जाितभेद अ यादे श अ तगत
रोजगारमा कायूणाली सं हता

T r an s l a t i on i n Nepal i

नेपालीमा अनुवाद

प्राक्कथन

जातत बेदबाव अध्मादे श तथा योजगायभा मसको कामयप्रणारी सॊहहता १० जर
ु ाई २००९ दे खि

ऩूणय रुऩभा रागु बएको छ। मसरे हाम्रो सभाजराई याम्रो तथा महाॉ फस्ने हये क जाततका

भातनसहरूका रागग तनष्ऩऺ फनाउने एउटा नमाॉ अवसय साथै नमाॉ चुनौतत ऩतन लरएय आएको
छ।

हाम्रो जीवनको एउटा भहत्वऩण
ू य ऩऺ बनेको योजगाय हो।

जातत बेदबाव अध्मादे शरे

भातनसहरूराई योजगायसम्फन्धी ववषमहरूभा जातत बेदबावफाट कसयी सॊयऺण गछय बनेयमस
कामयप्रणारी सॊहहतारे वणयन गनेछ।

जातत बेदबाव अध्मादे श अन्तगयत सभान अवसय

आमोगद्वाया मसराई तमाय गयी जायी गरयएको छ।

सन ् १९९६ को रैंगगक बेदबाव अध्मादे श तथा अऩाॊगता बेदबाव अध्मादे श अतन सन१९९७
्

को ऩारयवारयक स्स्थतत बेदबाव अध्मादे श ऩतछको जातत बेदबाव अध्मादे श हॊ गकॊगभा रागु

गरयएको बेदबाव ववरुद्धको कानन
ू हरूभध्मे चौथो हो। जातत बेदबाव अध्मादे शका व्मवस्थाहरू
साभान्म रुऩभा अन्म बेदबाव ववरुद्धका अध्मादे शहरू जस्तै बएताऩतन , मसभा हॊ गकॊगको

ऩरयवेषभा भात्र ववशेष रुऩभा उत्ऩन्न हुनसक्ने जाततगत भद्द
ु ाहरूको सभाधान गने व्मवस्थाहरू
ऩतन सभावेश गरयएका छन ्।
मो कामयप्रणारी सॊहहता जनसाधायण तथा साझेदायहरूको सझ
ु ाव लरएय तमाय गरयएको छ।
मसको उद्देश्म कानूनको व्माख्मा गनक
ुय ा साथै योजगायसम्फन्धी ववषमहरूभा जातत बेदबाव

अध्मादे शको कसयी ऩारना गने तथा कामयस्थरभा जाततगत सभानताको प्रवद्धयन कसयी गने
बनेय व्मावहारयक भागयतनदे श प्रदान गनुय हो।
तऩाईँरे मस कामयप्रणारी सॊहहताराई उऩमोगी ऩाउनुहुनेछ बन्ने हाभी आशा गदय छौँ।

सभान अवसय आमोग
जर
ु ाई २००९
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1 ऩरयचम
1.1

1.2

1.3

जातत बेदबाव अध्मादे श
1.1.1

जातत बेदबाव अध्मादे श (RDO) २००८ भा ल्माइएको गथमो। मसको भख्
ु म
उद्देश्म जाततका आधायभा बेदबाव, उस्त्ऩडन तथा दरु
त्साहनराई
अवै
ध
ातनक
ु
ठहयाउन;ु तथा सभान अवसय आमोग (EOC) राई मस्ता बेदबाव, उस्त्ऩडन
तथा दरु
ु त्साहनको अन्त गने साथै ववलबन्न जाततका भातनसहरूभाझ सभानता
1
तथा सदबावनाको प्रवद्धयन गने काभ सम्
ु ऩनु हो ।

1.1.2

RDO को बाग ३ रे योजगाय तथा व्मवसातमक सम्फन्ध तथा ववषमहरू
रगामतका योजगायका ऺेत्रभा जातीम आधायभा हुने बेदबाव तथा
उस्त्ऩडनफाये 2 जानकायी हद नुका साथै
मस्ता िारे बेदबाव तथा
उस्त्ऩडनहरूराई अवैधातनक फनाउॉ दछ। RDO को बाग ५ रे बेदबावभर
ु क
ववऻाऩन तथा अन्म अवैधातनक कामयहरूफाये फताउॉ छ।

सॊहहताको उद्देश्म
1.2.1

जातीम आधायभा हुने बेदबाव अतन उस्त्ऩडन तथा अन्म
अवैधातनक
कामयहरूराई योक्न य साथै योजगायका ऺेत्रभाजातीम सभानता तथा सौहार्द्य ता
प्रवद्धयन गनय मस कामयप्रणारी सॊहहता (कोड) राई RDO को धाया ६३ अनुसाय
EOC द्वाया जायी गरयएको हो। सॊहहताको उद्देश्म योजगायदाता, कभयचायी तथा
अन्म सम्फस्न्धत ऩऺ हरूराई असर अभ्मासको ऩारनाद्वाया कामयऺेत्रभा
जातीम सभानता तथा सौहार्द्य ताको प्रवद्धयन गनय प्रोत्साहन प्रदान गन,ुय तथा
उनीहरूराई RDO अन्तगयत आफ्ना अगधकाय तथा स्जम्भेवायीहरू फुझ्नभा
भद्दत गनुय हो जसरे गदाय उनीहरू अन्म भातनसहरूको अगधकायको सम्भान
गनय तथा मसको
उल्रॊघनफाट फच्न सक्ने छन ्।
कभयचायी तथा
काभदायहरूराई आपुप्रतत जातीम बेदबाव तथा उस्त्ऩडन बएको िण्डभा के
गनुय ऩदय छ बन्ने थाहा ऩाउन ऩतन मो सॊहहतारे भद्दत गनेछ।

1.2.2

मस सॊहहताराई RDO को सॊदबयभा य मसैभा आधारयत यहे य ऩढ्नु ऩनेछ। मो
सॊहहताराई जातीम सभानताको प्रवद्धयनका बावनाका साथ सम्ऩूणय रुऩभा ऩढ्नु
ऩदय छ। मसराई न्मुन अथवा साॊघुयो ववचायधायाका साथ हे रयनु हुॉदैन।

सॊहहताको स्स्थतत तथा उऩमोग
1.3.1

1
2

ववधान ऩरयषद सभऺ प्रस्तुत गरयएको मो सॊहहता एउटा वैधातनक सॊहहता
हो। असर तनमक्तु िका प्रक्रिमा तथा अभ्मासहरूफाये मस सॊहहतारे सझ
ु ावहरू
प्रदान गदय छ। मसराई कामयऺेत्रभा जातीम सभानता तथा सौहार्द्य ताको प्रवद्धयन
गनयका रागग प्रमोग गनऩ
ुय नेछ। असर तनमुक्तिका प्रक्रिमा तथा अभ्मासहरूको
ऩारना गनायरे जातीम सभानता तथा सौहार्द्य ताको प्रवद्धयन गने कामय
कामयऺेत्रबन्दा फाहहय ऩतन पैलरनेछ। उदाहायणका रागग, लशऺा अथवा अन्म
सेवा तथा सवु वधाहरूउऩरब्ध गयाउनुऩने योजगाय बएभा, कामयऺेत्रभा जातीम
सभानताको प्रवद्धयनरे गदाय मी सेवाहरू कुनै
जातीम बेदबाव अथवा

RDO को राभो शीषयक हे नह
ुय ोस ् (क्माऩ.६०२)

सॊहहताको िण्ड ३ हे नह
ुय ोस ्
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उस्त्ऩडनववना उऩरब्ध गयाउन सतु नस्ित ऩानय सहामता ऩुग्नेछसॊ
। हहता कानून
नबएताऩतन, मसराई प्रभाणका रुऩभा प्रस्तत
गनय
सक्रकने
तथा
अदारतरे
ु
RDO अन्तगयत कायफाही चराएका फेरा कुनै ऩतन प्रश्नहरूफाये तनणयम गनय
सॊहहताको सान्दलबयक अॊश प्रमोग गनेछ3।
उदाहायणका रागग, महद, कुनै
योजगायदातारे बेदबाव तथा उस्त्ऩडन योक्नमथोगचत रुऩभा सम्बवकदभहरू
चाल्न सॊहहताको सझ
ु ावको ऩारना गये को बएभा, आपुरे कानन
ू को ऩारना
गये को बनेय दे िाउन मसरे योजगायदाताराई भद्दत गनय सक्नेछ।
1.3.2

1.4

3
4
5
6

योजगाय ऺेत्रभा RDO को कामायन्वमनका लसरलसराभा, कभयचायीहरूरे आफ्नो
4
काभ ऩण
ू य रुऩभा अथवा भख्
ु म रुऩभा हॊ गकॊग फाहहय गने नबएसम्भ , दव
ु ै
तनजी तथा सावयजतनक ऺेत्रहरूका योजगाय
का सम्फन्धभा सॊहहता रागु हुनेछ।
मो अन्म व्मवसातमक सम्फन्धहरू तथा काभ सम्फन्धी ववषमहरूभा ऩतन रागु
हुनेछ जस्तै, कयायका काभदायहरू, कलभशन एजेण्ट, साझेदायी, व्मावसातमक
तारीभ तथा योजगाय तनकामको सेवाहरू5।

असर अभ्मासकाका सझ
ु ावहरू तथा उदाहयणको प्रमोग
1.4.1

असर तनमक्तु िका प्रक्रिमा तथा अभ्मासहरूफाये मस सॊहहतारे सझ
ु ावहरू प्रदान
6
गदय छ । आफ्नो सॊस्थाको सॊयचना तथा उऩरब्ध स्रोतअनुसाय उऩमुि
प्रकायरे तमतनहरूराई अऩनाएय योजगायदाता तथा अन्म सम्फस्न्धत ऩऺहरूरे
मी सझ
ु ावहरूको ऩारना गनऩ
ुय नेछ। जातीम सभानताको कामायन्वमन तथा
प्रवद्धयनफाये बावनाको ऩारना बएसम्भ
, साधायण सॊयचनाका साथ साना ऺेत्रभा
सॊचालरत सॊस्था तथा व्मवसामहरूरे कभ औऩचारयक व्मवहायहरू अऩनाउन
सक्नेछन ्।

1.4.2

योजगाय ऺेत्रभा RDO को लसद्धान्त तथा अवधायणा राई कसयी रागु गनय
सक्रकनेछ बनेय व्माख्मा गनयका रागग सॊहहतारे सयर उदाहायणहरूको प्रमोग
गदय छ। बेदबावफाये कानूनको कामायन्वमन धेयै हदसम्भ प्रत्मेक भद्द
ु ाको आफ्नै
तथ्महरूभा तनबयय यहन्छ। सॊहहताका उदाहयणहरूRDO को लसद्धान्तहरू फुझ्न
सहमोग गने उद्देश्मरे प्रमोग बएका छन ् । तमतनहरूरे सफै सान्दलबयक
तथ्महरूफाये जानकायी नहदन ऩतन सक्छन, त्मसकायण वास्तववक रुऩभा
ऩाठकरे बोगेको कुनै ऩतन ववशेष स्स्थततका सम्फन्धभा प्रत्मऺ रागु हुने बनेय
फुझ्नु हुॉदैन।

1.4.3

सॊहहता जायी गये को सभमभा, हॊ गकॊगको कुनैऩतन अदारतरे RDO रागु गये य
तनणयम गये को छै न। हॊ गकॊग मा ववदे शभा बेदबावफाये अन्म कानूनहरू अन्तगयत
नजीय तथा अन्म साभग्रीहरू (जस्तै अन्तयायवष्डम तथा कभन र ववगधशास्त्र)
रे RDO कसयी सॊचालरत यहन्छ बनेय फझ्
, तथा
छ उऩमि
ु नभा भद्दत गनय सक्ने
ु
बएअनुसाय सान्दलबयक तथ्महरू पुट नोटहरूभा ऩतन हदइएका छन ् । मतत
बएताऩतन, ववदे श य हॊ गकॊगको वैधातनक प्रावधान हरू य वास्तववक
ऩरयस्स्थततभाझ यहे को लबन्नताहरूको ध्मान याख्न जरुयी हुन्छ।

RDO िण्ड ६३(१४)

RDO िण्ड १६ तथा सॊहहताको अनुच्छे द ३.३

सॊहहताको िण्ड ३ हे नह
ुय ोस ्
सॊहहताको िण्ड ५ हे नह
ुय ोस ्
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1.4.4

