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  پيش لفظ

  
 سے مکمل طور پر زير عمل آ چکے 2009 جوالئی 10ضابطٔہ عمل برائے روزگار  نسلی امتياز کا قانون اور اس کا

اس ميں  کو  تا کہ ہمارے معاشرے پيدا ہوا ہے اور ساته ہی ايک نيا چيلنجاس سے ہانگ کانگ ميں ايک نيا موقع ہيں۔

  بہتر اور منصفانہ بنايا جا سکے۔ کے لئے نسلی خصوصيات سے قطع نظر ے ہر فردرہنے وال

  

نسلی امتياز کا قانون روزگار سے  يہ ضابطٔہ عمل وضاحت کرتا ہے کہ  اہم پہلو روزگار ہے۔ايکہماری زندگی کا 

تيار کر قانون کے تحت ے مساوی مواقع نے  اس کو کميشن برائ کيسے حفاظت کرتا ہے۔ں لوگوں کیالت ميممتعلقہ معا

  کے جاری کيا ہے۔

  

 کے  1997 اور کے قانون کے جنسی امتياز کے قانون اور معذوری کی بنا پر امتياز1996 نسلی امتياز کا قانون

 ہ ہے۔حص کا چوتهامجموعی قوانين  امتياز خالِفہانگ کانگ ميں نافذ خاندانی حيثيت کی بنا پر امتيازی قانون کے بعد 

مماثل ہيں، تاہم اس  ديگر قوانين سے ان  خالفکے  نسلی امتيازپر ز کے قانون کی شرائط عام طور ااگرچہ نسلی امتي

 نافذ کيا  خصوصی طور پرہانگ کانگ کے لئے منفرد نسلی مسائل سے نپٹنے کے لئےميں کئی شرائط ايسی ہيں جنہيں 

   گيا ہے۔

  

 اس کا مقصد يہ ہے کہ قانون کی وضاحت کی شورے کے بعد تيار کيا گيا ہے۔ضابطہ عمل کو عوامی شرکاء کے ساته م

 پر نسلی مساوات کے فروغ کے طريقوں کے ضمن کام کی جگہکی تعميل اور  معامالت سے متعلقہروزگار جائے اور 

  ئے۔جا عملی رہنمائی مہيا کی ںمي

  

  اميد ہے يہ ضابطٔہ عمل آپ کے لئے سود مند ہوگا۔ہميں 

  

  

 

 

 

  

  يشن برائے مساوی مواقعکم
 2009جوالئی 
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     تعارف1
  

  نسلی امتياز کا قانون   1.1
    
    بنياد  ميں نافذ کيا گيا تها۔ اس کے بنيادی مقاصد ميں نسل کی2008 (RDO)نسلی امتياز کا قانون   1.1.1    

امتياز، ہراس زدگی اور ستم زدگی کو غير قانونی بنانا شامل ہيں؛ اور کميشن برائے مساوی  پر

 نيز مختلف نسلوں کے ،امتياز، ہراس زدگی اور ستم زدگی کو ختم کرنے کو ايسے(EOC)مواقع 

  1کے درميان مساوات اور ہم آہنگی کے فروغ کا کام سونپنا ہے۔ لوگوں

  

    1.1.2  RDO  روزگار کے ميدان ميں نسل کی بنياد پر امتياز اور ہراس زدگی سے نپٹتا ہے3جزو کا ،   

، اور يہ ايسے امتياز اور 2جس ميں روزگار نيز دوسرے پيشہ ورانہ تعلقات اور معامالت شامل ہيں

 امتيازی تشہير اور ديگر غير قانونی اعمال 5 کا جزو RDOزدگی کو غير قانونی بناتا ہے۔ ہراس 

   ہے۔علق رکهتات سے

  

  ضابطے کا مقصد   1.2

      

   کی پيروی ميں جاری کيا گيا ہے تا کہ63 کے سيکشن EOCکو ) ضابطے(اس ضابطٔہ عمل   1.2.1    

      روزگار کے ميدان ميں، نسل کی بنياد پر امتياز اور ہراس زدگی اور ديگر غير قانونی اعمال کو         

  کو فروغ دينے کے لئے عملی رينمائی مہيا کی جائے۔ اسروکنے اور نسلی مساوات اور ہم آہنگی         

  ضابطے کا مقصد آجروں، مالزمين اور ديگر متعلقہ فريقوں کو کام کی جگہ پر اچهے طور طريقے         

   کے تحت اپنے حقوقRDOاپنا کر نسلی مساوات اور ہم آہنگی کو فروغ دينے کی ترغيب دينا  اور 

   کی مدد کرنا ہے، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے حقوق کا احتراماور ذمہ داريوں کو سمجهنے ميں ان

  کريں اور ان کی خالف ورزی کرنے سے باز رہيں۔ يہ ضابطہ مالزمين اور کارکنوں کو نسل کی

 پر کارروائی کرنے کے طريقے کے بارے ميں کی زد ميں آنے بنياد پر امتياز اور ہراس زدگی کا 

                                                                          جاننے ميں مدد بهی کرتا ہے۔ 

 

  

_____________________________          
  602)سرخی ( کا طويل عنوان RDOديکهيں  1 
    3ديکهيں ضابطے کا باب  2 
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   اس کو مجموعی ے۔ اور اس سے مشروط طور پر پڑهنا چاہئ ميں کی روشنیRDOضابطے کو   1.2.2   

  طور پر اور نسلی مساوات کو فروغ دينے کے جذبے کے ساته پڑهنا چاہئے۔ اس کو تنگ نظری يا       

  کے انداز ميں نہيں ديکهنا چاہئے۔       

  

 ضابطے کی حيثيت اور اطالق   1.3

  

  طہيہ ضابطہ ايک قانونی ضابطہ ہے جس کو قانونی کونسل کے سامنے پيش کيا گيا ہے۔ ضاب  1.3.1   

  اس کومالزمت کے اچهے طور طريقوں اور طريقہ ہائے کار کے لئے سفارشات فراہم کرتا ہے۔        

  کام کی جگہ پر نسلی مساوات اور ہم آہنگی کو فروغ دينے کے لئے استعمال کرنا چاہئے۔ مالزمت       

  هی کام کی جگہ کے عالوہ بکے اچهے طور طريقوں اور طريقہ ہائے کار پر عمل کرنے سے       

   مثًال، جہاں پر مالزمت کا تعلقنسلی مساوات اور ہم آہنگی کو فروغ دينے کا فائدہ حاصل ہوگا۔       

  تعليم اور ديگر سہوليات اور خدمات کی فراہمی سے ہو، کام کی جگہ پر نسلی مساوات کے فروغ       

   فراہمزدگی کے بغيرسے يہ يقينی بنانے ميں مدد بهی ملے گی کہ يہ خدمات نسلی امتياز يا ہراس        

   اگرچہ يہ ضابطہ قانون نہيں ہے، تاہم اس کو شہادت کے طور پر استعمال کيا جاکی جاتی ہيں۔       

  کارروائيوں کے دوران اٹهنے والے سوال کا جواب  کے تحت کی جانی والیRDO سکتا ہے اور       

 مثًال، اگر کسی۔3طے کرنے کے لئے عدالت ضابطے کے متعلقہ حصوں کو پيش نظر رکهے گی       

   معقول قابل عمل اقدامات کرنے کے لئے امتياز يا ہراس زدگی سے پرہيز کی خاطرآجر نے     

  يہ بات يہ دکهانے کے لئے آجر کی مدد کر سکتی ہے کہ ضابطے کی سفارشات پر عمل کيا ہو، تو     

   قانون کی پابندی کی ہے۔اس نے        

  

   1.3.2   RDOاطالق کی مطابقت ميں، نجی اور سرکاری شعبوں دونوں ميں کے مالزمت کے ميدان ميں   

  مالزمت کے تعلقات پر ضابطے کا اطالق ہوتا ہے، تا وقتيکہ مالزمت اپنا کام کلی يا مرکزی طور       

   اس کا اطالق دوسرے پيشہ ورانہ تعلقات اور کام سے متعلقہ۔4پر ہانگ کانگ سے باہر نہ کرے       

   معاہداتی کارکن، کميشن ايجنٹ، شراکت دارياں، پيشہ ورانہ تربيت جيسےمعامالت بهی ہوتا ہے،       

 5اور روزگار دالنے والی ايجنسياں۔       

 

 

  اچهے طور طريقوں کی سفارشيں اور مثالوں کا استعمال  1.4

_________________________________   
3  RDO (14) 63 سيکشن  
4  RDO 3.3 اور ضابطے کا پيراگراف 16 سيکشن   
   3ديکهيں ضابطے کا باب   5
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   سفارشات مہيابارے ميںوں اور طريقہ ہائے کار کے قضابطہ مالزمت کے اچهے طور طري   1.4.1   

  کو چاہئے کہ اپنی تنظيموں کے پيمانے اور ساخت اورديگر متعلقہ فريقوں آجروں اور ۔ 6کرتا ہے       

 ايک سادہ ساخت کے ساته  اپنائيں۔ان سفارشات کو  ر مناسب طور پدستياب وسائل کے مطابق  

نسلی وہ  جب تک کہ ، ہيںیيں کم رسمی طور طريقے اپنا سکتچلنے والی تنظيمچهوٹے پيمانے پر 

  کرنے اور اسے فروغ دينے کے جذبے پر عمل کريں۔مساوات پر عمل 

  

  کے طريقے  اطالقنہ کے اصولوں اور تصورات کے ممک RDO روزگار کے ميدان ميں ضابطہ  1.4.2   

  قانون برائے امتياز کا اطالق بڑی کو استعمال کرتا ہے۔ ےکو ظاہر کرنے کے لئے سادہ منظر نام       

   ضابطے ميں استعمال شدہ مثالوں کاحد تک ہر مخصوص کيس کے حقائق پر منحصر ہوتا ہے۔       

  ضروری نہيں کہ وہ يہ  فراہم کرنا ہے۔کے اصولوں کی ايک عمومی سمجه بوجه RDOمقصد        

   ان  يايںکا احاطہ کر درپيش کسی خاص صورت حال کے تمام متعلقہ حقائق  واقعیپڑهنے والے کو       

   ۔کا براہ راست اطالق اس پر ہو       

  

   کا اطالق کرنے والے کوئی فيصلے موجود RDO ہانگ کانگ ميں ضابطے کو جاری کرتے وقت   1.4.3   

اور ديگر امتيازی ) مقدموں کا قانون(گر جگہوں پر موجود کيس الء نہيں ہيں۔ ہانگ کانگ اور دي  

کے طريقٔہ عمل کو سمجهنے ميں مدد  RDO) فلسفٔہ قانون عمومیاور   جيسے بين االقوامی(قوانين

، ميں متعلقہ حوالے دئے گئے ہيں )وںزيريں حاشي(فٹ نوٹس جہاں مناسب ہو،  اورکر سکتے ہيں۔ 

 کا دهيان فرقاور اصل حقائق کے درميان  ميں قانونی شرائط  کانگاور ہانگاگرچہ بيرون ملک 

  رکهنا چاہئے۔

  

  يہ قانون کی ايک اگرچہ ضابطے کا مقصد قانون کے عمومی اصولوں کی وضاحت کرنا ہے، تاہم   1.4.4   

 کا مشورہ لينےمکمل اور مستند شکل نہيں اور اس کو کسی خاص صورت حال ميں مناسب قانونی   

 تقاضے  کسی قانونیلحاظ سےيں سمجهنا چاہئے۔ قارئين کو کسی خاص صورت حال کے  نہمتبادل

     سے رجوع کرنا چاہئے۔  اور قانونی مشورے کی متعلقہ شرائطRDO کی حد تک

  

  

  

  

  

  

________________ 
   5ديکهيں ضابطے کا باب   6
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2   RDO  کا مطلبکے تحت نسل  
  

.12   RDO مراد ہے سے کياکے تحت نسل   

  
    2.1.1   RDO يا "  اصلقومی"، "سلسلٔہ نسب"، "رنگ"، "نسل"نسل سے کسی شخص کی  کے مطابق  

۔ ايک نسلی گروپ ان خصوصيات کے حوالے سے تشکيل شدہ ايک گروپ 7مراد ہے" نسلی اصل"

         کے لئے خاتمےتمام صورتوں کے  نسلی امتياز کی RDO۔ اس ضمن ميں، 8کو کہتے ہيں

   کے ساته ہم آہنگ ہے۔1 کی شق (ICERD)القوامی کنويشن ابين 

     
    2.1.2  RDO" سلسلٔہ نسب کی بنياد پر امتياز  کہ 9کے مطلب کی مزيد وضاحت يوں کرتا ہے" سلسلٔہ نسب  

  کا مطلب ان برادريوں کے ارکان کے خالف امتياز ہے جن کی بنياد سماجی طبقات جيسے ذات پات        

  کو موقوفہی موروثی حيثيت کے نظاموں پر ہو، جو ان کے مساوی انسانی حقوق کا نظام يا ايسے         

   يا کمزور کرتے ہوں۔         

  

    2.1.3  RDO سے متعلقہ کوئی وضاحت موجود نہيں ہے۔" نسلی اصل"يا " قوميت"، "رنگ"، "نسل" ميں   

  -:ات کا اطالق کرنے کے لئے مفيد حوالے حسب ذيل ہيںحان اصطال        
  

        (1)  ICERD 10 دستاويزات اور ديگر متعلقہ  

  

  مثًال عام قانون کے نظام برائے (انصاف کے ديگر نظاموں ميں موجود کيس الء اور ديگر مواد   (2)        

  ) انصاف              

  

  -:مندرجہ باالحوالہ جاتی مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ  2.1.4    

  

  وں کا نتيجہ ہوتے ہيں، جو لوگوں کو مختلفنسلی تعصب اور نسلی امتياز ان سماجی تبديلي  (1)        

__________________________________ 
RDO 7  (1) 8سيکشن (a)  
RDO 8  (1) 8سيکشن (d) 
RDO 9  (1) 8سيکشن (c)  

 مومی عکی)  کے تحت قائم کی گئی خود مختار ماہرين کی ايک انجمنICERD( کی کميٹی خاتمےتمام صورتوں کے  نسلی امتياز کی مثًال10 
افراد کے خاص نسلی گروپوں کے ارکان ہونے کی حيثيت سے شناخت کو ان کی ذاتی شناخت پر مبنی ہونا  بيان کرتی ہے کہ VIIIسفارش 

   چاہئے اگر اس کے بر عکس کوئی جواز موجود نہ ہو۔
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 ے کینميں تقسيم کرتے ہيں۔ جس کا اثر ان ميں سے کچه کو معاشرے ميں غير اہم بناگروپوں 

 کے الفاظ " نسلی اصل"يا " قوميت"، "رنگ"، "نسل" اس تناظر ميں ۔11صورت ميں ہوتا ہے

 وہ باہمی طور پر مخصوص نہيں  12.وسيع اور قبول عام مطالب رکهتے ہيںامتيازی قوانين ميں 

 مثًال کسی شخص کو ۔13ايک سے زائد گروپوں ميں موجود ہو سکتا ہےشخص ہوتے اور کوئی 

يہی بات لوگوں کو  پر شناخت کرنا نسل کی بيناد پر کيا ہوا ايک عمل ہے۔ ايشيائی کے طور

 کانگ ميں رہنے واال ہانگکرنے کے لئے بهی درست ہے۔  شناختصل کے طور پر االچينی 

   سکتا ہے اور چينی االصل گروپ ميں بهی۔ بهی ہوايشيائی گروپ ميںايک شخص 

  

  جو جديد مفہوم ميں کبهی  کا مزيد کوئی وجود نہيں ياايسی قوم شامل ہے جس  قومی اصل ميں  (2)        

 کسی شخص کی قومی اصل اس کی قوميت  قومی اصل قوميت نہيں ہوتی۔۔14 ايک قوم نہ تهی

 ايک ہندوستانی اصل ے رہنے وال مثًال ہانگ کانگ ميںيا شہريت سے مختلف ہو سکتی ہے۔

  قوميت ملالئيشين ہو سکتی ہے۔ کی شخص والے

  

  اور اس کے ارکان اس گروپ والی نسلی اصل (گروپ ايک نسلی گروپ ہو سکتا ہے کوئی   (3)

اگر يہ آبادی کا ايک ايسا نماياں حصہ ہو، جس کو ايسے مشترک رسوم، عقائد، ) کے حامل

روايات اور خصوصيات کے باعث پر دوسروں سے الگ کيا جاسکتا ہو جو ايک طويل 

۔ اس بنياد پر يہوديوں 15 حاصل کئے گئے ہوںمشترک تاريک يا مفروضہ مشترک تاريخ سے 

۔ اسی نوعيت کے دوسرے گروپوں  16اور سکهوں کو نسلی گروپوں کے طور پر جانا گيا ہے

  کو بهی نسلی گروپوں کے طور پر ديکها جائے گا۔

  

  مذہب   2.2

  

      کےRDOمذہب کے حوالے سے تصريح شدہ لوگوں کا گروپ اپنی جگہ نسل نہيں ہے۔  مذہب  2.2.1    
  

_________________________________ 
   2005 ، اونٹاريو انسانی حقوق کميشن، کينيڈا،2.1نسلی تعصب اور نسلی امتياز کی پاليسی اور راہ عمل پيراگراف 11
  ICR 385  [1983]  اور مانڈال بمقابلہ ڈوول لیNZLR 531 2  [1979] اينسل بمقابلہ پوليس-کنگ 12
13 RDO (1)8سيکشن (d)   2005، کميشن برائے نسلی مساوات 111اور يو کے کا روزگار ميں نسلی مساوات کا ضابطٔہ عمل، صفحہ  
  2005نسلی مساوات ، 109يو کے کا روزگار ميں نسلی مساوات کا ضابطٔہ عمل، صفحہ  14
 ببس اسکاٹ لينڈ نمقابلہ سوسٹر ر  اوICR 385  [1983]  مانڈال بمقابلہ ڈوول لی؛ NZLR 531 2  [1979] اينسل بمقابلہ پوليس-کنگ 15

IRLR 150 [2001]     
    ICR 385  [1983]  اور مانڈال بمقابلہ ڈوول لیNZLR 531 2  [1979] اينسل بمقابلہ پوليس-کنگ 16
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 ليکن ۔ 18 کا اطالق مذہب کی بنياد پر امتياز پر نہيں ہوتاRDO۔ 17 تحت ايک نسلی گروپ نہيں ہوتا

نسلی گروپوں کے شرائط بعض  تقاضے اور  پر اثر ڈالنے والےی طور طريقوںمذہبلوگوں کے 

     ۔ 20 کا اطالق ہوتا ہےRDO  تولواسطہ طور پر امتياز کرسکتے ہيں اور جب ايسا ہو،خالف با 

سے ان نسلی گروپوں کے خالف   ميں داڑهيوں پر مجموعی پابندی9 حسب ذيل مثال مثًال ديکهيں (

  )از پيدا ہو سکتا ہے جن کا مذيبی طور طريقہ يا رواج داڑهی رکهنا ہے۔امتيبالواسطہ 

  

  زبان   2.3

  

  زبان کی گ جو زبان استعمال کرتے ہيں وہ ان کی نسل کے ساته ملحق ہوتی ہے، اس لئے وچونگہ ل  2.3.1    

  نسلی ہراس بعض نسلی گروپوں کے خالف امتياز کا باعث ہو سکتا ہے يابنياد پر کيا گيا سلوک

پہلوؤں ميں زبان کے مسائل پيدا ہو  مختلف  روزگار کے معامالت کےہال سکتا ہے۔ چونکہزدگی ک

حسب ذيل مختلف حصوں ميں ان کا ذکر کر کے ان سے نپٹا   کےضابطے ، اس لئےسکتے ہيں

، 5.3.1(2)  ،(d)(1)5.3.1 ، (4)سے  (2)3.8.1 پيراگراف مثالوں کے لئے ديکهيں[جائے گا 

5.3.4(3)، 5.3.5(2)،  5.3.12  ،5.3.13(1)   ،  5.3.14(8)(c)  (2)6.1.1اور(V)[۔  
  

  

   نسلی کارروائی خيال نہيں کيا جاتا؟ايک تحتکے  RDOکس کام کو    42.

          
    2.4.1  RDO ميں تصريح شدہ معامالت کی بنياد پر کئے گئے اعمال   (3)8سيکشن بيان کرتا ہے کہ   

        RDO ان معامالت کی بنياد پر کئے گئے  ہوتے۔ ںاد پر کئے ہوئے اعمال نہيکے تحت نسل کی بني  

   21.کی تعريف ميں بهی نہيں آتے  کے تقاضوں يا شرائط   کے تحت بالواسطہ امتيازRDOاعمال         
  :يہ معامالت مندرجہ ذيل ہيں      

 
 ؛22 آيا کوئی شخص مقامی ديہاتی ہے يا نہيں  (1)        

 
  

___________________________________________ 

  )، غير اطالع شدہ1988  مئیEAT ،10(نيازی بمقابلہ رائمنز   17
   ICR 693  [1989]ٹاور ہيملٹس لندن برو کونسل بمقابلہ رابن   18
   (2)6.1.1  ؛ اور ضابطے کا  پيراگراف(b)4   ديکهيں سيکشن20
    (2)6.1.1 ؛ اور ضابطے کا پيراگراف(b)4سيکشن  RDO ديکهيں  21
22 RDO    (3)8سيکشن(a) ميں استعمال کی گئی ہے؛ 576کی اصطالح ديہاتی نمائندہ انتخابات کے قانون کے عنوان " مقامی ديہاتی" ؛ 
   ميں استعمال کی گئی ہے۔515عنوان ) تشخيص و جمع کرنا(کی اصطالح حکومت کے قانون برائے کرايہ " تسليم شدہ گاؤں"
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  اس کو داخلے يا اترنے کا حق ہے، يا قيام  ا کوئی شخص ايک مستقل مکين ہے يا نہيں، ياآي  (2)        

کی کسی پابندی يا شرط  کا تابع ہے، يا ہانگ کانگ ميں اترنے اور رہنے کی اجازت رکهتا 

  ؛23ہے

  

  ؛24ہانگ کانگ ميں کسی شخص کی رہائش کی مدت کتنی ہے  (3)        

  
  ۔25ص قوميت يا شہريت کا حامل ہے يا نہيںآيا کوئی شخص کسی خا  (4)        

  

   کے تحت امتياز کے ضمن ميںRDOاگرچہ مندرجہ باال معامالت کی بنياد پر کئے ہوئے اعمال   2.4.2    

  کے تحت نسل کے معنوں ميں نہيں آتے، ان معامال ت کو وہ کچه  RDOنہيں آتے، کيونکہ يہ وہ         

   کے تحت نسلی امتياز کے ضمن RDOہئے جو در اصل چهپانے کے لئے استعمال نہيں کرنا چا        

   جہاں نسلی امتياز ہوتا ہے تو وہ شخص جس کے خالف نسلی امتياز ہوا ہو، وہدر اصل ميں آتا ہے۔         

 
 

   ميں تحقيقات اور مصالحت کے لئے شکايت کر EOCعدالت ميں قانونی کارروائی کر سکتا ہے يا         

  ۔26ہےسکتا         

  

  1 :- مثال        

  ايک پاکستانی اصل کی ہانگ کانگ کی رہائشی خاتون ايک کمپنی ميں مالزمت کے لئے درخواست         
   شرائط کو پورا کرتی ہے ليکن وہ ہانگ کانگ کی مستقل رہائشی نہيںمديتی ہے۔ وہ مالزمت کی تما        
  کہ وہ صرف ہے۔ کمپنی نے اس کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر ديا اور اس کو بتايا         
   صرف ہانگ کانگ کے دراصل کمپنیہانگ کانگ کے مستقل رہائشيوں کو مالزمت ديتی ہے۔        
   کمپنی ميں ايسے مينيجر کام کر رہے ہيں جو مختلف قومی اور ، ديتی نہيں مالزمت ہیرہائشيوں کو        
  اگرچہ کسی  رہائشی نہيں ہيں۔نسلی اصل سے تعلق رکهتے ہيں اور وہ ہانگ کانگ کے مستقل يا          
    مندرجہ باال تاہم کے تحت نسل کی بنياد نہيں ہے،RDO شخص کا مستقل رہائشی ہونا يا نہ ہونا        
  معلومات کے بنا پر، عدالت يہ نتيجہ اخذ کر سکتی ہے کہ مالزمت کے درخواست دہندہ کو مالزمت         
   کے تحت نسل RDOہونے کی بنياد پر تهی جو  اس کے پاکستانی اصل کا  وجہسے انکار کی اصل        
 ايک وجہ ہے۔کی         

 
_____________________ 

23 RDO   (3)8 سيکشن(b)  
24 RDO   (3)8 سيکشن(c)   
25 RDO   (3)8 سيکشن(d)  
   7ديکهيں ضابطہ کا باب   26
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3    RDO کا دائرٔہ عمل3جزو  کے     
  

  روزگار کا ميدان   3.1

  
    RDO تعلق رکهتا ہے، جس ميں مالزمت اور  روزگار کے ميدان ميں امتياز اور ہراس زدگی سے 3کا جزو   

