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SDO & I 

Translation in Nepali 
रैंगिक बेदबाव अध्मादेश य भ 

 

Q: रैंगिक बेदबाव अध्मादेश (SDO) के हो? 

A: सन १९९५ भा ऩारयत िरयएको SDO एउटा बेदबाव ववरुद्धको कानून हो । मसअनुसाय लरॊि, 
वैवाहहक स्थथतत य िबाावथथा, तथा मौन उस्पऩडनका आधायभा बेदबाव िनुा ियैकानूनी हुनेछ। 
मी सॊयऺणहरू ववलबन्न ऺेत्रभा राि ुहुन्छ। ऩुरुष तथा भहहरा दवुैभा मो कानून राि ुहुन्छ। 

 

 बेदबाव य उपऩीडनराई अन्पम िने साथै भहहरा य ऩुरुषभाझ सभान अवसयको प्रवद्धान िने 
कामाका रागि सभान अवसय आमोिको थथाऩना िने प्रावधान ऩतन SDO भा छ। 

 

Q: कुन कुन ऺेत्रभा भराई सॊयऺण हदइएकोछ? 

A: तऩाईँराई तनम्न ऺेत्रहरूभा सॊयऺण हदइएकोछ् 
 -- योजिाय 
 -- लशऺा 
 -- वथतु, सवुवधा तथा सेवाहरूको प्रावधान 

 -- ऩरयसय व्मवथथाऩन तथा ववक्री 
 -- सल्राहकायी तनकामहरूभा तनमुक्त अथवा तनवाागित हुने तथा भतदानभा बाि लरने 

 मोग्मता 
 -- क्रफहरूभा सहबागिता  

 -- सयकायी क्रक्रमाकराऩहरू 

 

Q: के हॊिक िका सभथत योजिायदाताहरूभा SDO रािु हुन्छ? 

A: उनीहरूका कभािायीहरूरे आफ्नो काभ ऩूणा रुऩभा अथवा भखु्मत हॊिक ॊि फाहहय िने अवथथाभा 
फाहेक SDO हॊिकॊ िका सभथत योजिायदाताहरूभा राि ुहुन्छ। 

 

SDO अन्तिात अवैधातनक कामाहरू 

 

Q: बेदबाव के हो? 

A: बेदबाव दइु प्रकायका हुन्छन ्- प्रपमऺ बेदबाव तथा अप्रपमऺ बेदबाव।  
 

 कुनै अकाा व्मक्तक्तका तुरनाभा कुनै ववऩरयत लरॊिको, लबन्दै वैवाहहक स्थथतत बएको, अथवा 
िबावती बएका व्मक्तक्तराई कभ अनुकूर व्मवहाय िरयएभा प्रपमऺ बेदबाव बएको हुनेछ ।  
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उदाहयणका रागि, कुनै अकाा लरॊिका व्मक्तक्तराई काभभा तनमुक्त िना िाहेका कायण तऩाईँराई 
जागियभा अथवीकाय िरय एभा। महद तऩाईँ अवववाहहत िबावती हुनुहुन्छ य कानूनी रुऩभा 
वववाहहत व्मक्तक्तराई भात्र प्रसतुत सवुवधा हदइनेछ बनेय योजिायदातारे बनेभा। तऩाईँराई आफ्नो 
सपुकेयी ववदाका अन्तभा फर्ााथत िरयएभा िबाावथथा बेदबाव बएको हुनेछ। 

 

 प्रपमेक व्मक्तक्तभागथ सभान, तय व्मावहारयक रुऩभा कुनै ववशेष लरॊि मा वैवाहहक स्थथततका व्मक्तक्त 
तथा िबावती व्मक्तक्तहरूराई प्रततकुर असय िने तथा न्मामसॊित नहुने , कुनै शता मा  
आवश्मकताहरू राि ुिरयएभा अप्रपमऺ बेदबाव बएको हुनेछ । उदाहयणका रागि, महद तऩाईँ 
िबावती बएको कायणरे अततरयक्त सभम काभ िना नसकेभा तऩाईँका योजिायदातारे तऩाईँराई 
सजाम हदएभा।  महद तऩाईँको योजिायदातारे अततरयक्त सभम काभ िनुा आवश्मक बएको उगित 
कायण हदन नसकेभा, मो अप्रपमऺ बेदबाव बएको हुनेछ। 

 

Q: के कुनै योजिायदातारे भेयो लरॊिका आधायभा भराई तनमुक्त िना अथवीकाय िना सक्नेछ? 