सॊहहताद्वाया कानूनको साभान्म लसद्धान्तको व्माख्मा गरयने अऩेऺा
याखिएताऩतन, मो कानन
य न होइन तथा मसराई
ू को आगधकारयक तथा ऩण
ू वणय
कुनै ववशेष स्स्थततका रागग उगचत कानूनी ऩयाभशय लरने ववकल्ऩका रुऩभा
लरनु हुॉदैन।
कुनै ववशेष स्स्थततका सम्फन्धभा कुनै ऩतन कानूनी
दातमत्वहरूको हदफाये ऩाठकहरूरे सान्दलबयक RDO को प्रावधान हे नुय तथा
कानन
ू ी ऩयाभशय लरनऩ
ु नेछ।
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2 RDO अन्तगयत जाततको अथय
2.1

RDO अनुसाय जातत बन्नारे के फुखझन्छ
2.1.1 RDO अनुसाय जातत बनेको एक व्मक्तिको 'कुर', 'वणय', 'जातत', 'यावष्डमता' वा
7
'जातीम भर
का सन्दबयभाऩरयबावषत
ू ' हो । जातीम सभह
ू बनेको मी वववयणहरू
8
व्मक्तिहरूको सभह
ू हो । मसै सन्दबयभा, इन्टयन्माश्नर कन्बेन्शन अन द
एलरलभनेशन अप अर पम्सय अप क्तडस्स्िलभनेशन (ICERD) को धाया १ भा
उल्रेि गरयएको जातीम बेदबावको अथयसम्भत नै RDO ऩतन यहे को छ।
2.1.2 कुरको आधायभा बेदबाव बन्नारे साभास्जक उचतनच जस्तै वॊशद्वाया ऩाएको
जात प्रथा मा अन्म मस्तै प्रथाभा आधारयत सभाजका सदस्महरूववरुद्ध बेदबाव
जसरे उनीहरूको भानव अगधकायको सभान हकराई फदय मा कभजोय ऩाछय
बनेय RDO रे “कुर”9 को अथयराई ववस्ताय गदय छ।
2.1.3 'वणय', 'जातत', 'याष्डीमता' वा 'जातीम भर
ू ' का अथयका सम्फन्धभा RDO भा कुनै
थऩ वववयण छै न। मी शब्दहरूको प्रमोग गदाय, तरका सन्दबयहरू उऩमोगी हुन
सक्छन ्:(1) ICERD तथा सम्फस्न्धत दस्तावेजहरू10;
(2) अन्म अगधकाय ऺेत्रहरू(जस्तै, कभन र जरु यस्स्डक्शन) भा नजीय तथा अन्म
साभग्रीहरू।
2.1.4 भागथका सन्दबय साभग्रीहरूरे तनम्न कुयाहरू जनाउॉ छन ् :(1) जाततवाद तथा जातत बेदबाव भातनसहरूराई ववलबन्न सभह
ू हरूभा
वगगयकयण गने िारको साभा स्जक प्रक्रिमाको नततजा हो जसको असय
उनीहरूभध्मे केहहराई सभाजभा छे उ रगाउनुहुन जान्छ11। मसै सन्दबयभा,
बेदबावफाये कानन
ू भा वणय', 'जातत', 'याष्डीमता' वा 'जातीम भर
ू ' बन्ने
12
शब्दहरूका पयाक्रकरा अथयहरू छन ् । तमतनहरू एक आऩसभा पयक छै नन ्
13
तथा कुनै व्मक्ति एकबन्दा फढी
जातीम सभह
।
ू भा ऩनय सक्नेछ
उदाहायणका रागग , एलशमारी बनेय कसै राई ऩहहचान गनुय जातत को
आधायभा गरयएको कामय हो। चीतनमा भर
ू को बनेय कसै राई ऩहहचान

7
8
9
10

RDO िण्ड ८(१)(a)

RDO िण्ड ८(१)(d)
RDO िण्ड ८(१)(c)

उदाहायणका रागग, कलभहट अन द एलरलभनेशन अप अर पम्सय अप ये शर क्तडस्स्िलभनेशन (ICERD अन्तगयत

गहठत स्वतॊत्र ववशेषऻहरूको एउटा सभूह) को साभान्म सुझाव VIII अनुसाय कुनै ववशेष जातीम सभूहको बनेय

कुनै व्मक्तिको ऩहहचान गने कामय कुनै ववऩरयत तकयहरू नयहे सम्भ
उनीहरूको स्व-ऩहहचानभा आधारयत हुनऩ
ु दय छ।
11
ऩोरसी एन्ड गाइडराइन्स अन ये लसज्भ एन्ड ये शर
क्तडस्स्िलभनेशन, अनुच्छे द २.१, ओन्टारयमो भानव अगधकाय
आमोग, क्मानाडा, २००५
12
13

क्रकॊ ग-एन्सेर v प्रहयी [१९७९] २ NZLR ५३१ तथा भण्डरा v डावेर लर [१९८३] ICR ३८५

RDO िण्ड ८(१)(d) तथा UK कोड अप प्र्मास्क्टस अन ये शर इक्वलरहट इन इम्प्रोइभन्ट, ऩष्ठ
ृ १११, कलभशन

पय ये शर इक्वलरहट २००५
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गनयभा ऩतन महह नै आधाय हुन्छ । हॊ गकॊगभा फस्ने एकजना व्मक्ति
एलशमारी मा चीतनमा जातीम भर
ू का कुनै ऩतन हुन सक्छन ्।
(2) यावष्डम भर
ू अन्तगयत हार अस्स्तत्वभै नयहे को याष्डको भर
ू अथवा वतयभान
ऩरयऩेक्ष्मभा कहहरै ऩतन याष्ड नभातनएको याष्ड मा याज्म ऩतन ऩदय छन 14
् ।
यावष्डम भर
य
यावष्डमता
एउटै
होइन।
क
नै
व्मक्तिको
यावष्डम
भ
र
उसको
ू
ू
ु
यावष्डमता मा नागरयकता बन्दा लबन्नै हनसक्छ।
जस्तै
,
हॊ
ग
क
ॊ
गभा
फस्ने
ु
बायतीम भर
ू का एकजना व्मक्तिको यावष्डमता भरेलशमाइ हुनसक्छ।
(3) महद एउटा सभह
ू राभो साझा इततहास अथवा अनभ
ु ातनत साझा इततहासफाट
ल्माइएको साझा चरन, भान्मता, ऩयम्ऩया तथा ववलशष्टताहरूको प्रशस्त
सॊमोजनका कायणफाट अन्मबन्दा पयक जनसॊख्माको ववलशष्ट बाग हुन
गएभा उि सभह
ू जातीम सभह
ू (तथा सभह
ू को जातीम भर
ू बएका मसका
सदस्महरू) हुनजानेछ 15 । मसका आधायभा , महूदी तथा लसिहरूराई
16
जातीम सभह
राई ऩतन जातीम
ू भातनन्छ । उस्तै प्रकृततका अन्म सभह
ू हरू
सभह
ू भातनन्छ।
2.2

धभय
2.2.1 धभय आपैँ भा जातत होइन। RDO अन्तगयत धभयका आधायभा ववबास्जत
17
भातनसहरूको एउटा सभह
ू राई जातीम सभह
ू भातनदै न । धभयका आधायभा
हुने बेदबावभा RDO रागु हुॉदैन18। तय भातनसहरुका धालभयक अभ्मासहरुभा
असय गने धभयसग
ॊ सम्फस्न्धत आवश्मकता तथा शतयहरूरे केहह जातीम
सभह
, य मसो हुन गएभाRDO रागु
ू हरूप्रतत ऩयोऺ रुऩभा बेदबाव गनय सक्नेछ
19
हुनेछ (उदाहयणको रागग हे नह
ुय ोस, ् तरको व्माख्मा ९ को दाह्री ऩाल्ने ववषमभा
एकरुऩ प्रततवन्धरे धालभयक चरन तथा रयवाज अनस
ु ाय दाह्री ऩाल्नऩ
ु ने केहह
जाततम सभह
ू हरूप्रतत अप्रत्मऺ रुऩभा बेदबाव गनेछ)।।

2.3

बाषा
2.3.1 भातनसहरूरे प्रमोग गने बाषारा
ई प्रामजसो उनीहरूको जाततलसत जोक्तडने हुन,ारे
बाषाका आधायभा गरयने व्मवहायरे केहह जाततम सभह
ू हरूप्रतत बेदबाव
गनयसक्नेछ वा जाततम उस्त्ऩडन हुनसक्नेछ। बाषागत सभस्माहरू योजगायका
ववलबन्न ऩऺहरूभा उत्ऩन्न हुनसक्ने हुनारे, सॊहहताको तनम्नअनस
ु ाय पयक
पयक बागहरूभा तमतनहरूफाये उल्रेि तथा वणयन गरयनेछ(जस्तै, उदाहायणका
रागग, ३.८.१(२) दे खि (४), ५.३.१(१)(d), ५.३.१(२), ५.३.४(३), ५.३.५(२), ५.३.१२,
५.३.१३(१), ५.३.१४(८)(c), तथा ६.१.१(२)(v) हे नह
ुय ोस ्)।

14

RDO िण्ड ८(१) (d) तथा UK कोड अप प्र्मास्क्टस अन ये शर इक्वलरहट इन इम्प्रोइभन्ट, ऩष्ठ
ृ १०९, कलभशन

पय ये शर इक्वलरहट २००५
15

क्रकॊ ग-एन्सेर v प्रहयी (१९७९) २ NZLR ५३१; तथा भण्डरा v डावेर लर (१९८३) ICR ३८५ अतन BBC स्कटल्माण्ड

v सौस्टय [२००१] IRLR १५० ऩतन हे नह
ुय ोस ्
16
17
18
19

क्रकॊ ग-एन्सेर v प्रहयी ]१९७९[२ NZLR ५३१ तथा भण्डरा v डावेर लर ]१९८३ [ICR ३८५
न्माजी v यै भान्स (EAT, १० भे १९८८, असूगचत)

टावय ह्याभरेट्स रण्डन फायो काउस्न्सर v यबफन [१९८९] ICR ६९३
RDO िण्ड ४(b); तथा सॊहहताको अनच्
ु छे द ६.१.१(२) हे नह
ुय ोस ्
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2.4

RDO अन्तगयत के के कामयहरू जातीम आधायभा गरयएका होइनन ्
2.4.1 िण्ड ८(३) भा तनधायरयत ववषमका आधायभा गरयएका कामयहरू RDO अन्तगयत
जातीम आधायभा गरयएका कामयहरू होइनन ् बनेय RDO रे बन्दछ। मी
ववषमका आधायभा गरयएका कामयहरू
RDO अन्तगयत ऩयोऺ बेदबावको
ऩरयबाषाअनुसाय आवश्मकता तथा शतयहरूभा ऩतन ऩदै नन20
् । मी ववषमहरू
हुन:(1) कुनै व्मक्ति आहदवासी हो मा होइन21;
(2) कुनै व्मक्ति स्थामी वालसन्दा हो मा होइन, अथवा अवतयण गने मा फस्ने
अगधकाय छ छै न, अथवा फसोफासभा कुनै सीभा मा शतयहरूको अगधन/छैछन,
अथवा हॊ गकॊगभा अवतयण गने तथा फस्ने अनुभतत छ छै न22;
(3) कुनै व्मक्तिको हॊ गकॊगभा फसोफासको अवगध कतत ऩुगेको छ23;
(4) कुनै व्मक्तिको कुनै ववशेष यावष्डमता तथा नागरयकता छ छै न24।
2.4.2 भागथका ववषमहरू RDO अन्तगयत जाततको ऩरयबाषाभा नआउने बएकारे
भागथका ववषमभा आधारयत कामयहरूरे RDO अन्तगयत बेदबाव हुन नजाने
बएताऩतन, RDO अन्तगयत वास्तववक रुऩभा बएको
जातत बेदबाव राई
रक
को प्रमोग गरयनु हुॉदैन। वास्तववक रुऩभा जातत
ु ाउनका रागग मी ववषमहरू
बेदबाव बएको स्स्थततभा, बेदबावफाट ऩीक्तडत व्मक्तिरे अदारतभा कानूनी
प्रक्रिमा फढाउन सक्छ अथवा अनस
ु न्धान तथा भेरलभराऩका रागग EOC भा
25
उजयु ी गनय सक्नेछ ।

