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FSDO &I 

Translation in Nepali  
 
ऩारयवारयक ऩरयस्थथतत बेदबाव अध्मादेश य भ 

 

Q: ऩारयवारयक ऩरयस्थथतत बेदबाव अध्मादेश (FSDO) बनेको के हो ? 

A: सन १९९७ भा ऩारयत गरयएको FSDO एउटा बेदबाव ववरुद्धको कानून हो । मसअनुसाय कुनै ऩतन 
व्मक्ति अथवा सॊथथारे ऩारयवारयक ऩरयस्थथततका आधायभा, ऩुरुष मा भहहरा, कसैससत ऩतन बेदबाव गनु ु
गयैकानूनी हुनेछ । FSDO ववसबन्न ऺेत्रभा राग ुहुन्छ ।  

  

Q: कुन कुन ऺेत्रभा भराई सॊयऺण हदइएकोछ ? 

A: तऩाईँराई तरका ऺेत्रहरूभा सॊयऺण हदइएकोछ्  

*योजगाय 

*सशऺा 
*वथतु, सवुवधा तथा सेवाहरूको प्रावधान 

*ऩरयसय उऩरव्ध, व्मवथथाऩन तथा ववक्री 
*सल्राहकायी तनकामहरूभा तनमुि अथवा तनवाुचित हुने तथा भतदानभा बाग सरने मोग्मता 
*क्रफहरूभा सहबाचगता  

*सयकायी क्रक्रमाकराऩहरू 

 

Q: कानुन क्रकन आवश्मक चथमो? 

A: श्रभ फजायभा भहहराहरूको फढ्दो सॊख्मा तथा गत दशकभा जनसॊख्माको फढ्दो उभेयका कायणरे 
ऩारयवारयक स्जम्भेवायी फोकेका काभदायहरूका खाॉिोहरूभा चथ ध्मान हदन सभाजका राचग अत्मन्त 
आवश्मक फनाएको छ ।  अिेर, फच्िा तथा फदृ्द भातावऩताहरूको  थमाहाय गने जथता ऩारयवारयक 
स्जम्भेवायीहरू दवुै भहहरा तथा ऩुरुष काभदायहरूरे तनवाहु गनुऩुदुछ ।  काभ य ऩरयवायवीि सॊतुरन कामभ 
गन ुकाभदायहरूराई फढ्दो रुऩभा भसु्श्कर ऩदुछ । काभ य ऩरयवायप्रततका दातमत्वहरूवीि सम्बाववत द्वन्दरे 
काभदायहरूको थवाथ्म, काम ुसम्ऩादन, ववृि ववकास, उत्ऩादकत्व य साथै प्रततथऩधा ुगने ऺभताभा ऩतन 
असय गदुछ ।  

 

Q: "ऩारयवारयक ऩरयस्थथतत" के हो ? 

A: ऩारयवारयक ऩरयस्थथतत बन्नारे व्मक्तिभा ऩरयवायको नस्जकको सदथमको हेिाुह गने स्जम्भेवायी यहेकोछ 
बन्ने फुझझन्छ ।  ऩरयवायको नस्जकको सदथम बन्नारे यगतको नाता, वैवाहहक सम्फन्ध कामभ बएको, 
धभऩुुत्र/ऩुत्री सरएको वा नाता बएको व्मक्ति फुझझन्छ ।  यगतको ना ताभा आभा /फुफा, छोया/छोयी, 
हजयुआभा/हजयुफुफा, नातत/नाततनी, दाइ/बाइ, हददी/फहहनी, पुऩ/ुपुऩाज्म,ु काका/काकी, भाभा/भाइज्मु, 
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बततजा/बततजी, बदा/बदै य बान्जा बान्जीहरू ऩदुछन ्।  वैवाहहक सम्फन्ध बनेको कानूनी रुऩभा वववाहहत 
श्रीभान श्रीभती को सम्फन्ध हो । नाताको सम्फन्ध बनेको वववाहद्वाया उत्ऩन्न बएको सम्फन्ध ऩदुछन।् 
जथतै, सास,ू ससयुा। 
 

Q: के हॊगक गका सभथत योजगायदाताहरूभा FSDO रागु हुन्छ ? 

A: उनीहरूका कभिुायीहरूरे आफ्नो काभ ऩूण ुरुऩभा अथवा भखु्मत हॊगक ॊग फाहहय गने अवथथाफाहेक 
SDO हॊगकॊ गका सभथत योजगायदाताहरूभा राग ुहुन्छ। 
 

A: भ एउटा असर योजगायदाता फन्न िाहन्छु; भैरे ऩारयवारयक ऩरयस्थथतत सहहतका भेया काभदायहरूराई 
कथता प्रकायका सुववधाहरू प्रदान गनुऩुदुछ ? 