A: कुनै ऩतन योजिायदातारे कुनै जागियका आवेदक अथवा कभािायीभागथ उनीहरूको लरॊिका 
आधायभा बेदबाव िनुा ियैकानुनी हुनेछ । तैऩतन, जागियको रागि कुन ैव्मक्तक्तको लरॊि वाथतववक 
व्मावसातमक मोग्मता (GOQ) बएभा, मो ियैकानुनी हुनेछैन।  अथाात, महद कुनै काभ भहहरा 
मा ऩुरुषरे भात्र िना सक्ने बएभा। मो कुया तथा ऩुरुषहरू क्रका को काभको रागि मा भहहराहरू 
म्मानेजयको काभको  रागि मोग्म हुॉदैनन बन्ने योजिायदाताको सोिाइ एउटै होइन।   

आवश्मकीम कायणहरूरे िदाा कुनै ववशेष लरॊिका व्मक्तक्तरे भात्र मो काभ िना सक्नेछ बनेय 
GOQ रे देर्ाउनुऩनेछ। जथतै, कुनै तनवतृ्त िहृभा भहहराहरूका ववशेष हेयिाहका रागि भहहरा 
ससुायेहरू तनमुक्त िने वविाय िनासक्नेछ। 

 

Q: के वाथतववक व्मावसातमक मोग्मता (GOQ) एउटा थवत अऩवाद हो? 

A: होइन, रैंगिक बेदबावका रागि वाथतववक व्मावसातमक मोग्मता GOQ) एउटा थवत अऩवाद 
होइन। उक्त काभका रागि GOQ तनतान्त रुऩभा आवश्मक गथमो बनेय योजिायदातारे 
देर्ाउनुऩनेछ।  

 

Q: के कुनै योजिायदातारे कुनै जागियका आवेदक राई िबावती बएको कायणभा तनमुक्त िना 
अथवीकाय िना सक्नेछ? 

A: िबावती बएको कायणभा कुनै जागियका आवेदकराई बेदबाव िनुा ियैकानूनी हुन्छ। महद कुनै 
िबावती भहहरा सवाागधक मोग्म उभेदवाय बएभा उनराई नै जागियभा याख्नुऩनेछ। तैऩतन, उक्त 
काभ महद छोटो अवगधलबत्रभा िरयसक्नुऩने अथथामी प्रकायको बएभा, िबावती भहहराराई 
काभभा तनमुक्त निनुा योजिायदाताका रागि उगित हुनसक्नेछ। 
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Q: के भेयो लरॊि, िबाावथथा अथवा वैवाहहक स्थथततका आधायभा कुनै शैक्षऺक सॊथथा अथवा सेवा 
प्रदातारे भराई सेवा अथवा सुववधा प्रदान िनाफाट अथवीकाय िना सक्नेछ? 

A: लर ॊि, िबाावथथा अथवा वैवाहहक स्थथततका आधायभा कुनै सेवा प्रदातारे वथत,ु सेवा अथवा 
सवुवधाहरू प्रदान िना अथवीकाय िनुा ियैकानूनी हुन्छ। सोहह आधायभा कुनै शैक्षऺक सॊथथारे 
ववद्याथीराई बनाा हदन नभान्नु मा तनकाल्नु ऩतन ियैकानूनी हुन्छ। 

 

Q: रैंगिक उस्पऩडन के हो? 

A: रैंगिक उस्पऩडन दइु प्रकायका हुन्छन।् ऩहहरोभा हहॊसापभक, अऩभानजनक अथवा बमऩूणा हुने 
कुनैऩतन अनऩेक्षऺत मौन व्मवहाय मा कामा ऩदाछ। 

 

 दोस्रो, तऩाईँराई काभ िना िाह्रो फनाउने मौनजन्म प्रकृततका क्रक्रमाहरू, बाषाहरू मा गित्रहरू 
बएका कुनै कामा ऩरयवेश हुनसक्नेछ।   मसराई  "रैंगिक रुऩभा प्रततकूर कामा ऩरयवेश  " 
बतनन्छ। 

 

Q: िबाावथथा बेदबाव के हो? 

