साझा कार्यस्थलहरूमा लैंगिक, स्तनपान, अपाांिता तथा जातीर्
दूर्व्व
य हारबाट सांरक्षण

19 जुन 2020 मा भेदभाव कानून (गवगवध सांशोधन) अध्र्ादेश 2020 कार्ायन्वर्नमा आर्ो । र्ो
अध्र्ादेशले ललांि भेदभाव अध्र्ादेश ((एसगिओ (SDO)), अपाांिता भेदभाव अध्र्ादेश ((गिगिओ (DDO)),
तथा जागत भेदभाव अध्र्ादेश ((आरगिओ (RDO)) लार्य साझा कार्यस्थलहरूमा, जहााँ कु नै रोजिारी वा
उस्तै कामको सम्बन्ध नभएका स्थानमा समेत हुने लैंगिक, अपाांिता तथा जातीर् दूर्व्यवहारबाट सांरक्षण
प्रदान िनय सांशोधन िर्र्ो । र्सका साथै, ललांि भेदभाव (सांशोधन) अध्र्ादेश 2021 ले रोजिारी र साझा
कार्यस्थलहरू सगहत धेरै क्षेत्रहरूमा स्तनपान िराउने मगहलालार्य को दुर्ववयहारबाट सुरक्षा उपलब्ध िराउन
SDO लार्य सांशोधन िर्र्ो । साझा कार्यस्थलनहरूमा स्तनपान दूर्व्यवहार सुरक्षासाँि सम्बगन्धत सांशोधनहरू
19 जुन 2021 बाट लािू हुनेछन् ।
कानूनले के भन्छ तः
एसगिओको दफा 23A अन्तियत, कु नै पगन कार्यस्थल जुन दुबै र्व्गिको कार्यस्थल भएको ठााँउमा कु नै एक
सहभािीले अको सहभािी मागथ र्ौन दूर्व्यवहार िनुय वा स्तनपान िराउने मगहलालाई दूर्व्यवहार िनुय िैरकानूनी हुन्छ ।
गिगिओको दफा 22A अन्तियत, कु नै पगन कार्यस्थल जुन दुबै र्व्गिको कार्यस्थल भएको ठााँउमा कु नै एक
सहभािीले अको सहभािी मागथ अपाांिता दूर्व्यवहार िनुय िैर-कानूनी हुन्छ ।
आरगिओको दफा 24A अन्तियत, कु नै पगन कार्यस्थल जुन दुबै र्व्गिको कार्यस्थल भएको ठााँउमा कु नै एक
सहभािीले अको सहभािी मागथ जातीर् दूर्व्यवहार िनुय िैर-कानूनी हुन्छ ।
कु नै कार्यस्थल भनेको के हो ?
कु नै “कार्यस्थल” लार्य गनम्न बमोगजम कु नै स्थल भनेर पररभागित िररएको छः


जहााँ कु नै र्व्गि कार्यस्थल सहभागिको रूपमा काम िछय; वा



त्र्ो र्व्गि कार्यस्थल सहभागिका रूपमा हागजर हुन्छ ।

सम्भार्व् साझा कार्यस्थलका उदाहरणहरूः


कु नै गनकार्को कार्ायलर् जहााँ मागनसहरूले र्ांटनयगशप िदयछन्;



कु नै र्व्ाररष्टरको चेम्बर जहााँ मागनसहरूले प्र्ूगपलेज को रूपमा कार्य िदयछन्;



प्रदशयनी स्थलका साझा सुगवधाहरू उपभोि िने ठााँउका प्रदशयनी बुथ वा स्याण्ि;
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सहकार्य िने स्थलहरू जहााँ गभन्न-गभन्न गनकार् (कम्पनी)का कामदारहरूले उि ठााँउको सुगवधाहरू
गमलेर उपर्ोि िदयछन्;



सामान प्रवर्द्यन िने कम्पनीका कमयचारीहरू काम िने सुपरमाके टका प्रवर्द्यनात्मक स्याण्ि वा
काउण्टरहरू;



गिपाटयमेन्टल स्टोरका काउण्टरहरू जहााँ कन्सार्नमेंट वकय रहरूले कन्सार्नमेंटमा सामानहरू गवक्री
िदयछन्; तथा



परोपकारी वा िैर-सरकारी सांस्था (NGOs) का सेवा के न्रहरू, जहााँ मागनसहरूले स्वर्ांसेवक भएर
कार्य िदयछन् ।