  ديگر پيشہ ورانہ تعلقات اور معامالت شامل ہيں۔    

  

  روزگار کا مطلب   3.2

  
    3.2.1  RDO "کی تعريف خدمت يا آموزگاری کے معاہدے کے طور پر يا ذاتی طور پر کوئی  "روزگار  

۔ روزگار کی يہ تعريف عام قانون يا قانوِن محنت 26معاہدے کے طور پر کرتا ہےکام کرنے کے 

کے تحت ہونے کی نسبت وسيع تر ہے۔ جو لوگ عام قانون يا قانوِن محنت کے تحت مالزمين نہيں 

 کے تحت کی جاتی ہے اگر RDOامتياز اور ہراس زدگی سے حفاظت  ہيں، ان کی نسل کی بنياد پر

 ميں آتے ہوں۔ کی تعريف کی مالزمت RDOوہ 
  

 - :2 مثال        

، جو ايک بار کے مالک سے بار ميں ذاتی طور پر موسيقی  آزاد پيشہ موسيقاریايک فلپائنی اصل ک
 کے تحت بار کا مالک RDO  کا اطالق ہوتا ہے۔RDO ہے،  پر یتکر/تاپيش کرنے کا معاہدہ کر

  ہراساں نہيں کر سکتا۔بنياد پر امتياز نہيں برت سکتا يا اس کو  نسلی اس سے
  

  اور ان کے ند ہوتی ہيں، کی پابRDO اور ديگر سرکاری انجمنيں سب 27نجی آجر نيز حکومت  3.2.2    
 کے تحت نسلی بنياد پر امتياز اور ہراس زدگی سے آزاد رہ کر  RDOمالزمين اور کارکنوں کو       
 کام کرنے کا حق ہے۔      

 
   گ سے باہر کامکلی يا مرکزی طور پر ہانگ کان   3.3

 
    3.3.1  RDO کلی يا مرکزی طور پر ہانگ کانگ سے باہر کام کرتے  کا اطالق ان لوگوں پر نہيں ہوتا جو  

  :حوالے کا کيس الء ظاہر کرتا ہے کہ ۔ 28ہيں        
____________________________ 

27 RDO  ں۔تحرير کرنے کی ضرورت نہي اور اس تعريف کے اندر معاہدے کو ؛2سيکشن  
28 RDO  3سيکشن  
29 RDO  (1) 16سيکشن  
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        (1)  RDO مالزم کلی طور پر يا مرکزی کا اطالق روزگار کے تمام حاالت پر ہوتا ہے، تاوقتيکہ

 يا کلی طور پر ہانگ کانگ سے باہر ہانگ کانگ طور پر ہانگ کانگ سے باہر کام نہ کرتا ہو          

  ۔30 پر کام نہ کرتا ہوبحری جہاز يا ہوائی جہازکے رجسٹر شدہ           

  

کسی شخص کے ہانگ کانگ سے کلی طور يا مرکزی طور پر کام کرنے کو طے کرنے کے  (2)        

  ۔31لئے مالزمت کی پوری مدت کو پيش نظر رکهنا چاہئے          

  

   خيال کيا جاتا ہے اس وقتکوئی شخص کلی طور پر ہانگ کانگ سے باہر کام کرتے ہوئے  (3)

زمت کے پورے عرصے ميں ہانگ کانگ کے اندر کی نسبت ہانگ  مالدر اصل جب اس نے

   ۔32 کا اطالق نہيں ہوتا RDO ، اس صورت ميںزيادہ وقت گزارا ہوکانگ سے باہر 
  

 ميں کام کرتا ہو، تو ہانگ کانگ سے باہر نسلی مرکزی طور پر ہانگ کانگ اگرکوئی شخص  (4)

   کہ اس  ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہےطالق کا اRDOامتياز کے فعل کا ارتکاب ہونے پر بهی   

 کا اطالق ہوتا ہے جس کے خالف اس وقت امتياز برتا جاتا ہے جب وہ ہانگ RDOشخص پر 

 باہرباہرمقيم ہوتا ہے، تاوقتيکہ اس نے مالزمت کے پورے عرصے ميں ہانگ کانگ کےسے 

   ۔33 گزارا ہو  زيادہ وقتکے اندرہانگ کانگ   کی نسبت

      

 :- 3مثال           

          RDO کا اطالق ايک ڈچ مينيجر پر ہوتا پے جو اپنی پوری مالزمت کے عرصے ميں  
 وقت ہانگ کانگ سے باہر کام کرتا ہے۔ اس  %45  وقت ہانگ کانگ کے اندر اور %55سے

کا اطالق  RDOايک کمپنی کے مالزم جاپانی اصل کے فيکٹری سپر وائزر پر  کے بر عکس
  ہ کر کام کرتا ہے اور ہانگ کانگ ميں بالکل کام نہيں کرتا۔نہيں ہوتا جو مين لينڈ ميں ر

  
 :- 4مثال           

 سال تک کام کيا 5 ں جس نے ہانگ کانگ کی ايک کمپنی مي، ايک اکاؤنٹنٹےچينی اصل ک
حال ہی ميں کمپنی کی مين لينڈ کی فيکٹری ميں رہنے اور کام کرنے کے لئے تبادلہ ا ک، ہے

ٹ کو ہانگ کانگ ميں مزيد کام نہيں کرنا ہے، تاہم اس پر ؤٹنکاکر ديا گيا ہے۔ اگرچہ اس ا
RDO ا ہے، کيونکہ پوری مالزمت کے دوران اس نے اپنا بيشتر کام کا وقت کا اطالق ہوت  

_____________________________  
 (2)اور  (1) 16سيکشن  RDO ؛ IRLR 465 (1986)ليميٹڈ ) يو کے(ہاٹن بمقابلہ االؤ الئن   30
 IRLR 618 (2005)سگر بمقابلہ وزارِت دفاع   31
 ICR 991  (1999)کارور بمقابلہ سعودی عريبين ائر الئنز   32
  IRLR 618 (2005)سگر بمقابلہ وزارِت دفاع   33
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 سال سے زائد کام کيا ہوتا، تو اس نے 5جب اس نے مين لينڈ ميں ہانگ کانگ ميں گزارا ہے۔

  کا اطالق نہ RDO سے باہر زيادہ کام کيا ہوتا، اس لئےہانگاپنی پوری مالزمت ميں سے 
 ہوتا۔

 
    3.3.2   RDO  کا اطالق ان لوگوں پر پوتا ہے جو-:    

 

  ہانگ ميں رجسٹر شدہ کسی بحری جہاز ميں کام کرتے ہيں؛  (1)        

      

   ہانگ کانگ ميں رجسٹر شدہ ايک ايسے ہوائی جہاز ميں کام کرتے ہيں جس کو ايک ايسا  (2)        

شخص چالتا ہو جس کے کاروبار کی مرکزی جگہ ہانگ ميں ہو يا وہ عام طور پر ہانگ کانگ 

  ميں مقيم ہو۔

      

  ۔ 34تاوقتيکہ وہ کلی طور پر ہانگ کانگ سے باہر کام کرتے ہوں        

  

  :- 5مثال         
        RDO ہانگ کانگ ميں رجسٹر شدہ ايک بحری جہاز پر کام کرنے ايک شخص پر ہوتاکا اطالق    
  کا اطالق ايسے  RDO  حصہ ہانگ کانگ کے پانيوں ميں گزارتا ہو۔%10ہے، چاہے وہ وقت کا         
  شخص پر نہيں ہوتا جو ہانگ کانگ ميں رجسٹر شدہ ايک بحری جہاز پر کام کرتا ہے ليکن سارا         
  وقت ہانگ کانگ کے پانيوں سے باہر گذارتا ہے۔        

  

  تچهوٹے آجروں کے لئے رعايتی مد   3.4

  

    3.4.1   RDO   سال کے لئے ايک رعايتی مدت ہوتی ہے جس کے دوران 3کے نفاذ کے بعد پہلے RDO   
   کے تحت مالزمت ميں امتياز کو غير قانونی قرار دينے RDO((2) 10 اور (1) 10کے سيکشن         

  يہ رعايتی ۔ 35 مالزمين سے کم مالزمين رکهنے والے آجروں پر نہيں ہوتا5کا اطالق ) والی شرائط        

کمپنی کا کنٹرول کسی دوسری کمپنی کے ہاته   اگر کسی کو ختم ہوگی۔ 2011 جوالئی 10 مدت

کے ہاته ميں ہو، تو مالزمين کے شمار کے کمپنيوں کا کنٹرول ايک تيسرے شخص  2ميں ہو يا 

 ۔  36مقاصد سے دونوں کمپنيوں کے مالزمين کو شامل کيا جاتا ہے
____________________________ 

34  RDO  (2) 16سيکشن  
35  RDO  (8)اور  (3) 10سيکشن 
36  RDO  (9) 10سيکشن  

RDO_COP_Urdu_Note.pdf
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   رعايتی مدت کا اطالق تذليل کے ذريعے نسل کی بنياد پر کئے جانے والے امتياز يا ہراس زدگی   3.4.2    

 تذليل کے  ۔ تمام آجر کسی وقت بهی اپنے مالزمين سے نسلی بنياد پر 37کے افعال پر نہيں ہوتا        
 ذريعے امتياز نہيں برت سکتے يا انہيں ہراساں نہيں کر سکتے۔ رعايتی مدت کا اطالق گهريلو       
   ۔38کی مالزمت پر بهی نہيں ہوتا مددگاروں      

 
   سے زائد مالزمين ہوں گے تو 5دوران بهی اگر کسی وقت کسی آجر کے پاس  رعايتی مدت کے    3.4.3    

   کا اطالق ہوگا۔RDOپر کئے گئے امتياز برتنے کے افعال پراس وقت بهی نسلی بنياد         

  

  گهريلو مددگار   3.5

  
    3.5.1  RDOسيکشن (a)  10 (1) اور (c)  مالزمت ميں نسلی بنياد پر امتياز کو غير قانونی قرار ديتے

 ام ہيں۔  ليکن ان شرائط کا اطالق ان گهريلو مددگاروں کی بهرتی پر نہيں ہوتا جو اس جگہ پر ک    
۔ مثًال کوئی آجر ايک انڈونيشی اصل 39جہاں آجر يا اس کے قريبی رشتہ دار رہتے ہوں کرتے ہيں

مددگار کو اپنے گهر پر کام کرنے کے لئے ُچن سکتا ہے اور ايک تهائی اصل کے  کے گهريلو

  گهريلو مددگار کو اس کی اصل کی بنياد پر بهرتی کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔

      

   جاتا کا اطالق ہو (2) 10کے سيکشن  RDOريلو مددگار کو مالزم رکه لينے کے بعد، بہر حال، گه   3.5.2    

  ہے اور آجر گهريلو مددگار سے نسلی بنياد پر امتياز نہيں برت سکتا۔        

  

  مذہب   3.6

  

    RDO 3 کے جزو) RDOکا اطالق ايک منظم)  کے تحت مالزمت کے ميدان ميں امتياز سے متعلقہ شرائط   

ذہب کے مقاصد کے لئے مالزمت پر نہيں ہوتا، جب مذہب کے عقائد کی تعميل کی خاطر مالزمت کسی م

 مخصوص نسلی گروپ کے اشخاص تک محدود ہو يا اس کے پيرو کاروں ميں مذہبی اثر پذيريوں سے

  ۔41اختالف سے بچاؤ کے لئے ہو

  

  

__________________________________ 
  6.1.3اور ضابطے کا پيراگراف  ؛(3) 10ورا 6 سيکشن RDOديکهيں  37
38  RDO (3) 10 سيکشن  
40  RDO (7) 10 سيکشن 
41  RDO (1) 23 سيکشن 
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  ديگر پيشہ ورانہ تعلقات   3.7

  

  معاہداتی کارکن  3.7.1    

  

RDO  معاہداتی کارکن وہ کارکن ہوتے ہيں جن کا اطالق معاہداتی کارکنوں پر ہوتا ہے۔ 15سيکشن 

کا کام کرنے کی خاطر اس کے لئے ) سربراہ(ک کنٹريکٹر يا ذيلی کنٹريکٹر ايک پرنسپل کو اي

ايک کنٹريکٹر وہ شخص ہوتا ہے جو پرنسپل کے لئے کام کرنے کی خاطر ايک ۔  42مالزم رکهتا ہے

مکمل کرنے کے   ايک ذيلی کنٹريکٹر وہ شخص ہوتا ہے جو کام کا تمام تر حصہ ۔43معاہدہ کرتا ہے

کے سيکشن   RDOپرنسپل ۔ 44ک کنٹريکٹر يا ذيلی کنٹريکٹر کے ساته معاہدہ کرتا ہےلئے اي

اگر پرنسپل اپنے  کے تحت اپنے معاہداتی کارکنوں کے ساته نسلی بنياد پر امتياز نہيں برت سکتا۔15

  15کا سيکشن   RDOمعاہداتی کارکنوں کے ساته امتياز نہيں برتتا يا انہيں ہراساں نہيں کرتا، تو 
 تاہم پرنسپل کو چاہئے کہ وہ اپنے مالزمين کو اپنے معاہداتی کے تحت کوئی ذمہ دارری نہ ہوگی۔

کارکنوں سے امتياز برتنے يا انہيں ہراساں کرنے سے بچانے کے لئے معقول قابل عمل اقدامات 

  معاہداتی کارکنوں کے ساتهختيار نہيں دے سکتا کہ وہ اس کےکرے اور وہ اپنے ايجنٹوں کو ا

  ۔4.1)ديکهيں ضابطہ کا پيراگراف (امتياز برتيں 
  

  :- 6مثال         
کے ساته ) پرنسپل( کو مالزم رکهتا ہے اور ايک تجارتی فرم خاکروبوںصفائی کا ايک ٹهيکيدار 

يہ معاہدے کے تحت ايک اور تجارتی فرم ميں اس کے دفتر کی صفائی کے لئے بهيج ديتا ہے۔ 
مثًال، کچه چينی اصل کے ہيں اور کچه نيپالی (اصل سے تعلق رکهتے ہيں  مختلف نسلی خاکروب

۔ وہ سب تجارتی فرم کے معاہداتی کارکن ہيں اور اسے چاہئے کہ ان ميں سے کسی )اصل کے ہيں
 کے خالف نسلی بنياد پر امتياز نہ برتے۔

 
 شراکت دار   3.7.2

RDO  والی شراکت دار فرموں پر ہوتا  يا زيادہ شراکت دار رکهنے 6کا اطالق  17کے سيکشن  

  ہے۔ يہ فرميں اپنے کسی شراکت دار يا شراکت دار بننے کے خواہشمند شخص کے ساته نسلی بنياد         

 پر امتياز نہيں برت سکتے۔    
________________________________ 

42  RDO (1) 15 سيکشن  
43  RDO (7) 15 سيکشن 
44  RDO (7) 15 سيکشن 
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  يشن ايجنٹسکم  3.7.3    

  
RDO  تا ہے، يہ وہ لوگ ہوتے ہيں جن کو اپنے پرنسپل ن ايجنٹوں پر ہوکا اطالق کميش 22سيکشن

کا کام کرنے کے عوض کميشن کے ذريعے مکمل يا جزوی طور پر ادائيگی کی جاتی ہے۔ مثًال، 

اپنے انشورنس کے تحت  22سيکشن  RDO پرنسپل کے طور پر کمپنی ايکايک انشورنس 

 جن کو کميشن کے ذريعے مکمل يا جزوی طور پر ادائيگی کی جاتی ہو، کے خالف نسلی ،ںايجنٹو

   کی بنياد پر امتياز نہيں برت سکتی۔امتياز

  

  بيرسٹر   3.7.4    

  

        RDO  کا اطالق بيرسٹروں اور ان کے کلرکوں پر ہوتا ہے اور وہ ايک (2)اور  (1) 35سيکشن  

  شکش کے تعلق سے کسی شخص کے خالف يا کرايہ داری کی پشاگرد يا کرايہ دار يا شاگردی ي        

   کا اطالق ايک بيرسٹر کو ہدايات (3) 35 سيکشن RDO۔ 45نسلی بنياد پر امتياز نہيں برت سکتے        

  دينے، ان کو روکے رکهنے يا قبول کرنے والے شخص پر ہوتا ہے اور ان معامالت ميں نسلی بنياد         

 ہدايت دينے  اس بنا پرمؤکل ايک بيرسٹر کو) ناواقف(کتا۔ مثًال، ايک عام پر کوئی امتياز نہيں ہو س

  سے انکار نہيں کر سکتا کيونکہ بيرسٹر ہندی اصل کا ہے۔

  

  ديگر معامالت   3.8

  
  پيشہ ورانہ تربيت   3.8.1    

  

        (1)  RDO ندگانکا اطالق پيشہ ورانہ تربيت کے فراہم کنندگان پر ہوتا ہے۔ يہ فراہم کن 20 سيکشن   

کے خواہشمند يا زير مالزمت کے لئے خود کو موزوں بنانے ميں مدد دينے کی خاطر تربيت 

   مثًال، ايک ٹيکنيکل کالج ايک شخص کے ساته نسلی بنياد پر امتياز نہيں برت سکتے۔ تربيت 

پاکستانی اصل کے ايک طالب علم کو اپنی اصل کی بنا پر ايک مکينيکل تربيتی کورس ميں 

  ی انکار نہيں کر سکتا۔داخلے س

  

  

__________________________________  
45 RDO  بيرسٹروں کے ايک اصطالحاتکی " کرايہ داری" "اور " کرايہ دار"، "شاگردی"، "شاگرد"کے تحت  (4) 35سيکشن 

  چيمبر سيٹ کے تناظر ميں عام طور پر ان کے استعمال کے ساته منسلک معانی رکهتی ہيں۔
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    ورانہ تربيت کے ايک فراہم کنندہ سے يہ درکار نہيں ہے کہ وہ کسی نسلی گروپ کےپيشہ  (2)        

کے تعلق سے انتطامات ميں ترميم ) ميڈيم(اشخاص کے لئے تعطيالت يا ہدايت کے ذريعے 

 کا تقاضا ايک فراہم کنندہ کورسوں کے لئے زبان ۔46مختلف انتظامات کرے کوئی کرے يا 

   کو کورس کے مشموالت کے مطابق ہونا چاہئے۔ جسکر سکتا ہے طے

  

 پروگراموں، معلومات اور مواد کو ايسے طريقوں سے ،سوںتاہم، جہاں ممکن ہو، کور  (3)  

 جن سے مختلف نسلی گروپوں کے لوگوں کو پيشہ ورانہ تربيت حاصل تيار اور فراہم کيا جائے

  ، فراہم کنندگان کو ايسا کرنے کی ترغيب دی جاتی ہے۔مساوی مواقع مل سکيںکرنے کے 

 لوگ انگريزی ہ جو، تاکيزی ميں فراہم کرکےليکچر نوٹس اور کورس کا ديگر مواد انگر مثًال،

چينی زبان ميں ، ) سکتے ہوں نہليکن چينی پڑه( بول سکتے ہوں چينی کتے ہوں اور سپڑه

  پڑهائے جانے والے ايک کورس ميں شرکت کر سکيں۔

  

 تربيتی کورس کی زبان کے تقاضے فراہم کنندگان کو يہ ترغيب بهی دی جاتی ہے کہ  (4)

کے لئے زبان کے تاکہ مختلف نسلی گروپوں کے افراد  ے مطابق ہوں،ورسوں کے مواد کک

کے لئے زبان اعث رکاوٹ ہيدا نہ ہو۔ مثًال، جہاں پر کسی کورس غير ضروری تقاضے کے ب

يہ غير ضروری ہے کہ طلباء سے چينی کا تقاضا صرف چينی بولنے کی قابليت ہی ہو، 

     پڑهنے يا لکهنے کا تقاضا کيا جائے۔
  

  روزگار دالنے والی ايجنسياں   3.8.2    

  
        (1)  RDO کا اطالق روزگار دالنے والی ايجنسيوں پر ہوتا ہے۔ يہ ايجينسياں کسی 21 سيکشن   

  ايسے شخص کے خالف نسلی بنياد پر امتياز نہيں برت سکتيں جو ان کی خدمات حاصل کرنا چاہتا         

   مثًال ۔47 نہيں کر سکتيں بهیبرتنے ميں مدد يا اعانت ايجنسياں کسی آجر کو نسلی بنياد پر امتياز ہو۔        

  ۔نے کے ذريعےبعض نسلی گروپوں کے افراد کے لئے کم تنخواہ کا انتظام کر        

  

        (2)  RDO کے مطابق ايک ايجنسی پر سيکشن کے تحت کوئی ذمہ داری نہيں (4) 21 سيکشن   

  کے RDO پر اعتماد کيا تها کہ آجر يہ دکها سکے کہ اس نے ايک آجر کے اس بيانوہ آتی اگر 
 
  

____________________________ 
46  RDO (2) 20 سيکشن 
47   RDO 48 سيکشن  
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 مثًال، آجر نے يہ بيان کيا ہو تحت قانونی طور پر کسی شخص کو مالزمت سے انکار کرسکتا ہے

 بيان پر اعتماد کرنا معقول ،  يہ تائيد کرتے ہوئے کہ اس48واقعتًا ايک پيشہ ورانہ اہليت ہےکہ نسل 

 امر ہے۔
 

  کسی مالزمت کی زبان کے تقاضے اور اشتہار کی زبان کے تعلق سے اچهے طور  (3)

 ديکهيں۔  (3) 5.3.4ضابطے کا پيراگراف طريقوں کے لئے 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

____________________________ 
 کهيں  سي5.3.3 ضابطے کا پيراگراف  48
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4    RDO تحت حقوق اور ذمہ دارياںکے   
 

  آجروں اور پرنسپلوں کی ذمہ دارياں 4.1

  

  کام کرنے کا حقآزاد رہ  کے تحت امتياز اور ہراس زدگی سےRDOمالزمين اور کارکنان کو   4.1.1 

  راساں برت سکتے يا انہيں ہے ساته نسلی بنياد پر امتياز نہيںر اپنے مالزمين اور کارکنوں کہے۔ آج      

    کو آجروں سے درکار ہے کہ وہ امتياز اور ہراس زدگی سے پرہيز کی RDO نہيں کر سکتے۔      

   کےRDOخاطر معقول طور پر قابل عمل اقدامات کريں۔ اگر آجر نے ايسا کيا ہوگا تبهی اس نے       

 ۔49تحت اپنی قانونی ذمہ داری پوری کی ہوگی      
 

4.1.2   RDO  کہ مالزمت کے دوران ايک مالزم سے کئے گئے فعل کو بيان کرتا ہے (1) 47سيکشن   

   کے  ہوتا ہے جب آجر اس فعلی يہ اس وقت بهاسکے آجر سے کيا گيا فعل تصور کيا جاتا ہے۔    

   مثًال ايک مالزم کسی دوسرے مالزم سےبارے ميں نہ جانتا ہو يا اس نے اسے منظور نہ کيا ہو۔    

  اس کو ہراساں کرتا ہے، تو آجر کے بارے ميں بهی يہ سمجها جائےنسلی بنياد پر امتياز برتتا ہے يا     

    وہ اور مالزم سے نسلی طور پر امتياز برتا ہے يا اسے ہراساں کيا ہے دوسرےگا کہ اس نے اس    

   واقع ہونے سے ےوقتيکہ آجر نے امتياز اور ہراس زدگی ک ذمہ دار ہوگا تا قانونی طور پر اس کا    

  ل قابل عمل اقدامات نہ کئے ہوں۔پرہيز کے لئے معقو    

  

   امتياز اور ہراس زدگی سے پرہيز کے لئے معقول قابل عمل اقدامات آجروں کے نسلی بنياد پر  (1)    

  کرنے کی اپنی ذمہ داری کے فرائض سر انجام دينے کی خاطر يہ سفارش کی جاتی ہے کہ
  طريقوں اور طريقہ ہائے کار اچهے طور اور اس کوپاليسی اپنائيں  نسلی مساوت کی ايکآجر

اپنی تنظيم کے  اور آجروں کے حوالے کے لئے 5 باب اضابطے ک  کے ذريعے نافذ کريں۔

 کی پاليسی  وسائل کے مطابق اپنانے کی خاطر نسلی مساوات ساخت اور دستيابپيمانے اور

تا کرمہيا ارے ميں سفارشات  اچهے طور طريقوں اور طريقہ ہائے کار کے ب اورکے مشموالت

   ۔ہے

  

  يو کے ميں ايک ٹريبيونل کے ذريعے مالزمين کی شموليت سے کام کے فورًا بعد اور ايک  (2)    
 منظم پارٹی کے لئے سماجی اجتماعات کيس کے مالزمت کے دوران ہونے کے حقائق کی بنا      

________________________________ 
49  RDO (3) 47 سيکشن   
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يہ تقريبات کام کی جگہ سے باہر معمول کے اوقات کار ميں منعقد کی  منعقد کئے گئے، چاہےپر 

 انئےدورمالزمت کے کوئی واقعہ  آيا معمول کے اوقات کار کے عالوہ پيش آنے واال ۔50گئی ہوں

