण्ड ७(२) 
107 RDO खण्ड ४५(४) 
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ठहरयनेछ य फढीभा $ १००,००० को जरयभाना मा फढीभा २ िषगको कायािासको 
सजाम हुनेछ108।   मथता अऩयाधराई गस्म्बय दरुुपसाहन बतनन्छ। 
 

6.5 बेदबािभरुक विऻाऩन 
 

RDO को खण्ड ४२ अनुसाय कुनै व्मक्तिद्वाया RDO को बाग ३ अन्तगगतका अिैधातनक 
कामग गने उद्देश्मराई जनाउने मा जनाएको बन्ने साभान्म रुऩभा फुझ्न सक्रकने प्रकायको 
कुनै विऻाऩन प्रकाशन गनुग मा प्रकाशन गनग रगाउनु अिैधातनक हुन्छ।  उदाहायणका 
रागग, कुनै कम्ऩनीद्वाया चीतनमा भरूका भातनसहरू भात्र तनमुि गरयनेछ बन्ने जनाउने 
प्रकायको विऻाऩन प्रकाशन गनुग अिैधातनक हुन्छ। 

 
6.6 बेदबािको रागग तनदेशन तथा दफाि 

 
RDO को खण्ड ४३ अनुसाय महद व्मक्ति A को व्मक्ति B भागथ अगधकाय यहेको बएभा 
अथिा महद साभान्मतमा व्मक्ति A को इच्छाअनुसाय व्मक्ति B चल्ने बए व्मक्ति A रे 
व्मक्ति B राई RDO अन्तगगत अिैधातनक कामग (जथतै कुनै तेस्रो व्मक्तिराई जातीम 
आधायभा बेदबाि मा उस्पऩडन गनुग) गयाउन खोज्नु अिैधातनक हुन्छ।  RDO को खण्ड 
४४ अनुसाय व्मक्ति A रे व्मक्ति B राई कुनै पाइदा हदएय अथिा धम्की हदएय RDO 
अन्तगगतका कुन ैअिैधातनक कामग गनग उक्साउनु मा मसो गने प्रमास गनुग अिैधातनक 
हुन्छ। 
 
उदाहयण १६ : 
कभगचायी व्मिथथाऩकरे प्रिन्ध तनदेशकको तनदेशन हरू ऩारना गनुगऩदगछ।  प्रिन्ध 
तनदेशकरे ककेमशमन उभेदिायहरूराई भात्र भहा प्रिन्धकका ऩदभा याखु्न बनेय कभगचायी 
व्मिथथाऩकराई अह्राउनु हुॉदैन। 
 

6.7 RDO अन्तगगत गनग सक्रकने कामगहरू 
 

6.7.1 िाथतविक व्मिसातमक मोग्मता (GOQ) 
 

RDO को खण्ड ११ भा बतनएअनुसाय GOQ राग ुहुने बएभा, जाततका आधायभा 
योजगाय हदन अथिीकाय ऩतन गनग सक्रकनेछ (सॊहहता (ऩषृ्ठ २१) को भागथका 
ऩरयच्छेद ५.३.३ हेनुगहोस)्। महद योजगायदातारे GOQ राग ुहुन्छ बनेय दािी 
गयेभा योजगायदाता थिमॊरे मसको प्रभाण हदनुऩदगछ तथा अदारतरे ऩतन मस 
विषमभा कडाइका साथ हेदगछ। 

 
6.7.2 हॊगकॊ ग फाहहय प्रमोकका रागग सीऩभरुक तारीभ 

 
RDO को खण्ड १२ अनुसाय योजगायदातारे कुनै हॊगकॊ गभा (तय जो 
साभान्मतमा हॊगकॊ गभा फथने होइन) तनमुि व्मक्तिका पाइदाका रागग उसराई 
ऩूणग रुऩभा हॊगकॊ ग फाहहय काभभा रगाउन आिश्मक ऩने सीऩका रागग तारीभ 
प्रदान गने उद्देश्मरे गयेको कामगभा RDO को खण्ड १० (RDO अन्तगगत 