A: ऩारयवारयक ऩरयस्थथतत सहहतका काभदायहरूका सभथमाराई सभाधान गन ुतऩाईँरे तरका व्मवथथाहरू 
अऩनाउने वविाय गन ुसक्नुहुनेछ: 

* तनमुक्ति, फढुवा, सरुवा, तारीभ, फखाुथत मा अततरयिताका सम्फन्धभा छनौटका सभान आधायहरू 
अवरम्फन गने।  

* कुनै खास काभका राचग ऩारयवारयक ऩरयस्थथतत सहहत मा यहहतका भातनसहरूको मोग्मताका 
फायेभा कुनै ऩूवधुायणा नयाख्न ेजथतै ऩारयवारयक ऩरयस्थथतत सहहतका भातनसहरू भ्रभण आवश्मक 
ऩने काभका राचग मोग्म हुने छैनन ्। 

* वाथतवभ ैजरुयी बनेय प्रभाझणत गन ुनथकने बए ऩदहरूको ववऻाऩनभा "ऩूया सभम" बनेय उल्रेख 
नगनुहुोस ्।  

* भ्रभणराई कभसेकभ याख्नुहोस ्तथा  मथता आवश्मकता ऩूतॉ गनभुा वाथतवभ ै गाह्रो ऩने 
कभिुायीहरूराई छुट हदनुहोस ्। 

* सशफ्टभा काभ गने व्मवथथाहरू प्रत्मऺ मा अप्रत्मऺ बेदबावफाट भिु गयाउनेतपु सतुनस्ित 
ऩानुहुोस ्। 

* अततरयि सभम काभ गने/नगने सम्फन्धभा कभिुारयहरूरे थवतॊत्र रुऩभा योज्न सकुन बनेय 
तनस्ित गनुहुोस ्।  

* सम्बव बएसम्भ ऩाटु टाइभ काभ मा जव शेमरयॊग प्रदान गनुहुोस ्।  

* तरव, उऩदान, तारीभ तथा फढुवाका सम्फन्धभा ऩाटु टाइभ कभिुायीहरूससत ऩतन उचित रुऩभा 
व्मवहाय गनुहुोस ्। 

 

FSDO अन्तगतु अवैधातनक कामहुरू 

 

Q: बेदबाव के हो ? 
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A: बेदबाव दइु प्रकायको हुन्छ - प्रत्मऺ बेदबाव तथा अप्रत्मऺ बेदबाव ।  

 

ऩारयवारयक ऩरयस्थथततका आधायभा कुनै व्मक्तिराई अको व्मक्तिका तुरनाभा कभ अनुकूर व्मवहाय गरयएभा 
प्रत्मऺ बेदबाव बएको हुनेछ ।  उदाहायणका राचग, सशशु हुने भहहरारे भ्रभण गन ुसस्क्दनन बन्ने 
योजगायदाताको सोिका कायणरे महद कुनै भहहरा राई सतु्केयी बएऩतछ कभ अनुकूर काभभा सरुवा 
गरयएभा ।  

 

प्रत्मेक व्मक्तिभाचथ सभान तय व्मावहारयक रुऩभा ऩारयवारयक ऩरयस्थथतत हुने भातनसहरूराई प्रततकुर ऩाने 
तथा न्मामसॊगत नहुने, कुनै शत ुमा आवश्मकताहरू राग ुगरयएभा अप्रत्मऺ बेदबाव बएको हुनेछ । 
उदाहयणका राचग, आफ्ना सफै कभिुायीहरूरे अततरयि सभम काभ गनुऩुने बनेय कुनै कम्ऩनीरे जोड 
गदुछ बने आफ्ना ससाना फच्िाहरूको देखयेख गन ुस्जम्भेवाय एकजना ववदयुरे उि शतकुो ऩारना गन ु
सक्दैनन ्। कम्ऩनीरे त्मसऩतछ उसराई फखाुथत गदुछ । उजयुीकताुराई आपु एक्रो असबबावक बएको 
कायणरे गदाु उि शतकुो ऩारना गन ुनसक्नारे ऩीक्तडत बएको राग्छ । प्रत्मेक कभिुायीहरूरे उि शतकुो 
ऩारना गनैऩने सहिक कायण महद कम्ऩनीरे हदन नसके, मो ऩारयवारयक ऩरयस्थथततका आधायभा हुन गएको 
अप्रत्मऺ बेदबाव हुनसक्नेछ । 

 

Q: के कुनै योजगायदातारे भराई भेयो ऩारयवारयक ऩरयस्थथततका आधायभा तनमुि गन ुअथवीकाय गन ु
सक्नेछ ? 