 يہ  پر ہوتا ہے۔ حاالت خصوصی، اس کا انحصار بڑی حد تک ہر کيس کے ہےشمار ہوتاميں 

 طريقہ ہائے کار اپنا کر نسلی رمالزمت کے اچهے طور طريقے اوسفارش کی جاتی ہے کہ آجر 

، جيسا کہ امتياز اور ہراس زدگی سے اجتناب کرنے کے لئے معقول عملی اقدامات اختيار کريں

  ميں بيان کيا گيا ہے۔ 5ضابطے کے باب 

  

  کہ کسی ايجنٹ کا پرنسپل کی اجازت سے کيا گيا  رتا ہےبيان ک (2) 47 سيکشن RDOاسی طرح   4.1.3    

  کو پرنسپل سے کيا) چاہے يہ واضح يا پوشيدہ، پہلے کيا گيا يا بعد ميں کيا جانے واال ہو(کوئی فعل         

  نسلی بنياد   کسی ايجنٹ کے پرنسپل کی اجازت سےگيا فعل بهی تصور کيا جاتا ہے، چنانچہ، مثًال،        

 امتياز يا ہراس زدگی کے کسی فعل کا ذمہ دار پرنسپل کو ٹهہرايا جائے گا۔ پرنسپلوں پر کئے گئے         
  کام کی جگہ پرکو چاہئے کہ وہ ايجنٹوں کی جانب سے امتياز يا ہراس زدگی سے پرہيز کی خاطر

 اچهے طور طريقے اور طريقہ ہائے کار اپناتے ہو ئے ميں  بيان کئے گئے 5باب  ضابطے کے 

اس سے ور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے حاالت کے مطابق معقول قابل عمل اقدامات کريں۔ ا

کو يہ يقينی بنانے ميں مدد ملے گی کہ ان کے ايجنٹوں کے پاس نسلی بنياد پر امتياز يا پرنسپلوں 

   نہيں ہے۔  کا اختيارہراس زدگی کے کسی فعل کے ارتکاب 

  

  ر ان کا کردارکے حقوق او انمالزمين اور کارکن   4.2

  
   تمام مالزمين اور کارکنوں کو نسلی بنياد پر امتياز اور ہراس زدگی کے بغير کام کرنے کا حق ہے۔    4.2.1    

  ، ترقی، )بشمول فوائد اور سہوليات( شرائط و ضوابط یيہ حق مالزمت کے مواقع، مالزمت ک        

  ے معامالت تک رسائی کا احاطہ کرتا تربيت اور تبادلے کے مواقع، اور سبکدوشی اور چهانٹی ک        

   کا سلوک کيا جائے اور ان کو نسلی بنياد پر عزت احترام انہيں حق ہے کہ ان کے ساته ہے۔        

  مہيا نہ کيا جائے۔ انہيں يہ بهی حق ہے کہ انہيں کسی شخص ناپسنديدہ طرز عمل اور ناموافق ماحول         

  نے کے بارے ميں ہدايت نہ کی جائے يا ان پر کو ہراساں کراز برتنے يا اس سے نسلی بنياد پر امتي        

  کے تحت زير تحفظ ہوتے ہيں۔ جب  RDO۔ مالزمين اور کارکنوں کے حقوق 51دباؤ نہ ڈاال جائے        

   کے پاس EOCان کا امتياز يا ہراس زدگی سے سامنا ہو، تو وہ قانونی کارروائی کر کے  يا         

          

___________________________________ 
کے اطالق کے لئے حوالے کی  RDOجنسی امتياز کا ايک مقدمہ جو ، IRLR 81 (1999) چيف کانسٹيبل لنکن شائر پوليس بمقابلہ اسٹبز  50

 اہميت رکهتا ہے۔
51  RDO  6.6؛ اور ضابطے کا  پيراگراف  43سيکشن  
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   تالفی طلب کرنے کے لئے ان کا حق اپنی جگہ ۔ 52شکايت درج کروا کر تالفی طلب کر سکتے ہيں    

  ۔ 53قانون کے زير تحفظ ہے اور انہيں حق ہے کہ ايسا کرنے سے ان پر ستم نہ کيا جائے        
  
   مالزمين اور کارکن اپنی مالزمت کے دوران خود اپنے رفيقان کار سے امتياز نہيں برت سکتے اور   4.2.2    

   کسی شخص کے لئے(1) 48 سيکشن RDOدد نہيں کر سکتے۔ ايسا کرنے ميں اپنے آجر کی م        

  جانتے بوجهتے ہوئے ايک غير قانونی فعل کرنے ميں کسی دوسرے شخص کی مدد کرنے کو         

        RDO کے تحت غير قانونی قرار ديتا ہے۔ RDO بيان کرتا ہے، کہ جب کوئی  (2) 48 سيکشن  

  فعل کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو مالزم يا ايجنٹ کے بارے آجر يا پرنسپل کسی مالزم يا ايجنٹ کے کسی         

  ميں تصور کيا جائے گا کہ اس نے اس فعل کو کرنے ميں آجر يا پرنسپل کی مدد کی ہے۔ دوسرے        

   نسلی بنياد پر امتياز برتيں يا ہراساں کريں يا کسی دوسرے ان يا کارکنينالفاظ ميں، اگر مالزم        

  لئے ہدايت کريں يا دباؤ ڈاليں تو وہ  ذاتی طور پر اس کے ذمہ دار ہوں شخص کو ايسا کرنے کے         

  ۔54نسلی بنياد پر ہراساں کرنے کے خود بهی ذمہ دار ہوں گےکارکنان گے۔ مالزمين اور         

  

   مالزمين اور کارکنان اپنے ساته کام کرنے والوں کا احترام کرنے کے ذمہ دار ہيں۔ انہيں  4.2.3    

  کارکنوں سے نسلی بنياد پر امتياز نہيں برتنا چاہئے يا ان کو ہراساں نہيں کرنا چاہئے۔ اپنے ساتهی        
مالزمين اور کارکنان نسلی امتياز کے موضوع کی واقفيت حاصل کرکے اس کے خاتمے ميں مدد 

ہ کسی کے خالف نادانستہ طور پر امتياز نہ برت و، تا کہ  سکتے ہيںنے کے لئے سر گرم ہوکر

 جب کبهی مناسب ہو، تو  نہ کر سکيں۔د کی مد اپنے آجروں نادانستہ طور پر ايسا کرنے ميںسکيں يا

زی اقدامات نافذ يپرہ امتياز پاليسياں تشکيل دينے اور  خالِفمالزمين اور کارکنان اپنے آجروں کو

 ان دوستوںاور کارکنان کو ترغيب دی جاتی ہے کہ وہ ن  مالزمي۔کتے ہيںس ترغيب دے  کرنے کی

کوئی شکايت کرنا  ، نيک نيتی کے ساته، امتياز کے بارے ميںاور رفيقان کار کی مدد کريں جو

   ۔و يا انہوں نے ايسی شکايت کر رکهی ہوںچاہتے ہ

  

   اور مالزمينپيدا کرنے ميں ، جس ميں نسلی ہراس زدگی ناقابل قبول ہو، ايسی فضا کی جگہ پرکام   4.2.4    

 وہ اس مسئلے کے بارے ميں آگاہی اور احساس پيدا کرکے وتا ہے۔اضح کردار ہو ايک کارکنان کا

 ان کے رفيقان کار کے لئے  اوران کے لئے  طرز عمل کے معيارات يہ يقينی بنا کر کہاور

 ہراس زدگی ميں پرہيز کے عمل ميں حصہ ڈال سکتے ہيں۔، اری پيدا نہ کريںوناگ
  

_________________________________ 
  7ضابطے کا باب  ديکهيں   52
  6.1.3ضابطے کا  پيراگراف  ديکهيں  53
  6.3  اور 6.2ضابطے کا پيرا گراف   54
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    پيدا کئے گئے کام کے ماحول کے ضمن ميں حقوق نيز ذمہ دارياں تمام مالزمين اور کارکنان    4.2.5  

کام کی کسی جگہ ی کم شديد صورتوں ميں، رکهتے ہيں۔ نسلی ہراس زدگی، خاص طور پر اس ک

اس کو تبديل کرنے کے لئے ہر کارکن مرد  ميں رويے کے عام ضابطے کا ايک جزو ہو سکتی ہے۔

  انی کرنی ہوگی۔ث ِررفيقاِن کار کے رويے اور طرز عمل پر نظخود اپنے نيز اپنے يا خاتوں کو 

  

  اپنے ان رفيقاناور  لئے ايسا رويہ ناقابل قبول ہے کہ ان کے مالزمين اور کارکنان يہ واضح کرکے  4.2.6    

کار کی معاونت کرکے جو ايسے سلوک کا شکار ہوئے ہوں اور ايک شکايت کرنے کے بارے ميں 

  ۔نسلی ہراس زدگی کی حوصلہ شکنی کرنے کے لئے بہت کچه کر سکتے ہيں ،غور کر رہے ہوں

  

   اکثر اپنے رفيقان کار کے رد عمل کے ڈر سےد کا شکار ہونے کے باوجولوگ نسلی ہراس زدگی   4.2.7    

 وہ ان کی جانب سے کام کی فضا کو خراب کرنے کا الزام سر پر لينے کا ۔شکايت نہيں کرتے

انہوں نے خود ہراس ہی وہ يہ چاہتے ہيں کہ ان سے يہ کہا جائے کہ ہ  نچاہتے۔ خطرہ مول نہيں لينا

 جب مالزمين اور کارکنان  برداشت نہيں کر سکتے۔زدگی کے لئے اشتعال داليا يا وہ ايک مذاق بهی

 نسلی ہراس زدگی ان کے لئے ناقابل قبول اپنی گفتگو اور اپنے اعمال سے يہ ظاہر کرتے ہيں کہ

ان کے اس سے نسلی ہراس زدگی کا شکار ہونے والے کو خاطر خواہ امداد ملے گی اور ہے، تو 

   ائے گا۔لئے ايک شکايت کرنے کے لئے آگے آنا آسان ہو ج

  

   جو ہراس زدگی کا خود شکار ہوئے ہوں، انہيں چاہئے کہ جب بهی قابل عملمالزمين اور کارکنان   4.2.8    

  اور ناقابل قبول ہے۔ہ يہ رويہ واضح طور پر غير پسنديدہو، وہ ہراساں کرنے والے کو بتائيں کہ

ہو سکتا ہے يدہ ہے، تو رزی کرنے والے کو يہ سمجه آجائے گی کہ ايسا رويہ ناپسندوخالف جب 

 چاہئے کہ مناسب ، تو مالزمين يا کارکنان کورہےاگر يہ رويہ جاری   کہ اس سے يہ ختم جائے۔

ہراس   اورےکنے نمائندٔہ مالزمين کو اطالع کرپيا ا/ انتظاميہ اورکےذريعے ) چينلوں(راستوں 

    سمی ذريعوں سے۔ چاہے يہ رسمی ذريعوں سے ہو يا غير ر کی درخواست کرےزدگی کو روکنے

  

  مالزم يا کارکن اکيلے ميںہ يہ رويہ ناپسنديدہ ہے، اگر  وقت کےہراساں کرنے والے کو يہ بتات   4.2.9    

ہراساں کرنے والے کا سامنا نہيں کرنا چاہتا، تو  اپنے کسی رفيق کار يا دوست کو موجود رہنے 

نا کرنے کا ايک متبادل اس مرد يا ہراساں کرنے والے کا ذاتی طور پر سامکے لئے کہہ سکتا ہے۔ 

   تابت کی ايک نقل پاس رکهنا ہے۔کو  تون کو ايک خط لکهنا ہے اور اس خطاخ

  

بے چين يا   خود کوجب ايک مالزم يا کارکن ہراساں کرنے والے کا براہ راست سامنا کرنے ميں  4.2.10    

   کويا نمائندٔہ مالزمين/ نتظاميہ اورن پہلے موقع پر ہی امالزم يا کارک محسوس کرے، تومحفوظ  غير        

   معاملے سے نپٹنے کے لئے اقدامات کرنے کی درخواست کر سکتا ہے۔اطالع کر کے         
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مالزم يا کارکن کو چاہئے کہ، اگر ممکن ہو تو، آئندہ کےاگر ہراس زدگی جاری رہے، تو بہرحال،   4.2.11    

   پاس ہر وقت بيرونی اعانت حاصل مالزم کے۔ ےالئحٔہ عمل کے لئے مشورہ حاصل کر        

يا ضلعی عدالت  پاس ايک شکايت دائر کرنا کے EOCکرنے کا انتخاب موجود ہوتا ہے، جيسے         

             )7ديکهيں ضابطے کا باب( ميں قانونی کارروائی کرنا         

 
  کا ) قعاتوا(نسلی ہراس زدگی کی زد ميں آنے والے مالزم کے لئے ضروری ہے کہ وہ واقعے   4.2.12  

    ہونے والے عمل کو درست طور پر ياد کر سکے۔ريکارڈ رکهے تاکہ        

  

   جلد شکايات کے ساته کہ مبينہ واقعے کے بعد دی جاتی ہے بهیترغيبيہ  مالزمين اور کارکنان کو  4.2.13    

االت ميں، وقت کا ضياع شکايت کنندہ کے کيس کو کمزور کر ح، بعض از جلد سامنے آئيں کيونکہ 

    سکتا ہے۔

  

   : وہمالزمين اور کارکنان کو صالح دی جاتی ہے کہمجموعی طور پر،   4.2.14    
 

        (1)   RDO کے تقاضوں کا خيال رکهيں اور ضابطے کی سفارشات پر عمل کريں؛  

  

  آجر کی پاليسی برائے مساوات سے آگاہ رہيں اور اس پر عمل کريں؛  (2)        

  

   لی شناخت کا احترام کريں اور ان کے نسلی بنياد پر امتياز اور ہراسساتهی کارکنوں کی نس  (3)        

  ؛زدگی کے بغير کام کرنے کے حق کی خالف ورزی کرنے سے باز رہيں          

  

    اورمساوی مواقع کے فروغ اور نسلی بنياد پر امتياز اور ہراس زدگی انتظاميہ کی جانب سے  (4)        

  ئے اقدامات کے ساته تعاون کريں۔پرہيز کی خاطر کئے گ  سےتذليل          

  

 مساوی مواقع سے متعلقہ تربيت ميں حصہ ليں۔  )5(
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      نسلی مساوات پر عمل کرنا اور اس کو فروغ دينا5

  

.15   RDO کی تعميل کرنا  

  

    RDO   کے تحت آجر اپنے کسی مالزم اور کارکن سے نسلی بنياد پر امتياز نہيں برت سکتے3کے جزو   
   قابل ں ہراساں نہيں کر سکتے اور ان سے ايسے امتياز اور ہراس زدگی سے پرہيز کی خاطر معقولاور انہي    

   کی تعميل کرنے والے اور اپنی قانونی ذمہ داريوں کو پورا کرنے والے RDO عمل اقدامات کرنا درکار ہے۔    

   جاتی ہے کہ  اپنی آجروں کو ترغيب دیآجروں کے لئے مالزمت کے اچهے طور طريقے ايک کليد ہے۔      

  تنظيموں کے پيمانے اور ساخت اور دستياب وسائل کے لحاظ سے، جيسے مناسب ہو، مندرجہ ذيل سفارشات     

   چهوٹے پيمانے پر اور سادہ ساخت کے ساته چلنے والی تنظيميں کم رسمی طور طريقے اپنا سکتی کو اپنائيں۔    

  ے پر عمل کرتی رہيں۔ہيں، تاوقتيکہ وہ نسلی مساوات کے فروغ کے جذب    

  

   اور اس کو نافذ کرناکرنا مرتبکسی پاليسی کو    5.2

  
    پيدا کرنے اور انہيں برقرار رکهنے کے لئے ايک باضابطہ الئحٔہ مالزمت کے اچهے طور طريقے   5.2.1    

  نے کی ترغيب دی جاتی  مرتب کر آجروں کو ايک مساوی مواقع کی پاليسین امر ہے۔يعمل بہتر        

  يہ آجر کی نسلی مساوات کی ذمہ داری کی ہے جس ميں نسلی مساوات کا مفصل حوالہ موجود ہو۔         

  ے کی چنمائندگی کرتی ہے اور نسلی مساوات کوفروغ دينے اور اس کو زير عمل النے کے ڈهان        

  تشکيل کرتی ہے۔        

  

  اس کامقصد يہ يقينی بنانا ہےپاليسی کو وضاحت کرنی چاہئے کہ، نسلی مساوات کے معنوں ميں،    5.2.2    
 :-کہ       

 

   نسلی بنياد پر کسی دوسرے کے ساته  ت کے کسی  درخواست دہندہ يا کسی مالزم مالزم  (1)        

از کی يبراہ راست امت کے تحت RDO( مالزم کی نسبت کم موافق سلوک نہيں کيا جائے گا

  ؛) ديکهيں(1)6.1.1پيراگراف  ضابطے کا تعريف کے لئے

  

   کسی نسلی گروپ کے مالزمت کے لئے کسی درخواست دہندہ يا مالزم کا ان تقاضوں يا شرائط  (2)        

ی وجہ سے نقصان نہيں ہوگا جو اس کے نسلی گروپ سے تعلق رکهنے والے لوگوں پر اس ک

رکهنے والے لوگوں کی نسبت زيادہ نامساواتی ابتر اثر ڈالتی ہيں،  نسلی گروپ سے تعلق نہ
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سکے کہ وہ ايک جائز يسے تقاضوں اور شرائط کے بارے ميں يہ جواز مہيا کيا جا ا تاوقتيکہ

 کر رہی ہيں اور اس مقصد کے ساته ايک منطقی اور متناسب تعلق رکهتی ہيںمقصد کو پورا 

)RDO (2)6.1.1پيراگراف  ضابطے کا از کی تعريف کے لئےي امتبالواسطہ کے تحت 

  ؛)ديکهيں

  

   ت، تربيت اور طرِز معاش کی نشوونما کے مواقع نسل سے قطع نظر تمام اہلتنظيم ميں مالزم  (3)        

   کهلے ہيں؛مساوی طور پر افراد کے لئے          

  

   مالزمت کے درخواست دہندہ اور مالزم کی نسلی شناخت کا احترام کيا جائے کوئی بهی کسی  (4)        

  ؛نے پائےنسلی ہراس زدگی کی زد ميں نہ آطرح سے           

  

   مالزمت کے تمام درخواست دہندگان يہ جانتے ہوں کہ آجر نسلی امتياز اور ہراس زدگی کو  (5)        

ختم کرنے کا تہيہ کئے ہوئے ہے؛ اور وہ جانتے ہوں کہ نسلی امتياز اور ہراس زدگی غير 

   سمجه بوجه ہو۔ مناسبقانونی ہے اور انہيں متعلقہ مسائل کی

  

    کسی تشويش يا شکايت کو داخلی طور پریدہ يا مالزم کمالزمت کے کسی درخواست دہن  (6)        

اٹهانے کے لئے شکوے شکايت کے نظام کو مناسب طريق سے چاليا جارہا ہے؛ اور يہ کہ 

اور   ؛ئے گاايسے معامالت سے مناسب تدارکی کارروائی کے ساته مناسب طريق سے نمٹا جا 

 ی کارروائی نہيں کی جائے گی؛تشويش يا شکايت اٹهانے والے کسی شخص کے خالف انتقام

اور يہ کہ مالزمت کے تمام درخواست دہند گان اور مالزمين آگاہ ہيں کہ وہ شکوے شکايت 

 ام کو استعمال کر سکتے ہيں اور کو کيسے استعمال کرنا ہے۔ظکے ن
  

 فذمؤثر ہونے کی خاطر، اس پاليسی کو اچهے طريقہ ہائے کار اور طور طريقوں کے ذريعے نا   5.2.3    
۔ يہ )ديکهيں 5.3ضابطے کا پيراگراف (کرنا چاہئے جسے سے مندرجہ باال مقاصد حاصل ہو جائيں 

  اذ کی مجموعی ذمہ داری اعلیٰ انتظاميہ کے فسفارش کی جاتی ہے کہ پاليسی کے ن

   مثًالمالزمين پاليسی کی نشوونما اور اس کے جائزے ميں مشغول رہيں،  پاس رہے، اور يہ کہ      

  انتظاميہ اور مالزمين کے نمائندوں پر مشتمل ايک مشترکہ کميٹی کے قيام کے ذريعے۔ پاليسی کی       

  تفصيالت انفرادی تنظيم کے پيمانے اور ساخت اور دستياب وسائل پر منحصر ہوں گے۔ ليکن نسلی       

   جائے۔ جيسے مناسب مساوات کو فروغ دينے اور اس پر عمل کرنے کے جذبے پر ہميشہ عمل کيا      

  ہو، حوالے اور اپنانے کی خاطر پاليسی کا ايک نمونہ ضابطے کے آخر ميں منسلک کيا گيا ہے۔       

  تمام نئے بهرتی  ہونے والوں اور مالزمين ميں پاليسی کی ترويج کرنی چاہئے اور سب کو اس سے      

  آگاہ کرنا چاہئے۔      
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  ار اور طور طريقےمالزم رکهنے کے اچهے طريقہ ہائے ک   5.3

  

   انتخاب کے يکساں معيار کے ذريعے بهرتی   5.3.1    

      

   ہر کام ۔  کی بنياد پر کرنے چاہئيںانتخاب کے يکساں معيارکو بهرتی کے تمام فيصلے آجروں    (1)        

سکتے  اپنا کے لئے انتخاب کا يکساں معيار مخصوص ہونا چاہئے۔ مثًال وہ مندرجہ ذيل ترتيب 

 :-ہيں 
 

          (a)  کام کے حامل کے لئے ضروری تجربے کی قسم، مثًال، تجارت کا تجربہ؛  

        

          (b)  کام کے لئے درکار تجربے کی مقدار، مثًال، پانچ سال کا تجربہ؛  

  
          (c)  تعليمی اہليتيں، مثًال، تجارت ميں ڈبلومہ؛  

  
          (d)   کمپيوٹر سوفٹ وئر کاخصوصی تکنيکی اور انتظامی مہارتيں، مثًال، کسی خاص   

  اگر يہ کام کی تسلی بخش کارکردگی کے لئے (استعمال، خاص زبانوں کی استعداد             

  ؛ 55ضروری ہوں            

      

          (e)  کام کے لئے درکار ذاتی اہليتيں، مثًال، سفر کے لئے آمادگی، مختلف پس منظر کے   

  افراد سے ملنے کے لئے آمادگی؛ اور            

  

          (f)  کام کے لئے درکار جسمانی اور ديگر مہارتيں، مثًال، جوڑنے کے نازک کام کے لئے   

  آنکه اور ہاته ميں رابطہ۔            

  

   کو کام کے تقاضوں کا عکاس ہونا) 56بشمول زبانوں کے تقاضے(انتخاب کے يکساں معيار   (2)        

منتخب کئے اور (ہئے۔ چاہئے اور کام کی تسلی بخش کار کردگی کے ساته متوافق ہونا چا

۔ يہ )ديکهيں27  صفحہ 5.3.5افراد کی فہرست بنانے کے لئےضابطے کا پيراگراف ہوئے 

 کی تشکيل کرنے کے لئے انتخاب وںجاتی ہے کہ بهرتی کے اچهے طور طريقسفارش کی 

 کے يکساں معيار کو ايک اولين اقدام کے طور اختيار کيا جائے، اور وقتًا فوقتًا معيار کا 

__________________________________ 
  (v) (2) 6.1.1اور   5.3.12ديکهيں ضابطے کا پيراگراف  55
   (v) (2) 6.1.1اور   5.3.12ديکهيں ضابطے کا پيراگراف  56
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دوبارہ معائنہ کيا جائے،  يہ ديکهنے کے لئے آيا تاحال کار آمد ہيں يا ان ميں ترميم کی  

 ۔ضرورت ہے

 

   فيصلوں کا معيار  کيونکہ طريقہ ہے اچها کا اطالق انتظام کا ايکانتخاب کے يکساں معيار  (3)    

ہونے کی بنا پر يہ تنظيموں کو جلد فيصلے کرنے ميں مدد ديتا ہے؛ اور بہتر فيصلے  واضح

ی ؛ اور يہ کام کہوتا ہےرکردگی کے ساته  کا کا تعلق براہ راستاراتي کيونکہ مع،کرنے ميں

 مالزمت کے ا اطالق کانتخاب کے يکساں معيارکی بنياد بناتے ہيں۔ مؤثر تشخيص کرنے 

 ان معيارات  ترقی، تبادلہ يا تربيت۔دوسرے فيصلوں کے ضمن ميں بهی کرنا چاہئے جيسے

   تک مالزمت کے تمام درخواست دہندگان، مالزمين اور کارکنان کی رسائی ہونی چاہئے۔
  

      ہيں ہونا چاہئےنسل ايک سبب ن  5.3.2    

  

کسی شخص کی نسل کا اثر اس کے کام کرنے کی قابليت پر نہيں پڑتا، تاوقتيکہ وہ کام کے   (1)

آجروں کو يہ   کی حامل ہو۔/ درکار متعلقہ اہليتوں، مہارتوں اور ذاتی خصوصيات کا لئے 

ے سے تعلق رکهنے والے لوگ مالزمت کے لئکرنا چاہئے کہ بعض نسلی گروپوں  فرض نہيں

  نہيں ہيں۔موزوں 

  

   انتخاب کے يکساں معيار کی بنياد پر کئے ہوئے فيصلوں کی وجہ سے آجر کے مفاد کی تکميل  (2)        

ہوتی ہے کيونکہ ايک دی گئی مالزمت کے لئے ہر فرد کی تشخيص اس کی صالحيتوں کے 

دازہ  کے ذريعے ان جيسے نسلمطابق کی جاتی ہے اور ان کے بارے ميں غير متعلقہ باتوں

   نہيں لگايا جاتا۔ 

  

  آجروں کو يہ يقينی بنانا چاہئے کہ مالزمت دينے کے لئے کسی شخص کے بارے ميں فيصلہ   (3)        

کرنے کی خاطر نسل کو بنياد نہ بنايا جائے سوائے جہاں پر نسل ايک درست پيشہ ورانہ اہليت 

 ہے، قطع نظر اس کے کہ بهرتی ويہ بات الگ۔ ) ديکهيں 5.3.3  ضابطے کا پيراگراف(ہو 

  ميں موجودوالی ايجنسيوں کے ذريعے ہو يا تعليمی اداروںبذريعہ اشتہار ہو، روزگار دالنے 

  کے دفاتر کے ذريعے ہو۔) کيرئر(معاش طرز 

  

  آجروں کو يہ يقينی بنانا چاہئے کہ درخواستوں سے نمٹنے والے يا انٹرويو کرنے والے   (4)        

افتہ ہوں، جو يہ فرض نہ کريں کہ بعض نسلی گروپوں سے تعلق رکهنے مالزمين تربيت ي

کے وزوں نہيں ہوتے يا مالزمت دينے کے لئے کسی شخص والے لوگ مالزمت کے لئے م
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بنائيں۔ مثًال ناموں، ظاہری خدو خال يا لہجے  فيصلہ کرنے کی خاطر نسل کو بنياد نہ بارے ميں

  يا جائے۔ کو اپنی اصل کی بنياد پر انکار نہ سے پاکستانی دکهائی دينے والے افراد ک

  

  )GOQ(درست پيشہ ورانہ اہليت   3.35.    