कु नै कार्यस्थल सहभागि भनेको के हो ?
सांशोगधत र्सगिओ (SDO), गिगिओ (DDO) र आरगिओ (RDO) अनुसार, दुबै र्व्गिको कार्यस्थल
भएको ठााँउमा कु नै एक सहभागिले अको कु नै सहभागि मागथ लैंगिक दूर्व्यवहार, वा उि र्व्गिको अपाांिता
वा जागतको आधारमा दूर्व्यवहार िनुय िैर-कानूनी हुन्छ । अध्र्ादेशहरू अन्तियत कार्यस्थल सहभागिलार्य
गनम्न बमोगजम पररभागित िररएको छः


कु नै रोजिारदाता;



कु नै कमयचारी;



कु नै करार कामदार (कन्रर्ाक्ट वकय र);



कन्रर्ाक्ट वकय रको मुख्र् र्व्गि (गप्रगन्सपल);



कु नै कगमसन एजेण्ट;



कगमसन एजेण्टको मुख्र् र्व्गि (गप्रगन्सपल);



कु नै कम्पनीको साझेदार;



कु नै र्न्टनय; वा



कु नै स्वर्ांसेवक ।

स्वर्ांसव
े क – कु नै र्व्गि जसले कु नै कमयचारी वा रोजिारदाताको क्षमता बीना स्वर्ांसव
े ीकको काम िने ।
र्न्टनय – कु नै र्व्गि जसलार्य कु नै अको र्व्गिले नीजको कमयचारीको रूपमा नभर् कु नै र्न्टनयगशपमा
राखेको ।
कु नै “र्न्टनयगशप” लार्य र्स्तो अवगधको काम जसलार्य कु नै पेशाित वा शैगक्षक र्ोग्र्ता प्राप्त िनयका लागि
पुरा िनुय आवश्र्क हुन्छ भनेर पररभागित िररएको छ तथा र्समा कु नै प्र्ूपुलेज; वा अन्र् कु नै अवगधको
कामको पगन हुन सक्छ ।
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लैंगिक दूर्व्व
य हार भनेको के हो ?
लैंगिक दूर्व्यवहार दुर्य प्रकारका हुन्छन् ।
(1)

कु नै र्व्गि तफय लगक्षत कु नै अवाञ्छनीर् र्व्वहार
जब कु नै र्व्गिले –
 अको कु नै र्व्गिलार्य अवाञ्छनीर् र्ौनजन्र् हरकत वा र्ौनजन्र् लाभको लागि अवाञ्छनीर्
आग्रह िनु;य वा
 अन्र् कु नै र्ौनजन्र् प्रकृ गतका अवाञ्छनीर् कार्य िनुय, जसलार्य कु नै उगचत र्व्गि (ररजनेवल पसयन)
ले सबै पररगस्थगतहरू मागथ गवचार िदाय, उि र्व्गिले अपमागनत महसुस िरे को, गहनतावोधको
अनुभव िरे को वा त्रगसत भएको भनेर आलांकन िदयछ ।

(2)

र्ौनजन्र् प्रगतकू ल माहोल वा वातावरण गसजयना िनुय
कु नै र्व्गिले आफू एक्लै वा अरूसाँि गमलेर, कु नै र्ौनजन्र् प्रकृ गतको क्रक्रर्ाकलाप वा आचरण िने
जसले अको र्व्गिका लागि प्रगतकू ल वा त्रगसत बनाउने माहोल वा वातावरण गसजयना िने । र्स्ता
आचरणमा उदाहरणका लागि र्ौनजन्र् (फोहरी) चुटक्रकला (जोक्स्) सुनाउने वा अश्लील तगस्वरहरू
देखाउने जस्ता कार्यहरू पदयछन् ।