A: योजगायदातारे कुनै ऩतन जाचगयका आवेदक अथवा कभिुायीभाचथ उनीहरूको ऩारयवारयक ऩरयस्थथततका 
आधायभा बेदबाव गनु ुगयैकानुनी हुनेछ । जथत,ै आफ्ना ससाना फच्िाहरूको हेयिाह गनुऩुने हुनारे तऩाईँ 
भ्रभण गन ुसक्नुहुन्न बन्ने योजगायदाताको धायणाका कायणरे घरयघरय भ्रभण गनुऩुन ुसक्ने कुनै ऩदका 
राचग तऩाईँको तनमुक्ति गन ुयोजगायदातारे अथवीकाय गदुछ ।  

  

Q: के भेयो ऩारयवारयक ऩरयस्थथततका आधायभा कुनै शैक्षऺक सॊथथा अथवा सेवा प्रदातारे भराई सेवा अथवा 
सुववधा प्रदान गनफुाट अथवीकाय गन ुसक्नेछ ? 

A: ऩारयवारयक ऩरयस्थथततका आधायभा कुनै सेवा प्रदातारे सेवा, साभान अथवा सवुवधाहरू प्रदान गन ु
अथवीकाय गनु ुगयैकानूनी हुन्छ । सोहह आधायभा कुनै शैक्षऺक सॊथथारे ववद्याथॉराई बनाु हदन नभान्नु 
मा तनकाल्नु ऩतन गयैकानूनी हुन्छ । 
 

Q: उजुयी दताु गने भेया कुनै सभत्र मा सहकभॉका राचग भैरे साऺी हदएको अथवा सूिना उऩरब्ध गयाएकोभा 
भ भाचथ नयाम्रो व्मवहाय बएभा के सभान अवसय आमोग (ईओसी) रे भराई भद्दत गन ुसक्छ ? 

A: हो, उजयुीकताुराई सहमोग गयेकोभा तऩाईँभाचथ नयाम्रो व्मवहाय बएभा तऩाईँरे ऩतन "ऩीक्तडत फनाइएको" 
को उजयुी दताु गन ुसक्नुहुनेछ । महद मसो हुन गएभा तऩाईँराई कानून अन्तगतु सॊयऺण प्रदान 
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हुनेछ तथा तऩाईँको सभत्र मा सहकभॉको उजयुीभाचथ कायवाही िराउने तनकामभा तुयन्तै सिूना 
हदनुऩनेछ।  

 

Q: के FSDO सयकायभा ऩतन रागु हुन्छ ? 

A: हो, FSDO को प्रावधान सयकायभाचथ ऩतन राग ुहुन्छ, तय तरका ऺेत्रहरूभा बने मसराई कानूनफाट 
छुट हुनेछ् 
*कुनै ऩतन अध्मागभन सम्फन्धी कानून अन्तगतु गरयएको कामभुा; 
*हॊगकॊ गभा प्रवेश अथवा महाॉफाट प्रथथानभा; 
*अन्म प्रिसरत वैधातनक प्रावधानहरूको ऩारना गने सम्फन्धभा गरयएको कामभुा ।  

 

ईओसीभा उजुयी दताु गने 

 

Q: भभाचथ बेदबाव गरयएको बन्ने रागेभा भैरे के गन ुसक्नेछु? 

A: तऩाईँरे तरका एक मा फढी कदभहरू िाल्न सक्नुहुनेछ्  
 महद जाचगयका फायेभा उजयुी बए, तऩाईँरे आफ्नो सॊथथाको व्मवथथाऩनभा उजयुी गन ुसक्नुहुनेछ 

अथवा तऩाईँको कभिुायी सॊगिन मा सॊथथाफाट भद्दतको अन्म उऩामहरू खोज्न सक्नुहुनेछ। 
 महद वथत,ु सेवा मा सवुवधा प्रदान गने सम्फन्धभा अथवा शैक्षऺक सॊथथानका सम्फन्धभा उजयुी 

बए, तऩाईँरे प्रदाताकहाॉ उजयुी दताु गन ुसक्नुहुनेछ अथवा सधुायका राचग अनुयोध गन ुसक्नुहुनेछ। 

 सभान अवसय आमोग (EOC) भा उजयुी दताु गन ुसक्नुहुनेछ।  
 तऩाईँको भदु्दाराई अदारतभा रान सक्नुहुनेछ। 

 

कुनै घट्नाहरू घट्न गएभा त्मसको वववयण तऩाईँको थभतृतभा ताजा छदैँ हटऩोट गनुहुोस।्  ऩतछ गएय 
तऩाईँराई उजयुी गनु ुऩयेभा वा अदारती कायफाही गन ुऩयेभा मस जानकायीरे सहामता गनेछ। 

 

Q:भैरे ईओसीभा उजुयी कसयी दताु गनसुक्छु तथा मसो गयेऩतछ के हुनेछ? 