  

        (1)  RDO کے تحت تصريح شدہ حاالت کے عالوہ نسل کو مالزمت سے انکار 11 کے سيکشن   

 کرنے کی بيناد نہ بنايا جائے اور انتخاب کے يکساں معيار کو نسل کا کوئی حوالہ نہيں دينا           

  :- ميں تصريح شدہ حاالت مندرجہ ذيل ہيں 11 سيکشن RDOچاہئے۔           

  

          (a)   مذکورہ کام ميں کوئی ڈرامائی يا دوسری تفريحی پيشکش شامل ہو، جس کے لئے مصدقہ  

   درکار ہو؛فردہونے کی غرض سے کسی خاص نسلی گروپ کا             

  

          (b)   کسی فن کار يا فوٹوگرافک ماڈل کی مذکورہ کام ميں کسی فنی شاہکار کی پيشکش ميں  

شرکت شامل ہو، تصاوير، يا تصاوير کا ايک سلسلہ جس کے لئے مصدقہ ہونے کی 

   درکار ہو؛فردکا غرض سے کسی خاص نسلی گروپ 

  

          (c)   مذکورہ کام ميں کهانوں اور مشروبات فراہم کرنے اور انہيں ايک مخصوص ترتيب ميں  

ی کسی جگہ ميں کام کرنا شامل ہو، اس کام کے لئے، لوگوں کے استعمال کرنے وال

   درکار ہو؛فردخاص نسلی گروپ کا مصدقہ ہونے کی غرض سے کسی 

  

      (d)  حامل شخص کسی خاص نسلی گروپ کے افراد کو ان کی بہبود کے فروغ  مذکورہ کام کا  

 نسلی گروپ کی خاطر ذاتی خدمات مہيا کرتا ہے، اور وہ خدمات مؤثر ترين انداز ميں اس

  کا رکن ہی مہيا کر سکتا ہو؛

  

(e)   مذکورہ کام کا حامل شخص کسی خاص نسلی گروپ کے افراد کو ايسے حاالت ميں ايسی

نوعيت کی ذاتی خدمات مہيا کرتا ہے جن کے لئے اس نسلی گروپ کی زبان، ثقافت اور نسلی 

 وہ خدمات مؤثر احساس سے واقفيت درکار ہو۔ اور گروپ کی رسومات اور ضروريات کے

  ترين انداز ميں اس نسلی گروپ کا رکن ہی مہيا کر سکتا ہو۔

  

   جہاں پر ايک مخصوص کام مندرجہ باال حاالت کے تحت آتا ہو، وہاں نسل کو ايک درست  (2)        

۔ اگر کوئی آجر يہ دعویٰ کرتا ہے کہ  کے طور پر جانا جاتا ہے(GOQ) پيشہ ورانہ اہليت

 يہ آجر کا کام ہے کہ يہ دکهائے کہ واقعی ايسا کا اطالق ہوتا ہے، تو GOQکے لئے کسی کام 
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کے حاالت  (d) مثًال مندرجہ باال شق  معائنہ کرے گی۔بغورہے اور عدالت اس کے دعوے کا 

  کا اطالق نگراں يا انتظامی کاموں پر نہيں ہوا کيونکہ کام کے حامل افراد ذاتی خدمات مہيا نہيں 

  ۔57خصوص نسلی گروپوں کے ساته ان کا کوئی براست تعلق نہيں تهاکرتے تهے اور م          

  اساميوں کو مشتہر کرنا  5.3.4    

 آجروں کو يہ يقينی بنانا چاہئے کہ اشتہاروں کے مندرجات انتخاب کے يکساں معيار پر مبنی ہيں

  :-آجروں کو ترغيب دی جاتی ہے کہ وہ 
 
  

  ے ُپر کريں تاکہ تمام نسلی گروپوں کے افراد کو   اساميوں کو کهلی درخواستوں کے ذريع(1)        

درخواست دينے کا موقع حاصل ہو۔ جہاں پر اساميوں کو ترقی يا تبادلے کے ذريعے ُپر کرنا 

معلومات کو تمام اہل مالزمين کے لئے شائع کيا جائے تا کہ کسی نسلی گروپ مقصود ہو تو 

   پابندی نہ ہو۔کے  لئے درخواست دينے کی کوئی

   ت دينے کے مرحلے پر تصاوير اور شناختی کارڈوں کی نقول طلب کرنے سے پرہيزس  درخوا(2)        

کريں، کيونکہ ہو سکتا ہے اس سے سمجها جائے کہ يہ نسلی بنياد پر امتياز برتنے کے مقصد 

شناختی مقاصد کی غرض سے  شناختی نمبر طلب کرنا قابل قبول ہوگا۔  اس کے لئےہے۔سے 

    حاصل کيا جا سکتا ہے۔تی کارڈوں کو انٹر ويو کے مرحلے پرتصاوير اور شناخ

  ۔ مختلف ذريعے يںمختلف نسلی گروپوں کے افراد تک پہنچيہ اساميوں کو مشتہر کريں تاکہ   (3)        

استعمال کريں، جيسے اخبارات، ليبر ڈيپارٹمنٹ کے جاب سنٹر، مالزمت دالنے والی ايجنسياں، 

جہاں پر کسی کام کی تسلی بخش  لسٹ وسائل اور مطبوعات۔اور اسپيشپيشہ ورانہ جرائد 

، تو 58کارکردگی کے لئے کسی خاص زبان کے پڑهنے اور لکهنے کی قابليت ضروری ہو

اشتہار ميں زبان کی شرط تحرير کی جا سکتی ہے اور اشتہار کو اس زبان ميں شائع کيا 

اس لئے آجروں نيں مروج ہيں،  چونکہ ہانگ کانگ ميں انگريزی اور چينی دو زباجاسکتا ہے۔

 چينی دونوں  انگريزی اور جہاں پر معقول طور پر قابل عمل ہو،کو ترغيب دی جاتی ہے کہ

 چونکہ ايسے لوگ موجود ہيں جو چينی بول سکتے ہيں ليکن پڑه ۔ہار ديںذرائع ابالغ ميں اشت

 ليکن پڑهنے يا نہيں سکتے، چنانچہ جہاں پر کام کے لئے چينی بولنے کی قابليت ضروری ہو

 لکهنے کی نہيں، تو چينی ميں اشتہار دينے کے عالوہ ، آجروں کو ترغيب دی جاتی ہے کہ 

 

__________________________________  
  IRLR 379 (1989)لندن برو آف ليمبته بمقابلہ کميشن برائے نسلی مساوات      57
 5.3.12ديکهيں ضابطے کا پيراگراف     58
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 طور پر قابل عمل ہو، انگريزی ميں بهی اشتہار دينے پر بهی غور کريں۔ روزگار جہاں معقول

دالنے والی ايجنسيوں کو بهی ترغيب دی جاتی ہے کہ جہاں معقول طور پر قابل عمل ہو، اپنی 

 ۔خدمات انگريزی اور چينی دونوں زبانوں ميں فراہم کريں

  

    شامل کريں"  لئے مساوی طور پر کهلی ہےاسامی سب نسلی گروپوں کے " اشتہارات ميں   (4)        

اس سے يہ واضح  پيغام ملے گا کہ درخواست دينے کے لئے سب نسلی گروپوں کا کيونکہ 

  خير مقدم ہے۔

  

  )شارٹ ِلسٹنگ(منتخب کئے ہوئے افراد کی فہرست بنانا    5.3.5    

  

داد کو کم کيا  شارٹ ِلسٹنگ کے عمل سے درخواست دہندگان کی تعاکثر يہ ضروری ہوتا ہے کہ

اور يہ درخواست دہندگان کا انٹرويو لينے  مرحلے ہو سکتے ہيں مختلفشارٹ ِلسٹنگ ميں  جائے۔ 

 :-سفارش کی جاتی ہے کہ آجر  ے يا اس کے بغير ہو سکتی ہے۔ يہس

 

  يہ يقينی بنائيں کہ شارٹ ِلسٹنگ کے دوران پيش نظر رکهے جانے والے عناصر درخواست   (1)     

  گان کو انتخاب کے يکساں معيار کے لحاظ سے جانچيں؛دہند          

  

  يہ يقينی بنائيں کہ نمبر لگانے کے نظام کا اطالق سب درخواست دہندگان کے لئے يکساں طور   (2)        

پر ہو۔ مختلف عناصر ، مثًال زبان پر عبور يا سابقہ تجربہ کے وزن کو کام کی ضروريات کی 

 ق نسل سے قطع نظر يکساں طور پر ہو؛اس کا اطالعکاسی کرنا چاہئے اور 

 

   شارٹ لسٹنگ کے ريکارڈ کو کم شارٹ ِلسٹنگ کے معيارات اور نمبر لگانے کے نظام سميت  (3)    

  ۔59 ماہ تک محفوظ رکهيں24از           

  

  اندازے لگانے سے عمومی کی قابليتوں کے بارے ميں کے لوگوں کی مختلف نسلی گروپوں   (4)        

  ريں جو ہو سکتا ہے کسی فرد کے لئے درست نہ ہوں۔گريز ک          

 

__________________________________  
59  RDOکے تحت کے  EOCماہ ہے 12پاس شکايت دائر کرنے کی مدت  ]RDO (4) 78 سيکشن (c) [  قانونی اور ضلعی عدالت ميں

   کو حل کرنے ميں مدد ملے گی۔زعاتاسب طور پر رکهنے سے تن، ريکارڈز کو منا )80 سيکشنRDO( ماہ ہے  24کارروائی کرنے کی مدت
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 افرادی عملے کو يہ تربيت ديں کہ وہ شارٹ ِلسٹنگ کے وقت درخواست دہندگان کا معروضی   (5)        

طور پر موازنہ کريں اور يہ فرض نہ کريں کہ کسی خاص نسلی گروپ سے تعلق رکهنے 

کسی شخص کو مالزمت دينے کے بارے  ہيں يا  ہوتے کم موزوںمالزمت کے لئے والے افراد 

   بنائيں۔ نہميں طے کرنے کے لئے نسل کو بنياد

  

  نسل سے متعلقہ معلومات  5.3.6    

  

 اہر نہ ہو کہ رموں پر دئيے ہوئے سواالت سے يہ ظيہ سفارش کی جاتی ہے کہ درخواست فا  (1)        

 تعلقہ ہيں، پيش نظر رکهنا چاہتا ہے جس کا آجر نسل سے متعلقہ عناصر کو، جو کام سے غير م     

  ۔60 کا اطالق نہ ہوGOQانکار کی صورت ميں ہو سکتا ہے، تاوقتيکہ  نتيجہ مالزمت سے     

  

   نا چاہئے خصوصی انتظامات کرنے کے لئے حاصل کيا جا صرفنسل سے متعلقہ معلومات کو  (2)        

   يا غذائی  اور اوقاتکے ساته منطبق ہونے والی تاريخيںمثًال مذہبی تہواروں يا تقريبات           

  ضروريات اور ثقافتی رسم و رواج۔ ايسی معلومات حاصل کرنے کا مقصد واضح طور پر بيان 

 انٹرويو سے  انہيں اورےجا سکتا ہ  ان معلومات کو باقی ماندہ فارم سے الگ کياکرنا چاہئے۔

 ان معلومات کو سختی سے صيغٔہ راز ميں اہئے۔پہلے انتخابی پينل کے علم ميں نہيں آنا چ

 ہ مقصد کے لئے استعمال نہيں کرنا چاہئے۔ نسل سے متعلق دوسرےرکهنا چاہئے اور کسی

کے لئے بهی استعمال کی نگرانی کے مقصد معلومات کو پاليسی برائے نسلی مساوات کے نفاذ 

۔ معلومات کو حاصل کرتے وقت اور )ديکهيں  5.3.17ضابطے کا پيراگراف ( ہے کيا جاسکتا

   کے قانون کا خيال رکهنا چاہئے۔) پرائيويسی(ذاتی ڈيٹا  اسے استعمال کرتے وقت 

  

   انٹرويو کرنا  5.3.7    

  

عام اندازوںليتوں اور مہارتوں کی شہادت طلب کرتا ہو اور جو بايک ايسا انٹرويو کرنے واال جو قا

  اچهے طور  ۔  ہے ہوتا اس کا جانبدار ہونے کا امکان کمکی بجائے حقائق پر بهروسہ کرتا ہو،    

    :يہ سفارش کی جاتی ہے کہ آجرطريقوں کی مطابقت ميں 

 

_______________________ 
   5.3.3ديکهيں ضابطے کا پيراگراف  60
 
 

  مل  شا ممکنہ طور پرافرادی عملہ، الئن مينيجروں يا عملے کی بهرتی ميںيہ يقينی بنائيں کہ   (1)        
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  ديگر مالزمين کو عدم امتياز کے طور طريقوں کی تربيت دی جائے۔  ان کے علم ميں يہ بات           

 ؛61دوسروں کو امتياز کے لئے ہدايت کرنا يا دباؤ ڈالنا غير قانونی ہے بهی النا چاہئے کہ          

 

  رويوز ميں جن کے لئے بعض اوقات انٹمختلف نسلی گروپوں کے ايسے افراد کو موقع ديں  (2)    

     ہو؛ا، مثًال يہودی افراد جنہوں نے ہفتے کو يوِم سبت منانشريک ہونا مشکل ہو          

  

 ں سے متعلقہ سواالت پوچهے جائيں۔صرف کام کے تقاضو کام کے لئے انٹرويو کے وقت  (3)        

 

  رے ميں  درخواست دہندہ کی قابليت کے بايہ ايک اچها طريقہ ہے کہ انٹرويو کے فورًا بعد (4)        

 کی گئی تشخيص کو  يکساں انتخابی معيار کی مطابقت ميں سےب کی جانکرنے والے انٹرويو

اس سے نہ صرف درخواست دہندہ کی خوبيوں اور کمزريوں کی منطقی  ريکارڈ کر ليا جائے۔

 ايک قيمتی  کے خالفتجويزيہ نسلی جانبداری کی کسی بے بنياد يقينی ہوگی بلکہ تشخيص 

  ؛ پر بهی کام کرے گیوضاحت کے طور

  

    ۔63 ماہ تک رکهيں24  کم ازکمانٹرويو کے عمل اور جملہ انٹرويوز کا ريکارڈ  (3)        
            

  

  ٹيسٹ  5.3.8    

  

   :- آجر  اگر انتخابی مقاصد کے لئے ٹيسٹوں کو استعمال کرنا ہے، تويہ سفارش کی جاتی ہے کہ        

 

  کے تقاضوں کو  ) کيرئير(يا طرز معاش /  اورکام سے خصوصی طور پر متعلقہ ٹيسٹوں  (1)        

 یاستعمال کريں اور درخواست دہندہ کی کام کو کرنے يا اس کی تربيت حاصل کرنے کی اصل

  ؛جانچيںيا امکانی قابليت کو 

  

  کرنے کو ترجيح ديں  ٹيسٹ استعمالجہاں قابل عمل ہو، پيشہ ورانہ طور پر تيار کئے گئے   (2)        

  اصل ہو سکتی ہيں، مثًال، ندہ کے بارے ميں اہم معروضی معلومات حاس سے درخواست دہ

______________________________________________ 
61  RDO 44 اور 43 سيکشن 
63   RDO ،کے تحت EOCماہ 12  کے پاس شکايت درج کروانے کی مدت]RDO 78.4 سيکشن.(c)[ اور ضلعی عدالت ميں قانونی 

 ، ريکارڈز کو مناسب طور پر محفوظ رکهنے سے تنازعات سے نپٹنے ميں مدد 80) سيکشن  (RDO ماہ ہے۔  24 تکارروائی کرنے کی مد
  ۔)ملے گی
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ذہانت، فطری صالحيت اور مہارتيں۔ ان کا فائدہ يہ ہے کہ ان سے اعدادی سکور حاصل ہوتے 

  ہيں جو رائے يا ذاتی توجيہہ پر منحصر نہيں ہوتے۔  

  

   مواد اور عدگی سے نظر ثانی کرتے رہيں، يہ يقينی بنانے کے لئے کہ وہاباقٹيسٹوں پر   (3)        

  اسکورنگ کے ضمن ميں بر محل اور کسی تعصب سے مّبرا رہيں۔          

  

  روزگار کی ايجنسيوں يا روزگار کی خدمات کے ذريعے بهرتی کرنا   5.3.9    

  

دمات يا غير سرکاری تنظيموں کے جہاں پر روزگار کی ايجنسيوں، ليبر ڈيپارٹمنٹ کی فراہم کردہ خ

ذريعے بهرتی کی جائے تو آجر کو چاہئے کہ وہ انہيں ہدايت کرے کہ جہاں تک قابل عمل ہو، 

RDOيہ يقينی بنايا جاسکے کہ  کی تعميل کريں اور ضابطے کی سفارشات پر عمل کريں، تا کہ 

روزگار دالنے والی  گاکسی درخواست دہندہ کے خالف نسلی بنياد پر امتياز نہيں برتا جائے 

 کہ بهرتی کے عمل ميں کوئی نسلی امتياز نہيں ہونا ايجنسيوں اور خدمات کو يہ مشورہ دينے سے

 آجروں کو يہ دکهانے ميں مدد ملے گی کہ انہوں نے قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری چاہئے،

 امتياز  کی جانب سے اور يہ کہ روزگار دالنے والی ايجنسيوں اور خدمات کے پاس انکی ہے

 آجروں کو يہ وضاحت کرنی چاہئے کہ آسامياں تمام نسلی گروپوں برتنے کا کوئی اختيار نہيں ہے۔

  5.3.3ضابطے کا پيراگراف (نہ ہو   کا اطالق GOQکے افراد کے لئے کهلی ہيں، تاوقتيکہ

  )يکهيںد

  

  ر خدماتمالزمت کی شرائط و ضوابط، فوائد، سہوليات او  5.3.10    

  

   مالزمت کے شرائط و ضوابط، کام اور  يہ سفارش کی جاتی ہے کہ آجر يہ يقينی بنائيں کہ(1) 

،  قوانين،طور طريقےتک رسائی کے  خدمات يا فوائد، سہوليات ، فرائض کا تفويض کرنا

 نسلی بنياد پر کسی مالزم سے مختلف نسل کے کسی اور تقاضےشرائط، پابندياں، پاليسياں 

براہ راست امتياز کے لئےضابطے کا (  مالزم کی نسبت کم موافق سلوک نہ کريں۔دوسرے

، صحت  پينشنوں،کميشنوں، بونسوں، االؤنسوں اس کا اطالق ۔)ديکهيں  (1) 6.1.1پيراگراف 

نہ چهٹی، لياقت يا کارکردگی کی تنخواہ، يا مالزمين اور الکے بيموں کے منصوبوں، سا

 کسی اختالفی سلوک ہونے کی اب کسی دوسرے ذيلی فوائد پر ہوتا ہے۔کارکنوں کو دستي

   صورت ميں يہ يقينی بنائيں کہ اس کا تعلق مالزمين کی نسل سے نہ ہو۔

  

  نسلی  کہ آجر اپنے طور طريقوں، قوانين اور تقاضوں سے کسی يہ سفارش کی جاتی ہے  (2)
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کم سے کم کرنے کی کوشش کريں۔ گروپ پر پڑنے والے کسی ممکنہ نامساواتی ابتر اثر کو 

 کے ثقافتی  ين۔ جب مالزم)ديکهيں  (2) 6.1.1 امتياز کے لئےضابطے کا پيراگراف بالواسطہ(

مذہبی طور طريقے جيسے لباس کے ضابطوں ميں ظاہر کردہ ، آجر کی پاليسيوں يا کام کی 

ر اس بات پر غور کرے جگہ کے تقاضوں سے متصادم ہوں، تو يہ صالح دی جاتی ہے کہ آج

مثًال، آجر کام کرنے کے آيا ان تقاضوں سے اختالف کرنا قابل عمل ہے يا اس کو اپنانا۔ 

 ايک دوسرے  کو چاہئے کہ اور مالزمين۔ آجروں64انتظامات ميں لچک پر غور کر سکتے ہيں

عملے، ٹريڈ يونينوں اور ں اور آجروں کو چاہئے کہ کی ثقافت اور رسم و رواج کا احترام کري

  مشورہ کريںان عملی طريقوں کے بارے ميں کام کی جگہوں کے دوسرے نمائندوں کے ساته

 مواقع پيدا کئے جا  کے ضمن ميں کو پورا کرنےجن کے ذريعے مالزمين کی ضرورتوں

  ۔  سکيں۔

  

  تنخواہ، اوقاِت کار، اوورٹائم ، بونس، تعطيالت کے حق، بيماری کی چهٹی، کے لئے آجروں کو   (3)        

  برابر کام کے لئے برابر مشاہرہ کا اصول برقرار رکهنا چاہئے۔          

  

  ہر چيز برابر ہونے کی وجہ سے، ايک نسلی گروپ کا مالزم جب کسی مختلف نسلی گروپ   (4)        

يا وہی کام کرے، تو وہ  برابر تنخواہ اور فوائد کا " مشابہ کام"ے سے تعلق رکهنے والے ک

جو کام وسيع طور پر ملتی جلتی نوعيت کا ہو اور جب کا مطلب ہے " مشابہ کام"حقدار ہے۔ 

   سے عملی  ائط و ضوابط کے لحاظکئے ہوے کاموں کے فرق مالزمت کے شردونوں کے 

وں کے مختلف ہونے دي تفصيالت يا معاہداتی پابن۔  کام کے ناموں، کام کی65اہميت کے نہ ہوں

کا يہ مطلب نہيں کہ کام مختلف ہے۔ اصل اہميت کام کرنے والوں کے کام کی ہے۔ آيا دو کام 

ہيں، اس سوال کا جواب کام کی نوعيت اور انہيں کرنے کے لئے درکار علم اور " مشابہ کام"

 ايک ہی بينک :کی مثاليں ہيں" بہ کاممشا" مہارتوں پرعمومی غورکرنے سے ديا جا سکتا ہے۔

ايک روزگار دالنے والی ايجنسی ميں کام کرنے  چينی اور انڈين خزانچی؛  کام کرنے والےںمي

عملہ فراہم کرتا ہے اور اسی ايجنسی ميں  ايک پاکستانی شخص جو کالئنٹوں کو عارضی واال

کے ری الئن اوا ايک پيد چينی شخص؛ اور واال مسقل عملہ فراہم کرنے واال ايک کرنےکام

      ايک فورمين اور الئن سپروائزرز۔ کام کرنے واالمختلف حصوں ميں

  

  قيمت قدرو ہے کہ برابر  يہخواہ کے ساته متعلقہ ايک اور اصولنبرابر کام کے لئے برابر ت  (5)        

  کے کام کے لئے برابر تنخواہ۔ جب کسی ايک نسلی گروپ کے افراد ايک ايسا کام کرتے ہيں

  

_________________________________________________ 
  1970يوکے کا مساوی تنخواہ کا ايکٹ    65
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 رکهنے والے رفيقان  نسلی گروپ سے تعلقدوسرےکسی ہے جو جو اتنا ہی محنت طلب ہوتا 