योजगायभा हुने बेदबाि अिैधातनक ठहयाउने प्रािधान) राग ुहुनेछैन। 

 
6.7.3 विशेष सीऩ, ऻान अथिा अनुबि 

                                                       
108 RDO खण्ड ४६ 
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(1) RDO को खण्ड १३ अनुसाय योजगायदातारे काभका रागग हॊगकॊ गभा सस्जर ै

प्राप्त नहुने खारको  सीऩ, ऻान य अनुबिको  आिश्मकता ऩने हुनारे 
हॊगकॊ गभा काभ गनगका रागग कुनै हॊगकॊ ग फाहहयफाट तनमुि गरयएको मा 
सरुिा गरयएको व्मक्तिका पाइदाका रागग गयेको कामगभा RDO को खण्ड 
१० (RDO अन्तगगत योजगायभा हुने बेदबाि अिैधातनक ठहयाउने प्रािधान) 
राग ुहुनेछैन।  मथता सीऩ, ऻान य अनुबिहरू हॊगकॊ गभा सस्जर ैप्राप्त 
हुने मा नहुने बनेय विचाय गनगका रागग आिश्मक सान्दमबगक तथ्महरूभा 
हॊगकॊ गभा तनमुक्ति गनग चाहहने सभम य प्रततक्रिमाहरू, अन्म तुरनापभक 
जागगयका रागग तनमुक्ति गनग चाहहने सभम य प्रततक्रिमा हरू, योजगाय 
तनकामफाट जानकायीहरू, तथा श्रभ फजायफाये अन्म साभान्म सचूनाहरू 
ऩदगछन।् 
 

(2) गरयएको कामग सम्फस्न्धत सीऩ, ऻान य हॊगकॊ ग फाहहयका अनुबिहरू प्राप्त 
व्मक्तिराई प्रदान गरयएको योजगायका विद्यभान शतगअनुसाय मथोगचत 
हुनुऩनेछ।  महद तुरनापभक हहसाफभा योजगायका विद्यभान शतगअनुसाय 
बएभा, गरयएको कामग मथोगचत हुनेछ। 

 
(3) कुनै व्मक्तिको तनमुक्तिको नविकयण गरयएका फेरा अथिा उस राई 

कम्ऩनीको सोहह सभहूमबत्र फढुिा मा सरुिा गरयएका फेराभा ऩतन ,  
गरयएको कामग मथोगचत हुजजेरसम्भ, RDO को खण्ड १३ राग ुहुन्छ।   

 
 

(4) उि व्मक्तिमसत हॊगकॊ गभा सस्जर ै प्राप्त नहुने सीऩ, ऻान य अनुबिहरू 
िाथतिभ ैहुनुऩदगछ। 

 
6.7.4  थथानीम तथा विदेशी काभदायका योजगायका विद्यभान शतगहरू 

 
(1) RDO को खण्ड १४ अनुसाय RDO अनुसगूच २ भा तनहदगष्ट योजगायका 

कभगचायीहरूका रागग, RDO को खण्ड १० (RDO अन्तगगत योजगायभा हुने 

बेदबाि अिैधातनक ठहयाउने प्रािधान) मी विमबन्न व्मिहायहरूभा राग ु
हुॉदैन:- 
 
(a) योजगायको थथानीम शतगअनुसाय काभ गने कभगचायी य योजगायको 

िैदेमशक शतगअनुसाय काभ गने अकाग कभगचायीभाझ; 
 

(b) योजगायको विदेशी काभदायका शतगअनुसाय काभ गने एउटा याष्ड मा 
थथानका नागरयकता मा यावष्डमता हुने एकजना कभगचायी य योजगायको 
विदेशी काभदायका शतगअनुसाय काभ गने अकाग याष्ड मा थथानका 
नागरयकता मा यावष्डमता हुने अकाग कभगचायीभाझ। 