उदाहयण १ :
ऩाक्रकस्तानी भूरका एकजना हॊ गकॊग वालसन्दारे एउटा कम्ऩनी
भा म्मानेजयको
काभका रागग आवेदन गदय छ। उनरे काभको सफै आवश्मकताहरू ऩूयागछय न,्
तय उनी हॊ गकॊगको स्थामी वालसन्दा बने होइन।
कम्ऩनीरे उनको
आवेदनभागथ ववचाय गनय अस्वीकाय गदय छ तथा मसरे हॊ गकॊगको स्थामी
वालसन्दाराई भात्र काभभा रगाउॉ छ बनेय उन राई बन्दछ।
वास्तवभा,
कम्ऩनीरे हॊ गकॊगको स्थामी वालसन्दाराई भात्र काभभा रगाउने गदै न, तथा
त्मस कम्ऩनीभा काभ गने कततऩम म्मानेजयहरू ववलबन्न यावष्डमता तथा यावष्डम
भूरका छन ,् जो हॊ गकॊगका स्थामी वालसन्दा ऩतन होइनन ्। कोहह भातनस
स्थामी वालसन्दा हो /होइन बन्ने कुया RDO अन्तगयत जातीम आधाय नहुने
20
21

RDO िण्ड ४(b); तथा सॊहहताको अनुच्छे द ६.१.१(२) हे नह
ुय ोस ्

RDO िण्ड ८(३)(a); “आहदवासीहरू” बनेको लबरेज रयप्रेजेन्टे शन इरेक्शन अक्तडयनन्स क्माऩ.५७६ भा ऩरयबावषत

शब्द हो; “स्थावऩत गाउॉ” बनेको गबभेन्ट ये न्ट (एसेसभन्ट एन्ड करेक्शन)अक्तडयनन्स क्माऩ.५१५ भा ऩरयबावषत
शब्द हो।
22
23
24
25

RDO िण्ड ८(३)(b)
RDO िण्ड ८(३)(c)

RDO िण्ड ८(३)( d)

सॊहहताको िण्ड ७ हे नह
ुय ोस ्
9

बएताऩतन, भागथका जानकायीफाट, उनको आवेदन अस्वीकाय गनुऩ
य तछको भुख्म
कायण बने उनको ऩाक्रकस्तानी भूर यहे को तथ्मअदारतरे तनकाल्न सक्नेछ,
जो RDO अन्तगयत जातीम आधाय हो।
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3 RDO को बाग ३ को दामया
3.1 योजगाय ऺेत्र
RDO को बाग ३ रे योजगायका ऺेत्रभा जातीम आधायभा हुने बेदबाव तथा उस्त्ऩडनफाये
ववस्ताय गछय , जसभा योजगाय साथै अन्म व्मवसातमक सम्फन्ध तथा ववषमहरू ऩदय छन ्।
3.2 योजगायको अथय
3.2.1 RDO रे “योजगाय” राई सेवा अथवा लशष्मताको एउटा कयायका रुऩभा, अथवा
व्मक्तिगत रुऩभा कुनै ऩतन काभ गने कयायको रुऩभा ऩरयबावषत गदय छ 26 ।
योजगायको मो ऩरयबाषा कभन र अथवा श्रभ ववधान अन्तगयतको ऩरयबाषा
बन्दा वह
ु ाय योजगायको ऩरयबाषालबत्र ऩदय छन ् बने
ृ त छ। महद RDO का अनस
कभन र अथवा श्रभ ववधान अन्तगयत कभयचायी नठहरयने भातनसहरूराई ऩतन
RDO अन्तगयत जातीम आधायभा हुने बेदबाव तथा उस्त्ऩडनफाट सॊयऺण प्रदान
गरयएको छ।

उदाहयण २ :एउटा फायभा व्मक्तिगत रुऩभा प्रदशयन गने कयायभा
काभ गने क्रपलरवऩनी भूरका
एकजना स्व-योजगायवारा सॊगगतकायभागथ RDO रागु हुनेछ। फाय भालरकरे
उसराई RDO अन्तगयत जातीम आधायभा बेदबाव तथा उस्त्ऩडन गनय सक्नेछैन।
3.2.2 तनजी योजगायदाता साथै सयकायी27 तथा अन्म सावयजतनक तनकामहरू सफै
RDO
द्वाया फागधएका हुन्छन ्, तथा उनीहरूका कभयचायी तथा काभदायहरूरे RDO
अन्तगयत जातीम आधायभा हुने बेदबाव तथा उस्त्ऩडनफाट स्वतॊत्र रुऩभा काभ
गने अगधकाय ऩाउॉ छन ्।
3.3 ऩूणय रुऩभा मा भख्
ु मत् हॊ गकॊग फाहहय काभ गने
3.3.1 आफ्नो काभ ऩूणय रुऩभा अथवा भख्
ु म रुऩभा हॊ गकॊग फाहहय गने भातनसहरूभा
28
RDO रागु हुॉदैन । सन्दबय नजीयरे दे िाउॉ छ क्रक्
(1) काभदायरे आफ्नो काभ सम्ऩण
ू य रुऩभा अथवा भख्
ु मत् हॊ गकॊग फाहहय गने,
अथवा सम्ऩूणय रुऩभा हॊ गकॊग फाहहय हॊ गकॊग ऩस्जजकृत जहाज मा ववभानभा
काभ गने नबएसम्भ, RDO सफै योजगायका स्स्थततहरूभा रागु हुन्छ29।
(2) कुनै व्मक्ति सम्ऩण
ू य रुऩभा अथवा भख्
ु मत् हॊ गकॊग फाहहय काभ गने हो होइन
30
बनेय तनधाययण गनयराई ऩुणय सेवा अवगधको रेिाजोिा गनऩ
ुय नेछ ।
(3) कुनै व्मक्तिरे सेवा अवगधबरयभा वास्तवभा हॊ गकॊगभा बन्दा हॊ गकॊग फाहहय
26
27
28
29
30

RDO िण्ड २; तथा मस ऩरयबाषा अन्तगयतको कयाय रेखिनु ऩदै न।
RDO िण्ड ३

RDO िण्ड १६(१)

हाउटन v ओराउ राइन (UK) लरलभटे ड [१९८६] IRLR ४६५; RDO िण्ड १६(१) तथा (२)
साग्गय v यऺा भन्त्रारम [२००५] IRLR ६१८
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फढी सभम ववताएको बएभा भख्
ु मत् हॊ गकॊग फाहहय काभ गये को भातनन्छ।
त्मस स्स्थततभा RDO रागु हुनेछैन31।
(4) कुनै व्मक्ति भख्
ु मत् हॊ गकॊगभै काभ गने बए, बेदबावको कामय हॊ गकॊग
फाहहयनै बएको बएताऩतन RDO रागु हुनेछ। मसको अथय महद सेवा
अवगध बरयभा उसरे हॊ गकॊग फाहहय बन्दा हॊ गकॊगभा फढी सभम ववताएको
बएभा32 ऩतन हॊ गकॊग फाहहय काभभा िहटएको सभमभा बेदबाव गरयएको
कुनै व्मक्तिभागथ RDO रागु हुन्छ ।

उदाहयण ३ :सेवा अवगध बरयफाट हॊ गकॊगभा ५५% तथा हॊ गकॊग फाहहय ४५% सभम ववताएय
काभ गने डच भूरका एकजना म्मानेजयभागथ RDO रागु हुन्छ। अकोततय,
कम्ऩनीरे भुर बुलभ चीनभा अवस्स्थत कायिानाभा फसेय काभ गनयका रागग
तनमुि गये को तथा हॊ गकॊगभा कहहरैऩतन काभ नगने जाऩानी भूरका एकजना
कायिाना सुऩरयवेऺकभागथ RDO रागु हुॉदैन।
उदाहयण ४ :एउटा कम्ऩनीका रागग ५ वषयसम्भ काभ गये का चीतनमा भूरका एकजना
रेिाऩारराई बयिय भुर बुलभ चीनभा अवस्स्थत कम्ऩनीको कायिानाभा फसेय
काभ गनयका रागग सरुवा गरयएको छ। रेिाऩाररे हॊ गकॊगभा काभ नगनुऩ
य ने
बएताऩतन उसको हारसम्भको सेवा अवगधबरयभा धेयैजसो सभम उसरे
हॊ गकॊगभा फसेय काभ गये को हुनारे उभागथ RDO रागु हुन्छ।
उसरे ५
वषयबन्दा फढी सभमका रागग भुर बुलभ चीनभा काभ गये ऩतछ बने उसरे आफ्नो
सेवा अवगधभा हॊ गकॊग फाहहय धेयै सभम काभ गये को हुनेछ
य उभागथ RDO रागु
हुने छै न।
3.3.2 उनीहरूरे ऩूणय रुऩभा हॊ गकॊग फाहहय काभ गने नबएसम्भ33 तनम्न स्स्थततभा
काभ गने भातनसहरूभा RDO रागु हुनेछ्
(1) हॊ गकॊगभा ऩस्जजकृत जहाज; अथवा
(2) हॊ गकॊगभा ऩस्जजकृत तथा हॊ गकॊगभै भख्
ु म व्मवसाम यहे को अथवा
हॊ गकॊगको साधायण वालसन्दा बएको कुनै व्मक्तिद्वाया सॊचालरत ववभान,

उदाहयण ५ :
हॊ गकॊगको ऩानीभा १०% भात्र सभम ववताउने बएऩतन हॊ गकॊगभा ऩस्जजकृत
जहाजभा काभ गने भातनसभागथ RDO रागु हुनेछ। हॊ गकॊगभा ऩस्जजकृत
जहाजभा काभ गने तय सम्ऩूणय सभम हॊ गकॊगको ऩानीफाट फाहहय ववताउने
भातनसभागथ RDO रागु हुनेछैन।
3.4 साना योजगायदाताहरूका रागग छुट अवगध
3.4.1
31
32
33

RDO रागु बए रगत्तैको एउटा ३ वषयको छुट अवगध हुनेछ जततवेरा सम्भ

काबयय v साउदी अयबफमन एमयराइन्स [१९९९] ICR ९९1
साग्गय v यऺा भन्त्रारम (२००५) IRLR ६१८
RDO िण्ड १६(२)
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५ जनाबन्दा फढी कभयचायी तनमुि नगने योजगायदाताहरूका हकभा RDO को
िण्ड १०(१) तथा १०(२) (RDO अन्तगयत योजगायभा हुने बेदबावराई अवैधातनक
ठहयाउने प्रावधान) रागु हुॉदैन34। मो छुट अवगध १० जर
ु ाई २०११ भा सभाप्त
हुनेछ। महद एउटा कम्ऩनीराई अको कम्ऩनीद्वाया तनमस्न्त्रत गरयएको बए अथवा
महद दइ
ु वटा कम्ऩनीराई एकजना तेस्रो व्मक्तिद्वाया तनमस्न्त्रत गरयएको बए,
कभयचायीको सॊख्मा गण ना गनयका रागग दव
ु ै कम्ऩनीको कभयचायीहरूको
35
सॊख्माराई लरइनेछ ।
3.4.2 ऩीक्तडत फनाउने क्रिमाका भाध्मभफाट बेदबाव अथवाजातीम आधायभा उस्त्ऩडन
कामयहरूका हकभा छुट अवगध रागु हुने छैन36। सफै योजगायदातारे आफ्ना
कभयचायीराई कुनैऩतन स्स्थततभा ऩीक्तडत फनाउने क्रिमाका भाध्मभफाट बेदबाव
अथवा जातीम आधायभा उस्त्ऩडन गनुय हुॉदैन। घये रु सहामकहरूका तनमुक्तिका
घये रु सहामकहरूका
सम्फन्धभा ऩतन छुट अवगध रागु हुने छै न 37 ।
योजगायदाताहरूरे तनमक्तु िऩतछ उनीहरू राई कुनैऩतन सभमभा बेदबाव गनुय
हुनेछैन।
3.4.3 छुट अवगधभा ऩतन महद कुनैयोजगायदातालसत कुनैऩतन सभमभा ५ बन्दा फढी
कभयचायी हुन्छन बने, उि सभमभा गये को जातीम आधायको बेदबावको कुनै
ऩतन कामयका सम्फन्धभा RDO रागु हुनेछ।
3.5 घये रु सहामकहरू
3.5.1 RDO को िण्ड १०(१) (a) तथा (c) का अनुसाय तनमुक्तिका सभमभा जातीम
आधायभा हुने बेदबावराई अवैधातनक ठहयाइन्छ। तय योजगायदाता मा उसका
तनकटतभ आपन्तहरू फस्ने ठाउॉ भा काभ गने घये रु सहामकहरूको तनमुक्तिभा
बने मी प्रावधानहरू रागु हुॉदैनन38। जस्तै, एकजना योजगायदातारे आफ्नो
घयभा काभ गनयका रागग इन्डोनेलशमन भर
ू का घये रु सहामकको तनमुक्ति गने
ववचाय गनय सक्नेछ तथा थाइ भर
ू का घये रु सहामकको तनमुक्ति गनय अस्वीकाय
गनय सक्नेछ।
3.5.2 घये रु सहामकको तनमुक्ति बइसकेऩतछबने, RDO िण्ड १०(२) रागु हुनेछ तथा
योजगायदातारे जातीम आधायभा घये रु सहामकभागथ बेदबाव गनय सक्ने छै न।
3.6 धभय
महद धभयको भमायदा ऩारन गने िभभा तनमुक्ति एउटा ववशेष जातीम सभह
ू भा सीलभत
यहने बए अथवा आफ्ना अनुमातमहरूको साझा धालभयसॊ
कवेदनशीरताराई हातन गनयफाट
जोगाउनका रागग बए RDO को बाग ३ (RDO अन्तगयत योजगायका ऺेत्रभा हुने
बेदबावफाये प्रावधान) स्थावऩत धभयका प्रमोजनका रागग हुने योजगायभा रागु हुॉदैन
39
।
34
35
36
37
38
39