र्ौनजन्र् दूर्व्यवहार िैरकानूनी हो चाहे र्ो दूर्व्यवहार कु नै मगहला वा पुरूि मागथ िररएको होस् तथा र्ौन
दूर्व्यवहार िने र्व्गिको गलङ्ि (मगहला वा पुरूि जो भए पगन) फरक पदैन ।
उदाहरणः कन्सार्न्मेन्ट वकय र मागथ भएको र्ौनजन्र् दूर्व्व
य हार
िेजी कु नै ठु लो खुरा सामान बेच्ने पसलमा र्लेक्रोगनक सामानको प्रवर्द्यक (प्रमोटर)को रूपमा काम िर्छयन् ।
उनी प्रवर्द्यन िने कम्पनी न की खुरा पसलको कमयचारी हुन् । हेनरी खुरा पसलको कमयचारी हुन् तथा िेजीले
काम िने शाखा मै काम िदयछन् । धेरै पटक हेनरीले िेजी मागथ र्ौनजन्र् हरकत िरे जसले िेजीलार्य
अपमागनत र त्रगसत बनार्ो । र्ो सांभवतः साझा कार्यस्थलमा हेनरीद्वारा िेजी मागथ िररएको िैरकानूनी
र्ौन दूर्व्यवहार हुन सक्दछ ।
स्तनपान दूर्व्व
य हार भनेको के हो?
स्तनपान िराउने मगहलामा हुने उत्पीिन दुई प्रकारका हुन्छन् । र्ो र्व्गिले गनम्न कार्य िरे र स्तनपान
िरार्रहेकी मगहलालार्य दूर्व्व
य हार िदाय लािू हुन्छ:
（1） स्तनपान िरार्रहेकी मगहलासाँि अवाञ्छनीर् र्व्वहार
कोगह र्व्गि कु नै अवाञ्छनीर् र्व्वहारमा सांलग्न हुने, जुन र्व्वहारका सबै पररगस्थतहरूलार्य उगचत
र्व्गिले गवचार िदाय, उि र्व्वहारद्वारा कु नै मगहला अपमागनत भएको, गहनतावोध महसुस िरेको
वा भर्गभत भएको भनी आलांकन िदयछ ।
（2） प्रगतकू ल वा भर्गभत िने वातावरण गसजयना िने
मगहलाको लागि प्रगतकू ल वा भर्गभत िने वातावरण गसजयना िने र्व्वहारमा एक्लै वा अन्र्
र्व्गिहरूसाँि गमलेर सांलग्न हुने र्व्गि ।
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र्स्ता र्व्वहारमा मगहलालाई वा उनको उपगस्थगतमा मौगखक वा गलगखतमा िररने रटप्पणीहरू पदयछन् ।
उदाहरण: सह-कार्य स्थलमा स्तनपान िराउने मगहलालाई दूर्व्व
य हार
र्ान-लवांि कु नै कम्पनीको कमयचारी हुन् जसले सह-कार्य िने कार्ायलर्हरू भािामा क्रदन्छ । र्ान-गवङ्ि
आफ्नो रोिजारदातासाँि आफ्नो बच्चाका लागि काममा दूध एक्सप्रेस (गनकाल्न) िनयसक्ने भनी सहमत भएकी
गथर्न् । र्ान-गवङ्िले आफ्नो स्तनको दूधलाई स्तनको दूध हो भनी गचन्ह लिाएर स्टाफ-क्रकचनको क्रिजमा
राख्न सक्नेगछन् भनी रोिजारदाताले सहमगत जनाएका गथए । टाक-गहङ्ि सह-कार्य िने स्थलमा अकै
करारमा काम लिाउने कम्पनीका लागि करारमा काम िने कामदार हुन् । भान्सा भवनको उि तलामा
भािामा बस्ने सबै कम्पनीहरूका लागि प्रर्ोि िने साझा स्थान हो । कार्यस्थलको सहभािी भएको टाकगहङ्िले क्रकचनको क्रिजमा स्तनको दूध देख्छन् र त्र्हााँ उपगस्थत र्ान-गवङ्ि र अन्र् काम िने र्व्गिहरूको
अिागि तीनपटक र्ान-गवङ्िको स्तनको दूधको स्वाद “िार्य को दूधको स्वादभन्दा राम्रो हुनुपदयछ” भनेर
मजाकहरू िछयन् । उि र्व्वहारले र्ान-गवङ्िलाई अपमागनत, गहनतावोध वा भर्गभत िराउने खालको
अवाञ्छनीर् र्व्वहार हुनसक्ने हुाँदा साझा कार्यस्थलमा हुने िैर-कानूनी स्तनपान दूर्व्यवहार हुनसक्दछ ।

अपाांिता वा जातीर् दूर्व्व
य हार के हो ?
अपाांिता दूर्व्व
य हार कु नै र्व्गिलार्य नीजको अपाांिताको आधारमा कु नै अवाञ्छनीर् कार्य िनुय हो जहााँ कु नै
गववेकी र्व्गि (ररजनेवल पसयन) ले उि र्व्गिले सो अवाञ्छनीर् आचरणको कारणले अपमान, गहनतावोध
वा त्रास महसूस िरेको भनेर आलांकन िनय सक्दछन् । उदाहरणका लागि, र्समा कु नै र्व्गिको अपाांिताको
बारे मा अपमानजनक रटकारटप्पणी िने वा भद्दा मजाक पनय सक्दछ ।
जातीर् दूर्व्व
य हार दुर्यवटा पररगस्थगतहरूमा िैर-कानूनी हुन सक्दछः
(1)