 
(2) RDO अनुसगूच २ भा तनहदगष्ट योजगायका कभगचायीहरू बनेका RDO अनुसगूच 

२ को खण्ड १ देझख ६ मबत्र ऩने (न्मातमक अगधकायी, ICAC अगधकायी, अन्म 
सयकायी अगधकायी तथा तनहदगष्ट अॊगे्रस्ज मशऺक हरू) हुन।्  विस्स्त्रत 
विियणका रागग कृऩमा RDO भा हेनुगहोस ्
 

(3) RDO अनुसगूच २ को खण्ड ११ अनुसाय:- 
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(a) न्मातमक अगधकायी, ICAC अगधकायी तथा अन्म सयकायी अगधकायीका 
रागग, 
 
(i) योजगायको थथानीम शतग बन्नारे सभम सभमभा मी 

अगधकायीहरूको तनमुक्ति तथा योजगायभा राग ुहुने मथता 
तनमभािमर, प्रशासतनक ऐन, ऩरयऩत्र मा ऻाऩनऩत्रको ऩरयबाषा 
अन्तगगतका सेिाको थथानीम शतग तथा तनमभहरू फुझझन्छ; 
 

(ii) योजगायको विदेशी काभदायको शतग बन्नारे सभम सभमभा मी 
अगधकायीहरूको तनमुक्ति तथा योजगायभा रागु हुने मथता 
तनमभािमर, प्रशासतनक ऐन, ऩरयऩत्र मा ऻाऩनऩत्रको ऩरयबाषा 
अन्तगगतका सेिाको विदेशी काभदायको शतग तथा तनमभहरू 
फुझझन्छ। 

 
(b) सयकायी अगधकायी फाहेक कुनैऩतन अन्म कभगचायीका रागग, 
 

(i) योजगायको थथानीम शतग बन्नारे ह ॊगक ॊगका थथामी फामसन्दा 
बएका व्मक्तिको सभम सभमभा कुनै योजगायभा रागु हुने सेिाको 
शतग तथा तनमभहरू फुझझन्छ; 

 
(ii) विदेशी काभदायको शतग बन्नारे कुनै प्राथमभक तौयभा हॊगक ॊगका 

थथामी फामसन्दा नबएका व्मक्तिको योजगायभा सभम सभमभा 
राग ुहुने सेिाको िैदेमशक शतग तथा तनमभहरू फुझझन्छ। 

 

(4) RDO अनुसगूच २ भा तनहदगष्ट योजगायका कभगचायीहरू आफ्ना फढुिा, सेिा 
विथताय, अथिा नविकयण अथिा सभातप्तऩतछ ऩुनिगहारी भा ऩतन 
सोहहअनुसाय यहनेछन।् 

  
6.7.5 सकायापभक कामग 

 
RDO को खण्ड ४९, ५१ तथा ५२ अनुसाय विगतभा वऩछक्तडएका जातीम 
सभहूहरूराई सहामता प्रदान गनगका रागग सकायापभक कामग गनग सक्रकनेछ 
(सॊहहता (ऩषृ्ठ ३४) को ऩरयच्छेद ५.३.१८ हेनुगहोस)्। सकायापभक कामगका 
उदाहायणहरूभा तनमुक्ति, फढुिा, सरुिा, बाषा कऺा, ऩथ प्रदशगन मोजना, तथा 
व्मिथथाऩन सीऩ तारीभ मा अन्म तारीभ कऺाहरू ऩदगछन।् 
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7 बेदबाि तथा उस्पऩडन बएको खण्डभा 

7.1 RDO अन्तगगत कानूनी सॊयऺण 
 
7.1.1 RDO अन्तगगत जातीम आधायभा हुने बेदबाि तथा उस्पऩडनफाट भिु रुऩभा काभ 

गने कभगचायी तथा काभदायहरूको (जागगयका आिेदकहरू रगामत) अगधकायको 
कानूनअनुसाय सॊयऺण प्रदान गरयन्छ।  आपुभागथ जातीम आधायभा बेदबाि 
मा उस्पऩडन गरयएका सभमभा उनीहरूरे कुनै हानी अथिा ऺततको सभाधानका 
रागग स्जल्रा अदारतभा सािगजनीक कायफाही गनग सक्नेछन ्109।  बेदबाि मा 
उस्पऩडन गरयएऩतछको २४ भहहनामबत्र कानूनी प्रक्रिमाहरू चराइनुऩनेछ110। 
 