RDO िण्ड १०(३) तथा (८)
RDO िण्ड १०(९)

RDO िण्ड ६ तथा १०(३); तथा सॊहहताको अनुच्छे द ६.१.३ हे नह
ुय ोस ्
RDO िण्ड १०(३)
RDO िण्ड १०(७)
RDO िण्ड २३(१)
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3.7 अन्म व्मवसातमक सम्फन्धहरू
3.7.1 कयायका काभदायहरू
कयायका काभदायहरूभागथ RDO िण्ड १५ रागु हुनेछ। कयायका काभदायहरू
बनेको भख्
ु म व्मक्तिका ठे केदाय अथवा उऩ-ठे केदायद्वाया भख्
ु म व्मक्तिका रागग
40
काभ गनय तनमुि गरयएकाकाभदायहरू हुन ् । ठे केदाय बनेको भख्
ु म व्मक्तिका
41
रागग काभ गने उद्देश्मरे भख्
ु म व्मक्तिलसत कयाय गने एकजना व्मक्ति हो ।
उऩ-ठे केदाय बनेको काभको केहह मा सम्ऩूणय बाग ऩूया गनय ठे केदायका रागग
42
काभ गने उद्देश्मरे ठे केदायलसत कयाय गने एकजना व्मक्ति हो
। RDO िण्ड
१५ अन्तगयत जातीम आधायभा भख्
ु म व्मक्तिरे आफ्ना कयाय काभदायहरूप्रतत
बेदबाव गनह
ुय ु ने छै न । महद कुनै भख्
ु म व्मक्ति रे स्वमॊ आफ्ना कयायवारा
काभदायहरूप्रतत बेदबाव मा उस्त्ऩडन नगये भा, RDO िण्ड १५ अन्तगयत कुनै
दातमत्व यहनेछेन। बएऩतन, भख्
ु म व्मक्तिरे आफ्ना कभयचायीहरूराई उनीहरूका
कयायका काभदायहरूभागथ बेदबाव मा उस्त्ऩडन गनयफाट योक्नका रागग
मथोगचत
सम्बव कदभहरू चाल्नुऩनेछ तथा आफ्ना
एजेण्टहरूराई कयायका
काभदायहरूभागथ बेदबाव गने अगधकाय हदनु हुनेछैन(सॊहहताको अनुच्छे द ४.१
हे नह
ुय ोस ्)।

उदाहयण ६-:
एकजना सपाइ ठे केदायरे सपाइ काभदाय हरूको तनमुक्ति गदय छ , तथा कुनै
व्माऩारयक सॊस्था (भुख्म व्मक्ति) लसतको कयाय अन्तगयत, सपाइ काभदायहरूराई
व्माऩारयक सॊस्थाभा उसको कामायरम सपा गनयऩठाउॉ दछ। सपाइ काभदायहरू
लबन्नालबन्नै यावष्डम भूरका छ
न ् (जस्तै, केहह चीतनमा भूरका तथाकेहह नेऩारी
भूरका छन)् । तमतनहरू सफै व्माऩारयक सॊस्थाको कयायका काभदायहरू हुन ्
त्मसैरे तमतनहरू कसैभागथ ऩतन जातीम आधायभा बेदबाव गनुय हुॉदैन।
3.7.2 साझेदायहरू
६ जना मा फढी साझेदायहरू हुने साझेदायसॊस्थाका हकभा RDO िण्ड १७ रागु
हुनेछ। मी पभयहरूरे आफ्ना कुनैऩतन साझेदाय अथवा साझेदाय फन्न चाहने
कुनैऩतन व्मक्तिहरूप्रतत जातीम आधायभा बेदबाव गनुय हुॉदैन।
3.7.3 कलभशन एजेण्टहरू
RDO िण्ड २२ आफ्ना भख्
ु म व्मक्तिका रागग ऩुणय रुऩभा अथवा आॊलशक रुऩभा
काभ गये को वाऩत कलभशनद्वाया तरफ लरने कलभशन एजेण्टहरूभा रागु हुन्छ।
जस्तै, RDO िण्ड २२ अन्तगयत भख्
ु म व्मक्तिको रुऩभा एउटा ववभा कम्ऩनीरे
ऩुणय रुऩभा अथवा आॊलशक रुऩभा कलभशन बि
ु ान हदइने आफ्ना ववभा
एजेण्टहरूप्रतत जातीम आधायभा बेदबाव गनुय हुनेछैन।
3.7.4 फारयस्टयहरू

40
41
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RDO िण्ड १५(१)
RDO िण्ड १५(७)
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RDO िण्ड ३५(१) तथा (२) फारयस्टय तथा उनीहरूका क्रकयहरूभा रागु हुन्छ तथा
उनीहरूरे टे नेन्सी अथवा प्मवु ऩरेजका सम्फन्धभा कुनै प्मवु ऩर अथवा टे नेन्ट
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अथवा कुनैऩतन व्मक्तिका ववरुद्धजातीम आधायभा बेदबाव गनुय हुनेछैन
। RDO
िण्ड ३५(३) फारयस्टयराई तनदे शन हदने, स्वीकाय गने मा योकेय याख्ने कुनैऩतन
व्मक्तिहरूभा रागु हुन्छ तथा मी ववषमहरूभा ऩतन जातीम आधायभा बदबाव
हुनु हुनेछैन। जस्तै, एकजना भव
ु स्क्कररे वकीर बायतीम भर
ू को बएको
कायणरे वकीरराई तनदे शन हदन अस्वीकाय गनह
ुय ु ॉ दैन।
3.8 अन्म ववषमहरू
3.8.1 व्मावसातमक तारीभ
(1) RDO िण्ड २० व्मावसातमक तारीभ प्रदाताहरूभा रागु हुन्छ।
मी
प्रदाताहरूरे योजगायभा काभ राग्ने तारीभ लरनेमा लरन िोज्ने कुनै ऩतन
व्मक्तिभागथ जातीम आधायभा बेदबाव गनुय हुॉदैन। उदाहायणका रागग,
एउटा प्राववगधक करेजरे एकजना ऩाक्रकस्तानी भर
राई उसको
ू का ववद्याथॉ
भर
ू का कायणरे एउटा भेकातनक तारीभ कऺाभा बनाय हदन अस्वीकाय गनुय
हुॉदैन।
(2) एउटा व्मावसातमक तारीभ प्रदातारे कुनैऩतन जातीम सभह
ू का कुनैऩतन
व्मक्तिका रागग ववदा मा लशऺण भाध्मभका सम्फन्धभा
आफ्ना व्मवस्थाहरू
ऩरयभाजयन गनय अथवा अरग्गै व्मवस्थाहरू तमाय गनय आवश्मकऩदै न44।
प्रदातारे ऩाठ्मिभको बावषक आवश्मकताहरू तनधाययण गनय सक्नेछ, जन
ु
आवश्मकताहरू ऩाठ्मिभको ववषमवस्तु अनुरुऩ हुनुऩनेछ।
(3) तथावऩ, सम्बव बएसम्भ ऩाठ्मिभ , कामयिभ, जानकायी तथा
साभग्रीहरूराई सफै जातीम सभह
ू का भातनसहरूराई व्मावसातमक तारीभ
प्राप्त गनय सभान अवसय प्राप्त गयाउने उद्देश्मरे तमाय गनुय तथा उऩरब्ध
गयाउनु एउटा याम्रोअभ्मास हो। उदाहयणका रागग, प्रदामकहरूराई कऺाको
हटऩोट तथा अन्म ऩाठ्मिभ साभग्रीहरू अॊग्रेजी बाषाभा उऩरब्ध गयाउन
प्रोत्साहन गरयन्छ जसरे गदाय क्मान्टोतनज फोल्न सक्ने(तय ऩढ्न नसक्ने)
य अॊग्रेजी ऩढ्न सक्ने व्मक्ति
हरूरे क्मान्टोतनज बाषाभा ऩढाइने कऺाभा बाग
लरन सक्छन ्।
(4) प्रदामकहरूराई, तारीभका रागग बाषीक आवश्मकता ऩाठ्म
िभको
ववषमवस्तुलसत भेर िाने फनाउन ऩतन प्रोत्साहन गरयन्छ जसरे गदाय
ववलबन्न जाततम सभह
ू का भातनसहरू अनावश्मक बाषीक आवश्मकतारे
गदाय मसफाट वजचीत हुनु ऩनेछैन।
उदाहयणका रागग , बाषीक
आवश्मकताभा क्मान्टोतनज फोल्ने ऺभता भात्र बएको कुनै ऩाठ्मिभको
रागग ववद्याथॉहरूरे चीतनमा ऩढ्न तथा रेख्न सक्ने
हुनुऩछय बन्नु अनावश्मक
हुनेछ।
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RDO िण्ड ३५(४) अन्तगयत, “प्मुवऩर”, “प्मुवऩरेज”, “टे नन्ट” तथा “टे नन्सी” शब्दहरुका साभान्म रुऩभा

फारयस्टयका कामायरमको ऩरयऩेऺभा गरयने प्रमोगलसत सम्फस्न्धत अथयहरु छन ्।
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RDO िण्ड २०(२)
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3.8.2 योजगाय तनकामहरू
(1) RDO िण्ड २१ योजगाय तनकामहरूभा रागु हुन्छ।
मी तनकामहरूरे
उनीहरूका सेवा लरन चाहने कुनैऩतन व्मक्तिका ववरुद्ध जातीम आधायभा
बेदबाव गनुय हुनेछैन। योजगायदाताहरूराई जाततगत आधायभा बेदबाव
गनयभा तनकामहरूरे सहमोग गनुय हुनेछैन45, जस्तै, केहह जाततम सभह
ू का
काभदायहरूराई कभ तरफको व्मवस्था गन।ुय
(2) RDO िण्ड २१(४) अनस
ु ाय एउटा योजगाय तनकाम िण्ड २१ अन्तगयतका
कुनैऩतन दातमत्वफाट भि
ु यहनेछ महद मसरे कुनै योजगायदातारे RDO
अन्तगयत कुनै व्मक्तिको तनमुक्तिभा कानूनी रुऩभा अस्वीकाय गनय सक्ने
वताएको प्रभाण दे िाउन सकेभा, उदाहायणका रागग, योजगायदातारे जातत
वास्तववक व्मवसातमक मोग्मताको आधाय46 हो बन्ने उल्रेि गये भा तथा
मस्ता फमानप्रतत ववश्वास गनय उगचत हुने बएभा।
(3) कुनै जागगयको बावषक आवश्मकता तथा ववऻा ऩनको बाषाफाये असर
अभ्मासका रागग सॊहहताको अनच्
ु छे द ५.३.४(३) हे नह
ुय ोस ्।