कु नै र्व्गि तफय लगक्षत अवाञ्छनीर् कार्य
जहााँ कु नै र्व्गि, अको कु नै र्व्गिको जागतको आधारमा, अवाञ्छनीर् कार्यमा सांलग्न हुन्छ, जसलार्य
कु नै उगचत र्व्गि (ररजनेवल पसयन) ले, उि (अको) र्व्गि अपमागनत भएको, उसले गहनतावोधको
अनुभव िरे को वा ऊ त्रगसत भएको भनेर आलांकन िदयछन्

(2)

जातीर्रूपमा प्रगतकू ल वातावरणा गसजयना िनुय
जहााँ कु नै र्व्गिको जागतको आधारमा, कु नै र्व्गि वा र्व्गिहरू कु नै र्स्तो कार्यमा सांलग्न हुनु जसले
अको कु नै र्व्गिको लागि प्रगतकू ल वा भर्गभत हुने खालको वातावरण गसजयना िनुय ।

उदाहरणः कु नै स्वर्ांसव
े कलार्य िररएको अपाांिता दूर्व्व
य हार
कु नै एउटा परोपकारी सांस्थाले दान िररएको खाद्य सामाग्रीहरू सुगबधाबाट वगित पररवारलार्य प्रदान
िदयछ । र्स सांस्थाले कार्ायलर्मा खाद्य सामाग्रीहरू छु ट्टाउनका लागि मद्दत िनय गनर्गमतरूपमा
स्वर्ांसेवकहरूलार्य लिाउाँ छ । श्री स्र्ुन जसको शरीरको तल्लो भाि नचल्ने (पक्षघात भएको) छ र उनले
गर्वहल चेर्र प्रर्ोि िदयछन् । उनी एक विय जगत र्स सांस्थामा स्वर्ांसेवकको रूपमा काम िरररहेका छन् । श्री
स्र्ुन र परोपकारी सांस्था बीच कु नै पगन रोजिार सम्बन्ध छैन । श्री स्र्ुनले कार्ायलर्मा काम िरररहेको
बेलामा परोपकारी सांस्थाका कमयचारी श्री वांिले श्री स्र्ुन र उनको अपाङ्िताको बारे मा कर्ौं पटक
4

र्व्ांग्र्ात्मक रटप्पणी िरे । र्व्ांग्र्ात्मक लवजमा “क्रकन हामीले अपाांिता भएको जो कोहीलार्य काम िनय
लिाउाँ छौं, गर्नीहरू गनकम्मा हुन्छन्” भन्ने बाहेक श्री वांिले श्री स्र्ुनलार्य “महाशर्, तपाईं अपाांि तथा गर्वहल
चेर्रमा हुनुहुन्छ, तपाईंको साथी कोगह कसरी हुनसक्छ ?” भने । कु नै साझा कार्यस्थलमा श्री वांिको श्री
स्र्ुन मागथ िरे को र्स्तो आचरण सांभवतः िैरकानूनी अपाांिता दूर्व्यवहार हुन सक्नेछ ।

उदाहरणः कन्सार्न्मेन्ट वकय र मागथ भएको जातीर् दूर्व्व
य हार
श्रीमती गिएिो, एक क्रफगलक्रफनो मगहला, कु नै ठु लो खुरा (ररटेल) दोकानमा स्वास््र् सामाग्रीको प्रमोटरको
रूपमा काम िर्थयन् । उनलार्य खुरा पसलले नभर्य स्वास््र् सामाग्री कम्पनीले काममा राखेको गथर्ो ।
श्रीमती च्र्ोंि, एक चार्नीज मगहला, खुरा पसलको कमयचारी हुन् । उनी क्र्ागसर्रको रूपमा श्रीमती
गिएिोले काम िने स्वास््र् सामाग्री शाखामा काम िदयगछन् । श्रीमती च्र्ोंिले प्रार्ः क्रफगलगपनो मगहलाको
बारे मा र्व्ांिात्मक मजाक तथा रटकारटप्पणी िदयगछन् – क्रफगलगपनोहरूलार्य उदृत िदै उनीले क्रफगलगपनोहरू
घरे लु कामदारको लागि मात्र रठक हुन्छन्, गर्नीहरू सबैले चोरी िछय न् तथा गर्गनहरूले अरूको लोग्नेसाँि
प्रेमसम्वन्ध बनाउने प्रवल सम्भावना हुन्छ । र्ी रटकारटप्पणीहरू श्रीमती च्र्ोंिले श्रीमती गिएिोको
अिागि नै िरे की गथर्न् तथा श्रीमती च्र्ोंिलार्य उनी क्रफगलगपनो हुन् भन्ने थाहा छ । श्रीमती गिएिोले
श्रीमती च्र्ोंिको रटप्पणीले अपमागनत भएको महसूस िररन् । र्ो सम्भवतः श्रीमती च्र्ोंिले श्रीमती
गिएिो मागथ साझा कार्यस्थलमा प्रगतकू ल तथा त्रासजन्र् वातारण गसजयना िरेर िैरकानूनी जातीर्
दूर्व्यवहार िरे को हुन सक्नेछ ।