7.1.2 बेदबाि मा उस्पऩडनका भदु्दा हरूका सभाधान  गदाग कानूनी प्रक्रिमा 
अऩनाउनुबन्दा ऩहहरा आफ्ना उजयुी प्रक्रिमाहरूको प्रमोगद्वाया आन्तरयक रुऩभा 
औऩचारयक मा अनौऩचारयक तरयकाभा सलु्झाउनका रागग योजगायदाताहरूराई 
तथा काभदायहरूराई प्रोपसाहन गरयन्छ।   कानूनी प्रक्रिमा अऩनाउनुबन्दा 
ऩहहरा कानूनी सल्राह मरन मा कानूनी सहामता विबागभा कानूनी सहामताका 
रागग आिेदन हदन कभगचायीहरूराई प्रोपसाहन गरयन्छ।   
 

7.1.3 कानूनी प्रक्रिमा अऩनाउने विकल्ऩका रुऩभा कभगचायी तथा काभदायहरूरे 
(जागगयका आिेदकहरू रगामत) छानफीन तथा सरुहका रागग EOC भा उजयुी 
दताग गनग सक्नेछन ्111।  बेदबाि मा उस्पऩडन गरयएऩतछको १२ भहहनामबत्र 
उजयुी दताग गरयनुऩनेछ। 

 
7.2 EOC द्वाया उजयुीभागथ कायफाही 

 
7.2.1 EOC भा उजयुी दताग गरयएऩतछ, EOC रे उजयुीभागथ छानबफन गनेछ।  EOC 

तथा ऩऺहरूका रागग उि छानफीन भदु्दाराई थऩष्ट ऩानगभा सहामता ऩुय ्गमाउने 
एउटा अभ्मास हो जसरे गदाग सरुहका आधायभा सभथमाको सभाधान गनग सहज 
हुनेछ।  
 

7.2.2 उजयुीका सफै ऩ हऺरू (ऩऺ, विऩऺ तथा साऺीहरू)रे छानफीनका सभमभा सफै 
सान्दमबगक तथा उऩमुि जानकायीहरू उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 

 
7.2.3 RDO को खण्ड ७८(४) अनुसाय, महद उजयुी दखु् हदने, व्मथगको तथा खयाफ 

भनसामरे गरयएको अथ िा तथ्म विहहन बएको ठानेभा  EOC रे छानबफन 
नचराउन अथिा छानबफनराई फन्द गनग सक्छ।  उजयुीहरू RDO अन्तगगत 
अिैधातनक नबएका अथिा मथतो कामग बएको १२ भहहनाबन्दा फढी विततसकेको 
अथिा ऩीक्तडत व्मक्तिरे छानबफन चराउन मा जायी याख्न नचाहेको स्थथततहरू 
भा ऩतन EOC रे छानबफन नचराउन अथिा छानबफनराई फन्द गनग सक्छ। 

 
7.2.4 महद ऩतछफाट कानूनी प्रक्रिमा फढाइएभा जाॉचका अिगधभा उऩरब्ध गयाइएका 

जानकायीहरू अदारत सभऺ प्रभाणथिरुऩ ऩेस गनग सक्रकनेछ। 
 

                                                       
109 RDO खण्ड ७० 
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7.2.5 छानबफनका अिगधभा EOC रे एउटा थितॊत्र तथा तनष्ऩऺ बमूभका तनिागह गदगछ।  
महद छानबफन चराईएभा तथा फन्द नगरयएभा EOC रे ऩऺहरूराई सरुहको 
प्रक्रिमाद्वाया उनीहरूका वििाद सभाधान गनग भद्दत गनेछ।   