45
46

RDO िण्ड ४८

सॊहहताको अनच्
ु छे द ५.३.३ हे नह
ुय ोस ्
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4 RDO अन्तगयत अगधकाय तथा स्जम्भेवायीहरू
4.1 योजगायदाता तथा भख्
ु म व्मक्तिहरूको स्जम्भेवायीहरू
4.1.1 कभयचायी तथा काभदायहरूरे RDO अन्तगयत जातीम आधायभा हुने बेदबाव तथा
उस्त्ऩडनफाट भि
ु बएय काभ गने अगधकाय ऩाउॉ छन ्। योजगायदातारे
आफ्ना कभयचायी तथा काभदायहरू राई जातीम आधायभा बेदबाव अथवा
उस्त्ऩडन गनुय हुॉदैन। RDO अनुसाय योजगायदातारे बेदबाव तथा उस्त्ऩडन
योक्न मथोगचत सम्बवकदभहरू चाल्नऩ
ु नेछ। कुनै योजगायदातारे मसो गये को
िण्डभा भात्र, उसरे RDO अन्तगयतको आफ्नो कानूनी स्जम्भेवायी ऩूया गये को
हुनेछ47।
4.1.2 RDO िण्ड ४७(१) अनस
ु ाय सेवाका िभभा कभयचायीरे गये को कुनैऩतन काभराई
RDO अन्तगयत योजगायदातारे नै गये को बनेय भातनन्छ। कभयचायीरे गये को
कामयको योजगायदाताद्वाया अनुभोदन नबएको बए मा मसफाये थाहा नबएको
बएऩतन सोहहअनुसाय हुनेछ। उदाहायणको रागग, महद एकजना कभयचायीरे
अकाय कभयचायीभागथ जातीम आधायभा बेदबाव गये भ,ा योजगायदातारे ऩतन उि
कभयचायीभागथ जातीम आधायभा बेदबाव गये को भातननेछ, तथा योजगायदातारे
उि बेदबाव तथा उस्त्ऩडन हुनफाट योक्न मथोगचत सम्बव कदभहरू चारेको
नबएसम्भ, उ कानूनी रुऩभा उत्तयदातम हुनेछ।
(1) जातीम आधायभा हुने बेदबाव तथा उस्त्ऩडन योक्न मथोगचत सम्बव
कदभहरू चाल्ने स्जम्भेवारयहरू फहन गनयका रागग योजगायदाताहरूराई
सॊहहताको िण्ड ५ भा वणयन बएको जाततम सभानताको नीतत अवरम्फन
गने साथै असर योजगाय अभ्मास तथा प्रक्रिमाहरूका भाध्म भफाट मी
नीततहरू अऩनाउने तथा कामायन्वमन गने सझ
ु ाव गरयन्छ। सॊहहताको िण्ड
५ रे योजगायदाताका रागग जाततम सभानताफाये नीततको ववषमवस्तु तथा
योजगायका असर अभ्मास तथा प्रक्रिमाहरू तथा उऩरब्ध स्रोत य आफ्नो
सॊस्थाको सॊयचनाको स्तयअनस
ु ाय मसको कामायन्वमनका रागग सझ
ु ावहरू
प्रदान गदय छ।

(2) काभको तुयन्तै ऩतछकभयचायीहरू सॊरग्न बएको साभास्जक जभघटहरू तथा
बोजहरू, उि सभायोह साभान्म काभ गने सभमबन्दा फा हहय अथवा
कामयस्थरफाट फाहहयै हुने बएऩतन, योजगायको अवगधभै गतननुऩनेछ बन्ने
तथ्मका साथ UK भा एउटा इजरास याखिएको गथमो48। साभान्म कामायरम
सभम वा कामयस्थरबन्दा फाहहयको कुनै घट्ना योजगाय अन्तगयत नै ऩछय
वा ऩदै न बनेय प्रत्मेक स्स्थततको आफ्नै अवस्थाहरूभा बय ऩछय ।
सॊहहताको िण्ड ५ भा वणयन बएअनुसाय असर तनमुक्तिका अभ्मास तथा
प्रक्रिमाहरू अऩनाएय बेदबाव तथा उस्त्ऩडन योक्न उऩमुि व्मावहारयक
कदभहरू चाल्नका रागग योजगायदाताहरूराई सझ
ु ाव हदइन्छ।

4.1.3 मस्तै प्रकायरे,
47
48

RDO िण्ड ४७ (२) अनुसाय, भख्
ु म व्मक्तिको अगधकायका साथ

RDO िण्ड ४७(३)

लरॊकल्नशामय प्रहयीका गचप कन्स्टे फरv स्टब्स [१९९९] IRLR ८१, एउटा रैंगगक बेदबावफाये भुद्दा जसकोRDO

को कामायन्वमनभा सान्दलबयक भहत्व छ।
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(स्ऩष्ट अथवा अप्रत्मऺ अथय हदने
, ऩहहरा अथवा ऩतछ बएऩतन) एजेण्टरे गये को
कुनै ऩतन काभराई भख्
म
व्मक्ति
स्वमॊरे गये को सयह भातननेछ, जसरे गदाय,
ु
उदाहायणका रागग, भख्
ु म व्मक्तिको अगधकायका साथ एजेण्टरे गये को जातीम
आधायभा कुनैऩतन बेदबाव मा उस्त्ऩडनका रागग कानूनी रुऩभा भख्
ु म व्मक्ति
उत्तयदातम हुनेछ। सॊहहताको िण्ड ५ भा वणयन बएअनुसाय आफ्नो ऩरयस्स्थतत
सह
ु ाउॉ दो कामयस्थरभा असर अभ्मास तथा प्रक्रिमाहरू अऩनाएय तथा ऩारना
गये य, भख्
ु म व्मक्तिरे आफ्ना एजेण्टहरूद्वाया हुने जातीम आधायका बेदबाव तथा
उस्त्ऩडन योक्न मथोगचत सम्बव कदभहरू चाल्नुऩनेछ। जातीम आधायभा हुने
बेदबाव तथा उस्त्ऩडनका कामय गने आफ्नाएजेण्टहरूको अगधकाय नयहे को कुया
सतु नस्ित ऩाये य मसरेभख्
ु म व्मक्तिराई RDO सम्भत कामय गनय सहामता गनेछ।
4.2 कभयचायी तथा काभदायहरूको अगधकाय तथा उनीहरूका बलू भकाहरू
4.2.1 सफै कभयचायी तथा काभदायहरूका जातीम आधायका बेदबाव तथा उस्त्ऩडनफाट
भि
मस अगधकायभा जागगयका
ु बएय काभ गने अगधकाय यहन्छ।
अवसयहरूप्रतत ऩहुॉच, योजगायका शतय तथा तनमभहरू (सवु वधा तथा पाइदाहरू
सभेत), फढुवा, सरुवा मा तारीभका अवसय
, तथा फिायस्त अथवा अततरयिताहरू
ऩदय छन ्। उनीहरूराई आदय तथा सम्भानका साथ व्मवहाय गनऩ
ुय छय तथा
अवाॊतछत व्मवहाय अथवा जातीम आधायभा हुने कुनै प्रततकूर ऩरयवेषभा
ऩानह
ुय ु ॉदैन। जातीम आधायभा कसैराई ऩतन बेदबाव मा उस्त्ऩडन गने तनदे शन
अथवा दफाव नलरने अगधकाय ऩतन उनीहरूभा यहन्छ49। RDO अन्तगयतका
कभयचायी तथा काभदायहरूको अगधकायहरूको कानन
ू द्वाया सॊयऺण प्रदान गरयएको
छ। बेदबाव मा उस्त्ऩडन भहसस
या अथवा
ु गये भा तमतनहरूरे कानूनी प्रक्रिमाद्वा
50
EOC भा उजयु ी दताय गये य सभाधान िोज्न सक्नेछन ् । सभाधान िोज्ने
उनीहरूको अगधकायको ऩतन कानूनद्वाया सॊयऺण प्रदान गरयएको छ तथा मसो
गनायरे उनीहरूभागथ ऩीक्तडत फनाउने क्रिमागनय नऩाउने प्रावधान ऩतन हुनेछ51।
4.2.2 कभयचायी तथा काभदायहरू आपैँ रे आफ्ना सेवाकार
भा आफ्ना सहकभॉहरूराई
बेदबाव मा प्रताक्तडत गनय ऩाउनेछै नन ् तथा आफ्ना योजगायदाताराई ऩतन मसो
गनयभा सहामता गनय ऩाउने छै नन ्। RDO िण्ड ४८(१)अनस
ु ाय कुनै व्मक्तिरे
जानाजान अको व्मक्तिराई RDO अन्तगयतका अवैधातनक कामय गनय सहामता
गनुय अवैधातनक हुन्छ। RDO िण्ड ४८(२) अनुसाय कुनै योजगायदाता अथवा
भख्
ु म व्मक्ति कुनै कभयचायी अथवा एजेण्टको कामयप्रतत स्जम्भेवाय यहे को फेरा
कभयचायी अथवा एजेण्टरे योजगायदाता मा भख्
ु म व्मक्तिराई उि कामय गनय
सहामता हदएको सयह भातनन्छ। अको शब्दभा, कभयचायी तथा काभदायहरूरे
जातीम आधायभा बेदबाव गये भा अथवा अको व्मक्तिराई मसो गनय तनदे शन
मा दफाव हदएभा उनीहरू स्वमॊ उत्तयदातम हुनेछन ्। जातीम आधायभा हुने
उस्त्ऩडनफाये ऩतन कभयचायी तथा काभदायहरू स्वमॊ उत्तयदातम हुनेछन52
् ।
4.2.3 साथभा काभ गने अन्म कभयचायीहरूको अगधकायको सम्भान गने कभयचायी तथा
काभदायहरूको स्जम्भेवायी हुनेछ। उनीहरूरे आफ्ना सहकभॉहरूराई जातीम
आधायभा बेदबाव अथवा उस्त्ऩडन गनुय हुॉदैन। कभयचायी तथा काभदायहरू
49
50
51
52

RDO िण्ड ४३; तथा सॊहहताको अनुच्छे द ६.६
RDO को िण्ड ७ हे नह
ुय ोस ्

सॊहहताको अनच्
ु छे द ६.१.३ हे नह
ुय ोस ्
सॊहहताको अनच्
ु छे द ६.२ तथा ६.३
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ववषमफाये ऩरयगचत बएय जातत बेदबावको उन्भर
ु नभा भद्दत गनय सक्रिम हुन
सक्नेछन ् जसरे गदाय उनीहरूरे कसैका ववरुद्ध अन्जानभा बेदबाव गने वा
आफ्ना योजगायदाताराई मसो गनय सहामता गने छै नन ्। उऩमुि बएअनुसाय,
कभयचायी तथा काभदायहरूरे आफ्ना योजगायदाताराई बेदबाव ववरुद्ध नीततहरू
तनभायण गनय तथा योकथाभभर
ु क उऩामहरूको कामायन्वमन गनय ऩतन प्रोत्साहन
गनय सक्नेछन ्। कभयचायी तथा काभदायहरूराई बेदबावफाये, याम्रो तनमतका
साथ उजयु ी गनय चाहे का अथवा मस्तो उजयु ी गये का लभत्र तथा सहकभॉहरूराई
सहमोग गनय प्रोत्साहन गरयन्छ।

4.2.4 जाततम उस्त्ऩडन अभान्म हुने प्रकायको वातावयण तनभायण गनयभा भद्दत गनय

कभयचायी तथा काभदायहरूको स्ऩष्ट बलू भका हुन्छ। भद्द
ु ाप्रतत जनचेतना तथा
सम्फेदनशीरताद्वाया तथा उनीहरू आफ्नै य आफ्ना सहकभॉहरूको व्मवहायद्वाया
कुनै अऩयाध हुनेछैन बनेय सतु नस्ित ऩाये य उनीहरूरे जाततम उस्त्ऩडनको
योकथाभभा मोगदान ऩयु म
्य ाउन सक्नेछन ्।

4.2.5 उत्ऩन्न हुने कामय वातावयणप्रतत सफै कभयचायी तथा काभदायहरूको स्जम्भेवायी
तथा अगधकायहरू हुनेछन ्। जाततम उस्त्ऩडन, ववशेष गयी मसको कभ गस्म्बय
अवस्थाभा, कामयस्थरको साभान्म आचाय सॊहहतालबत्र हुनसक्नेछ। मसराई
ऩरयवतयन गनय प्रत्मेक कभयचायी तथा काभदायहरूरे आ -आफ्नो तथा आफ्ना
सहकभॉहरूको आचयण तथा व्मवहायफाये ऩूनववयचाय गनुय आवश्मक हुनेछ।