A: उजयुी सरझखत रुऩभा दताु गनुऩुनेछ । तऩाईँरे थवमॊ रेख्न अथवा कसरैाई रगाउन सक्नुहुनेछ । 
तऩाईँरे उजयुी पायाभ हाम्रो वेफसाइटफाट ऩतन प्राप्त गन ुसक्नुहुनेछ वा भद्दतको राचग हाम्रो हटराइनभा 
पोन गन ुसक्नुहुनेछ। उजयुी प्राप्त बएऩतछ, ईओसीरे ऩहहरा उजयुीभाचथ छानफीन गछु य मसराई खायेज 
गने मा भध्मथतताको प्रक्रक्रमाका राचग अगाडी फढाउने बनेय तनणमु गछु । 
  

Q: के व्मक्तिहरूका सभूहरे एउटै उजुयी दताु गन ुसक्नेछन?् 

A: सक्रकन्छ, उजयुीकताु कोहह एकजना व्मक्ति, व्मक्तिहरूका सभहू अथवा कुनै अन्म तनकाम हुनसक्नेछ। 
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Q: के भ कुनै ऩीक्तडत व्मक्तिको प्रतततनचधत्व गन ुसक्छु? 

A: सक्रकन्छ, तऩाईँरे कुन ैऩीक्तडत व्मक्तिको प्रतततनचधत्व गन ुसक्नहुुन्छ । प्रतततनचध उजयुीकताुरे ऩीक्तडत 
व्मक्तिफाट आपुराई उजयुी दताु गने अचधकाय प्राप्त बएको प्रभाण देखाउनुऩनेछ ।  

 

Q: महद भैरे उजुयी दताु गन ुिाहेभा, के के जानकायीहरू उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ? 

A: तऩाईँरे उजयुी सरझखत रुऩभा दताु गनुऩुनेछ तथा तरका जानकायीहरू उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ् 
*वववयण तथा उऩमुि सभततहरू; 

*तऩाईँको व्मक्तिगत सिूना (नाभ, सम्ऩकु वववयण, सर ॊग अथवा वैवाहहक स्थथतत, आहद।) 
*ववऩऺीको नाभ (व्मक्ति अथवा कम्ऩनीको नाभ) तथा सम्ऩकु वववयण; 

*बेदबावफाये तऩाईँको दावीराई सभथनु गने जानकायीहरू; 

*बेदबावऩूण ुव्मवहायका कायणफाट तऩाईँरे बोग्नुबएको कुनै हातन मा बावनात्भक ऺततको वववयण;  

*साऺी (हरू)फाये जानकायी । 
 
सरझखत उजयुी तमाय गन ुतऩाईँराई गाह्रो बएभा, ईओसीका कभिुायीहरूरे तऩाईँराई भद्दत गन ुसक्नेछन।्  

 

छानफीन य भध्मथतता 
 

Q: ईओसीरे कुनै उजुयीको छानफीन कसयी गदुछ? 

A: कानूनी रुऩभा ईओसीरे उजयुीको छानफीन गनुऩुदुछ । उजयुीकताुको उजयुी हरूराई ववऩऺीकहाॉ 
हटप्ऩणीका राचग ऩिाइनेछ । ववऩऺीका प्रततक्रक्रमाहरू त्मसऩतछ उजयुीकताुराई उऩरब्ध गयाइनेछ । भदु्दा 
खायेज गने मा भध्मथतताको प्रक्रक्रमाका राचग कायवाही गने बनेय तनणमु गन ुऩूनयावरोकनका राचग 
साऺीका वमानहरू सरइनेछ तथा सम्फस्न्धत साभग्रीहरू सॊकरन गरयनेछ । छानफीनका अवचधभा एकत्रत्रत 
सफै जानकायीहरू तेस्रो ऩऺफाट गोप्म याझखनेछ तय अदारती कायवाहीभा बने प्रमोग गन ुसक्रकनेछ । 
  

Q: ईओसीरे कुन कुन ऩरयस्थथततहरूभा भेयो उजुयीभाचथ छानफीन फन्द गनसुक्छ? 