 
7.2.6 उजयुी प्रक्रिमाको प्राथमभक उद्देश्म बने सरुहद्वाया सभाधान गनुग हो, EOC रे 

प्रक्रिमाको कुनैऩतन चयणभा ऩऺहरूभाझ मसको सम्बािनाफाये हेनग सक्नेछ।    
विस्स्त्रत अनुसन्धान हुनुबन्दा ऩूिग उजयुी दताग बएको तुयन्तै ऩतछ कुनै ऩतन 
प्रायस्म्बक चयणभा मो हुनसक्नेछ ।   महद ऩऺ हरू प्रायस्म्बक चयणभा 
सभाधानभा ऩुग्न असभथग बएभा विस्स्त्रत अनुसन्धान जायी यहनेछ।  

 
7.2.7 महद EOC रे छानबफन फन्द नगयेभा, मो औऩचारयक रुऩभा सरुह प्रक्रिमातपग  

फढ्नेछ।  सरुह प्रक्रिमाभा उनीहरूको वििादराई सभाधान गनग कथतो प्रकायरे 
सहभतत ल्माउने बन्ने तनणग म ऩऺहरूरे गनुगऩदगछ।   भेरमभराऩ प्रक्रिमाका 
िभभा ऩऺद्वाया गरयएको तथा बतनएको प्रपमेक कुया वििादमसत सम्फस्न्धत 
पमसउप्रान्तको कानूनी प्रक्रिमाभा ऩऺहरूको इच्छाविऩरयत ऩेस हुन सक्देन।  

 
7.2.8 महद ऩऺहरू सभाधानभा ऩुग्न सपर बएभा, साभान्मतमा एउटा सम्झौताभा 

दथतखत गरयने जनु कानूनी रुऩभा फाध्म हुनेछ।   ऩऺहरूको सम्झौताभा 
आधारयत सभाधानका शतगहरूभा, आगथगक ऺततऩूतॉ, नीतत तथा व्मिहायहरूभा 
हेयपेय, ऩूनिगहारी तथा ऺभामाचनाहरू ऩदगछन।् 

 
7.2.9 उजयुी प्रक्रिमाभा EOC द्वाया विताइएको सभमराई कानूनी प्रक्रिमा अऩनाउनु ऩने 

२४ भहहनाको सभमािगधमबत्र गणना गरयनेछैन 112 ।  अको शब्दभा उि 
सभमािगधभा उजयुी प्रक्रिमाभा EOC द्वाया विताइएको सभम थऩ गरयनेछ।   

 
7.2.10 EOC को उजयुी प्रक्रिमारे बेदबाि तथा उस्पऩडनका भदु्दाहरूका सभाधानभा 

कानूनी प्रक्रिमाको िैकस्ल्ऩक उऩाम प्रदान गदगछ ।  गोऩतनमता मस प्रक्रिमाको 
एउटा रऺण हो।  मो विकल्ऩ कभ औऩचारयक, सथतो तथा कानूनी प्रक्रिमाका 
तुरनाभा मी भदु्दाहरूको सभाधानका रागग चाॉडो तरयका हुन सक्छ , तय मो 
ऩऺहरूको सहमोगभा बय ऩदगछ तथा दिुै ऩऺहरू सहभत बएभा भात्र एउटा 
तनष्कषगभा ऩुग्न सक्नेछ।  महद ऩतछ कानूनी प्रक्रिमा फढाइएभा, छानफीन गने 
िभभा प्राप्त सचूना हरू ऩऺहरूराई उनीहरूका अिथथाको भलु्माॊकन गनग 
सहामता गनग अदारत सभऺ प्रभाणथिरुऩ ऩेस गनग सक्रकनेछ।  EOC को उजयुी 
प्रक्रिमाफाये थऩ जानकायीका रागग कृऩमा EOC द्वाया तमाय तनहदगष्ट प्रकाशन 
हेनुगहोस।्  