4.2.6 जातीम उत्ऩीडनसम्फन्धी व्मवहायहरू आपुराई अभान्म हुने कुया स्ऩष्ट ऩाये य

तथा मस्ता व्मवहायफाट ऩीक्तडत बएका तथा उजयु ी गनय चाहे का सहकभॉहरूराई
सहमोग गये य कभयचायी तथा काभदायहरूरे जाततम उस्त्ऩडनराई तनरुत्साहहत
गनयसक्नेछन ्।

4.2.7 आपुभागथ जाततम उस्त्ऩडन बएय ऩतन आफ्ना सहकभॉहरूको प्रततक्रिमाफाये
डयाउनारे भातनसहरू प्राम उजयु ी गदै नन ्।उनीहरू कामय वातावयण ियाफ गये को
दोष आपुभागथ राग्ने ितया उठाउन चाहदै नन ्।
उतनहरूरे स्वमॊरे
उस्त्ऩडनराई उक्साएको अथवा ठट्टा सहन नसक्ने बन्ने वचन सन्
ु न ऩतन
उनीहरू चाहदै नन ्। कभयचायी तथा काभदायहरूरे आपुराई जाततम उस्त्ऩडन
अभान्म हुने कुया आफ्ना वचन तथा कभयफाट दे िाएभा , मसफाट उस्त्ऩडन
बोगेकाहरूराई टे वा ऩुग्ने तथा उजयु ी गनय अगाडी आउन सहज हुन जानेछ।
4.2.8 आपैरे जाततम उस्त्ऩडन बोगेका कभयचायी तथा काभदायहरूरे सम्बव बएसम्भ
उस्त्ऩडकराई उि व्मवहाय स्ऩष्ट रुऩभा अभान्म तथा अस्वीकामय बएको कुया
जनाउनुऩनेछ। उस्त्ऩडकरे एकऩटक उि व्मवहाय अवाॊछनीम बएको कुया
फखु झसकेऩतछ मसराई अन्त्म गनय महहनैऩमायप्त हुनसक्नेछ। महद उत्ऩीडन अझै
चलरयहे भा, कभयचायी तथा काभदायहरूरे उऩमुि भाध्मभफाट व्मवस्थाऩन /वा
य
उनीहरूका कभयचायी प्रतततनगधराई सच
ू ना हदनुऩनेछ तथा औऩचारयक वा
अनौऩचारयक भाध्मभफाट उत्ऩीडनराई योक्नभा सहमोग भाॊग गनऩ
ुय नेछ।

4.2.9 व्मवहाय अवाॊछनीम बएको कुया उस्त्ऩडकराई बन्नुऩदाय महद कभयचायी तथा

काभदायहरूरे एक्रै सो काभ गनय नचाहने बए उनीहरूरे एकजना सहकभॉ वा
लभत्रराई उऩस्स्थत हुन अनुयोध गनय सक्नेछन ्। व्मक्तिगत रुऩभा उस्त्ऩडकको
साभना गने कामयको अको ववकल्ऩ बनेको उसराई लरखित ऩत्र रेिेय एक प्रतत
आपुलसत याख्नु हो।
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4.2.10 कभयचायी तथा काभदायहरूराई प्रत्मऺ रुऩभा उस्त्ऩडकको साभना गनयप्ठ्मायो
अ
वा असयु क्षऺत भहसस
बएभा
,
कभय
च
ायी
तथा
काभदायहरूरे
ऩहहरा
व्मवस्थाऩन
ु
य/वा उनीहरूका कभयचायी प्रतततनगधराई सच
ू ना हदनसक्ने तथा उि ववषमको
सभाधान गनय आवश्मक कदभहरू चाल्ने अनुयोध गनय सक्नेछन ्।
4.2.11 उस्त्ऩडन चारु यहहयहे को अवस्थाभा बने, कभयचायी तथा काभदायहरूरे, सम्बव
बएभा, मसउप्रान्त गनऩ
ुय ने कामयको रागग सझ
ु ाव लरनुऩनेछ। कभयचायीहरूको
फाह्य सहमोग िोज्ने ववकल्ऩ सदा कामभ यहनेछ, जस्तै, EOC भा उजयु ी दताय
गने वा स्जल्रा अदारतभा(सॊहहताको िण्ड ७ हे नह
ुय ोस ्) कानूनी प्रक्रिमा चराउने।

4.2.12 जाततम उस्त्ऩडन बोगेका कुनै कभयचायीका रागग ऩतछ गएय घट्नाफाये हठक
सम्झना गनयराई उि घट्नाको हटऩोट याख्न जरुयी हुनेछ।

4.2.13 कभयचायी तथा काभदायहरूराई घट्नाको तयु न्तैऩतछ उजयु ी गनय अगाडी आउन
प्रोत्साहन गरयन्छ, क्रकनबने सभम अवगध ववतेऩतछ कहहरेकाहीीँ भद्द
ु ा कभजोय
हुनसक्नेछ।
4.2.14 सभग्रभा, कभयचायी तथा काभदायहरूराई तनम्नअनुसाय गनय सझ
ु ाव गरयन्छ्
(1) RDO को आवश्मकताहरूको ऩारना गनयतथा सॊहहताको सझ
ू ावहरूको ऩारना
गनय;
(2) योजगायदाताको सभानता नीततलसत ऩरयगचत हनु तथा मसको ऩारना गनय
;
(3) सहकभॉका जातीम ऩहहचानको कदय गनय तथा जातीम आधायभा हुने
बेदबाव तथा उस्त्ऩडनफाट भि
ु रुऩभा काभ गने उनीहरूको अगधकायको
हनन नगनय;
(4) सभान अवसयको प्रवद्धयन गनय तथाजातीम आधायभा हुने बेदबाव, उस्त्ऩडन
तथा फदनाभीराई योक्न व्मवस्थाऩनद्वाया अऩनाइएको उऩाम हरूप्रतत
सहमोग गनय;
(5) सभान अवसयको सम्फन्धभा तारीभहरूभा बाग लरन।
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5 जातीम सभानताको अभ्मास तथा प्रवद्धयन
5.1 RDO को ऩारना गने
RDO को बाग ३ अन्तगयत, योजगायदातारे आफ्ना कुनैऩतन कभयचायी तथा
काभदायहरूराई जातीम आधायभा हुने बेदबाव तथा उस्त्ऩडन गनुय हुॉदैन तथा मस्ता
बेदबाव तथा उस्त्ऩडनहरू योक्न मथोगचत सम्बव कदभहरू चाल्नुऩनेछ। असर
योजगायका अभ्मासहरू योजगायदाताको रागग RDO सम्भत कामय गने तथा उनीहरूको
कानन
ू ी दातमत्व ऩयू ा गने एउटा भाध्मभ हो। योजगायदाताहरूराई आफ्नो सॊस्थाको
सॊयचना तथा आवश्मकता अतन उऩरब्ध स्रोतअनुकुर तनम्न अनुसायका सझ
ु ावहरूको
ऩारना गनय प्रोत्साहन गरयन्छ। साधायण सॊयचनाका साथ साना ऺेत्रभा सॊचालरत
सॊस्था तथा व्मवसामहरूरे जातीम सभानताको कामायन्वमन तथा प्रवद्धयनफाये बावनाको
ऩारना गने बएसम्भ कभ औऩचारयक व्मवहायहरू अऩनाउन सक्नेछन ्।
5.2 नीतत तनधाययण तथा कामायन्वमन
5.2.1 तनमभवद्ध यीततनै असर योजगाय अभ्मासको ववकास तथा कामभयाख्ने सवोत्तभ
उऩाम हो। योजगायदाताहरूराई जातीम सभानताप्रतत स्ऩष्ट तनदे शन हदने
िारको एउटा सभान अवसय नीतत तमाय गनय प्रोत्साहन गरयन्छ। मसरे
जातीम सभानताप्रतत योजगायदाताको प्रततवद्धताको प्रतततनगधत्व गनेछ तथा
जातीम सभानताको प्रवद्धयन तथा मस राई व्मवहायभा ल्माउन आवश्मक
कामयहरूका रागग प्रारूऩ तमाय गदय छ।
5.2.2