A: तनम्न कामाहरूराई िबाावथथा बेदबाव बन्न सक्रकन्छ् 
 -- कुनै योजिायदातारे िबावती भहहराराई तनमुक्त िना अथवीकाय िदाछ; 

 -- कुनै योजिायदातारे िबावती भहहराराई फर्ााथत िदाछ अथवा कभ तरव ऩाउने ऩदभा सरुवा 
िदाछ; 

 -- कुनै योजिायदातारे िबावती भहहराराई उनी सपुकेयी ववदाफाट क्रपताा आएऩतछ फर्ााथत िदाछ। 

 

Q: वैवाहहक स्थथतत बेदबाव के हो? 

A: कुनै ववशेष वैवाहहक स्थथततको भाॊि िरयएभा वैवाहहक स्थथतत बेदबाव बएको हुनेछ। जथत,ै 
घयभालरकरे वववाहहत व्मक्तक्तका रागि भात्र घय बाडाभा रिाउने बएभा। महद कुनै योजिायदातारे 
एक्रो, वववाहहत अथवा सम्फन्ध ववच्छेद बएका व्मक्तक्तहरूराई पयक पयक सवुवधाहरू हदएभा। 

 

Q: उजुयी दताा िने भेया कुनै लभत्र मा सहकभीका रागि भैरे साऺी हदएको अथवा सूिना उऩरब्ध 
ियाएकोभा भ भागथ नयाम्रो व्मवहाय बएभा के ईओसीरे भराई भद्दत िना सक्छ? 

A: हो, उजयुीकतााराई सहमोि ियेकोभा तऩाईँभागथ नयाम्रो व्मवहाय बएभा तऩाईँरे ऩतन "ऩीक्तडत 
फनाइएको" को उजयुी दताा िना सक्नुहुनेछ । महद मसो हुन िएभा, तऩाईँराई कानून अन्तिात 
सॊयऺण प्रदान हुनेछ तथा तऩाईँको लभत्र मा सहकभीको उजयुीभागथ कायवाही िराउने तनकामभा 
तुयन्तै सिूना हदनुऩनेछ।  
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Q: के SDO सयकायभा ऩतन रािु हुन्छ? 

A: हो, SDO को प्रावधान सयकायभागथ ऩतन राि ुहुन्छ।  तैऩतन, केहह ऺेत्रहरूराई बने कानूनरे 
छुट हदएको छ। तमतनहरूभा तनम्न ऩदाछन:् 

 

 -- कुनै ऩतन अध्मािभन सम्फन्धी कानून अन्तिात िरयएको कामाभा 
 -- हॊिकॊ िभा प्रवेश अथवा महाॉफाट प्रथथानभा 
 -- अन्म प्रिलरत वैधातनक प्रावधानहरूको ऩारना िने सम्फन्धभा िरयएको कामाभा  

 

ईओसीभा उजुयी दताा िने 

 

Q: भभागथ बेदबाव िरयएको बन्ने रािेभा भैरे के िना सक्नेछु? 

A: तऩाईँरे तनम्न एक मा फढी कदभहरू िाल्न सक्नुहुनेछ् 
 -- महद जागियका फायेभा उजयुी बए , तऩाईँरे आफ्नो सॊथथाको व्मवथथाऩनभा उजयुी िना 

सक्नुहुनेछ अथवा तऩाईँको कभािायी सॊिठन मा सॊथथाफाट भद्दतको अन्म उऩामहरू र्ोज्न 
सक्नुहुनेछ। 

 -- महद वथत,ु सेवा मा सवुवधा प्रदान िने सम्फन्धभा अथवा शैक्षऺक सॊथथानका सम्फन्धभा 
उजयुी बए, तऩाईँरे सेवा प्रदामककहाॉ उजयुी दताा िना सक्नुहुनेछ अथवा सधुायका रागि 
अनुयोध िना सक्नुहुनेछ। 

 -- सभान अवसय आमोिभा उजयुी दताा िना सक्नुहुनेछ।  
 -- तऩाईँको भदु्दाराई अदारतभा रान सक्नुहुनेछ। 
 

 कुनै घट्नाहरू घट्न िएभा पमसको वववयण तऩाईँको थभतृतभा ताजा छदैँ हटऩोट िनुाहोस।्  ऩतछ 
िएय तऩाईँराई उजयुी िनुा ऩयेभा वा अदारती कायफाही िना ऩयेभा मस जानकायीरे सहामता 
िनेछ। 

 

Q: भैरे ईओसीभा उजुयी कसयी दताा िनासक्छु तथा मसो ियेऩतछ के हुनेछ? 