र्न्टनय र स्वर्ांसव
े कहरूलार्य राख्ने र्व्गिको दागर्त्व
एसगिओ, गिगिओ तथा आरगिओ अन्तियत प्रगतगनगधक (प्रत्र्ार्ोजन िररएको) दागर्त्वको अवधारणा लािू
हुन्छ । र्सको अथय भनेको एसगिओ (SDO), गिगिओ (DDO) तथा आरगिओ (RDO)अन्तियत
रोजिारदाता वा कु नै एजेण्टको मुख्र् र्व्गि (गप्रगन्सपल) ले आफ्ना कमयचारी वा एजेण्टले िने लैंगिक,
स्तनपान, अपाांिता वा जातीर् दूर्व्यवहारका कार्यका लागि दागर्त्व बहन िनुय पने हुन्छ भन्ने हो, चाहे त्र्ो
कार्यको बारे मा रोजिारदाता वा मुख्र् र्व्गिलार्य थाहा होस् वा नहोस् वा उनीहरू सो कार्यसाँि सहमत हुन्
र्ा नहुन् । र्क्रद रोजिारदाताहरूले कार्यस्थलमा त्र्स्ता कार्यहरू हुन नक्रदनका लागि “उपर्ुि र्व्वहाररक
कदमहरू” चालेको प्रमागणत िनयसके मा मात्र उनीहरूसाँि बचाव हुन सक्छ । र्स्ता पररगस्थगतहरूमा मुख्र्
र्व्गिका लागि कु नै पगन वैधागनक वचाव छैन ।
एउटा र्स्तै खालको दागर्त्वको अवधारणा र्न्टनय वा स्वर्ांसेवकहरूलार्य राख्ने र्व्गिका सम्वन्धमा
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ार्एको छ । सांशोगधत एसगिओ (SDO), गिगिओ (DDO) तथा आरगिओ (RDO) ले
र्न्टनयगशपको अवगधमा र्न्टनयले िने कार्यको सम्बन्धमा, उि कार्यलार्य र्न्टनयले िने कार्यको रूपमा, तथा
उि र्न्टनयलार्य र्न्टनयगशपमा राख्ने र्व्गिले िरे को कार्य भनेर मागननेछ, चाहे सो कार्य उि र्व्गिको
जानकारी वा सहमगत सगहत वा वेिर उि कार्य भएको होस् र्ा नहोस् भनेर थप र्व्ाख्र्ा िरे को छ ।
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र्सैिरी कु नै स्वर्ांसेवकले आफ्नो स्वर्ांसेवाको अवगधमा िरे को कार्यलार्य स्वर्ांसेवक आफैं ले िरे को, तथा उि
स्वर्ांसेवकलार्य काममा राखेको र्व्गिले िरेको भनेर मागननेछ, चाहे काममा राखेको र्व्गिको जानकारी वा
सहमगत सगहत वा वेिर उि कार्य भएको होस् वा नहोस् ।
कु नै र्न्टनय वा स्वर्ांसेवक राख्ने र्व्गिको बचाव, गनजले र्न्टनय वा स्वर्ांसेवकले त्र्स्तो कार्य िनय रोकथाम
िनयका लागि, वा र्न्टनयगशपको अवगधमा वा स्वर्ांसेवकको कार्य िदाय त्र्स्तो कार्यलार्य रोकथाम िनय उपर्ुि
र्व्वहाररक कदमहरू चालेको प्रमागणत िरे मा मात्रै रहन्छ । अन्ततः अदालतले मुद्दाको पररगस्थतहरू मागथ
गवचार िने छ तथा र्न्टनय वा स्वर्ांसेवक राख्ने कु नै र्व्गिले चालेका उपार्हरू प्रर्ायप्त भए नभए गनणयर्
िनेछ ।
साझा कार्यस्थलमा हुने दूर्व्व
य हार रोकथाम िनयका लागि असल अभ्र्ासहरू

रोकथामका उपार्हरूः


साझा कार्यस्थलहरू जहााँ गवगभन्न र्व्गिहरूबीच रोजिार सम्बन्ध नभएका पररगस्थगतहरूलार्य
समेट्नका लागि कम्पनी/सांस्थाको दूर्व्यवहार गवरोधी नीगतको गवकास वा सांशोधन िने;