 
7.3 EOC द्वाया कानूनी सहामता 

 
7.3.1 EOC भा उजयुी दताग बएभा तय उजयुीफाये कुनै सभाधानभा ऩुग्न नसक्रकएभा,  

ऩीक्तडतरे कानूनी प्रक्रिमा चाल्नका रागग EOC फाट सहामताका रागग आिेदन 
गनग सक्नेछ। 
 

7.3.2 EOC रे कानूनी सहामताका सफै आिेदनभागथ विचाय गनेछ।  हयेक आिेदनका 
हकभा सहामता उऩरब्ध गने नगने फाये तनणगम गदाग EOC रे विविध प्रकायका 
आधायहरू खास गयी भदु्दारे कुनै मसर्द्ान्तभागथ प्रश्न उठाउने हो होइन, भदु्दाको 
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जहटरता तथा प्रभाणहरूको सशिता तथा भदु्दा कुनै व्माऩक सभथमाफाये हो 
होइन अथिा EOC को यणनैततक उद्देश्महरू को रेखाजोखा गनेछ।  

 
7.3.3 EOC द्वाया कानूनी सहामता प्रदान गरयएभा, मसभा कानूनी सल्राह, EOC का 

िकीरहरू अथिा फाहहयका िकीरहरूद्वाया भदु्दाको प्रतततनगधपिहरू ऩनग सक्दछन।्  

EOC को कानूनी सहामताफाये थऩ जानकायीका रागग कृऩमा EOC द्वाया तमाय 
ऩारयएको प्रकाशन हेनुगहोस।्   महद EOC द्वाया कानूनी सहामता प्रदान नगरयएभा, 
उजयुीकतागरे आपै स्जल्रा अदारतभा कानूनी प्रक्रिमा फढाउन सक्नेछन ्तथा 
मसका रागग उनीहरूरे कानूनी सल्राह मरन सक्ने अथिा कानूनी सहामता 
विबागफाट कानूनी सहामताका रागग आिेदन हदन सक्नेछन।् 

 
7.4 EOC को अन्म काभहरू 

 
7.4.1 EOC कानूनद्वाया तनमभगत एउटा िैधातनक तनकाम हो।  भागथ िणगन गरयएको 

उजयुी प्रक्रिमा तथा कानूनी सहामता कामगबन्दा फाहेक मसका RDO रगामतका 
विमबन्न गयै बेदबाि कानून अन्तगगत अगधकाय तथा काभहरू छन।्   RDO 
अन्तगगत EOC का अन्म अगधकाय तथा काभहरूभा मी ऩदगछन:्- 
 
(1) सफै प्रकायको जातीम बेदबाि, उस्पऩडन तथा दरुुपसाहनको अन्पम गने तपग  

काभ गने;  
 

(2) विमबन्न जातीम सभहूका भातनसहरूभाझ अिसयको सभानताको प्रिर्द्गन 
गने; 

 

(3) RDO अन्तगगत आयोवऩत अिैधातनक कामगको सरुहद्वाया सभाधानको रागग 
प्रोपसाहन गने;  

 
(4) सािगजतनक हहतभा औऩचारयक अनुसन्धानको ऩहर गने; 

 
(5) बेदबािको अन्पम तथा जातीम सौहादगताको प्रिर्द्गनका रागग कामगप्रणारी 

सॊहहता जायी गने; 
 

(6) राग ुगने सचूना जायी गयेय तथा बेदबािभरुक अभ्मासहरू तथा केहह अन्म 
अिैधातनक कामगहरूका सन्दबगभा प्रक्रिमाहरू चराएय RDO राई राग ुगने; 

 
(7) RDO को कामगको ऩुनयािरोकन गने तथा सधुायका रागग प्रथतािना हरू 

फनाउने। 
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जातीम सभानताभागथ नभुना नीतत 

 
1. ऩरयचम 

 

1.1 [सॊथथाको नाभ ] विमबन्न भातनसहरूका दऺता , सीऩ, अनुबि, साॊथकृततक 
धायणाहरूको बयऩूय प्रमोग गने तथा उनीहरूराई सम्भान तथा कदय गने तथा 
जात, िणग, कुर, यावष्डमता अथिा जातीम भरू जनुसकैु बएताऩतन उनीहरूरे 
आफ्नो ऩुणग ऺभता प्रमोग गनग सक्ने प्रकायको सॊथथा फनाउनका रागग प्रततिर्द् 
छ।   
 