خواہ اور فوائد حاصل ہونے ن وہی تں انہي ليکن مختلف ہوتا ہے، اگرچہ کامکار کرتے ہيں۔

تنخواہ ميں نسلی   کے لئے برابر تنخواہ ضروری ہے۔ يعنی برابر قدر وقيمت کے کام۔چاہئيں

مختلف کاموں کے لحاظ سے  جب مختلف نسلوں کو ، امتياز واقع ہو سکتا ہےامتياز کی بنياد پر

، زيادہ تر  زيادہ ہوتا ہے بهیہمثًال اعلیٰ رتبہ کے حامل کام جن کا معاوض، ہےجاتا الگ کيا 

 ديگر نسلی گروپوں کے لوگ  زيادہ تران کاموں کے جنہيںہی کرتے ہيں بہ نسبت چينی لوگ 

 سے ، انتخاب اور ترقی کے ان طريقہ ہائے کارکو امتيازی بهرتیان اختالفات کرتے ہيں۔ 

 مختلف نسلوں کے جن کو ہيں تے جو ان کاموں کے سلسلے کو محدود کر تقويت مل سکتی ہے

   افراد کر سکتے ہيں۔

  

  نہيںاور فوائد  متناسب مساوی تنخواہ کارکنوں سےجہاں پر جزوقتی کارکنوں کو کل وقتی   (6)        

ملتے، آجروں کو يہ يقينی بنانے کے لئے انتظامات کا جائزہ لينا چاہئے کہ يہ انتظامات نسل 

       ہيں۔ سے قطع نظر حق بجانب

  

    کنوں کے کئے گئے کاموں کا موازنہ غير ممالک کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف کار  (7)        

سے کی گئی کارکن کے کام کوشش، مہارت، ذمہ داری اور کام کے حاالت  کے لحاظ سے 

 آجر مارکيٹ کے حاالت اور انفرادی کارکردگی کے ۔66توقعات کی بنياد پر کيا جاسکتا ہے

 کسی گروہ  کو لحاظ سے انفرادی تنخواہ کی شرحوں کا تعين کر سکتے ہيں ليکن کارکنوں کے

  جو برابر قدر وقيمت کا کام کرتا ہو، نسلی بنياد پر کم تنخواہ نہيں دينی چاہئے۔

  

   برابر عمل کرنا چاہئے اور انہيںئے برابر تنخواہ کے اصول پر لکے آجروں کو برابر کام   (8)        

ی ہے۔ اس  جاتترغيب دیقدروقيمت کے کام کے لئے برابر تنخواہ کو بتدريج نافذ کرنے کی 

 يا برابر خيصش مختلف کاموں کی معروضی اور پيشہ ورانہ ت ايک ہی ادارے ميںکے لئے

 جن سے نسلی بنياد گی ہو کی ضرورت تنخواہ کے موضوع کے حل کے لئے متبادل طريقوں

 بشری وسائل کے منظم ے سرکاری اور نجی شعبوں دونوں کپر عدم امتياز کا اظہار ہر۔

  يں اس ضمن ميں آگے جا سکتی ہيں۔نظيم حامل بڑی تیمحکموں ک

  

  

___________________ 
 قدروقيمت کے کام کے لئے مختلف اجرتوں کا برابراطالق سے متعلقہ راہ عمل اور   کے11 ايکٹ کے سيکشن حقوق کےکينيڈين بشری   66

 1986جواز دينے والے الگو عناصر، 
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   ہر کيس پر اس کی اپنی ز کا باعث نہيں ہے۔اامتير تنخواہوں ميں انفرادی فرق اپنے طور پ  (9)        

کے مطابق، برابر کام يا   67 غير ممالک کے تجربےفضيلت کے لحاظ سے غور کرنا چاہئے۔

پر غور کرنے کے لئے مندرجہ ذيل باتيں برابر قدر وقيمت کے کام کے لئے تنخواہ ميں فرق 

    :-بر محل ہيں

(a)  کارکردگی کی مختلف شرحيں؛  

            

          (b)  مالزمت کی مدت؛  

  

          (c)  کام سے متعلقہ معيار کی بنياد پر کسی عہدے کی دوبارہ تشخيص اور تنّزلی؛  

          

          (d)  ايک عارضی تربيتی عہدہ؛  

      

     (e)  کسی خاص کام کی درجہ بندی ميں مزدوری کی داخلی کمی کا ہونا    

   

          (f)   رجے پر دوبارہ درجہ بندی کرنا جس پر کوئی شخص بدستورکسی عہدے کی نچلے د  

     رہے؛ ليتاسابقہ تنخواہ            

  

          (g)   تنخواہ کی عالقائی شرحيں؛ مثًال، کسی شخص کو مختلف مقامات پر کام کرنے کا صلہ  

  ملتا  ہے؛            

  

          (h)  ليبر کی عارضی قلت۔منداقتصادی وجوہ، جيسے کسی مخصوص با ہنر   

  

  :ور باتوںغزير اس کے عالوہ ايسی  (10)        

  

          (a)  ے شخص کے پاسايک نسل سے تعلق رکهنے والمثًال (ود ہونا چاہئے جکو واقعی مو  

  ؛)ی نسل سے تعلق رکهنے والے شخص کی نسبت زيادہ تجربہ ہےسی دوسرک            

  

____________________________________          
کے     کے اطالق سے متعلقہ راہ عمل اور11 اور کينيڈين انسانی حقوق کے ايکٹ کے سيکشن 1970ا ايکٹ وی تنخواہ ک مسايو کے کا 67

  1986،برابر قدرو قيمت کے کام کے لئے مختلف اجرتوں کا جواز دينے والے الگو عناصر
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          (b)  کاآجر کے پاس تنخواہ يعنی (باعث ہونا چاہئے اختالف کا ميں  تنخواہ  درست طور پرکو  

    جہاں جو،ہو، اورلوں پر يکساں طور پر سايک ايسا نظام ہونا چاہئے جس کا اطالق سب ن
   )ضہ دےاور معپمناسب ہو، يکساں طور 

  
          (c)   اضافی تجربے کا فالتو يعنی فالتو تنخواہ(۔ نا چاہئےتنخواہ ميں فرق کا جواب مہيا کرکو   
  ؛ اور)معاوضہ نہ ہو            

  
          (d)   اثر کا حامل ہونا چاہئے، جس کو آجر حاصل کرنے کا تعين کرتا ہو؛ مثًال اس کو ايسے  
   تجربے کی بدولت اپنے مالزمہ/  خصوصی مالزموئی کبات کی شہادت موجود ہے کہ            

    کرتی ہے جس کا تعلق / کسی دوسرے رفيق کار کی نسبت بہتر کام کرتاکسی دوسرے
   ہو۔  سےکسی دوسری نسل

   ۔
            ممالک کے مالزمينغير  5.3.11    

  ہانگ کانگ ميں کام کرنے کے لئے آنے والے غير ممالک کے مالزمين کے حاالت مقامی   (1)        

  مالزمين کے حاالت سے مختلف ہو سکتے ہيں اور ہو سکتا ہے يہ فرق نسلی بنياد پر نہ ہوں۔          

  لئے اعانت درکار ہو سکتی ہے ، مثًال غير ممالک کے مالزمين کو دوسری جگہ پر آنے کے           

   جو ہانگ کانگ ميں باعث بهرتی کيا گيا ہے۔ کے مہارتوں کا حامل ہونے انيا يہ کہ انہيں          

             دستياب نہيں ہيں۔طور پر  فوری          

  يہ سفارش کی جاتی ہے کہ جب آجر ہانگ کانگ ميں کام کرنے کے لئے غيرممالک سے  (2)        

لقہ حاالت پر دهيان ديتے ہوئے انہيں ايسے فوائد مہيا کرتے ہيں ع متوالے مالزمين سے آنے

مقامی مالزمين کو دستياب نہيں ہوتے، تو انہيں چاہئے کہ يہ يقينی بنائيں کہ يہ فوائد غير جو 

  ملکی مالزمين کے حاالت کے مطابق ہوں اور نسل کی بنياد پر نہ دئيے جائيں۔

  

        (3)  RDO سے آنے والے مالزمين سےک  غير ممال2ور شيڈول  ا14 اور 13، 12 سيکشن  

مالزمت کی  ق بتاتا ہے جول ان موجودہ مالزمين کے متع2  شيڈولRDOتعلق رکهتے ہيں۔ 

الزمت کی مقامی غير ملکی شرائط کے تحت مالزمت کرتے ہيں؛ اور ان کے متعلق جو م

مين کے مابين  کے تحت جن حاالت ميں ان مالزRDO مت کرتے ہيں۔شرائط کے تحت مالز

ضابطے  ( ميں کی گئی ہے14 سيکشن RDOسلوک ميں فرق کی اجازت ہے  ان کی تصريح 

  ۔)6.7.4 سے6.7.2کا پيراگراف 

  

   زبان  5.3.12    
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 بشمول تعليمی اہليت، روانی اور(آجروں کو يہ الزمًا يقينی بنانا چاہئے کہ کسی زبان کا تقاضا   (1)        

بر محل ہو، اور اس کام کی تسلی بخش کارکردگی کے مطابق ) روريات کا تقاضالہجے کی ض

ضابطے کا ديکهيں بهرتی کی معيار، اسامی کو مشتہر کرنے اور شارٹ ِلسٹنگ کے لئے  (ہو 

   5.3.5اور   5.3.4،  5.3.1پيراگراف  اور ؛ (v)(2)6.1.1پيراگراف 

  

  کسی شخص کے کوئی زبان بولنے کے لہجے سے اس کی نسل کا تعلق نکل سکتا ہے، آجروں   (2)        

کو يہ يقينی بنانا چاہئے کہ مالزمين اور کارکنان سے ان کے لہجے کی بنا پر اميتاز نہ برتا 

ديکهيں ضابطے کا ہراس زدگی سے پرہيز کے لئے (  ۔68جائے اور ان کو ہراساں نہ کيا جائے

۔ اس کا اطالق مالزمت کے تمام پہلوؤں پر ہوتا ہے بشمول ترقی، تبادلہ اور 5.3.14پيراگراف 

  ۔)5.3.13ديکهيں ضابطے کا پيراگراف (تربيت 
  

  جہاں پر افرادی قوت ميں ايسے لوگ شامل ہوں جو کام کی جگہ کی زبان بولنے ميں مستعد نہ  (3)        

نے کے لئے معقول قابل عمل اقدامات کرنے چاہئيں کہ انہيں  تو آجروں کو يہ يقينی بناہوں،

صحت و سالمتی کے تقاضوں اور ان کی مالزمت سے متعلقہ ديگر معامالت کے بارے ميں 

  معلومات فراہم کی جائيں اور وہ ان کو سمجهيں؛ مثًال حفاظت کے نشانات اور نوٹس۔ 

  

        اور تربيتہترقی، تبادل  5.3.13    

  

  :- کی جاتی ہے کہ آجريہ سفارش        

  

   مالزمين کی ترقی  کہ کے لئےا معائنہ کريں، يہ يقينی بنانےجانچ کے کسی تشخيصی معيار ک  (1)        

نسلی طور پر ) مثًال، زبان کا کوئی تقاضا(فضيلت کی بنياد پر ہو اور استعمال کئے گئے معيار 

  نچ معيار قائم کئے جائيں؛ کام کی کارکردگی کی تشخيص کے لئے قابل جاامتيازی نہ ہوں۔

  

  کے لئے يکساں ) عہدوں(ترقی کے لئے انتخاب بهرتی کے خطوط پر وضع کيا جائے۔ مناصب   (2)        

معيار انتخاب کا موازنہ تمام درخواست دہندگان کی امکانی صالحيت سميت ان کی قابليتوں اور 

 خاکہ کام کے جس شخص کا شخصی اہليتوں کی تفصيلی تشخيص کے ساته کرنا چاہئے۔

  ؛تقاضوں پر بہترين طور پر پورا اترتا ہو، اس کا انتخاب کرنا چاہئے

  

  جہاں ترقی، تبادلے اور تربيت کے مواقع نکليں، تمام عملے کے لئے درخواست دينے کی )3(

_______________________________  
   2005 ، اونٹاريو کميشن برائے انسانی حقوق، کينيڈا، 3.5ف  نسل پرستی اور نسلی امتياز کے بارے ميں پاليسی اور راہ عمل پيراگرا 68
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شرائط کی تصريح کريں جو ہو سکتا ہے، دلچسپی رکهتے ہوں اور متعلقہ طريق کار کو تمام 

  ؛قطع نظر تحريری طور پر ترسيل کے لئے ترتيب ديں اہل عملے کو نسل سے

  

گر ترقی نامزدگی کے ذريعے ہو، تو يہتمام ممکنہ درخواست دہندگان کی تشخيص کريں اور ا  (4)        

يقينی بنائيں کہ ہر موزوں شخص پر غور کيا جائے اور امکانی صالحيت والے کسی شخص          

  ؛کو نظر انداز نہ کيا جائے          

            

  ۔ 69 ماہ تک رکهيں24 کم از کم ترقی، تبادلے اور تربيت کے نوٹس کا ريکارڈ  (5)        

  

  پر ان قوانين پر نظر ثانی کريں يا انہيں تبديل کريں جو بعض مالزمتو ں کے مابين تبادلے   (6)        

 بعض ہيں تہ چلے کہ وہ امتيازیپ ميں رکاوٹ ڈاليں ، اگر ان کے متعلق نلگائيں يا ا پابندی

وايتی  رں ميں جمع ہو سکتے ہيں جہاں سے تبديلياںمالزمين ايسے سيکشنونسلی گروپوں کے 

  اور ؛ محدود ہوتی ہيں کسی معقول جواز کے بغيرطور پر

  

  کی نشوونما کے لئے انتخاب سے متعلقہ ) کيرئير(تربيت ، ڈے ريليز اور ذاتی يا طرز معاش   (7)        

ے ن، يہ يقينی بنا)مثًال زبان کا کوئی تقاضا(پاليسيوں، قوانين اور طور طريقوں کا معائنہ کريں 

  :-کے لئے کہ 

  

(a)  کے ساته کسی دوسرے فرد، جو اس گروپ سے نہ ہو،  فردے کسیکسی نسلی گروپ ک   

  د پر کم موافق سلوک نہ ہو؛ اکی نسبت نسلی بني   

  

          (b)  کسی نسلی گروپ پر کسی نا مساواتی ابتر اثر کو کم سے کم کيا جائے؛  

  

          (c)  توقع کی نسبت سلے ميںجہاں مختلف نسلی گروپوں کے افراد کے درميان تربيت کے سل   

زيادہ عدم توازن پايا جائے، تو اس کے سبب کی نشان دہی کی جائے اور اگر ضروری 

  يہ يقينی بنانے کے لئے کہ يہ امتيازی نہ ہو۔ہو، تو اس کا تدارک کيا جائے، 

   

_______________________________________________________________ 
69  RDO کے تحت  EOCماہ 12 پاس شکايت درج کروانے کے لئے وقت کی حد  کے ]RDO (4) 78 سيکشن (c) [ اور ضلعی عدالت 

زعات کے حل ميں مدد ا، ريکارڈز کومناسب طور پر رکهنے سے تن )80 سيکشن RDO( ماہ ہے 24ميں قانونی کارروائی کرنے کے لئے 

  ملے گی۔
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  نسل کی بنياد پر ہراس زدگی سے پرہيز کريں  5.3.14    

  

  تمام نسلی گروبوں کے مالزمين اور کارکنوں کو نسلی بنياد پر ہراس زدگی سے آزاد رہنے کا   (1)        

مالزمين کا ماحول ايسا ہو کہ جس ميں تآجروں کو يہ يقينی بنانا چاہئے کہ کام کرنے  ہے۔   حق

    کی نسلی شناخت کا احترام کيا جائے۔

 

  مطلب نسلی ہراس زدگی کی غيرکے نہ ہونے کا  ہراس زدگی سے متعلق شکايتوں نسلی  (2)  

 موجودگی نہيں۔ اس کا مطلب يہ ہو سکتا ہے کہ نسلی ہراس زدگی کا شکار ہونے والے افراد کا

  کچه نہيں کيا جائے گااس کے بارے ميںکرنے کا کوئی فائدہ نہيں کيونکہ ت و کہ شکايخيال ہ

،  معمولی گردانا جائے گا يا شکايت کو نفرت کا نشانہ بنايا جائے گااس کو  اس وجہ سے کہيا

   يا وہ انتقام سے ڈرتے ہوں۔

     

   کام کی جگہ پر ايک  نافذ کرنے سےو ک طريق عمل کے اقدامات پرہيزی اوردرج شدہيہاں پر  (3)  

  ہو سکتا ہے۔موافق ماحول پيدا     

    

   يا  کو مالزمين کے نمائندہ کے ساته مشاورت دونوں کارشکايات کے طريقہ ہائےپاليسی اور   (4)  

  مالزمين اورجس ميں  ماحولا ايک ايساکام ک متعارف کروانا چاہئے۔ بعد  کےبات چيت

  کی حکمت عملی تخليق کرنے اور برقرار رکهنے،  ہواکارکنان کی عزت کا احترام کيا جات

   گر وہ مشترکہ طور پر اتفاق شدہ ہوں۔ ہو سکتا ہے ا اسی صورت ميں امکانے مؤثر ہونے کاک

  

   وہ ايساآجروں کو يہ بهی واضح کرنا چاہئے کہ مالزمين اور کارکنان کا يہ فرض ہے کہ  (5)        

   واقع نہ ہو۔ہراس زدگی نسلی کہ ماحول پيدا کريں اور يہ يقينی بنائيں           

  

نسلی بنياد پر  يک واضح بيان ديں کہ اںيسی برائے مساوی مواقع ميل پاہآجروں کو چاہئے کہ و  (6)        

  ہراس زدگی کو برداشت نہيں کيا جائے گا۔          

  

  اضح ہونا چاہئے کہ کام کے ماحول کو محفوظ اور بدسلوکی اور بےعزتیواس بيان ميں يہ  (7)        

 خوئی اور احترام م  کو ايک دوسرے کے ساته نرنہونا چاہئے۔ مالزمين اور کارکناسے آزاد 

    يش آنا چاہئے۔سے پ
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    اور71قانونی غير نسلی طور پر ہراس زدگیہونی چاہئے کہ  واضحبهی  بيان ميں يہ بات  (8)        

بارے ميں وضاحت کريں جن کو نسلی بنياد پر  قبول ہے؛ اور رويے کی ان اقسام کےناقابل 

  :-يا جا سکتا ہے، جيسے ہراس زدگی تصور ک

  

          (a)   ،جو بعض نسلی گروپوں کے گالی گلوچنسلی طور پر توہين آميز تبصرے اور ہتک، مثًال   

  لئے دآلزار ہو سکتے ہيں، ان سے گريز کرنا چاہئے؛            

  

          (b)   بعض نسلی گروپوں کے لئے دالآزاری کا باعث بننے والے گرافيٹی اور نعرے اور ديگر  

  اشياء؛            

  

          (c)   نسلی نوعيت کے مذاق، چهيڑ خانی، توہين اور طنزيں؛ مثًال، بعض نسلی گروپوں سے  

  تعلق رکهنے والے لوگوں کے لہجے يا عادات پر ہنسنا؛            

  

          (d)   چيت ساته باتکسی خاص نسلی گروپ سے تعلق رکهنے کی وجہ سے ان لوگوں کے   

 ر موجب آزار انداز طرز تکلم؛ کرتے وقت تحقير آميز او            

  

          (e)  لوگوں کو ان کے نسلی گروپ کی بنا پر برادری سے خارج کرنا؛  

            

          (f)    لوگوں پر ان کی نسل کی بنياد پر کام کا انتہائی زيادہ بوجه ڈالنا يا ان کے لئے غير حقيقی  

  اہداف مقرر کرنا؛            

  

          (g)   ں کو غير ضروری طور پر الگ کرنا۔لوگوبعض نسلی گروپوں کے  

          

  اندرونی  ، رازداری کا خيال رکها جائے گاہ کو يہ يقين دالتے ہوئے کان کارکنمالزمين اور   (9)        

 شکايات کے طريقہ ہائے کار کے بارے ميں معلومات دی جانی چاہئيں۔           

 

   دينے رہيات اور معلومات اور مشوشکا دی جانی چاہئے، جو  رابطہ ان افسران کی تفصيالِت(10)    

  ايک نوٹ خالف تاديبی کارروائی سے متعلق اور ہراساں کرنے والوں کے؛کے ذمہ دار ہوں

  

___________________________ 
   6.3.3  اور  6.3.2ديکهيں ضابطے کا پيراگراف    71
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 يا پاس ايک شکايت دائر کر سکتا ہے  کے EOC  اور يہ کہ شکايت کنندہموجود ہونا چاہئے

  ی عدالت ميں قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔ضلع

  

  مندرجہ باال معلومات کو سب نئے بهرتی ہونے والوں اور مالزمين کے علم ميں الئيں۔ (11)        

  

    يہ يقينی بنائيں کہ ِگلے شکووں يا شکايتوں سے مناسب طور پر نپٹا جائے۔ ايسا کرنے کے(12)        

دوران، ہراس زدگی کی کسی شکايت سے گلے شکووں کے طے شدہ داخلی رسمی طريق کار 

کے مطابق نپٹنے کے متبادل کے طور پر ، آجروں کو چاہئے کہ ِگلے شکوے کے حل کے 

 لئے ايک غير رسمی راستہ پيش کرنے پر غور کريں۔ 

  

   72 پر ستم نہ ڈهايا جائے شخصکسی والے يہ يقينی بنائيں کہ ايک شکايت يا گلہ شکوہ کرنے (13)        

 يا اس کو سزا نہ دی جائے۔           

  

  شکايات رسمی اور غير رسمی   کو ہو،کا حامل جو ترجيحًا خصوصی تربيت ،ايک رابطہ کار (14)        

  کے لئے نامزد کرنا چاہئے۔ دونوں کا تعين کرنے اور عملدرآمد کرنےکے طريقہ ہائے کار           

 

  کے لئے پاليسی کا مؤثر اور باقاعدہ نسلی ہراس زدگی کے خالف ايک کامياب پروگرام  (15)    

  : اس لحاظ سے ضروری ہے کہفروغ           

  

           (a) عمل غير قانونی ہے؛ ناگوار طرِز يہ تنبيہ کرتا ہے کہ کچه خاص   

  

          (b)  يہ ايک واضح پيغام ديتا ہے کہ انتظاميہ ايسے رويے کے خالف کارروائی کرےگی۔  

  

          (c)  جانتے ہيں کہ نسلی ہراس زدگی کا سامنا کرنے  ہے کہ تنظيم کے تمام افراد ايہ يقينی بنات  

 طور پر نپٹا ناسب اور ممؤثرسے شکايات  کہںاور يہ جانتے ہي پر انہيں کيا کرنا ہے

  جائے گا؛ اور

  

  

____________________________________ 
    6.1.3ديکهيں ضابطے کا پيراگراف  72
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          (d)   و نسلی طور پر ہراساں  ان کںورت ميصيہ عملے کو يقين دالتا ہے کہ شکايت کرنے کی  

   ہے۔ںمکان نہيکرکے يا ان کی تذليل کرکے نقصان پہنچانے کا کوئی ا            

  

   : مندرجہ ذيل ذريعوں سے پهياليا جا سکتا ہےروغ دينے کی خاطر، معلومات کوفپاليسی کو  (16)        

  

          (a)  ؛ناعملے کے اجالسوں ميں تقرير کر  

  

          (b) دوبارہ گردش؛ی تقسيم اور پاليسی بيانوں ک  

  

          (c)  نوٹس لگانا؛ اور  

  

          (d) س کروانا۔تربيتی اور ريفريشر کور    

          

  رکن کو شکايات سے نپٹنے کے طريقہ ہائے کار ميں شامل رابطہ کار يا عملے کے ديگر  (17)        

  چاہئے کہ وافر تربيت حاصل کرے تاکہ وہ نسلی ہراس زدگی سے متعلقہ کيسوں سے حساس 

  :سکے، مثًالطريق سے عہدہ برا ہو  

  

(a) وہ وجوہ ليں؛ ہراس زدگی ميں طاقت کا کردار؛ تعريفيں اور مثا: ا ہےينسلی ہراس زدگی ک  

ن وکہراس زدگی کے حاالت کو پہچاننا، مثًال جس کی بنا پر کچه افراد ہراساں کرتے ہيں؛ 

  سے کارکنان خطرے ميں ہيں۔

  

          (b)  تشہير کے کردار کو پہچاننا؛ تشہير اور دستياب وسائل کو  :نسلی ہراس زدگی سے پرہيز  

 ہراس زدگی ل کرنے کا طريقہ؛ کام کی جگہ کی غير رسمی نگرانی؛مؤثر طور پر استعما

 کی ممکنہ کارروائيوں کے بارے ميں عملے کو اور ہراس زدگی کی عالمات کو پہچاننا؛

    خبردار کرنا؛ اور

  