A: उजयुी लरखर्त रुऩभा दताा िनुाऩनेछ।  तऩाईँरे थवमॊ रेख्न अथवा कसैराई रेख्न रिाउन 
सक्नुहुनेछ। तऩाईँरे उजयुी पायाभ हाम्रो वेफसाइटफाट डाउनरोड िना सक्नुहुनेछ वा भद्दतको 
रागि हाम्रो हटराईनभा पोन ऩतन िना सक्नुहुनेछ। 

 

 उजयुी प्राप्त बएऩतछ, ईओसीरे ऩहहरा उजयुीभागथ छानफीन िछा य मसराई र्ायेज िने मा 
भध्मथतताको प्रक्रक्रमाका रागि अिाडी फढाउने बनेय तनणाम िछा। 

 

Q: के व्मक्तक्तहरूका सभूहरे एउटै उजुयी दताा िना सक्नेछन?् 
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A: सक्रकन्छ, उजयुीकताा कोहह एकजना व्मक्तक्त , व्मक्तक्तहरूका सभहू अथवा कुनै अन्म तनकाम 
हुनसक्नेछ। 

Q: के भ कुनै ऩीक्तडत व्मक्तक्तको प्रतततनगधपव िना सक्छु? 

A: हो, तऩाईँरे कुन ैऩीक्तडत व्मक्तक्तको प्रतततनगधपव िना सक्नहुुन्छ। प्रतततनगध उजयुीकताारे ऩीक्तडत 
व्मक्तक्तफाट आपुराई उजयुी दताा िने अगधकाय प्राप्त बएको प्रभाण देर्ाउनुऩनेछ।  

 

Q: महद भैरे उजुयी दताा िना िाहेभा, के के जानकायीहरू उऩरब्ध ियाउनु ऩनेछ? 

A: तऩाईँरे उजयुी लरखर्त रुऩभा दताा िनुाऩनेछ तथा तरका जानकायीहरू उऩरब्ध ियाउनु ऩनेछ् 

 -- वववयण तथा उऩमुक्त लभततहरू 

 -- तऩाईँको व्मक्तक्तित सिूना (नाभ, सम्ऩका  वववयण, लर ॊि, िबाावथथा अथवा वैवाहहक स्थथतत, 
आहद 

 -- ववऩऺी(हरू)को नाभ (व्मक्तक्त अथवा कम्ऩनीको नाभ) तथा सम्ऩका  वववयण 

 -- बेदबाव, रैंगिक उस्पऩडन अथवा ऩीक्तडत फनाइने कामाफाये तऩाईँको दावीराई सभथान िने 
जानकायीहरू 

 -- बेदबावऩूणा व्मवहायका कायणफाट तऩाईँरे बोग्नुबएको कुनै हातन मा बावनापभक ऺततको 
वववयण 

 -- साऺी (हरू)फाये जानकायी 
 लरखर्त उजयुी तमाय िना तऩाईँराई िाह्रो बएभा, ईओसीका कभािायीहरूरे तऩाईँराई भद्दत 

िना सक्नेछन।् 
 

छानफीन य भध्मथतता 
 

Q: ईओसीरे कुनै उजुयीको छानफीन कसयी िदाछ? 

A: कानूनी रुऩभा ईओसीरे उजयुीको छानफीन िनुाऩदाछ । उजयुीकतााको उजयुीहरूराई ववऩऺीकहाॉ 
हटप्ऩणीका रागि ऩठाइनेछ ।  पमसऩतछ ववऩऺीका प्रततक्रक्रमाहरू उजयुीकतााराई उऩरब्ध 
ियाइनेछ। भदु्दा र्ायेज िने मा भध्मथतताको प्रक्रक्रमाका रागि कायवाही िने बनेय तनणाम िना 
ऩूनयावरोकनका रागि साऺ ीका वमानहरू लरइनेछ तथा सम्फस्न्धत साभग्रीहरू सॊकरन िरयनेछ। 
छानफीनका अवगधभा एकत्रत्रत सफै जानकायीहरू तेस्रो ऩऺफाट िोप्म याखर्नेछ तय अदारती 
कायवाहीभा बने प्रमोि िना सक्रकनेछ। 

 

Q: ईओसीरे कुन कुन ऩरयस्थथततहरूभा भेयो उजुयीभागथ छानफीन फन्द िनासक्छ? 