सम्वर्द् र्व्गिहरू जस्तो की कमयचारी, करारमा काम िने र्व्गि, कन्सार्न्मेन्ट कमयचारी, र्न्टनय वा
स्वर्ांसेवकहरूका लार्य नर्ााँ कानून तथा सांस्थाका नीगतहरूको वारे मा गिफफां ि िनुह
य ोस्;



साझा कार्यस्थलमा काम िने र्व्गिहरूको दूर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरीहरू हेनयका लागि माध्र्र्महरू
स्थागपत िनुयहोस्, तथा उनीहरूलार्य उजुरी िने माध्र्र्महरूको बारे मा जानकारी क्रदनुहोस्; तथा



साझा कार्यस्थलमा काम िने र्व्गिहरूलार्य कानूनमा भएको पररवतयनहरू तथा आन्तररक
दूर्व्यवहार नीगतहरूको बारे मा गनर्गमतरूपमा ध्र्ानाकियण तथा तागलमहरू प्रदान िनुयहोस् ।

उपचारात्मक उपार्हरूः


उजुरी वा दूर्व्यवहारका घटनाहरूलार्य उगचतरूपमा तथा छररतोसाँि कार्यवाही िनुह
य ोस्, जस्तो की
छानवीन िने;



उजुरीकतायको सहमगतमा भगवष्र्मा दूर्व्यवहारका घटनाहरू थप हुन नक्रदनका लागि गनजको कार्य
िने र्व्वस्थामा अस्थार्य फे रवदल िनुयहोस्;



उगचत अनुशासनात्मक कारवाहीको कदम चाल्ने, जस्तो की दूर्व्यवहार िने र्व्गिलार्य चेतावनी
क्रदने वा र्क्रद िम्भीर भएमा, जहााँ आरोप सााँचो तथा प्रमागणत भएमा त्र्हााँ बखायस्त िने;



आवश्र्कतानुसार भगवष्र्मा र्स्तै दूर्व्यवहारका घटनाहरू हुन नक्रदनका लागि कार्य र्व्वस्थाहरू
सुधार िने; तथा



कम्पनी/सांस्थाको दूर्व्यवहार सम्वन्धी नीगत, उजुरी हेने प्रक्रक्रर्ा तथा रोकथामका उपार्हरूलार्य
गनर्गमतरूपमा पूनर्वयचार िने ।
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असल अभ्र्ासको उदाहरण
कु नै सामागजक सेवा सम्वन्धी एजेण्सीले समर् समर्मा जेष्ठ नािररकलार्य सेवाहरू, जस्तो की होम गभगजट
तथा घर सरसफार्य िने सेवा प्रदान िनयका लागि स्वर्ांसेवकहरूलार्य काममा राख्दछ । सो एजेण्सीले गवस्तृत
लैंगिक दूर्व्यवहार गवरोधी नीगत गवकास िरेको छ, जुन सबै फू ल–टार्म तथा पाटय–टार्म कमयचारी,
सहर्ोिी, तथा स्वर्ांसेवकहरूमा लािू हुन्छ । स्वर्ांसेवकहरूले स्वर्ांसेवकको रूपमा काम थालनी िनुयभन्दा
पगहले उनीहरूले एजेन्सीको कमयचारीद्वारा आर्ोजना िररएको गिफफां िमा सहभािी हुनुपदयछ । र्सको
अगतररि, हरे क स्वर्ांसेवकलार्य एउटा स्वर्ांसेवक ह्ाांिवुक (पुगस्तका) उपलब्ध िरार्एको हुन्छ, जसमा
एजेन्सी र स्वर्ांसेवकको भूगमका तथा गजम्मेवारीका साथसाथै लैंगिक दूर्व्यवहार गवरोधी नीगत तथा
उजुरीका माध्र्महरूका बारे मा स्पष्टरूपमा लेगखएको हुन्छ । स्वर्ांसेवकहरूलार्य उि पुगस्तका राम्रोसाँि
पढ्न तथा उनीहरूले र्सको गनर्म तथा गनर्मावलीको पालना िनय राजी छन् भनी देखाउनका लागि
सम्झौतामा हस्ताक्षर िनुयपने हुन्छ ।