          (c)  پرائيويسی اور رازداری قائم ور ا کا جواب دينےاتفسارتاس: ہراس زدگی سے نپٹنا   

فسارات کرنے والوں ت اس کوئی اندازہ لگائے بغير سننے کی مہارتيں؛رکهنے کی مہارتيں؛

 ايک رسمی شکايت کرنے کی بجائے متبادل راستوں  ہراس زدگی سے نپٹنے کے لئےکو

ن سے اعانت کے لئے رجوع منوں کے بارے ميں علم ججبيرونی انکے بارے ميں بتانا؛ 

    ۔ EOC، مثًال  دائر کی جا سکتی ہيں يا جہاں شکاياتکيا جاسکتا ہے
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   طريقٔہ کار زير استعمال ہے، رسمی يا غير رسمیشکايات کا اس بات سے قطع نظر کہ  (18)        

  نسلی ہراس زدگی کی شکايات کی نگرانی کريں آجروں کے لئے يہ ايک اچها طريقہ ہے کہ 

 يں کہ طريقہ ، تا کہ وہ يہ يقينی بنا سکانہيں کيسے حل کيا گيا ہے اور جائزہ ليں اور يہ کہ 

     ہائے کار مؤثر طور پر کام کر رہے ہيں۔ 

  

  شکوے شکايت کے طريقہ ہائے کار  5.3.15    

  

  :-يہ سفارش کی جاتی ہے کہ آجر        

  

   ، کے تحت کارروائی کی ہےRDO خير سگالی کے طور پرافراد نے يہ يقينی بنائيں کہ جن  (1)        

  موافق سلوک نہ کيا جائے، مثًال، تربيت يا ترقی ان کے ساته دوسرے مالزمين کی نسبت کم           

  کے لئے انہيں باہر کرنا، ان کے خالف تاديبی کارروائی کرنا يا انہيں سبکدوش کرنا؛          

  

  تنظيم کے اندر نسلی بنياد پر امتياز اور ہراس زدگی يا ستم ڈهانے کی شکايات سے نپٹنے کے   (2)        

 ان طريقہ ہائے  ۔73 کار يا کسی افسر کا تعين کريںلئے شکوے شکايت کے ايک داخلی طريق

  کار کے بارے ميں تمام عملے کو بتايا جائے اور ان پر وقتًا فوقتًا نظر ثانی کی جائے؛

  

 مالزمين کو مشورہ ديں، کہ جب مناسب ہو، شکوے شکايت کے داخلی طريق کار کو استعمال   (3)        

است دينے کے حق کے لئے کسی تعصب کے  يا عدالت کو درخوEOCکريں، ليکن فرد کے 

  بغير۔

  

  نسلی بنياد پر امتياز اور ہراس زدگی اور ستم ڈهانےکی شکايات سے سنجيدگی ، مؤثر طور پر   (4)        

اور عجلت سے نپٹيں۔ يہ فرض نہيں کرنا چاہئے کہ يہ زود حس لوگوں کی جانب سے کی گئی 

کنندہ اور فريق صفائی دونوں کے حقوق کا ہيں۔ رازداری کا خيال رکهنا چاہئے اور شکايت 

   احترام کيا جائے؛

  

  سے نسل کے حوالے کے بغير يکساں طور پر نپٹيں؛بط کے طريقہ کار نظم و ض  (5)        

  

 ___________________________  
     6.1.3ديکهيں ضابطے کا پيراگراف  73
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   ماہ 24 کم از کم کے ريکارڈ کوے معامالت شکوے شکايت کے طريق کار اور نظم و ضبط ک  (6)    

 ۔74رکهيں تک          

 

  سبکدوشياں، چهانٹياں، اور مالزمين کے ساته نا موافق سلوک  5.3.16  

  

 :-يہ سفارش کی جاتی کہ آجر        

 

  يا نسلی  کيا جاتا، ان کی چهانٹی نہيں کی جاتی، يہ يقينی بنائيں کہ کارکنان کو سبکدوش نہيں  (1)    

بنياد پر يا غير متعلقہ نسلی وجوہ مثًال زبان، وضع قطع يا لباس کی بنا پر ناموافق سلوک نہيں 

  کيا جاتا؛

  

  يہ يقينی بنائيں کہ کسی نسلی گروپ کے افراد کے خالف ايک ايسی کارکردگی يا رويے کی بنا   (2)        

رروائی نہ کی جائے يا انہيں سبکدوش نہ کياجائے جس کو کسی دوسرے پر نظم وضبط کی کا

   ۔ کر ديا جائے يا اس سے در گزر نظر اندازسلے ميںسلگروپ کے مالزم کے 

  

 جائزہ ليں تاکہ   چهانٹی کے طريقہ کار کا کو متاثر کرنے والے کے مالزمينکسی نسلی گروپ  (3)        

 نہ  کسی نسلی گروپ پر بالجواز اور نامساواتی ابتر اثرنسلی بنياد پر کوئی امتياز نہ ہو اور 

 پڑے؛

  

  يہ يقينی بنائيں کہ ايک ہی يا مشابہ حاالت ميں تمام نسلی گروپوں کے مالزمين کو مساوی   (4)        

  شرائط سے رضاکارانہ چهانٹی کے فوائد تک رسائی حاصل ہو۔          

  

    کی نوعيت يا حجممثًال آجر کے کاروبار (دتی کام ہويہ يقينی بنائيں کہ جب کوئی تنزلی يا کم م  (5)    

  ، تو کئے گئے انتظامات نسلی بنياد پر امتيازی نہ ہوں؛) ميں تبديلی کے باعث          

  

  .75 ماہ تک رکهيں24کم از کم سبکدوشيوں اور چهانٹيوں کے نوٹس کو   (6)        
    

___________________________________ 
74 RDO کے تحت  EOC ماہ 12 کے پاس شکايت درج کروانے کے لئے وقت کی حد )RDO (4) 78 سيکشن (c) (  اور ضلعی عدالت ميں

دد ملے زعات کے حل ميں ما، ريکارڈز کومناسب طور پر رکهنے سے تن )80 سيکشن RDO( ماہ ہے 24قانونی کارروائی کرنے کے لئے 
 گی۔
75 RDO کے تحت  EOC ماہ 12 کے پاس شکايت درج کروانے کے لئے وقت کی حد )RDO (4) 78 سيکشن (c) (  اور ضلعی عدالت ميں

زعات کے حل ميں مدد ملے ا، ريکارڈز کومناسب طور پر رکهنے سے تن )80 سيکشن RDO( ماہ ہے 24قانونی کارروائی کرنے کے لئے 
  گی۔
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  قينی بنائيں کہ طرز عمل اور رويے کے ايک معيار کو اپنايا جائے تاکہ ايک نسلی گروپيہ ي  (7)    

  ی کارروائی، ہراس زدگی سے يا  ناموافق سلوک کی زد سے بچايا مکے مالزمين انتقا          

   ۔76جاسکے          

  

  نگرانی   5.3.17    

  

   اور مالزمت کے  کے نفاذآجروں کو ترغيب دی جاتی ہے کہ پاليسی برائے مساوی مواقع  (1)        

اچهے طريقہ کار اور طور طريقوں کی باقاعدگی سے نگرانی کرنے اور جائزہ لينے کے لئے 

مندر جہ ذيل کے لحاظ سے  کی قصد صورت حالم نگرانی کا معقول قابل عمل اقدامات کريں۔

 :-جانچ پرکه ہے، مثال 

 

(a)   کے ساته موازنے کے لئے افرادی  مردم شماری کے ڈيٹا،مثًال) معياروں(بنچ مارکوں    

 قوت کی ترکيب؛   

  

(b)  مختلف نسلی سے  کام کے مقامات کے لحاظ ، ياتنظيم کے اندر کام کی قسم يا درجے

 ؛کے افراد کی ترکيبگروپوں 

  

(c)   بشمول مشاہرہ، (مختلف نسلی گروپوں کے لوگوں کے طرز معاش کی نشوونما کا نمونہ  

  )ری تاديبی کارروائیفوائد، سبکدوشی يا دوس   

  

     ايسی معلومات ظاہر کرے گی، مثًال، آيا خصوصی نسلی گروپوں سے تعلق رکهنے والے  (2)        

  :-لوگ      

  

          (a)   مالزمت يا ترقی کے لئے درخواست نہيں ديتے، يا توقع سے کم لوگ درخواست ديتے  

  ہيں؛            

  

          (b)   نہيں دی جاتی، تربيت اور نشوونما کے لئے منتخب ترقیبهرتی نہيں کئے جاتے، انہيں   

  نہيں کئے جاتے يا اپنی درخواستوں کی شرح کی نسبت کافی کم تناسب ميں منتخب کئے             

  ؛ اورجاتے ہيں۔            

______________________________________ 
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          (c)  ہوتے ہيں۔ ) مرکوز(ں، سيکشنوں او محکموں ميں مرتکز چند کامو  

 

  سادہ ساخت کی تنظيموں ميں، صورت حال کی تشخيص ذاتی علم کے ذريعے کی جا سکتی   (3)        

ہے۔ بڑی ساخت کی تنظيموں ميں نگرانی کے لئے معلومات کو جمع کرنے، اس کا تجزيہ 

 مثًال ئے کار کی ضرورت ہوگی۔کرنے اور اس کی تشخيص کرنے کے لئے رسمی طريقہ ہا

عملی ۔ اس کو مرحلہ وار کيا جا سکتا ہے، جيسا کہ )باز رسی(سروے، مشاورت اور فيڈ بيک 

تقاضے يا وسائل اجازت ديں اور اسے مالزمين يا ان کے نمائندوں کے ساته پيشگی مشاورت 

ہئے۔ جمع کی  سے کرنا چاہئے۔ معلومات جمع کرنے کے مقصد کو واضح طور پر بيان کرنا چا

ہوئی معلومات کو سختی سے صيغٔہ راز ميں رکهنا چاہئے اور کسی اور مقاصد کے لئے 

کے ) پرائيويسی( ذاتی ڈيٹا  وقتاستعمال نہيں کرنا چاہئے۔ معلومات کو جمع اور استعمال کرتے

قانون پر عمل کرنا چاہئے؛ اس ضمن ميں آجر اور دوسرے متعلقہ فريق ايسے طريقے سے 

ت کو جمع کرنے اور استعمال کرنے پر غور کر سکتے ہيں جس سے کسی خاص فرد معلوما

  کی شناخت نہ ہو سکے۔

  

   :-  آياگی ں نگرانی کے ذريعے حاصل کی گئی معلومات يہ دکهانے ميں مددگار ہو  (4)        

  

          (a)   77بشمول مالزمت کے درخواست دہندگان(کسی نسلی گروپ کے مالزمين اور کارکنان (  

کی نسبت کم  جو اس نسلی گروپ سے تعلق نہيں رکهتے،  سے کسی دوسرے افراد،

  موافق سلوک ہو رہا ہے؛

     (b)  پاليسيوں، قوانين اور طور طريقوں کا کسی نسلی گروپ پر نامساواتی ابتر اثر پڑ رہا ہے۔  

  

   آجر کو  ہو، تواگر نگرانی کے ڈيٹا سے نسلی گروپوں کے درميان خاطر خواہ فرق ظاہر ہورہا  (5)

 انہيں يہ يقينی بنانے کے لئے تحقيقات کرنا چاہئے کہ مواقع کے لئے نسل ايک رکاوٹ نہ بنے۔

متعلقہ پاليسيوں کا معانئہ کرنا چاہئے اور ان کا جائزہ لينا چاہئے، يہ ديکهنے کے لئے آيا  کسی 

ثر کو کم سے کم اتو اس نسلی گروپ پر ان کا نامساواتی ابتر اثر تو نہيں؛ اور اگر ايسا ہو، 

 کرنے کے لئے اقدامات کريں۔ 

   

__________________________________________ 
   5.3.6درخواست دہندگان سے کام سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے لئےديکهيں ضابطے کا پيراگراف   77
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   ائی کرنے کی ترغيبکے لئے مثبت کاررو آجروں کو کسی ايسی صورت حال پر توجہ دينے  (6)        

بهی دی جاتی ہے جہاں افرادی قوت ميں کسی نسلی گروپ کی توقع سے کم نمائندگی ہو رہی 

  ) ديکهيں5.3.18 کا پيراگراف ضابطے(ہو۔ 

  

  مثبت کارروائی  5.3.18    

  

   ماضی ميں امتياز يا ديگر نقصانات کے باعث، ہو سکتا ہے کسی مخصوص نسلی گروپ کے  (1)        

افراد اہليت اور تجربہ حاصل کرنے سے محروم رہے ہوں، تاکہ ان کی امکانی صالحيت کا 

  مکمل احساس کيا جا سکے۔ 

  

   آجروں اور ديگر متعلقہ فريقوں کو اجازت ديتا ہے کہ وہ کسی 49   سيکشن RDOاس لئے  (2)        

واقع، گرانٹوں، کے افراد کو سامان، سہوليات، خدمات، م) يا گروپوں(مخصوص نسلی گروپ 

کے پروگراموں تک کو پورا کرنے متعلقہ خصوصی ضروريات   سےکی مالزمت فوائد يا ان

 ی بنانے کا ارادہ ہو کہ انہيں مالزمت ميں۔ جب معقول طور پر يہ يقينرسائی بہم پہنچائيں

  مساوی موقع حاصل ہوں۔

  

        (3)  RDO  اجازت ديتا ہے کہ وہ کسی آجروں اور ديگر متعلقہ فريقوں کو 52 اور 51  سيکشن   

کے افراد کو کسی مخصوص کام کی تربيت دالئيں جب ) يا گروپوں(مخصوص نسلی گروپ 

)  ے ميںيا ايک آجر کے لئے، کسی خاص ادار(ميں عمومًا  کانگ  ماہ سے ہانگ12گذشتہ 

ی گروپ ميں سے اس نسلہ کيا ہو يا سے کسی نے وہ کام نميں ) يا گروپوں (اس نسلی گروپ

   تهوڑی ہو۔ نسبتًا کرنے والوں کی تعداد  کوس کاما

  

        (4)  RDO  اقدامات کو مثبت کارروائی کہا جاتا ہوئےئےک تحت کے 52اور  51، 49سيکشن   

  مثبت کارروائی ميں يہ شامل ہو سکتی ہيں، روزگار کے لئے درخواست دينے کی  ہے۔          

ی سکيميں، انتظامی مہارتوں کی تربيت يا ترغيب، تبادلہ يا ترقی، زبان کی کالسيں، صالح کار

  ديگر تربيتی کورس۔

  

        (5)  RDO سيکشن کے تحت مثبت کارروائی کا مطلب صرف تربيت اور ترغيب دينا ہے، اور    

   اس ميں کسی خاص نسلی گروپ کے افراد کو ان کی نسل کی بنياد پر مالزمت فراہم کرنا    

 ۔78شامل نہيں ہے   

________________________________________ 
 2005 مساوات ، کميشن برائے نسلی 40 نسلی مساوات کے بارے ميں ضابطٔہ عمل صفحہکا مالزمت ميںکے  يو78
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6    RDO تحت غير قانونی سرگرمياںکے  
                

.16   RDO تحت امتياز کی اقسامکے   

  

    RDOب ذيل ہيں ن کرتا ہے جو حساي مختلف اقسام کے امتياز کو ب-: 

         

  نسلی امتياز   6.1.1  

     RDO79 کے تحت نسلی امتياز مندرجہ ذيل حاالت ميں واقع ہوتا ہے -:  

          

  براہ راست امتياز  (1)      

  

تعلق ايک نسلی  جس کا (B شخص Aبراہ راست امتياز اس وقت واقع ہوتا ہے جب شخص 

کے ساته )  نسلی گروپ سے ہوجس کا تعلق کسی مختلف (Cسے شخص ) گروپ سے ہو

 ايک ہی C اور شخص B جب شخص ،کم موافق سلوک کرتا ہے پر کی نسل کی بنا Bشخص 

  ۔80يا مادی طور پر مشابہ حاالت ميں ہوں

  

  7  :-مثال 

 بولتا ہے اور اس نے ايک چينی )چينی (خس جو روانی سے کينوٹنيزشايک پاکستانی اصل کا 
 اور اس يفون ايک سيلز پرسن کے کام کے لئے درخواست ديتا ہے بذريعہ ٹيل، نام رکه ليا ہے

کو ايک انٹرويو کے لئے بال ليا جاتا ہے۔ ليکن چونکہ اس کے ظاہری خدو خال سے ظاہر ہوتا 
 اس کو ہے کہ وہ پاکستانی اصل کا ہے ا سلئے جب اس کو انٹرويو کے لئے بال لياجاتا ہے، تو

 اور انٹر ويو سے انکار کر ور شخص کو رکه ليا گيا ہےيا جاتا ہے کہ کسی ااغلط طور پر بت
ديا جاتا ہے۔ اگر مالزمت کے کسی اور خواہشمند کو رکه ليا جائے جو پاکستانی اصل کا نہ ہو، 

  تو يہ نسل کی بنياد پر کم موافق سلوک ہے۔
  

  8  :-مثال 

  براہ راست  (چينی اصل کے ايک مينيجر سے نسل کی بنياد پر کم موافق سلوک کيا جاتا ہے

 ، اگر ايک انگلش اصل کے مينيجر کو چينی اصل کے مينيجر کی نسبت )جاتا ہےامتياز برتا  

_________________________________________ 
79  RDO  (1) 4 سيکشن  
80  RDO  سيکشن(a)  4 (1) (5) 8 اور سيکشن 
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 وہ دونوں ايک ہی يا مادی  کہ جبفرق کی بنا پر زيادہ مقدار ميں تنخواہ دی جائےنسلوں ميں 
 اور  کام کرتے ہوںہیجيسے دونوں ايک ( طور پر ايک جيسی مالزمت کے حاالت ميں ہوں 

  ۔ )ں اور دونوں کی کارکردگی اچهی ہودونوں ايک جيسا کام کرتے ہو
  

  :-مندرجہ ذيل نکات کو نوٹ کرنا چاہئے

  

   (a) RDO يک سے زائد وجوہ کی بنا پر کيا جائے  بيان کرتا ہے کہ اگر ايک فعل ا9 سيکشن 

چاہے يہ غالب يا قوی سبب ہو يا نہ (ميں سے ايک وجہ کسی شخص کی نسل ہو  اور ان

  سمجها جائے گا؛ فعلکی بنا پر کيا ہوا، تو اس کو اس شخص کی نسل )ہو

  

        (b) RDO  بيان کرتا ہے کہ نسل کی بنا پر کسی شخص کی دوسروں   (3)4سيکشن  

راست امتياز کے ضمن ميں آتی ہے؛ مثًال اگر غير چينی اصل کے  يحدگی براہسے عل

اسٹاف کينٹين کے ايک  افراد سے کہا جائے کہ وہ چينی اصل کے افراد سے الگ ہو کر

  کهائيں، تو يہ عليحدگی کہالئے گی؛الگ حصے ميں کهانا 

  

     (c)  نسل کے ساته کی سی شخص کے زبان پر عبور اور اس کے لہجے کا تعلق اسک  

 اور آجروں کو يہ يقينی بنانا چاہئے کہ مالزمين اور کارکنان سے ان 81ہے جوڑا جا سکتا

  کے لہجے يا زبان کی بنا پر کم موافق سلوک نہ کيا جائے۔

                   

  بالواسطہ امتياز  (2)      

  

يازی شرط يا ر امتغيع ہوتا ہے جب کوئی شخص ايک بظاہربالواسطہ امتياز اس وقت واق

،  82 تمام نسلی گروپوں سے تعلق رکهنے والے ہر ايک فرد پر کر ديتا ہےتقاضے کا اطالق

 :-ليکن 

    

     (a)  کافی چهوٹا تناسب اس شرط يا تقاضے کو پورا  کا ايک  کے افرادکسی خاص نسلی گروپ 

   سے نہيں ہے؛ہيں بہ نسبت ان لوگوں کے تناسب سے جن کا تعلق اس نسلی گروپ سکتے     

  

_________________________________________   
 2005 ، اونٹاريو کميشن برائے انسانی حقوق، کينيڈا، 3.6نسل پسندی اور نسلی امتياز کے بارے ميں پاليسی اور راہ عمل پيراگراف    81
82   RDO  سيکشن(b)  4 (1) 
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    (b)  اال شخص اس شرط يا تقاضے کا غير نسلی بنيادوں پر اس شرط يا تقاضے کا اطالق کرنے و 

   کر سکتا۔جواز مہيا نہيں کوئی     

  

       (c)   يہ شرط يا تقاضا اس نسلی گروپ سے تعلق رکهنے والے شخص کے لئے نقصان کا باعث ہے  

  کيونکہ وہ اس کو پورا نہيں کر سکتا۔         

          

  9 :-مثال         
   فيکٹری ميں صحت اور صفائی کی وجوہ کی بنا پر ڈاڑهی پر ايک غذا کو پيک کرنے والی ايک        

مجموعی پابندی ايک ايسی شرط يا تقاضا ہے جو چند نسلی گروپوں کے خالف بالواسطہ طور پر 
، جب دوسرے )جنہيں اپنی رسم کے مطابق ڈاڑهی رکهنا پڑتی ہے(امتياز کا باعث ہے، جيسے سکه 

کا کوئی ، اگر معلومات يہ ظاہر کريں کہ مجموعی پابندی نسلی گروپوں سے موازنہ کرتے ہوئے
تسلی بخش طريق   صحت اور صفائی کے معيار فيس ماسک استعمال کرکےکيونکہجواز نہيں ہے، 

   ۔83گئے ہيں پورے کئےسے 
  

  :-نوٹ کرنا چا ہئے  مندرجہ ذيل نکات کو      

 

   (i)   مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ايک مکمل کسی (هنا چاہئے نظر رک ترجيحات اور عناصر کو مد 

 ۔  84 کے تحت شرط يا تقاضے کے معنوں ميں نہيں آتےRDO) عکسشرط يا تقاضے کے بر    

 

   (ii)   ايک شرط يا تقاضا پورا نہيں کيا جاسکتا اگر کوئی شخص اپنے نسلی گروپ کی رسوم اور ثقافتی 

 ۔  85 پر پورا نہ کرسکے ساته اس کومستقل طورےشرائط ک    

       

      (iii) RDO ايک جائز مقصد يہ اگر  بيان کرتا ہے کہ کوئی شرط يا تقاضا قابل جواز ہے  (2)4 سيکشن   

  کو پورا کرتا ہو، اور اس مقصد کے ساته ايک منطقی اور متناسب تعلق رکهتا ہو۔        
  
  
 

_____________________________________ 
 ICR 385 (1983) ؛ اور مانڈال بمقابلہ ڈاول لی B ، مثال 20مت ميں نسلی مساوات کے بارے ميں ضابطٔہ عمل صفحہکے کا مالزيو  83
  IRLR 166 1983پريرا بمقابلہ سول سروس کميشن   84
  ICR 385 (1983)مانڈال بمقابلہ ڈاول لی   85
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      (iv) شرائط يار ظاہری خد و خال سے متعلقہ  کہ اوقاِت کار اوحوالے کا کيس الء يہ ظاہر کرتا ہے  

 کسی شرط يا تقاضے  کی صورت ميں نکل سکتا ہے۔ کے دعوؤںتقاضوں کا نتيجہ بالواسطہ امتياز        

  کے قابل جواز ہونے کے بارے ميں طے کرنے کے لئے ہر کيس کا معائنہ اس کی اپنی فضيلتوں        

 وںدہ استعداد، يا کسی خاص نسلی گروپ قيمتوں ميں کسی معتد بہ  اضافے، تخفيف ش،کے مطابق

 کے خالف کسی امتيازی اثرات کا لحاظ  تحفظ کے سنگين مسائل ميںکے افراد کے ساته نباہ کرنے

   ۔  86 کرنا پڑتا ہےرکهتے ہوئے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________   
  DLR 4th (723) 15)  (1985وسبورن بمقابلہ انکو ليميٹڈ  ا86
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 10 :-مثال         

  ميں خوراک کی پيکيجنگ فيکٹری ميں داڑهيوں پر مجموعی پاپندی قابل جواز 9مندرجہ باال مثال     

ہے اگر معلومات سے يہ ظاہر ہو کہ فيس ماسک صحت اور صفائی کے تقاضوں کو تسلی بخش 
   ۔87کرتے طريق سے پورا نہيں

  

  11 :-مثال         
   سبت کی عبادت کی وجہ سے وہ کيونکہ ( ہوديوں کو نہ رکهنے کا فيصلہ کرتا ہے ايک آجر جو ي        

 اس تقاضے کا  وہليکن اس کو ان سے ہفتے کو کام لينا درکار ہے،) ہفتے کو کام نہيں کر سکتے
اس کو تحفظ کے  جو يہ دکهاتی ہيں کہ ان کو رکهنے سے، ہے جواز ان معلومات سے مہيا کرتا

واہ اضافے، اخراجات ميں اضافے اور تخفيف شدہ استعداد کا سامنا کرنا پڑے خطرے ميں خاطر خ
 ۔88گا

 

  12 :-مثال 
مرمت کی ايک ورکشاپ ميں سر کی حفاظتی ٹوپی پہننا چاہے سکهوں کے لئے بالواسطہ طور پر 