जातीम सभानताका हकभा तनम्नअनुसायका कुयाहरू सतु नस्ित गनन
ुय ै मसको
उद्देश्म यहे को छ बनेय नीततरे वणयन गनऩ
यु नेछ्
(1) जातीम आधायभा जागगयका कुनै ऩतन आवेदकराई मा कभयचायीराई अको
व्मक्तिका तुरनाभा कभ अनुकूर व्मवहाय गरयने छै न (RDO अन्तगयत प्रत्मऺ
बेदबावको ऩरयबाषाको रागग सॊहहताको अनच्
ु छे द ६.१.१(१) हे नह
ुय ोस ्);
(2) कुनै ऩतन जातीम सभह
ू का आवेदक मा कभयचायीरे आफ्ना जातीम सभह
ू का
भातनसहरूप्रतत आफ्ना जातीम सभह
ू बन्दा फाहहयका भातनसहरूबन्दा फढी
प्रततकूर असय हुने आवश्मकता मा शतयहरूफाट मस्ता आवश्मकता मा
शतयहरूराई एउटा जामज उद्देश्मऩुणय बएको बनेय ठहय गनय सक्रकने तथा
उि उद्देश्मप्रतत उगचत तथा सभानुऩाततक सम्फन्ध बएको ठहय नबएसम्भ
नोक्सानी बोग्नेछैन (RDO अन्तगयत अप्रत्मऺ बेदबावको ऩरयबाषाको रागग
सॊहहताको अनच्
ु छे द ६.१.१(२) हे नह
ुय ोस ्);
(3) तनमुक्ति, तारीभ तथा ववृ त्त ववकासका अवसय जन
ु सक
ु ै जाततका सफै मोग्म
भातनसहरूभा सभान रुऩभा उऩरब्ध हुनेछ;
(4) जागगयका प्रत्मेक आवेदक तथा कभयचायीहरूका जातीम ऩहहचानको सम्भान
गरयने छ तथा कसैभागथ ऩतन कुनैऩतन रुऩभा जातीम उस्त्ऩडन हुनेछैन;
(5) जागगयका प्रत्मेक आवेदक तथा कभयचायी हरूरे फझ
े ा छन ् क्रक
ु क
योजगायदातारे जातत बेदबाव तथा उस्त्ऩडनको तनभर
ुय गने तनणयम गये का
छन ्; तथा उनीहरूराई जातत बेदबाव तथा उस्त्ऩडन अवैधातनक हो बन्ने
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थाहा छ तथा उनीहरूभा सान्दलबयक ववषमको उगचत सझ
ु फुझ छ;
(6) जागगयका आवेदक तथा कभयचायीहरू जन
ु सक
ु ै जाततका बएताऩतन उजयु ी
प्रक्रिमाभा आन्तरयक रुऩभा कुनैऩतन सभस्मा माउजयु ीराई उठाउन सक्रकने
व्मवस्था गरयएको छ; तथा मस्ता ववषमभागथ उगचत सभाधानका कामय
भापयत कायफाही गरयनेछ; तथा सभस्मा फताउने मा उजयु ी गने कसैका ववरुद्ध
ऩतन कुनैऩतन प्रततशोधको कायफाही गरयने छै न; साथै सफै जागगयका आवेदक
तथा कभयचायीहरूराई उनीहरूरे उजयु ी प्रक्रिमाको प्रमोग गनय सक्ने तथासो
गने तरयकाफाये जानकायी छ।
5.2.3 प्रबावकायी हुनका रागग, नीततराई याम्रो योजगायका ववगधहरू अवरम्फनका
भाध्मभफाट कामायन्वमन गरयनुऩनेछ जसद्वाया भागथका उद्देश्म प्राप्त हुनेछ
(सॊहहताको अनुच्छे द ५.३ हे नह
ुय ोस ्)। नीततको कामायन्वमन गने सभग्र स्जम्भेवायी
वरयष्ठ व्मवस्थाऩनभा तनहहत यहनेछ बन्ने सझ
छ व्मवस्थाऩन
ु ाव गरयएको, तथा
य कभयचायी प्रतततनगध साभेर हुने एउटा सॊमुि सलभततको गठनद्वाया
कभयचायीहरू
नीततको ववकास तथा ऩुनयावरोकन कामयभा सॊरग्न हुनेछ
। न नीततको ववस्स्त्रत
वववयण व्मक्तिगत सॊस्थाको सॊयचना तथाहै लसमत तथा उऩरब्ध स्रोतभागथ बय
ऩनेछ, तय जातीम सभानताको अभ्मास य प्रवद्धयन गने बावना बने सदा
हुनुऩनेछ। उऩमुि बएअनुसाय हे नय तथा अवरम्फन गनयको रागग सॊहहताको
अन्तभा एउटा नभन
ु ा नीतत सॊरग्न गरयएको छ। नीततराई सफै नमाॉ तनमुक्ति
तथा कभयचायीहरूभाझ ववतयण गरयनऩने
ु छ तथा नमाॉ नीततफाये थाहा हदनु ऩनेछ।
5.3 असर योजगाय प्रक्रिमा तथा अभ्मासहरू
5.3.1 छनौटका सभान आधायहरूको प्रमोगद्वाया तनमुक्ति
(1) योजगायदातारे सफै तनमुक्तिका तनणयमहरू
छनौटका सभान आधाय भा
गनऩ
ुय नेछ। छनौटका सभान आधायहरू काभअनुसाय हुनुऩदय छ। तमतनहरू,
उदाहायणका रागग, तनम्नअनुसाय हुन सक्नेछन ्:
(a) ऩदागधकायीलसत हुनुऩने काभको अनुबवको प्रकाय , जस्तै, वविीको
अनुबव
(b) काभका रागग चाहहने अनब
ु वको अवगध, जस्तै, ऩाॉच वषयको अनब
ु व
(c) शैक्षऺक मोग्मता, जस्तै, वविीभा क्तडप्रोभा
(d) ववशेष प्राववगधक मा व्मवस्थाऩक्रकम अनब
ु व जस्तै कुनै कम्प्मट
ू य
सफ्टवेयको प्रमो ग, कुनै ववशेष बाषाभा दऺता
(महद काभ राई
सन्तोषजनक हहसाफभा सम्ऩादन गनय का रागग मो आवश्मक ऩने
बएभा53);
(e) काभका रागग आवश्मक व्मक्तिगत मोग्मता , जस्तै, भ्रभणका रागग
याजी, ववलबन्न ऩष्ठ
ृ बलु भका भातनसहरूलसत बेट गनय याजी; तथा
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सॊहहताको अनच्
ु छे द ५.३.१२ तथा ६.१.१(२)(v) हे नह
ुय ोस ्
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(f) काभका रागग आवश्मक शायी
रयक तथा अन्म सीऩ
, जस्तै, नाजक
ु जडान
कामयको रागग आॉिा य हातको सभन्वम।
(2) छनौटका सभान आधाय (बावषक आवश्मकता सभेत 54 ) रे जागगयका
आवश्मकता दशायउनु ऩनेछ तथा सन्तोषजनक कामय सम्ऩादन अनुकुर
हुनऩ
ु नेछ (तथा प्रा यस्म्बक छनौटका रागग सॊहहताको अनच्
ु छे द ५.३.५
हे नह
असर योजगायका प्रक्रिमा स्थाऩना गने िभभा ऩहहरो
ुय ोस ्)।
िुडक्रकरोको रुऩभा छनौटका सभान आधायको ववकास गनय तथा तमतनहरू
साॊदलबयक छन ् / छै नन ् अथवा ऩरयभाजयनको आवश्मकता ऩने/ नऩने बनेय
हे नय सभम सभमभा आधाय
हरूको ऩन
ु यावरोकन गनययोजगायदाताराई सझ
ू ाव
गरयन्छ।
(3) तनणयमका आधायहरू स्ऩष्ट बएय सॊस्थाराई चाॉडो तनणयम , गनय
तथा आधायहरू
सोझै कामय सम्ऩादनलसत सम्फस्न्धत हुने बएकोरे उगचत तनणयम लरन मसरे
भद्दत गने हुनारे; तथा तमतनहरूरे प्रबावकायी योजगाय भल्
ु माॊकनका आधाय
तम गने हुनारे; छनौटका सभान आधायहरूको प्रमोग योजगायका असर
अभ्मास हो। छनौटका सभान आधायहरूराई फढुवा , सरुवा वा तारीभ
जस्ता अन्म योजगायका तनणयमहरू लरने कामयभा ऩतन रागु गनऩ
ुय नेछ।मी
आधायहरूभागथ सफै जागगयका आवेदकहरू , कभयचायी तथा काभदायहरूरे
ऩहुॉच ऩाउनुऩनेछ।
5.3.2 जातत कुनै कायक फन्नु हुॉदैन
(1) काभभा आवश्मक मोग्मता , सीऩ तथा व्मक्तिगत गण
ु हरू हुन्जेर कुनै
व्मक्तिको जाततरे उसको काभ गने ऺभता
राई असय गदै न।
योजगायदाताहरूरे केहह ववशेषजातीम सभह
ू का भातनसहरू योजगायका रागग
उऩमुि हुॉदैनन बन्ने धायणा याख्नु हुॉदैन।
(2) छनौटका सभान आधाय भा तनमक्तु िका तनणयम गनायरे , योजगायदाताराई
पाइदा हुनेछ क्रकनबने हये क व्मक्ति
राई उसको काभ गनेऺभताका आधायभा
भल्
आधायभा तनणयम
ु माॊकन गरयनेछ तथा जातत जस्तो असान्दलबयक कुयाको
गरयनेछैन।
(3) जातत वास्तववक व्मवसातमक मोग्मता बएको अवस्थाभा फाहे क (सॊहहताको
अनच्
ु छे द ५.३.३ हे नह
ुय ोस ्) कसराई तनमुक्ति हदने बन्ने कुयाको तनणयम गने
आधायको रुऩभा जाततको प्रमोग गरयनेछैन बन्ने
योजगायदाताहरूरे तनस्ित
गनऩ
यु नेछ। ववऻाऩनद्वाया, योजगाय तनकामद्वाया, अथवा शैक्षऺक सॊस्थानको
ववृ त्त कामायरमद्वाया, जन
ु सक
ु ै तरयकाफाट तनमुक्ति गरयने बएऩतन मो रागु
हुन्छ।
(4) आवेदनभागथ कायफाही गने तथा अन्तवायताय लरने कभयचायीहरू केहह ववशेष
जातीम सभह
ू का भातनसहरू योजगायका रागग उऩमुि हुॉदैनन बन्ने धायणा
नयाख्न तथा जातीम आधायभा कसै राई योजगाय हदने तन णयम नगनय
तारीभप्राप्त छन बने
् य योजगायदाताहरूरे सतु नस्ित गनऩ
ुय नेछ। जस्तै, नाभ,
54

सॊहहताको अनच्
ु छे द ५.३.१२ तथा ६.१.१(२()v) हे नह
ुय ोस ्
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हाउबाउ अथवा फोरीफाट ऩाक्रकस्तानी भर
ु का राग्ने कोहह उभेदवाय राई
उसको भर
को
आधायभा
अस्वीकाय
गन
य
ू
ु हुॉदैन।
5.3.3 वास्तववक व्मवसातमक मोग्मता (GOQ)
(1) RDO को िण्ड ११ भा तनहदय ष्ट गरयएको अवस्थाभा फाहे क जातत
राई तनमक्तु ि
अस्वीकाय गने आधाय फनाउनु हुॉदैन तथा एकरुऩ छनौटको आधायहरूभा
जाततराई उल्रेि गनुय हुॉदैन।
RDO को िण्ड ११ भा तनहदय ष्ट गरयएको
अवस्थाहरू तनम्नानुसाय छन ्:
(a) काभको प्रकृततअनुसाय कुनै
कामयिभभा बाग लरनुऩने
कायणरे गदाय कुनै ववशेष
ऩदय छ।

नाटक्रकम प्रदशयन मा अन्म भनो
यन्जनात्भक
हुन्छ जसका रागग वास्तववक गचत्रणको
जातीम सभह
ू का भातनसको आवश्मकता

(b) काभको िभभा कुनै कराकृतत, दृश्म गचत्रहरू अथवा दृश्म गचत्रहरूको
श्रङ्िरा तनभायणभा कराकाय अथवा उटा
ए पोटोग्रक्रपक भोडेरका रुऩभा
बाग लरनऩ
ने
ह
न्
छ
जसका
रागग
वास्तववक
गचत्रणको कायणरे गदाय
ु
ु
कुनै ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसको आवश्मकता ऩदय छ।
(c) काभभा भातनसहरूराई कुनै ववशेष स्स्थततभा िाना अथवा ऩेम ऩदाथयहरू
प्रदान गनऩ
ुय ने हुन्छ जसका रागग वास्तववक गचत्रणको कायणरे गदाय
उि काभका रागग उिजातीम सभह
ू का भातनसको आवश्मकता ऩदय छ।
(d) काभदायरे कुनै ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरू राई उनीहरूको
कल्माणका रागग व्मक्तिगत सेवाहरू प्रदान गनऩ
ुय दय छ तथा मी सेवाहरू
धेयै प्रबावकायी ढॊ गभा उिजातीम सभह
ू का भातनसहरूद्वाया भात्र प्रदान
गनय सक्रकनेछ।
(e) काभदायरे कुनै ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरूराई कुनै ववशे ष
प्रकृतत तथा स्स्थततभा व्मक्तिगत सेवाहरू प्रदान गनुय ऩदय छ जसभा सो
जातीम सभह
ू का आवश्मकताअनुसाय बाषा, सॊस्कृतत तथा ऩयम्ऩयाको
ऻान आवश्मकता ऩनेछ तथा मी सेवाहरू धेयै प्रबावकायी ढॊ गभा उि
जातीम सभह
ू का भातनसहरूद्वाया भात्र प्रदान गनय सक्रकनेछ।
(2) जफ भागथका स्स्थततअनुसाय कुनै ववशेष जागगय ऩनय जान्छ त्मततवेरा
जाततराई वास्तववक व्मवसातमक मोग्मता (GOQ) को रुऩभा लरइन्छ।
महद कोहह योजगायदातारे कुनै जागगयका रागग GOQ रागु हुन्छ बनेय दावी
गये भा उसरेनै मसको प्रभाण दे िाउनुऩनेछ तथा अदारतरे ऩतन मस्ता
दावीराई कडाइका साथ हे ने छ। उदाहायणका रागग , भागथको (d) भा
हदइएको अवस्थाराई व्मावस्थाऩक्रकम मा प्रशासतनक काभका रागग रागु
नहुने भातनएको छ क्रकनबने मी ऩदका व्मक्तिहरूरेववशेष जातीम सभह
ू का
भातनसहरूलसत प्रत्मऺ सम्ऩकयका साथ व्मक्तिगत सेवा प्रदान गनऩ
ुय ने
55
गथएन ।
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5.3.4 रयिस्थानको ववऻाऩन
ववऻाऩनको साभग्रीहरू छनौटका सभान आधाय भागथ आधारयत हुनेछ बनेय
योजगायदाताहरूरे तनस्ित गनऩ
ुय नेछ। योजगायदाताहरूराई तनम्नअनुसाय गनय
प्रोत्साहन गरयन्छ्
(1) सफै जातीम सभह
ू का भातनसहरूरे आवेदन हदने सभान भौका ऩाउने गयी
िुल्रा ववऻाऩनद्वाया रयिस्थान ऩूया न
गय । फढुवा मा सरुवाद्वाया रयिस्थान
ऩुया गनऩ
ुय दाय कुनैऩतनजातीम सभह
ू का भातनसहरूको आवेदनभा कुनै फन्दे ज
नराग्ने प्रकायरे सफै मोग्म कभयचायीहरूका रागग ववऻाऩन हदनऩ
ु छय ।
(2) ऩरयचमऩत्र नम्फय भाग्नु स्वीकामय हुने बएऩतन
आवेदन चयणभा पोटो तथा
ऩरयचमऩत्रको प्रततलरऩहरू भाग्ने नगनह
ुय ोस ् जसरे गदाय जातीम आधायभा
बेदबाव गने धायणा यहे को जनाउन सक्ने।छ अन्तवायताय चयणभा ऩरयचम
प्रमोजनका रागग पोटो तथा ऩरयचमऩत्रको प्रततलरऩहरू भाग्न सक्रकनेछ।
(3) सफै जातीम सभह
ू का भातनसहरूभा जानकायी ऩुग्न सक्ने प्रकायरे
रयिस्थानफाये ववऻा ऩन हदनह
ववऻाऩनको रागग
ववलबन्न
ु ोस ्।
भाध्मभहरूको प्रमो ग गनय सक्रकनेछ जस्तै िफय ऩबत्रका, श्रभ ववबागको
जागगय केन्र्द्, योजगाय तनकामहरू, व्मावसातमक ऩबत्रका तथा ववशेष ऩबत्रका
मा प्रकाशनहरू। काभराई सन्तोषजनक हहसाफभा सम्ऩादन गनयका
रागग56 कुनै ववशेष बाषा ऩढ्ने तथा रेख्ने ऺभताको आवश्मकता ऩने बएभा
,
ववऻाऩनभा सो बाषाको उल्रेि गनय तथा उि बाषाभै मसराई प्रकालशत
गनय सक्रकनेछ। अॊग्रेजी य चीतनमा हॊ गकॊगभा ववद्यभान दइ
आगधकारयक
ु वटा
बाषाहरू बएकोरे योजगायदाताहरूराई व्मावहारयक बएसम्भ दव
ु ै अॊग्रेजी य
चीतनमा बाषाभा ववऻाऩन गनय प्रोत्साहन गरयन्छ। कततऩम भातनसहरूरे
चीतनमा फोल्न सक्ने तय ऩढ्न नसक्ने हुनारे, जागगयभा ऩढ्ने मा रेख्ने
नबएय फोल्ने ऺभताको भात्र आवश्म कता ऩने बए, चीतनमा बाषाभा
ववऻाऩन गनक
ुय ो अततरयि, सम्बव बएसम्भ, अॊग्रेजी बाषाभा ऩतन ववऻाऩन
गनयका रागग योजगायदाताहरूराई प्रोत्साहन गरयन्छ।
योजगाय
तनकामहरूराई सम्बव बएसम्भ, दव
ु ै अॊग्रेजी य चीतनमा बाषाभा आफ्नो सेवा
प्रदान गनय प्रोत्साहन गरयन्छ।
(4) ववऻाऩनभा “ऩद सफै जातीम सभह
ू हरूका रागग सभान रुऩभा िल्
ु रा
यहनेछ” जस्ता वाक्म याख्नुहोस ्, जसरे गदाय सफै जातीम सभह
ू हरूका
आवेदकहरूराई सभान रुऩभा स्वागत गरयन्छ बन्ने स्ऩष्ट सन्दे श ऩुग्नेछ।
5.3.5 प्रायस्म्बक छनौट
प्रायस्म्बक छनौटद्वाया उभेदवायहरूको ऺेत्रराई सीलभत गनुय प्राम जरुयी ऩदय छ।
प्रायस्म्बक छनौटभा ववलबन्न चयणहरू हुन सक्छ तय मो प्रक्रिमा उभेदवायको
अन्तवायताय सहहत मा बफना ऩतन ऩयू ा हुन सक्नेछ। योजगायदाताहरूरे तनम्न
अनुसाय गनय प्रोत्साहन गरयन्छ्
(1) प्रायस्म्बक छनौटका िभभा उभेदवायभागथ छनौटका सभान आधायअनुसाय
56