A: ईओसीरे तरका ऩरयस्थथततहरूभा उजयुीभाचथ छानफीन नगने अथवा खायेज गने तनणमु सरनेछ् 
*उजयुी गरयएको काम ुFSDO अन्तगतु गयैकानूनी नबएभा; 
*ऩीक्तडत व्मक्ति छानफीन अगाडी फनाउन इच्छुक नबएभा; 
*उि काम ुगरयएको १२ भहहनाबन्दा फढी ववततसकेको बएभा; 
*उजयुीभाचथ उचित तरयकारे प्रतततनचध उजयुीको रुऩभा कायवाही गन ुनसक्रकने बएभा; 
*उजयुी तुच्छ, दखु हदने तनमतको, भ्रभजतनत अथवा आधायहहन बएभा । 
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Q: भभाचथ बेदबाव गरयएको बन्ने भराई रागेभा, उजुयी दताु गने कुनै सभम सीभा यहनेछ? 

A: महद तऩाईँरे ईओसीभा उजयुी दताु गन ुिाहेभा , तऩाईँरे घट्ना बएको १२ भहहनासबत्र मसो 
गरयसक्नुऩनेछ । महद तऩाईँरे स्जल्रा अदारतभा काननूी प्रक्रक्रमा िराउने वविाय गयेभा, तऩाईँरे घट्ना 
बएको २४ भहहनासबत्र मसो गरयसक्नुऩनेछ । 
 

Q: ईओसीरे कुनै भुद्दाको भध्मथतता कसयी गदुछ? 

A:  भध्मथतकताुरे दवुै ऩ रऺाई उजयुीको कायक सभथमाको जाॉि गनु, सहभततका फुॉदाहरूको ऩहहिान 
गन ुतथा वववादको तछनपानको राचग सम्झौता गन ुसहमोग गनेछन ्। कानूनअनुसाय ईओसीरे ऩहहरा 
भदु्दाको जाॉि गनु ुतथा भध्मथतताका भाध्मभफाट भदु्दाको सभाधान गने प्रमास गनुऩुनेछ ।  भध्मथतता 
एउटा थवेस्च्छक प्रक्रक्रमा हो ।  भध्मथतकताुरे दवुै ऩऺका राचग वकारत नगयेय एकजना सहजकताुका 
रुऩभा काभ गनेछन ्। सभाधान पयक पयक प्रकायका हुनसक्छन ्जथतै् ऺ भा मािना, आचथकु ऺ ततऩुतत,ु 
सभान अवसय नीततको कामाुन्वमन ।  सभराऩत्र कुनै कयाय सभान हुने तथा वैधातनक रुऩभा फाॉचधएको 
हुनेछ । थऩ जानकायीका राचग भध्मथतता फायेको ईओसी ऩुस्थतका ऩढ्नुहोस ्। 
 

Q: महद भध्मथतता हुन नसकेभा ईओसीरे भेयो राचग के गन ुसक्नेछ? 

A: महद उजयुीको भध्मथतताद्वाया सभाधान गन ुनसक्रकएभा, अदारतभा जाने कानूनी सहामताका राचग 
तऩाईँरे ईओसीभा आवेदन गन ुसक्नुहुनेछ । सहामताहरूभा कानूनी सल्राह, ईओसीको वक्रकरहरूद्वाया 
प्रतततनचधत्व, फाहहयका वक्रकरहरूद्वाया प्रतततनचधत्व अथवा ईओसीराई उचित रागेको अन्म कुनै ऩतन 
प्रकायको सहामताहरू ऩदुछन ्। ईओसीको एउटा ससभततरे सफै आवेदनहरूभाचथ वविाय गदुछ । 
  

Q: के भ ईओसीभा नगएय सोझै अदारतभा जान सक्नेछु? 

A: हो, कोहहऩतन सोझ ैअदारतभा जान तथा ईओसीभा नगएय सोझ ैकानूनसम्भत सावजुतनक प्रक्रक्रमा 
शुरू गन ुसक्नेछन ्। 
 

अन्म जानकायीका राचग कृऩमा सम्ऩकु गनुहुोस:् 

Equal Opportunities Commission 

19/F, CityPlaza Three, 14 Taikoo Wan Road 

Taikoo Shing, Hong Kong 

Tel: 2511-8211  

वेफसाइट् http://www.eoc.org.hk 

sharonyu
文字方塊
16/F., 41 Heung Yip Road,Wong Chuk Hang, Hong Kong