، چوٹ کے ) جنہيں اپنے رسم و رواج کے مطابق ايک پگڑی پہننا ہوتی ہے(امتياز کا باعث ہے 
 آجر کے اوپر آنے والی ذمہ داری، اور کسی ايک شخص پر الگو کرنے کی بنا پر اس خطرے،

 ۔  89شرط کے نفاذ ميں زيادہ دشواری کی معلومات کی بنا پر قابل جواز ہے

 

   (v)   حوالے کا کيس الء يہ بهی ظاہر کرتا ہے کہ تعليمی يا زبان سے متعلقہ شرائط يا تقاضوں کا نتيجہ  

ز کے دعوؤں کی صورت ميں نکل سکتا ہے۔ آجرو ں کو اس قابل ہونا چاہئے کہ يہ بالواسطہ امتيا

کام کرنے دکهاتے ہوئے اس شرط يا تقاضے کو قابل جواز بنا سکيں کہ يہ کام سے متعلقہ ہے اور 

ہر کيس کا انحصار خود اپنے حقائق پر ہے اور مندرجہ   کرتا۔کی ضروريات سے زيادہ طلب نہيں

    حوالے کے لئے ہے۔صرف 13ذيل مثال 

          

  13 :-مثال 
يو کے ميں، ايک کليريکل افسر يا کليريکل اسسٹنٹ کی مالزمت کے لئے کامياب درخواست دہندگان 

  سے يہ درکار ہوتا ہے کہ وہ عوام کے سواالت کا ذاتی طور پر يا ٹيليفون پر جواب ديں۔ انگريزی 
___________________________________________ 

 IRLR 60 (1980)پانيسر بمقابلہ نيسلے کمپنی ليميٹڈ    87
 DLR 4th 723 15 (1985) اوسبورن بمقابلہ انکو ليميٹڈ   88
 ICR 22 (1986)سنگه بمقابلہ برٹش ريل انجينئرنگ ليميٹڈ    89
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  مًا او  کہ درخواست دہندہ کو الزار يہ تقاضو اسمجهنا اور انگريزی ميں بات کرنا بنيادی تقاضا تها،        
۔ 90 مجموعی طور پر خوب تها اور ضروری نہيں تها،اہئےچ کا حامل ہونا  قابليت ليول يا مساوی

 کيونکہ يہ انگريزی ميں بات  نہيں ہيںہ جو نسل سے متعلققابل جواز ہےا ايسی بنيادوں پر ايسا تقاض
زمت کے لئے  منطقی اور متناسب تعلق رکهتا ہے جو جائز اور مال کے ساته ايک کے مقصدچيت

 درکار ہے۔

        

  قريبی رشتے دار کی نسل کی وجہ سے امتياز   6.1.2    

  

    B شخصAز اس وقت واقع ہوتا ہے، جب شخص اکسی قريبی رشتہ دار کی نسل کی بنياد پر امتي        

 کے کسی قريبی رشتہ دار کی نسل کی بنياد پر دوسرے لوگوں کی نسبت کم موافق  Bسے شخص

ايک قريبی رشتے دار سے مراد کسی شخص کا شريک حيات، والدين يا بچہ ۔ 91سلوک کرتا ہے

، دادا، دادی، نانا، نانی، پوتا، پوتی يا دہوتا )بشمول شادی کے عالوہ پيدا شدہ، متبنیٰ يا سوتيال بچہ(

  ۔92دہوتی ہوتے ہيں

  

  14 :-مثال 
 ياز برتا جاتا ہے جب وہايک مينيجر کے ساته اس کے قريبی رشتے دار کی نسل کی بنياد پر امت

 ترقی کے لئے درخواست ديتا ہے کيونکہ اس کی کمپنی کا خيال ہے ڈائريکٹر کے عہدے کے لئے
کہ وہ اور اس کی بيوی کمپنی کی سماجی تقريبات کے لئے موزوں نہيں ہيں کيونکہ اس کی بيوی 

 ہے، کا تقرر کر ديا انڈونيشين اصل کی ہے اور ايک دوسرے مينيجر، جس کی بيوی انڈونيشين نہيں
  گيا۔ 

 

  ستم زدگی کے ذريعے امتياز 6.1.3      

  

دوسرے لوگوں کی  کے ساته  B شخصAستم زدگی کے ذريعے امتياز اس وقت واقع ہوتا ہے جب شخص 

  دوسرے شخص نے مندرجہ ذيل کام کئے کسیيا  Bکہ شخص  کم موافق سلوک کرتا ہےاس وجہ سے نسبت 

 

 

 

_______________________________________ 
 ICR 685 (1985)راول بمقابلہ محکمہ صحت و سوشل سيکوريٹی    90
91  RDO 5  سيکشن 
92  RDO 2  سيکشن  
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 :- 93ہيں يا کرنے کا ارادہ رکهتے ہيں يا کرنے کا شبہ ہے يا کرنے کے ارادے کا شبہ ہے

 

   کے تحت النا؛ RDO  کارروائی کو (1)

  

(2)  RDO سے متعلقہ معلومات يا شہادت دينا؛کارروائی  کے تحت  

  

(3)  RDOکے تحت يا اس کے حوالے سے بصورت ديگر کوئی کام کرنا؛   

  

  سوائے اس وقت کے جب الزام جهوٹا ہو اور (  کی خالف ورزی کی ہے۔RDOيہ الزام دينا کہ کسی نے   (4)

  )نيک نيتی سے نہ کيا گيا ہو۔      

  
  15 :-مثال 

اگر وہ شکايت کرے کہ اس جر کے ساته ستم زدگی کے ذريعے امتياز برتا جاتا ہے نيپالی اصل کے ايک ميني
کو نسلی بنياد پر چينی اصل کے ايک مينيجر کی نسبت کم بونس ديا گيا ہے۔ اور کمپنی اس شکايت کے کرنے 

  کی بنا اس کو سبکدوش کرديتی ہے۔
  

  جب مالزمت ميں امتياز غير قانونی ہوتا ہے   6.2

  

             6.1.3-6.1.1مندرجہ باال پيراگراف   ضابطے کےر درخواست دہندگان کے ساتهآج   6.2.1    

 ۔94ميں بيان کردہ طريقوں کے ذريعے امتياز نہيں برت سکتے    

 

  مثًال ايک (کسی شخص کو مالزمت دينے کے انتظامات کے بارے ميں طے کرنے کے لئے   (1)    

دہندہ کا اس بنياد پر انٹر ويو کرنے سے انکار نہيں کر سکتا کہ آجر کسی ايسے درخواست 

درخواست دہندہ کے نام، خد و خال يا لہجے سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص يا خاتون 

  ؛  )پاکستانی ہے

            

  ايک آجر ايک ہی عہدے کے لئے چينی اصل کے (جن شرائط پر مالزمت دی جاتی ہے   (2)        

 جابانی اصل کے درخواست دہندگان کی نسبت اصل کے فرق کی بنا درخواست دہندگان کو

 ؛)پرشروع کی ايک کمتر تنخواہ نہيں دے سکتا

__________________________________________ 
93  RDO 6  سيکشن 
94   RDO ؛ اور (1) 10  سيکشنRDO ديکهيں۔  6.7 کے تحت مجوزہ افعال کے لئے ضابطے کا پيراگراف 
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  مثًال، ايک آجر کسی درخواست (مالزمت دينے سے انکار کر کے يا قصدًا نظر انداز کرکے   (3)        

  ۔)دہندہ کو مالزمت دينے سے اس بنياد پر انکار نہيں کر سکتا کہ وہ ہندی اصل کا ہے          

  

 اف آجروں کو چاہئے کہ مالزمين اور کارکنان کے ساته ضابطے کے مندرجہ باال پيراگر   6.2.2    

 ۔95 ميں بيان کردہ طريقوں کے ذريعے امتياز نہ برتيں  6.1.1-6.1.3    

 

   ايک ہی مالزمت ميں۔ ايک ہی تنخواہ پر ايک ہی کام کرنے کے مثًال،( ميں مالزمت کی شرائط  (1)        

لئے، آجر ايک نيپالی اصل کے مالزم کو ايک چينی اصل کے مالزم کی نسبت زيادہ دير تک 

  ؛)کہہ سکتا۔ کام کرنے کے لئے نہيں

  

  ترقی، تبادلہ يا تربيت، يا کسی ديگر فوائد ياخدمات تک رسائی کے مواقع ميں يا ان چيزوں تک   (2)        

 ايک آجر ترقی کے مثًال،( کے يا قصدًا نظر انداز کرکےرسائی حاصل کرنے سے انکار کر

پر اصل کے فرق کی بنياد پر لئے چينی اصل کے مالزمين کو دوسرے اصل کے مالزمين 

  ؛)ترجيح نہيں دے سکتا

  

  مثًال، تعداد ميں کمی کی (مالزم کو سبکدوش کرکے يا سے کسی اور نقصان کی زد ميں ال کر   (3)        

 چهانٹی يعنیمشق کے دوران آجر نسل کو ايک عنصر کے طور پر استعمال نہيں کر سکتا، 

ے کرے اور انگلش اصل کے مالزمين کا آخر کے لئے چينی اصل کےمالزمين کا انتخاب پہل

  ؛)ميں

  

 ۔96وفات يا ريٹائرمنٹ کے انتظامات کرنے ميں  (4)        

 

  حوالے کا کيس الء ظاہر کرتا ہے کہ ايک مالزم جو استعفے دينے پر اس لئے مجبور ہوتا ہے   (5)    

 ر کيا جاتا ہے کہکہ آجر اس کے ساته نسلی بنياد پر امتياز برتتا ہے، اس کے بارے ميں تصو

 ۔ 97 اس کو نسلی بنياد پر سبکدوش کيا ہےآجر نے

  

  

 _________________________________________________________________   
95  RDO ؛ اور (2) 10  سيکشنRDO ديکهيں۔  6.7 کے تحت مجوزہ افعال کے لئے ضابطے کا پيراگراف  
96  RDO (5) اور (4) 10  سيکشن 
 کی صورت ميں ظاہر ہونے واال استعفے  کا ايک مقدمہ جس ميں ، حملHKC 129  ليميٹڈ)ہانگ کانگ(چانگ ينگ کوان بمقابلہ وائته    97

     کے اطالق کے ساته حوالہ جاتی قدرو قيمت رکهتا ہے۔RDOامتياز جو
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 مالزمين کے ساته ان کی حوالے کا کيس الء يہ بهی ظاہر کرتا ہے کہ آجر اپنے سابقہ   (6)          

سے سبکدوشی کے بعد داخلی اپيل کے طريق کار يا حوالہ جاتی خطوط کی بنا پر  جانب

ميں بيان کردہ طريقوں کے ذريعے  6.1.3-6.1.1کے مندرجہ باال پيراگراف  ضابطے

  ۔98امتياز نہيں برت سکتے

  

  غير قانونی نسلی ہراس زدگی   6.3

  

    6.3.1   RDOر قانونی قرار ديتا ہے کہ   غي-: 

         

  ۔99ايک آجر کسی مالزم يا مالزمت کے درخواست دہندہ کونسلی بنياد پر ہراساں کرے  (1)    

  

  ايک مالزم يا مالزمہ نسلی بنياد پر اپنے آجر کے کسی مالزم يا مالزمت کے درخواست دہندہ   (2)        

   ۔100کونسلی بنياد پر ہراساں کرے          

  

  ۔101پل کسی معاہداتی کارکن کو ہراساں کرےسرنايک پ  (3)        

  

   ۔102  ايک معاہداتی کارکن کسی دوسرے معاہداتی کارکن کو نسلی بنياد پر ہراساں کرے(4)        

  

 کسی فرم کا ايک شراکت دار کسی دوسرے شراکت دار يا شراکت دار بننے کے خواہشمند کو   (5)        

  ۔103نسلی بنياد پر ہراساں کرے     

     

    ۔104ايک پرنسپل نسلی بنياد پر کسی کميشن ايجنٹ کو ہراساں کرے  (6)    

 

 ۔105ايک کميشن ايجنٹ نسلی بنياد پر اپنے ساتهی کميشن ايجنٹ کو ہراساں کرے  (7)    

 

________________________________ 
   IRLR 484 (2003)ريليکشن گروپ  ہارپر بمقابلہ-رائيس   98
99   RDO (2)اور  (1) 24 سيکشن 

100   RDO (3) 24 سيکشن   
101   RDO (4) 24 سيکشن   
102   RDO (5) 24 سيکشن   
103   RDO (8) اور (7) ،(6) 24 سيکشن     
104   RDO (9) 24 سيکشن   
105  RDO (10) 24 سيکشن 
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  آجر کو اد پر اپنےسلی بني ن مالزمت کے لئے ايک درخواست دہندہ يا ايک مالزم يا مالزمہ(8)      

  ۔106ہراساں کرے     

  

   جہاں پر و ايسی جگہ پر رہتا ہA اگر شخص ,کو ہراساں کرےB  شخص A ايک شخص  (9)        

، مثًال، ايک کرايہ پر رہنے واال  ۔107 ايک تيسرے شخص کی مالزمت ميں ہےBشخص 

 گهر ميں مالزم شخص ايک گهريلو مدد گار کو ہراساں کرتا ہے جس کو صاحب جائداد نے اس

  رکها ہوا ہے جس ميں کرايہ دار رہائش پذير ہے۔ 

  

 يا زير تعليم اشخاص پيشہ ورانہ تعليم کے فراہم کنندگان تربيت حاصل کرنے کے خواہشمندوں(10)        

   ۔108کو نسلی بنياد پر ہراساں کريں          

 

  ی بنياد پر ہراساں کريں، جو ان الی ايجنسياں يا ان کاعملہ ان لوگوں کو نسلwروزگار دالنے  (11)    

 ۔109کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہوں          

 

  6.3.2   RDOحاالت ميں نسلی بنياد پر پراس زدگی واقع ہوتی ہےل کے تحت مندرجہ ذي - : 

       

  ناپسنديدہ طرز عمل کے ذريعے ہراس زدگی  (1)    

            

   کے نزديکی رشتے دار کی نسل B کی نسل يا شخص B کے ساته شخص B شخص Aشخص           

ميں ايسے ) جس ميں زبانی يا تحريری بيان شامل ہو سکتا ہے(کی بنياد پر ناپسنديدہ طرز عمل 

 کی B معقول شخص يہ توقع کر سکتا ہے کہ شخص کوئیحاالت ميں ملوث ہوتا ہےجن ميں 

 ہراس  اس۔110دآلزاری ہوئی ہے، اس کی تحقير کی گئی ہے يا اس کو خوفزدہ کيا گيا ہے

زدگی کی ذمہ داری آتی ہے چاہے دآلزاری کرنے، تحقير کرنے يا خوفزدہ کرنے کی کوئی 

  نيت نہ ہو۔ 

  

  ناموافق ماحول کے ذريعے ہراس زدگی (2)    

  

   کے نزديکی رشتے دار کی نسلB کی نسل يا شخص B کے ساته شخص B شخص Aشخص 

_______________________ 
106   RDO (11) 24 سيکشن  
107   RDO (12) 24 سيکشن  
108   RDO (3) 25 سيکشن  
109   RDO (4) 25 سيکشن  
110   RDO (1) 7 سيکشن  
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   کے لئےBکی بنياد پر صرف اپنے طرز عمل يا دوسرے لوگوں کے ہمراہ، جس سے شخص 

   ۔111ايک ناموافق ماحول پيدا ہوتا ہے،  ہراس زدگی ميں ملوث ہوتا ہے

 

   ےمہربانی ضابطے کلئے براہ  اچهے طور طريقوں کے کی خاطرگی سے پرہيز نسلی ہراس زد   6.3.3  

رويے کی ان اقسام کے لئے، جن کو نسلی بنياد پر ہراس زدگی ديکهيں۔  5.3.14 کا پيراگراف کوڈ

  .ديکهيں  (8) 5.3.14مہربانی ضابطے کا پيراگراف سے تعبير کيا جاسکتا ہے، براہ

 

   اور شديد تذليل کرنے کا جرمتذليل کرنے    6.4

  

    6.4.1   RDO کسی شخص کے لئے اس بات کو غير قانونی قرار ديتا ہے کہ وہ کسی دوسرے 45 سيکشن   

 پر کسی عوامی سرگرمی کے ذريعےنفرت پيدا کرے، ان کی کے لئے نسلی بنياد) اشخاص(شخص 

رمی نسل کی بنياد پر ايک کا شديد انداز سے مضحکہ اڑائے،۔ يہ عوامی سرگتوہين کرے، يا ان 

  تذليل ہے۔ 

      

    مشاہدےسرگرمی ميں عوام کے ساته کسی قسم کی بات چيت يا عوام کے) عوامی(ايک برسر عام    6.4.2    

ميں آنے واال طرز عمل جيسے بولنا، لکهنا، حرکات يا کپڑے پہننا، بورڈ، جهنڈے، نشانات يا 

  ۔112شناختی نشانات کی نمائش کرنا

  

  جس ميں ہدف بنائی گئی نسل اور اس کی جائداد کو جسمانیتذليل کا ايک قصدًا کيا جانے واال فعل   6.4.3    

نقصان پہنچانے کی دهمکياں شامل ہوں ايک فوجداری جرم ہے اور قانونی کارروائی کے بعد زيادہ 

 ۔113ہے  سال قيد کی صورت ميں قابل سزا2دہ سے زيادہ ازياور  جرمانے 100,000$ سے زيادہ

  اس جرم کو شديد تذليل کہتے ہيں۔
 

    امتيازی تشہير   6.5

  

RDO  کہ کسی ايسے اشتہار کو شائع کيا جائے يا شائع  اس بات کو غير قانونی قرار ديتا ہے42سيکشن 

 کے تحت ايک غير قانونی فعل کرتا 3 جزو RDO کوئی شخص کرنے کے اسباب پيدا کئے جائيں جس سے

 مثًال ايسا کوئی اشتہار شائع کرنا غير ۔ کہ ظاہر ہو رہا ہے سکےر پر سمجها جا ظاہر ہو يا معقول طوہوا

   قانونی ہے جس سے ظاہر ہو کہ کپمنی ميں صرف چينی اصل کے افراد کو مالزم رکها جائے گا۔

____________________ 
111  RDO (2) 7 سيکشن  
112  RDO (4) 45 سيکشن 
113  RDO 46 سيکشن  
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   کے لئے ہدايات اور دباؤامتياز برتنے   6.6

  

    RDO اگر کسی شخص کہ اس بات کو غير قانونی قرار ديتا ہے43 سيکشن  A کو شخص B  پر اختيار   

 RDO کو B شخص Aکی خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے، تو شخص  A  شخصBحاصل ہے يا شخص 

ے شخص سے امتياز برتنے يا جيسے نسلی بنياد پر کسی تيسر (انجام دينے ايک غير قانونی فعلکے تحت  

 شخصت کو غير قانونی قرار ديتا ہے کہ  اس با44 سيکشن RDO  ۔ پر مجبور کرے) اس کو پراساں کرنے

A  شخصB شخص  دهمکياں دے کر کرکے ياکش پيشکسی فا ئدے کی کو B کو  RDO کے تحت  ايک 

  پر مجبور کرے۔   غير قانونی فعل انجام دينے

 

 16 :- مثال

 مينيجنگ ڈائريکٹر افرادی مينيجر گ ڈائريکٹر کی ہدايات پر عمل کرنا درکار ہے۔ننيجر سے مينيجافرادی مي
  کو جنرل مينيجر کے عہدے کے لئے صرف کاکيشين نسل کے افراد بهرتی کرنے کے لئے نہيں کہہ سکتا۔

  

.76   RDO تحت مجوزہ افعالکے   

  
    درست پيشہ ورانہ اہليت  6.7.1    

  
  مالزمت سے انکار کيا جا   نسلی بنياد پر تصريح کے مطابقکے تحت 11کشن  سيRDOجہاں پر         

۔ اگر ايک آجر يہ دعویٰ کرتا ہے کہ )5.3.3ضابطے کا مندرجہ باال پيراگراف ديکهيں  (  سکتا ہو،

GOQ ،يہ دکهائے کہ ايسا ہے اور عدالت تو يہ آجر کا کام ہے کہ کا اطالق کسی کام پر ہوتا ہے 

  ے کا بغور معائنہ کرے گی۔دعو
     

  ہانگ کانگ سے باہر استعمال ہونے والی مہارتوں کے لئے تربيت   6.7.2    

  

        RDO کہ  بيان کرتا ہے 12 سيکشنRDO 10 سيکشن) RDO کے تحت مالزمت کو غيرقانونی   

جو ہانگ ميں مالزمت کرنے والے  ايسے فعل پر آجر کے کئے ہوئے) قرار دينے والی شرائط

کی  اس کے فائدے کے لئے)طور پر ہانگ کانگ ميں رہائش پذير نہيں ہےليکن جو عام (شخص 

جانے ايسی مہارتوں کی تربيت کی خاطر ہو، جو کلی طور پر ہانگ کانگ سے باہر استعمال کی 

  ۔ الگو نہيں ہوتا، پروالی ہوں

  

  خصوصی مہارتيں، علم اور تجربہ   6.7.3    
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        (1)  RDO بيان کرتا ہے کہ  13 سيکشنRDO 10 سيکشن) RDO کے تحت مالزمت کو   

شخص جو کسی ايسے   ايسے فعل پرآجر کے کئے ہوئے) غيرقانونی قرار دينے والی شرائط

 ہو، جس کا تبادلہ ہانگ کے باہر سے ہانگ کانگ کے اندر ايسی جگہ پر کے فائدے کے لئے

 ميں فوری طور پر دستياب نہ  کانگگکام کرنے کے لئے کيا گيا ہو جہاں پر کام کے لئے ہان

 آيا مہارتيں، علم يا تجربہ  ہونے والی مہارتيں، علم يا تجربہ درکار ہو۔ يہ طے کرنے کے لئے

ہانگ کانگ :  شامل ہيںں فوری طور پر دستياب ہيں، متعلقہ ضروری امور ميںہانگ کانگ مي

ل موازنہ کاموں کے لئے ميں بهرتی کے لئے رد عمل اور صرف ہونے واال وقت، دوسرے قاب

رد عمل اور صرف ہونے واال وقت، روزگار دالنے والی ايجنسيوں کی دی ہوئی معلومات، اور 

  ليبر مارکيٹ کے بارے ديگر عمومی معلومات۔

 

   سے باہر مقامات پر متعلقہ مہارتوں، علم اور تجربے کے حامل افراد کو فعل ہانگيہ کيا ہوا   (2)    

شرائط مالزمت کے لحاظ سے معقول ہونا چاہئے۔ کيا ہو يہ فعل تبهی پيش کی گئی مروجہ 

   معقول ہوگا جب يہ مروجہ شرائط مالزمت کے ساته وسيع طور پر قابل موازنہ ہوگا۔

  

        (3)  RDO کا اطالق اس وقت بهی ہوتا ہے جب اس شخص کی مالزمت ميں تجديد کی 13 سيکشن   

اسکا تبادلہ کيا جاتا ہے يا ترقی کی جاتی ہے، جب جاتی ہے يا کمپنيوں کے اسی گروپ ميں 

 تک کہ ايکٹ معقول رہے۔

 

  اس شخص کو واقعی ہانگ کانگ ميں فوری طور پر دستياب نہ ہونے والی مہارتوں، علم اور   (4)    

  تجربے کا حامل ہونا چاہئے۔          

  

  موجودہ مقامی اور غير ملکی مالزمت کی شرائط   6.7.4    

  

(1)  RDOبيان کرتا ہے کہ 14  سيکشن RDO کے مطابق 2 ولشيڈ RDO کا10 سيکشن  

)RDO ذيل  مندرجہ  کا اطالق)کے تحت مالزمت کو غيرقانونی قرار دينے والی شرائط

    :- نہيں ہوتا رمختلف سلوک پ

 
(a)   مقامی شرائط مالزمت پر مالزم ايک شخص اور غير ممالک کی شرائط مالزمت پر مالزم  

  خص کے مابين؛ايک دوسرے ش   

  

(b) غير ممالک کی شرائط مالزمت پر مالزم کسی ملک يا جگہ کے ايک شہری يا باشندے    
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اور غير ممالک کی شرائط مالزمت پر مالزم ايک دوسرے ملک يا جگہ کے شہری يا 

  باشندے کے مابين؛

  

        (2)  RDO تے ہيں جو الزم ہومکی تصريح کے مطابق موجودہ مالزمت والے مالزم وہ  2ول شيڈ  

RDO بشمول جوڈيشنل افسر، (کے تحت آتے ہيں  6 سے 1سيکشن  2 شيدولICAC ،افسر 

 RDOصيالت کے لئے براہ مہربانی ، تف)ديگر سرکاری افسر اورمخصوص انگريزی استاد

  سے رجوع کريں۔

      

        (3)  RDO کہ  بيان کرتا ہے11 سيکشن 2 شيڈول-:  

      

     (a)  ،جوڈيشنل افسروں ICAC،افسروں اور ديگر سرکاری افسروں کے لئے   

  