1.2 [सॊथथाको नाभ] रे जाततबेद अध्मादेशको ऩारना गने तथा अध्मादेश अन्तगगत 
सभान अिसय आमो गद्वाया जायी गरयएको कामगप्रणारी सॊहहताभा हदइएको 
सझुािहरूको ऩारना गनेछ। 

 
2 उद्देश्महरू 

 
2.1 मस नीततको उद्देश्म तनम्न कुयाहरू सतुनस्ित ऩानुग हो् 

 
(1) जातत, िणग, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भरूका आधायभा कसभैागथ ऩतन 

कभ अनुकूर व्मिहाय गरयनेछैन; 
 

(2) गैय जातीम आधायभा मथोगचत ठहयाउन नसक्रकने आिश्मकता अथिा 
शतगहरूका कायणफाट कुनैऩतन जातीम सभहूका कसरेै ऩतन नोक्सानी बोग्नु 
ऩनेछैन;  

 
(3) तनमुक्ति, तारीभ तथा िवृत्त विकासका अिसय जनुसकैु जातत, िणग, कुर, 

यावष्डमता तथा जातीम भरूका बएऩतन सफ ैमोग्म भातनसहरूभा सभान 
रुऩभा उऩरब्ध हुनेछ;  

 
(4) प्रपमेकराई आदय तथा सम्भानका साथ व्मिहाय गरयने तथा कसरैाई ऩतन 

कुनैऩतन ततयथकायऩूणग व्मिहाय गरयनेछैन अथिा जातत, िणग, कुर, यावष्डमता 
तथा जातीम भरूका आधायभा हुने कुन ैप्रततकुर मा बमऩुणग िाताियणभा 
प्रिेश गयाइने छैन; 

 
(5) जातत, िणग, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भरू जनुसकैु बएऩतन उजयुी प्रक्रिमा 

राई उगचत तियभा सॊचारन गरयन्छ; तथा सभथमा फताउने मा उजयुी गने 
अथिा जातत, िणग, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भरूका आधायभा बएको 
बेदबाि मा उस्पऩडनभागथ कायफाही गने कसकैा विरुर्द् ऩतन कुनै प्रततसोध 
मरइने छैन। 

 
3 कामागन्िमन 

 

3.1 [सॊथथाको नाभ] को रागग मो नीतत एउटा प्राथमभकताको विषम हुनेछ; 
 

3.2 [ऩद] को मस नीततफाये सम्ऩूणग स्जम्भेिारय यहनेछ तथा मस नीततको दैतनक 
सॊचारनका रागग [ऩद(महद मबन्दै बएभा)] स्जम्भेिाय यहनेछन।् 
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3.3 सफै काभदाय तथा जागगयका आिेदकहरूभा नीततफाये जानकारय गयाइनेछ; 
 

3.4 नीतत तथा मसको कामागन्िमनफाये काभदायहरूमसत सल्राह मरइनेछ; 
 

3.5 नीततफाये तथा उनीहरूको अगधकाय तथा स्जम्भेिायी का सम्फन्धभा  
काभदायहरूराई तारीभ हदइनेछ; 

 
3.6 योजगाय, फढुिा, सरुिा तथा तारीभका अिसयफाये िहृत रुऩभा आन्तरयक तथा 

फाह्य रुऩभा विऻाऩन गरयनेछ तथा जनुसकैु जातत, िणग, कुर, यावष्डमता तथा 
जातीम भरूका बएऩतन सम्ऩूणग आिेदकहरूको थिागत गरयनेछ; 

 
3.7 छनौटका आधाय तथा कामग सम्ऩादन भलु्माॊकनहरू ऩुणगतमा जागगय अथिा 

तारीभका अिसयहरूमसत सम्फस्न्धत हुनेछन;् 
 

3.8 मस नीततको प्रबािकायीताको तनममभत रुऩभा अनुगभन गरयनेछ।  नीततको 
प्रबािकायीताको अनुगभन गनग काभदाय तथा योजगाय , फढुिा, सरुिा, तथा 
तारीभका आिेदकहरूका जातत तथा जातीम भरूका ऩतछल्रा विियण हरू 
सॊकरन तथा विश्लषण गरयनेछ।   गनुासो, उजयुी प्रक्रिमा, कामग सम्ऩादन 
भलु्माॊकन तथा सेिाफाट सभातप्तको ऩतन जातीम सभहू अनुसाय अनुगभन 
गरयनेछ।   सचूनाहरूराई अपमन्त कडा गोऩतनमताका साथ याझखनेछ तथा 
सभानताको प्रिर्द्गन गनग तथा बेदबािराई योकथाभ गनगका रागग भात्र प्रमोग 
गरयनेछ; 