पीगित र्व्गि वा दूर्व्व
य हार िररएको र्व्गिले के िनुय पदयछ ?
म कु नै गवश्वगवद्यालमा दोश्रो वियको कानूनको एक मगहला गवद्याथी हुाँ र मैलै मेरो अनुभव वृगर्द् िराउनका
लागि कु नै कानूनी (ल) फमयमा एउटा दश-हप्ते गबना पाररश्रगमक िृष्मकालीन (समर) र्न्टनयशीप पाएको
छु । म कु नै पगन भत्ताको हकदार छैन तथा मेरो र्न्टनयगशपलार्य गनर्मन िने कु नै पगन रोजिार सम्झौता
छैन । मेरो र्न्टनयगशपको दोश्रो हप्ताको अवगधमा, म प्र्ान्रीमा भएको बेलामा ल फमयको कु नै वक्रकल मेरो
नगजक आए । उनले मेरो कम्मरमा छोए र म एकदमै आकियक भएको तथा मेरो गजउिाल (क्रफिर) राम्रो छ
भने । उनले हामी कु नै रात िेटमा जान सक्ने, जस अवगधमा उनले मलार्य र्व्गिितरूपमा तागलम क्रदन सक्ने
तथा कसरी ग्राहकलार्य खुशी पाने भन्ने सुझावहरू मलार्य क्रदने भन्ने कु रा बताए । के र्ो लैंगिक दूर्व्व
य हार
हो ? मैले के िनुय पदयछ ?
मागथ उल्लेगखत वक्रकलद्वारा िररएको कार्य सम्भवतः लैंगिक दूर्व्व
य हार हुन सक्दछ ।
 एसगिओ (SDO) मा भएको सांशोधनहरूको अथय साझा कार्यस्थलमा र्न्टनय मागथ हुने लैंगिक
दूर्व्यवहार, चाहे कु नै र्न्टनय र सांस्था बीच रोजिार सम्बन्धी सम्बन्ध नभएको भएता पगन िैर





कानूनी हुन्छ भन्ने हो ।
लैंगिक दूर्व्यवहार गवगभन्न स्वरूपका हुन्छन्, जस्तो की अवाञ्छनीर् शारीररक स्पशय, कु नै र्व्गिलार्य
घुरेर हेने वा उसको शरररको कु नै अांिलार्य नराम्रो नजरले हेन,े कसैको शरीरको बारे मा
रटकारटप्पणी िने, वा र्ौनजन्र् कार्य (क्रक्रर्ाकलाप) िने । कु नै गववेकी (ररजनेवल) तेश्रो पक्षले
सारा पररगस्थगतलार्य ध्र्ानमा राख्दै, गवचार िदाय उि र्व्गिले अपमागनत महसूस िरे को,
गहनतावोध िरे को वा भर्गभत भएको भन्ने गनष्कशयमा पुग्दछ ।
लैंगिक दूर्व्यवहार सामना िदाय, तपाईंले दूर्व्यवहार िने र्व्गि(हरू)लार्य “नार्य ” भन्नु पदयछ ।
दूर्व्यवहार िने र्व्गिको नाम, गमगत, समर्, स्थान तथा घटनाको गववरण, साक्षीहरूको गववरण
(र्क्रद छन् भने) सगहत के के भएको गथर्ो गवस्तृतमा रटप्नुहोस् ।
तपार्ंको र्न्टनयगशप सुपररपेक्षण िने अगधकारी, गवश्वगवद्यालर्को तपार्ंको गशक्षक वा तपार्ंले
गवश्वास िने र्व्गिसाँि र्स घटनाको वारे मा कु रा िनुह
य ोस् ।
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 ल फमयमा उजुरी दार्ार िनुयहोस् । उजुरीलार्य न्र्ार्सांित र गनष्पक्ष तररकाले कारवाही िनय ल
फमयलार्य अनुरोध िनुयहोस् ।
 र्ओसीमा उजुरी दताय िनुयहोस्, वा कानूनी कार्यवाही थाल्नुहोस् र गजल्ला अदालतमा हजायनाको
दाबी (क्लेम) दार्र िनुयहोस् ।
कसरी र्ओसी (EOC) मा पीगित वा दूर्व्व
य हार झेलक
े ो र्व्गिले उजुरी दताय िनय सक्छन् ?
चारवटा भेदभाव गवरोधी अध्र्ादेशहरू अन्तियत आफू गवरूर्द् भेदभाव, दूर्व्यवहार वा िालीिलौज भएको
ठान्ने जो कोगहले गलगखतमा र्ओसीमा उजुरी दताय िनय सक्नेछन् तथा र्ओसीलार्य गनम्न मध्र्े कु नै एक
माध्र्मबाट उजुरी बुझाउन सक्नेछन्:
हुलाक माफय त