            (i)    مقامی شرائط مالزمت کا مطلب ہے مالزمت کی وہ شرائط و ضوابط جو ايسے  

گردشی (اور سرکلر ميمورنڈا )  گردشی خطوط(قوانين، انتظامی قوانين، سرکلر 

قرر يا ہيں، جن کا عام طورپر ان افسروں کے ت کے معنوں ميں آتے)  يادداشتوں

  مالزمت پر وقتًا فوقتًا اطالق ہوتا رہتا ہے۔ 

  

            (ii)  کا مطلب ہے مالزمت کی وہ شرائط و ضوابط جو ايسے  غير ملکی شرائط مالزمت  

گردشی (اور سرکلر ميمورنڈا )  گردشی خطوط(قوانين، انتظامی قوانين، سرکلر 

فسروں کے تقرر يا کا عام طورپر ان ا کے معنوں ميں آتےہيں، جن)  يادداشتوں

 مالزمت پر وقتًا فوقتًا اطالق ہوتا رہتا ہے۔

 

     (b)  م کے لئے،زايک سرکاری افسر کے عالوہ کسی مال  

  

            (i)    مقامی شرائط مالزمت کا مطلب ہے مالزمت کی وہ شرائط و ضوابط جن کا اطالق  

ًا فوقتا ہوتا ہانگ کانگ کے مشتقل رہائشی شخص کی مالزمت پر بنيادی طور پر وقت

  رہتا ہے ؛

  

            (ii)   غير ملکی شرائط مالزمت کا مطلب ہے مالزمت کی وہ شرائط و ضوابط جن کا  

  کی مالزمت پر، جو کہ ہانگ کانگ کا مستقل رہائشی نہيں ہے، شخصايسےاطالق 

  ؛طور پر وقتًا فوقتا ہوتا رہتا ہےبنيادی 
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   تصريح کی ميں 2ول ڈ شيRDO بارے ميں  کے کہ انموجودہ مالزمت والے مالزمين جيسا  (4)        

ہے اپنی ترقی، مالزمت ميں توسيع، يا تجديد مالزمت يا سبکدوشی کے بعد دوبارہ مالزمت گئی 

  کے سلسلے ميں يوں ہی تصريح شدہ رہتے ہيں۔

  

   مثبت کارروائی   6.7.5    

  

        RDO جو ماضی ميں خسارے  نسلی گروپ  کے تحت اجازت ہے کہ وہ52 اور 51 ، 49 سيکشن  

        5.3.18ضابطے کا پيراگراف (ميں رہے ہيں ان کی اعانت کے لئے مثبت کاروائی کی جائے۔ 

مثبت کارروائی کی مثالوں ميں مالزمت کے لئے درخواست دينے کی             ترغيب، ) ديکهيں

 اور ديگر تربيتی ںاور انتظامی مہارتيح کاری کی اسکيميں التبادلہ يا ترقی، زبان کی کالسيں، ص

  کورس شامل ہوسکتی ہيں۔
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 جب امتياز اور ہراس زدگی کا سامنا ہو    7
 

.17   RDO تحت قانونی تحفظکے   

        

    7.1.1   RDO ے نسل کی ک)بشمول مالزمت کے درخواست دہندگان (مالزمين اور کارکنان کے تحت قانون  

ز اور ہراس زدگی سے آزاد رہنے کے حق کا تحفظ کرتا ہے۔ جب ان سے نسل کی بنياد بنياد پر امتيا

 کی خاطرجائے يا انہيں ہراساں کيا جائے، تو وہ کسی نقصان يا ضرر کے ازالے  پر امتياز برتا

قانونی کارروائی امتياز يا  ۔114 ضلعی عدالت سے رجوع کر سکتے ہيںقانونی کارروائی کے لئے

    ۔115 ماہ کے اندر کر دينی چاہئے24کے وقت کے  واقع ہونے ہراس زدگی کے

  

  مالمين يا کارکنان کو ترغيب دی جاتی ہے کہ قانونی کارروائی کرنے سے پيشتر امتياز اور ہراس   7.1.2  

زدگی کے مسائل کو داخلی طريقے سے رسمی يا غير رسمی طور پر حل کرنے کے لئے شکوے 

مين کو ترغيب دی جاتی ہے کہ قانونی کارروائی زل کريں۔ مالکار کو استعماشکايت کے طريق 

 سے قانونی مدد حاصل کرنے سے پہلے قانونی مشورہ حاصل کريں يا محکمہ برائے قانونی امداد

  کرنے کے لئے درخواست کريں۔

  

  بشمول مالزمت کے درخواست(قانونی کارروائی کے متبادل کے طور پر، مالزمين اور کارکنان    7.1.3    

۔ 116است جمع کروا سکتے ہيں کے پاس درخوEOCتحقيقات اور مصالحت کے لئے ) دہندگان

   ماہ کے اندر کر دينی چاہئيں۔24ے کشکايتيں امتياز يا ہراس زدگی کے واقع ہونے کے وقت 

  

.27   EOCکا شکايت سے نپٹنا       

  

  کرے يت کی تحقيق اس شکاEOC کے پاس کوئی شکايت درج کروائی جائے گی تو EOCجب    7.2.1    

  اور فريقوں کے لئے مسائل کو واضح کرنے کی ايک مشق ہوتی ہے تا کہ EOC تحقيق گا۔

   مصالحت کے ذريعے کوئی سمجهوتہ ہو جائے۔  

  

______________________________________________ 
114  RDO 70 سيکشن  
115  RDO 80 سيکشن 
116  RDO 78 سيکشن 
 
 

  7.2.3    RDOشن بيان کرتا ہے اگر  سيکEOCکوفت   يہ نظريہ قائم کرے کہ شکايت غير سنجيدہ، باعث  
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 کو سرانجام نہ تحقيق  کسیEOCيا غلط فہمی پر مبنی ہے يا اس ميں مواد کم ہے، تو ہو سکتا ہے 

تحقيق کو سرانجام نہ   کسیRDOدے يا اس کو منقطع کر دے۔ ديگر حاالت، جن ميں ہو سکتا ہے 

کے تحت غير قانونی نہ ہو، جہاں   جہاں شکايت قانون:منقطع کر دے، ميں شامل ہيںدے يا اس کو 

يا جہاں شکوہ کناں شخص   ماہ سے زائد عرصہ گذر چکا ہو12 کو وقوع پذير ہوئے فعلاس 

  رکهنے کی خواہش نہ رکهتا ہو۔ تحقيقات کو سرانجام دئے جانے يا جاری

  

  ن دی گئی  کے دوراونی کارروائی کی جائے، تو تحقيقاناگر بعد کے کسی مرحلے پر کوئی ق   7.2.4    

  معلومات کو عدالت ميں بطور شہادت استعمال کيا جا سکتا ہے۔          

  

    7.2.5   EOCسرانجام دی   تحقيق کے دوران ايک آزاد اور غير جانبدار کردار رکهتا ہے۔ اگر تحقيق  

مصالحت کے ذريعے حل  نا تنازعہ فريقوں کو اپEOCجاتی ہے، اور منقطع نہيں کی جاتی، تو 

  کرنے ميں مدد کرے گا۔

  

   EOCہے،  نکالنا شکايت سے نپٹنے کے عمل کا بنيادی مقصد مصالحت کے ذريعے شکايت کا حل   7.2.6  

تفصيلی معائنہ کر سکتا   امکان کا اس عمل کے کسی مرحلے پر فريقوں کے مابين سمجهوتے کے

تفصيالت کی تحقيق سے قبل کسی مرحلے پر  بعد کے فورًا يہ سمجهوتہ شکايت کے درج ہونے ہے۔

کسی سمجهوتے پر نہ پہنچ سکيں، تو تفصيالت کی  مرحلے پر واقع  ہو سکتا ہے۔ اگر فريق ابتدائی

  تحقيق جاری رہے گی۔

  

  قدم   تحقيق کو منقطع نہ کرے، تو يہ رسمی طور پر مصالحت کے عمل کی جانبEOCاگر    7.2.7    

تنازعے کے حل پر  لحت کے عمل ميں، يہ فيصلہ فريقوں کو کرنا ہے کہ وہ اپنےبڑهائے گا۔ مصا

 بات بعد ميں کی ہرہوئی   اتفاق کريں گے۔ مصالحت کے دوران کسی فريق کی کہی اور کبکيسے

  کی رضامندی کے بغير شامل نہيں ہوگی۔ گئی تنازعے سے متعلقہ کسی قانونی کارروائی ميں فريق

  

  دستخط کئے  کسی سمجهوتے پر پہنچ سکيں، تو عمومًا سمجهوتے کے ايک معاہدے پراگر فريق    7.2.8    

رضامندی سے مشروط،   فريقين کیجاتے ہيں اور يہ فريقوں کے مابين ايک قانونی پابندی ہوتا ہے۔

طريقوں ميں تبديلی، پہلی صورت حال پر  سمجهوتے کی شرائط ميں مالی معاوضہ، پاليسی يا طور

    ہو سکتا ہے۔لت نامہ شامبحالی يا معذر

  

  

    7.2.9   EOCقانونی کارروائی کے عمل ميں صرف کئے گئے وقت کا شمار  کے شکايت سے نپٹنے کے  
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 کے EOCدوسرے لفظوں ميں، وقت کی اس حد ميں   ۔117لئے دئے جانے والے وقت ميں نہيں ہوتا

   شکايت سے نپٹنے کےعمل ميں صرف کئے گئے وقت کی توسيع ہو جاتی ہے۔

  

    7.2.10 EOCکے  کے ذريعے شکايت سے نپٹنے کاعمل امتياز اور ہراس زدگی کے مسائل کو حل کرنے   

س عمل کا ايک عنصر ہے۔ يہ متبادل قانونی کارروائی کا متبادل فراہم کرتا ہے۔ رازداری ا  لئے

ر کم رسمی، ارزاں تر او ايک  ان مسائل کو حل کرنے کے لئےموازنے ميںقانونی کارروائی کے 

 ليکن يہ فريقين کے تعاون پر منحصر ہے اور ايک سمجهوتہ تبهی ہو تيز تر طريقہ ہو سکتا ہے

سکتا ہے اگر دونوں فريق رضامند ہوں۔ اگر بعد ميں کوئی قانونی کارروائی کی جائے، تو اس عمل 

کے تحقيقاتی حصے کے دوران حاصل کی گئی معلومات کو عدالت مين بطور شہادت استعمال کيا 

 سکتا ہے اور يہ معلومات فريقين کو اپنی پوزيشن کی تشخيص کرنے ميں مدد دے سکتی ہيں۔ جا

EOC براہ مہربانی   کے شکايت سے نپٹنے کے عمل کے بارے ميں مزيد تفصيالت کے لئے

EOC تنازعات کو سمجهوتے کے ذريعے اگر فريقين  کی خصوصی مطبوعات سے رجوع کريں۔

 وہ  عائد ہونے واال فيصلہ کروانا چاہتے ہيں، تولعی کورٹ سے ايک ض اورحل نہ کرنا چاہتے ہوں

    براہ راست قانونی کارروائی کر سکتے ہيں۔

  

.37   EOCکے ذريعے قانونی اعانت   

  

   کے پاس ايک شکايت درج ہو جائے ليکن شکايت کے بارے کوئی سمجهوتہ نہ ہو، تو EOCجب    7.3.1    

   مدد کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔ کرنے ميںارروائی کو قانونی کEOCشکوہ کناں شخص         

  

    7.3.2  EOC آيا  اور يہ فيصلہ کرنے کے لئے  قانونی اعانت کے لئے تمام درخواستوں پر غور کرے گا۔  

 مختلف عناصر کو پيش نظر رکهے گا، EOCہر درخواست کو قانونی اعانت مہيا کی جائے، 

، کيس کی پيچيدگی، نيز  يا نہيںی سوال اٹهتا ہےولسے کوئی اصخصوصًا، يہ کہ آيا اس کيس 

 کے حکمت عملی کے EOCوسيع طور پر محيط مسئلے يا شہادت کا قوی ہونا اور آيا کيس ايک 

کے   EOC  طور پر پهيال ہوا مسئلہ جووسيع جيسے ايک  کہ نہيںتفکرات کی عکاسی کرتا ہے

     شکايات سے نپٹنے کے تجربے سے ظاہر ہوتا ہو۔

          

  کالء کےقانونی افسروں يا بيرونی و کے اپنے EOC  قانونی اعانت مہيا کرتا ہے تو يہEOCاگر    7.3.3    

   

_____________________  
117  RDO (3) 80 سيکشن  
  
  



  67 

 EOCذريعے مقدمے کے بارے ميں قانونی مشورے اور کيس کی نمائندگی کو شامل کر سکتا ہے۔ 

 کی خصوصی EOCيد تفصيالت کے لئے براہ مہربانی کی قانونی اعانت  کے بارے ميں مز

 قانونی اعانت نہيں مہيا کرتا تو دعوے دار پهر بهی قانونی EOCاگر مطبوعات سے رجوع کريں۔ 

ے لئے محکمہ قانونی امداد کو ک يا قانونی امداد کارروائی کو ضلعی عدالت ميں لے جا سکتا ہے

  درخواست دے سکتا ہے۔

  

.47   EOC ائضفر کے دوسرے  

  

    7.4.1   EOC اور ت سے نپٹنےاشکايبيان شدہ  قانون کا تخليق کردہ ايک قانونی ادارہ ہے۔ مندرجہ باال  
قانونی اعانت مہيا کرنے کے کاموں کے عالوہ اس کے پاس مختلف خالِف امتياز قوانين بشمول 

RDO  ۔ اور فرائض موجود ہيںاختيارات دوسرےکے تحت RDO  کے تحتEOCکے دوسرے  
  :-  ہيںميں شامل ختيارات اور فرائض ا

  
   کے لئے کام کرنا؛خاتمےتمام قسم کے نسلی امتياز، ہراس زدگی اور تذليل کے   (1)        

  
   لوگوں کے درميان مساوی مواقع کو  حاملنسلی اورثقافتی روايات کے پس منظر کےمختلف   (2)        

  دينا؛فروغ           

  

        (3)  RDO نی فعل کے بارے ميں مصالحت کے ذريعے سمجهوتے کو کے تحت مبينہ غير قانو  

  فروغ دينا؛          

  

  ؛ کا آغاز کرنايا مناسب قانونی کارروائی عوامی مفاد ميں رسمی تحقيقات  (4)        

  

   عوام کی تعليم اور تشہير کی پيش  اور نسلی ہم آہنگی کے فروغ کے لئےخاتمےامتياز کے   (5)        

  ِط عمل جاری کرنا؛ ضوابقدميوں کے ذريعے          
  

  نفاذ کے نوٹس جاری کرکے اور امتيازی طور طريقوں اور چند دوسرے غير قانونی افعال کے   (6)    

   کا نفاذ کرنا؛RDOبارے ميں کارروائی کرکے           

  

        (7)   RDO کے کام کا جائزہ لينا اور ترميم کے لئے تجاويز دينا؛  
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  ے کی پاليسینسلی امتياز کے بارے ميں نمون
    

  تعارف     1.
  

  تناظروں کا مکمل استعمال کرنے  ، ثقافتی مہارتوں، تجربے مختلف لوگوں کی لياقتوں،]امنتنظيم کا [   1.1    
اور يہ يقينی بنانے کی پابند ہے کہ اس تنظيم ميں ان کا احترام اور قدر کی جاتی ہے اور وہ نسل، 

اپنی پوری امکانی صالحيت سے بہرہ ور ہو قطع نظر قومی يا نسلی اصل سے رنگ، سلسلٔہ نسب يا 
   سکتے ہيں۔

  
   قانون برائے نسلی امتياز کی تعميل کرے گی اور قانون کے تحت کميشن برائے] تنظيم کا نام[   1.2    
   پر عمل کرے گی۔  ميں دی گئی سفارشات مواقع کے جاری کردہ ضابطٔہ عملمساوی         

  
  مقاصد     2.
  

               :-کے مقاصد يہ يقينی بنانا ہے کہ اس پاليسی    2.1    
 

  کسی شخص سے اس کی نسل، رنگ، سلسلٔہ نسب يا قومی يا نسلی اصل کی بنياد پر کم موافق   (1)    
  سلوک نہيں کيا جائے گا؛          

  
  کو ايسی شرائط يا تقاضوں سے کوئی  کسی نسلی گروپ سے تعلق رکهنے والے کسی شخص  (2)        
  ا غير نسلی بنياد پر کوئی جواز پيش نہ کيا جاسکے؛ جن کہيں پہنچے گانقصان ن          

  
  روزگار، تربيت اور طرز عمل کی نشوونما کے مواقع نسل، رنگ، سلسلٔہ نسب يا قومی يا   (3)        
  نسلی اصل کی بنياد سے قطع نظر تمام اہل افراد کے لئے مساوی طور پر کهلے ہيں؛          

  
   واحترام بهرا سلوک کيا جائے گا اور کسی شخص کو نسل، رنگ، سلسلٔہ ہر ايک سے عزت  (4)        

زدہ کرنے  يا خوفعمل يا ناموافقل کی بنياد پر کسی ناپسنديدہ طرزنسب يا قومی يا نسلی اص
   ماحول کا سامنا نہيں کرنا پڑے گا؛والے

  
  ے قطع نظر مناسب سنسل، رنگ، سلسلٔہ نسب يا قومی يا نسلی اصل  گلے شکوے کے نظام کو  (5)        

طور پر چاليا جائے گا؛ اور شکايات يا تفکرات اٹهانے والے يا نسل، رنگ، سلسلٔہ نسب يا 
  شخصقومی يا نسلی اصل کی بنياد پر امتياز يا ہراس زدگی کے لئے کارروائی کرنے والے

   کے خالف کوئی قانونی کاررائی نہيں کی جائے گی۔
  
  نفاذ    3.
  

  ؛کی ايک ترجيح ہوگی]  يم کا نامتنظ[يہ پاليسی    3.1    
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  اس پاليسی )] اگر مختلف ہو(پوزيشن، [ہ داری ہو گی؛ اور م مجموعی ذ کیکے پاس اس] پوزيشن[   3.2    
  روز مرہ کے عمل کا ذمہ دار ہوگا؛  کے        

  
  
  

  ؛کارکنان اور کام کے درخواست دہندگان تک پہنچايا جائے گا پاليسی کو تمام    3.3    
  

   سے مشاورت کی جائے گی؛انتظاميہ کے عملے  اوراليسی اور اس کے نفاذ کے لئے کارکناناس پ   3.4    
  

   کو اس پاليسی اور ان کے حقوق اور ذمہ داريوں کے بارے ميں  اور انتظاميہ کے عملےکارکنان   3.5    
 تربيت دی جائے گی؛        

 
  سيع طور پر تشہير و بيرونی طور پر روزگار، ترقی، تبادلے اور تربيت کے مواقع کی اندرونی اور   3.6  

کی جائے گی اور نسل، رنگ، سلسلٔہ نسب يا قومی يا نسلی اصل سے قطع نظر تمام درخواست 
  دہندگان کا خير مقدم کيا جائے گا؛

  
  انتخاب کے معيار اور کارکردگی کی جانچيں مکمل طور پر کام يا تربيت کے مواقع سے متعلقہ ہوں    3.7    
  گی ؛        

  
  اس پاليسی کی اثر پذيری کی نگرانی باقاعدگی سے کی جائے گی۔ اس پاليسی کے نفاذ کی نگرانی      3.8    

ترقی اور تربيت کے درخواست دہندگان کے بارے ميں نسلی اور مالزمت، کے لئے کارکنان اور 
کوے ۔ شا جائے گاع کيا جائے گا اور اس کا تجزيہ کي معلومات کو جمسے متعلقہثقافتی پس منظر 

 اور مالزمت سے سبکدوشی کی نگرانی  کی کاروائی، کارکردگی کی تشخيصطشکايتوں، نظم و ضب
 معلومات کو سختی سے صيغٔہ راز ميں رکها بهی نسلی گروپوں کے لحاظ سے کی جائے گی؛

  جائے گا اور صرف مساوات کو فروغ دينے اور امتياز سے پرہيز کے لئے استعمال کيا جائے گا۔
  

  تقاضوں اور شرائط کا جائزہ نگرانی کے ،وںقوانين اور طور طريق زمت کے شرائط و ضوابط،مال   3.9    
 انتظاميہ کے  کارکنان اور،اس نظريے کے ساته کہ مالزمين، نتائج کی روشنی ميں کيا جائے گا

اقدامات کئے امتياز سے پرہيز کے سلسلے اوات کے فروغ اور س سے مشاورت کے ساته معملے
  ۔جائيں

  
    
  نسلی بنياد پر ہراس زدگی   3.10    

  
  تمام کارکنان کو بدسلوکی اور بے  ہر کارکن کے ساته عزت و احترام بهرا سلوک کيا جائے گا۔  (1)        

ول ميں کام کرنے کا حق ہے، جہاں پر افراد ايک دوسرے کے ساته احترام عزتی سے آزاد ماح
  ں؛ بهرا سلوک کرتے ہيں اور رواداری کی قدر کرتے ہي

  
  نسل، رنگ، سلسلٔہ نسب يا قومی يا نسلی اصل کی بنياد پر ہراس زدگی قابل قبول نہيں ہے۔  (2)        

کارکنوں کو ہراس زدگی يا تنگ کرنے کے کيسوں ميں حصہ نہيں لينا چاہئے، يا ان کی 
ے بارے ميں گپ ے در گزر نہيں کرنا چاہئے يا ان کحوصلہ افزائی نہيں کرنی چاہئے، ان س

 کسی شخص کو اس کی نسل، رنگ، سلسلٔہ نسب يا قومی يا نسلی اصل  نہيں کرنی چاہئے۔بازی
کی بنياد پر کسی ناپسنديدہ طرزعمل يا ناموافق يا خوفزدہ کرنے والے ماحول کی زد ميں نہيں 

آنا چاہئے۔ کارکنان کو ہراس زدگی کے شکار ساتهی کارکنوں کی معاونت کرنی چاہئے۔ 
    :-ی مثالوں ميں شامل ہيں  عمل کزہ طريدناپسند

           
(a)  يا بے عزتی؛ مثًال گالی گلوچ سے پرہيز کرنی چاہئے   جملےنسلی طور پر توہين آميز  
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کو ہو سکتا ہے بعض نسلی گروپ خود کے لئے دالآزاری کا باعث يا رواداری کے جس 
   ؛خالف سمجهتے ہوں

            
          (b)   گرافيٹی يا نعروں يا ديگر  بننے والے باعثاکبعض نسلی گروپ خود کے لئے دالآزاری   
  ؛نمائشاشياء کی             

  
          (c)  تمسخر يا طنزيں؛ ، نسلی نوعيت کے مذاق، چهيڑ خانی  

  
  
  
  

          (d)  کسی خاص نسلی گروپ سے تعلق رکهنے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساته بات چيت  
  کلم؛کرتے وقت تحقير آميز اور موجب آزار انداز طرز ت            

  
          (e)   لوگوں سے اس بنا پر مراسم ترک کرنا کہ وہ کسی خصوصی نسلی گروپ سے تعلق  
 رکهتے ہيں؛            

  
            (f)  قومی يا نسلی اصل کی بنياد پرکام کا،، رنگ، سلسلٔہ نسب  نسللوگوں پر ان کی     

 بہت زيادہ بوجه ڈالنا يا انہيں کارکردگی کے غير حقيقی اہداف دينا؛
  

          (g)  بعض خصوصی نسلی گروپوں کے افراد کوغير ضروری طور پر الگ کرنا۔  
  

  نسل، رنگ، سلسلٔہ نسب، قومی يا نسلی اصل کی بنياد پر کئے گئے امتياز يا ہراس زدگی کے بارے    3.11    
ميں کی گئی شکايات کو سنجيدگی کے ساته ليا جائے گا اور ان سے مؤثر طور پر اور عجلت سے 

  گا اور ہوسکتا ان کا نتيجہ نظم وضبط کی پابندياں بشمول سبکدوشی ہو۔نپٹا جائے
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  ذيلی نوٹس برائے وضاحت
  
  

EOC  وضاحتی نوٹس جاری کر سکتی ہے۔ يہ نوٹس ظابطے کا حصہ نہيں ہوتے  ذيلیضابطے کے لئے فوقتًاوقتًا 

   ت کرنا ہے۔ليکن ان کا مقصد، جيسے مناسب ہو، معامالت کی وضاح

  

EOC حسِب ذيل ہے ذيلی وضاحتی نوٹکا جاری کردہ ايک :  

  

   ميں زير بحث کچه معامالت ايسے ضابطے۔  نسلی مساوات کے تناظر ميں لکها جاتا ہےضابطے کے مشموالت کو  -

 ديگر ہ ضابطيہ۔ ذاتی کوائف کا حاصل کرنا ، مثًالبهی ہوںجو ديگر قوانين اور ضوابط سے متعلقہ ہو سکتے ہيں 

اس  تو  جہاں پر ديگر قوانين اور ضوابط کا اطالق بهی ہوتا ہو،قوانين اور ضوابط پر مقدم ہونے کا اثر نہيں رکهتا۔

متعلقہ حکام کی سفارشات کے ساته مشروط طور پر پڑها ابطے کو متعلقہ قوانين اور ضوابط کے تقاضوں اور ض

    جائے۔
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