A: ईओसीरे तनम्न ऩरयस्थथततहरूभा उजयुीभागथ छानफीन निने अथवा र्ायेज िने तनणाम लरनेछ  ्

 -- उजयुी िरयएको कामा SDO अन्तिात ियैकानूनी नबएभा  
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 -- ऩीक्तडत व्मक्तक्त छानफीन अिाडी फनाउन इच्छुक नबएभा 
 -- उक्त कामा िरयएको १२ भहहनाबन्दा फढी ववततसकेको बएभा 
 -- उजयुीभागथ उगित तरयकारे प्रतततनगध उजयुीको रुऩभा कायवाही िना नसक्रकने बएभा 
 -- उजयुी तुच्छ, दरु् हदने तनमतको, भ्रभजतनत अथवा आधायहहन बएभा 
 

Q: भभागथ बेदबाव िरयएको बन्ने भराई रािेभा, उजुयी दताा िने कुनै सभम सीभा यहनेछ? 

A: महद तऩाईँरे ईओसीभा उजयुी दताा िना िाहेभा, तऩाईँरे घट्ना बएको १२ भहहनालबत्र मसो 
िरयसक्नुऩनेछ । महद तऩाईँरे स्जल्रा अदारतभा कानूनी प्रक्रक्रमा िराउने वविाय ियेभा , 

तऩाईँरे घट्ना बएको २४ भहहनालबत्र मसो िरयसक्नुऩनेछ। 
 

Q: ईओसीरे कुनै भुद्दाको भध्मथतता कसयी िदाछ? 

A: भध्मथतताकताारे दवुै ऩऺराई उजयुीको कायक सभथमाको जाॉि िना , सहभततका फुॉदाहरूको 
ऩहहिान िना तथा वववादको सभाधानको रागि सम्झौता िना सहमोि िनेछन।् कानूनअनुसाय 
ईओसीरे ऩहहरा भदु्दाको छानफीन िनुा तथा भध्मथतताका भाध्मभफाट भदु्दाको सभाधान िने 
प्रमास िनुाऩनेछ । भध्मथतता एउटा थवेस्च्छक प्रक्रक्रमा हो ।  भध्मथतताकताारे कुनैऩतन ऩऺका 
रागि वकारत नियेय उनीहरूको सभथमाको सभाधानका रागि भद्दत िने एकजना तनष्ऩऺ 
सहजकतााका रुऩभा काभ िनेछन ्। सभाधान पयक पयक प्रकायका हुनसक्छन ्जथतै् ऺभा 
मािना, आगथाक ऺततऩुतत ा, सभान अवसय नीततको कामाान्वमन ।  लभराऩत्र कुनै कयाय सभान 
हुने तथा वैधातनक रुऩभा फाॉगधएको हुनेछ । थऩ जानकायीका रागि भध्मथतता फायेको ईओसीको 
ऩुस्थतका ऩढ्नुहोस।् 

 

Q: महद भध्मथतता असपर बएभा ईओसीरे भेयो रागि के िना सक्नेछ? 

A: महद उजयुीको भध्मथतताद्वाया सभाधान िना नसक्रकएभा, अदारतभा जाने कानूनी सहामताका 
रागि तऩाईँरे ईओसीभा आवेदन िना सक्नुहुनेछ । सहामताहरूभा कानूनी सल्राह, ईओसीको 
वक्रकरहरूद्वाया प्रतततनगधपव, फाहहयका वक्रकरहरूद्वाया प्रतततनगधपव अथवा ईओसीराई उगित 
रािेको अन्म कुनै  ऩतन प्रकायको सहामताहरू ऩदाछन ् । ईओसीको एउटा सलभतत रे सफै 
आवेदनहरूभागथ वविाय िदाछ। 

 

Q: के भ ईओसीभा निएय सोझै अदारतभा जान सक्नेछु? 

A: हो, ईओसीभा निएय कोहहऩतन सोझ ैअदारतभा िएय कानूनसम्भत सावाजतनक प्रक्रक्रमा शुरू 
िना सक्नेछन।् 

 

अन्म जानकायीका रागि कृऩमा सम्ऩका  िनुाहोस:् 
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