EOC को वेवसार्टमा उपलब्ध अनलार्न फाराम माफय त

फ्र्ाक्स्

र्ओसीको कार्ायलर्मा स्वर्ां िएर

टेगलफोन (सोधपूछका लागि मात्र)
एसएमएस (SMS) सेवा (सुन्ने करठनार्/बोल्ने समस्र्ा भएका र्व्गिहरूले

सोधपुछ िनयका

लागि मात्र)
भेदभाव-गवरोधी अध्र्ादेशहरूसाँि सम्बगन्धत सोधपूछ: अनलार्न सोधपूछ फाराम
भेदभाव-गवरोधी अध्र्ादेशहरूसाँि सम्बगन्धत उजुरी: अनलार्न उजुरी फाराम
र्ओसीका सेवाहरूसाँि सम्बगन्धत सोधपूछ तथा उजुरी: अनलार्न फाराम

र्ओसी (EOC) ले कसरी उजुरी मागथ कारवाही िदयछ ?
सोधपूछ वा उजुरी प्राप्त िररसके पगछ, र्ओसीले त्र्सले उजुरीको सतयहरू वा उजुरीको सीमा (थ्रेसहोल्ि)
पुरा िछय िदैन भनेर गनश्चर् िदयछ, जस्तो की गलगखतमा भए नभएको, पीगित र्व्गि वा नीजले अगख्तर्ारी
क्रदएको प्रगतगनगधले दार्र िरे निरे को, तथा त्र्समा भेदभाव–गवरोधी अध्र्ादेशहरू अन्तियत कु नै
िैरकानूनी कार्यको आरोप भए नभएको ।
मागथ उल्लेगखत सतयहरू पुरा हुने गवगत्तकै , सोधपूछ वा उजुरीलार्य औपचाररक उजुरीको रूपमा वर्ियकरण
िररन्छ, र त्र्सलार्य फलोअप िनयका लागि तुरून्तै मुद्दा अगधकृ त (मागमला अगधकारी) तोक्ने छ । र्ओसी
उजुरी मागथ कारवाही िदाय, न्र्ार्सांित तथा गनष्पक्षताका गसर्द्ान्तहरूलार्य पालना िदै “पीगित-के गन्रत”
अवधारणालार्य अांिीकार िनय करटबर्द् छ । जब कु नै उजुरीको अनुसन्धान िररन्छ, तब र्ओसीले मुद्दासाँि
सम्बर्द् सबै जानकारीहरूलार्य जााँच्ने छ तथा सांलग्न सबै पक्षहरूलार्य जवाफ क्रदने पर्ायप्त अवसरहरू क्रदने छ ।
जहााँ उपर्ुि हुन्छ, त्र्हााँ र्ओसीले पक्ष (पाटी) हरूलार्य गववाद मध्र्स्तता माफय त समाधान िनय प्रोत्सागहत
िनेछ, जुन सम्पूणय रूपमा स्वैगच्छक हुनेछ ।
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र्क्रद मध्र्स्तता असफल भएमा, उजुरीकतायले प्रगतवादी गवरूर्द् देवानी मुद्दा हाल्नका लागि र्ओसीमा
कानूनी सहार्ताका लागि गनवेदन क्रदन सक्नेछन् । स्थागपत गसर्द्ान्तहरू अनुसार सहार्ताका सबै
गनवेदनहरू मागथको गनणयर् र्ओसीको गलिल एण्ि कम्प्लेन्टस् कगमरट (कानून तथा उजुरी सगमगत) ले
िनेछ ।
र्ओसी (EOC) लार्य कसरी सम्पकय िने ?
टेगलफोनः

(852) 2511 8211 (सामान्र् सोधपूछका लागि मात्र)

फ्र्ाक्स्:

(852) 2511 8142

ठे िाना:

16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong

र्मेलः

eoc@eoc.org.hk (सामान्र् सोधपूछका लागि मात्र)

एसएमएस (SMS) सेवाः

6972566616538 (सुन्ने करठनार्/बोल्ने समस्र्ा भएका र्व्गिहरूले
सोधपुछ िनयको लागि मात्र)

(भेदभाव-गवरोधी अध्र्ादेशहरू अन्तियत भेदभाव सम्बन्धी सोधपूछ र उजुरीका लागि, कृ पर्ा मागथका
अनलार्न फारामहरू प्रर्ोि िनुयहोस् । )

समान अवसर आर्ोि
अगप्रल 2021

नोटः र्ो हातेपचाय(गलफलेट) सन्दभय समाग्रीको लागि मात्र हो तथा र्सलार्य कानूनी सल्लाहको गवकल्पको
रूपमा गलर्नु हुाँदन
ै ।
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