 
3.9 अनुगभन नततजाका आधायभा आिश्मकता तथा शतग हरूको ऩुनयािरोकन 

गरयनेछ; 
 

3.10 जाततका आधायभा हुने उस्पऩडन 
 

(1) प्रपमेक काभदायहरूप्रतत आदय तथा सम्भानका साथ व्मिहाय गरयनेछ  सफै 
काभदायहरूराई, दवु्मगिहाय तथा अऩभानफाट भिु  यहेय हयेक व्मक्तिरे 
एकाअकागराई सम्भान तथा नम्रतासाथ व्मिहाय गने खारको ऩरयिेषभा 
काभ गने अगधकाय यहन्छ। 
 

(2) जातत, िणग, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भरूका आधायभा हुने उस्पऩडन 
थिीकायमोग्म हुनेछैन।  काभदायहरूरे उस्पऩडनभा बाग मरनु मा मसका 
विषमभा कुयाकातन गनुग ,  प्रोपसाहन गनुग मा सभथगन गनुग  हुॉदैन।  
कसरैाई ऩतन कुनैऩतन ततयथकायऩूणग व्मिहाय गरयनेछैन अथिा जातत, िणग, 
कुर, यावष्डमता तथा जातीम भरूका आधायभा हुने कुनै प्रततकुर मा बमऩुणग 
िाताियणभा प्रिेश गयाइने छैन।  काभदायहरू उस्पऩडनका मशकाय बएका 
आफ्ना सहकभॉ हरूप्रतत सहमोगग हुनुऩदगछ।  अिाॊतछत व्मिहायका 
उदाहायणहरूभा मी ऩदगछन ्

 
(a) जातीम रुऩभा होच्माउने िचन अथिा अऩभानहरू; जथत,ै कुनै विशेष 

जातीम सभहूका भातनसहरूराई खायाफ मा अशीष्ट राग्न सक्ने प्रकायरे 
नाभ फोराउने कामगफाट फच्नुऩनेछ;  
 

(b) कुनै विशेष जातीम सभहूका भातनसहरूराई खयाफ राग्न सक्ने मबते्त 
रेखन मा नाया मा अन्म िथतहुरूको प्रदशगन; 
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(c) जातीम चुटक्रकरा, झखसी, भजाक अथिा छेडखानहरू; 

 
(d) केहह विशेष जातीम सभहूका भातनसहरू बएका कायणरे उनीहरूमसत 

िातगचत गदाग होच्माउने मा नयाम्रो राग्ने रिजको प्रमोग गनुग; 
 

(e)  केहह विशेष जातीम सभहूका भातनसहरू बएका कायणरे उनीहरूराई  
हेरा गनुग; 

 
(f) जातत, िणग, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भरूका आधायभा  

भातनसहरूभागथ अपमागधक कामगबाय मा अव्मािहारयक सम्ऩादन रऺ 
थो्न;ु 

 
(g) विशेष जातीम सभहूफाट भात्र भातनसहरूराई अनािश्मक रुऩभा दखु 

हदइयहन;ु 
 

3.11 जातत, िणग, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भरूका आधायभा हुने बेदबाि मा 
उस्पऩडनफाये  उजयुीराई गस्म्बय रुऩभा मरइनेछ तथा प्रबािकायी ढॊगभा तुयन्तै 
कायफाही गरयनेछ तथा मसका परथिरुऩ फखागथत रगामतका अनुशासनापभक 
कायफाही ऩतन चराइन सक्रकनेछ। 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Raymond TANG 
सबाऩतत 

 सभान अिसय आमोग 
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