सॊहहताको अनु ्च्छे द ५.३.१२ ऩतन हे नह
ुय ोस ्
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ववचाय गरयनेछ बन्ने तनस्ित गनह
ुय ोस ्;
(2) सफै आवेदकहरूभा ऩयीऺण ऩद्यतत सभान रुऩभा रागु गरयन्छ बनेय तनस्ित
गनह
ुय ोस ्; ववलबन्न ववषमहरूभा अॊक, जस्तै बाषाको दऺता मा ऩूवय अनुब,व
जागगयको आवश्मताअनुसाय हुनुऩने तथा जातीम आधायभा नबएय सभान
रुऩभा रागु गरयनऩ
ु नेछ;
(3) छनौटका आधाय तथा ऩयीऺण ऩद्यतत सभेत प्रायस्म्बक छनौट प्रक्रिमाको
ये कडय कभसेकभ २४ भहहनासम्भ याख्नुहोस57
् ;
(4) ववलबन्न जातीम सभह
ू हरूका भातनस हरूका ऺभताका सम्फन्धभा ऩूवय
धायणाहरू फनाउनफाट जोगगनुहोसज् न
नह
ु सफै व्मक्तिका सम्फन्धभा राग
ु ुन
सक्छ;
(5) प्रायस्म्बक छनौटका फेरा आवेदकहरूको वस्तुतनष्ठ हहसाफभा तूरना गनय
तथा केहह ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरू योजगायका रागग कभ उऩमुि
हुन्छन ् बन्ने धायणा नयाख्न तथा जातीम आधायभा कसैराई योजगाय हदने
तनणयम नगनयका रागग तनमक्तु िफाये काभ गने कभयचायीहरू
राई तारीभ प्रदान
गनह
ुय ोस ्।
5.3.6 जातत सम्फन्धी जानकायी
(1) आवेदन पायाभभा बएको प्रश्नहरूरे GOQ रागु हुने अवस्थाभा फाहे क ,
योजगायदातारे काभलसत असम्फस्न्धत कुनै ववशेष जातीम तथ्मभा ववचाय
गनय चाहन्छ, तथा मसका परस्वरुऩ, जातीम आधायभा तनमुक्ति अस्वीकाय
58
हुनेछ बन्ने जनाउनु हुनेछैन बनेय सझ
ु ाव गरयन्छ ।
(2) जातत सम्फन्धी जानकायीहरू कुनै ववशेष व्मवस्था गनयका रागग
भात्र भाॊग्न
सक्रकनेछ, जस्तै, लभतत मा सभम कुनै धालभयक भायोह
स
मा चाडऩवयलसत भेर
िाने अवस्थाभा अथवा िानऩानफाये आवश्मकता मा साॊ
स्कृततक
चरनहरूका सम्फन्धभा।
मस्ता जानकायीहरू भाॊग्ने तथा प्रमोग गने
उद्देश्म स्ऩष्टसाथ फताइनु ऩनेछ। आवेदन पायाभको फाॉकीबागफाट मस्ता
जानकायीहरू अरग गनय सक्रकने हुनुऩनेछ तथा अन्तवायताय बन्दा ऩहहरा
छनौट सलभततका सदस्महरूराई थाहा हदनु हदैु ॉ न। मस्ता जानकायीहरूराई
कडा गोऩनीमताका साथ व्मवहाय गरयनुऩने तथा अन्म प्रमोजनभा प्रमोग
गरयनु हुॉ दै न। जातत सम्फन्धी जानकायीहरू जातीम सभानता नीततको
कामायन्वमनफाये अनुगभन गनयका रागग ऩतन प्रमोग ग
नय सक्रकनेछ
(सॊहहताको अनुच्छे द ५.३.१७ हे नह
यु ोस ्)। मी जानकायीहरू सॊकरन तथा प्रमोग
गये का फेरा व्मक्तिगत आॊकडा
(गोऩनीमता)
अध्मादे शको ऩारना
गनऩ
ुय नेछ।
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5.3.7 अन्तवायताय
सीऩ तथा ऺभताहरूको प्रभाण िोज्ने तथा साभान्म अड्करहरूभा नबएय
तथ्महरूभा ववश्वास गने कुनै अन्तवायताय लरने व्मक्ति तनष्ऩऺ हुने सम्बावना
हुन्छ।
असर व्मवस्थाऩन अभ्मासहरू सॊगसॊगै योजगायदाताहरूराई
तनम्नअनस
ु ाय गनय सझ
ु ाव गरयन्छ्
(1) तनमुक्तिफाये का भ गने कभयचायी हरू, राईन म्मानेजय तथा कभयचायी
तनमुक्तिभा सॊरग्न हुन सक्ने सफै कभयचायीहरूरे गैय -बेदबाव व्मवहायफाये
तारीभ प्राप्त गये को सतु नस्ित गनह
ुय ोस।् अरुहरूराई बेदबाव गनयका रागग
तनदे शन हदनु मादफाव हदनु अवैधातनक हुनेछ बनेय ऩतन उनी
हरूका ध्मानभा
59
ल्माइनु ऩनेछ ;
(2) कुनै ववशेष सभमभा अन्तवायताय हदन नसक्ने ववलबन्न जाततम सभह
ू का
भातनसहरूराई अको व्मवस्था गनऩ
ुय दय छ, जस्तै, शतनफायका हदन साफाथ
भनाउनुऩऩने महुदी भातनसहरू;
(3) अन्तवायतायभा काभको आवश्म
सोगधनुऩछय ;

कतालसत सम्फस्न्धत प्रश्नहरू भात्र

(4) छनौटका सभान आधायहरूलसत भेर िानेआवेदकको ऺभताफाये गरयएको
हये क अन्तवायतायकतायको भल्
ु माॊकनहरूराई , अन्तवायतायको रगत्तैऩतछ ये कडय
गनुय याम्रो अभ्मास हुनेछ।
मसद्वाया आवेदकको ऺभता तथा
कभजोयीहरूफाये एउटा मुक्तिसॊगत भल्
ु माॊकन हुनुका साथै मसरे जाततगत
ऩऺऩातका कुनै आधायहहन तकयहरूफाये भल्
ु मवान स्ऩवष्टकयणको ऩतन काभ
गनेछ।
(5) तनमुक्ति प्रक्रिमा तथा अन्तवायतायहरूको ये कडय कभसेकभ २४ भहहनासम्भ
याख्नुहोस60।
5.3.8 जाॉचहरू
महद छनौट प्रमोजनका रागग जाॉचहरू प्रमोग गरयने बएभा योजगायदाताहरूरे
तनम्नानस
ु ाय गनय सझ
ु ाव गरयन्छ्
(1) ववशेष गयी जागगय मा /य ववृ त्त आवश्मकतालसत सम्फस्न्धत जाॉचभात्र
लरनुहोस ् तथा मसरे आवेदककोकाभ गने मा तारीभ लरने वास्तववक मा
सम्बाव्म ऺभताको भाऩन गनऩ
ुय नेछ।
(2) सम्बव बएसम्भ व्मावसातमक रुऩभा तमाय गरयएको जाॉचहरू प्रमोग गने
प्रमास गनह
ुय ोस ्। मसफाट आवेदकफाये भहत्वऩूणय वस्ततु नष्ठ जानकायीहरू
आउन सक्छ , जस्तै, फहु द्दभता, कौशर तथा सीऩहरू।
तमतनहरूफाट
59
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सॊख्मात्भक अॊकतनकाल्न सक्रकन्छ जो कुनै धायणा मा ववषमगत व्माख्माभा
तनबयय यहॉदैन।
(3) सान्दलबयक बइयहोस तथा ववषम माऩयीऺण ऩद्धततभा कुनैऩतन बेदबावफाट
स्वतॊत्र यहोस बनेय
जाॉचहरूराई तनमलभत रु ऩभा ऩुनयावरोकन
गरययाख्नह
ोस
्।
ु
5.3.9 योजगाय तनकाम अथवा योजगाय सेवाहरूका भाध्मभफाट तनमुक्ति
योजगाय तनकामहरू, श्रभ ववबागको योजगाय सेव,ा शैक्षऺक सॊस्थान, अथवा गैय
सयकायी सॊस्थाका भाध्मभफाट तनमुक्ति गरयने बएभा, कुनैऩतन आवेदकभागथ
जातीम आधायभा कुनै बेदबाव हुनेछैन बन्ने तनस्ित गनयका रागग
,
योजगायदातारे उनीहरूराई RDO तथा व्मावहारयक बएसम्भ सॊहहताभा हदइएको
सझ
ु ावहरूको ऩारना गनयका रागग सझ
ु ाव हदनऩ
ु दय छ। तनमक्तु ि प्रक्रिमाभा कुनै
बेदबाव हुनु हुनेछैन बनेय योजगाय तनकाम तथा सेवाहरूराई तनदे शन हदनारे
उतनहरूरे कानूनअनुसाय आफ्नो कतयव्म ऩूया गये का छन ् तथा तनकाम तथा
सेवाहरूराई उतनहरूद्वाया बेदबाव गने कुनै अगधका
य हदइएको छै न बनेय दे िाउन
योजगायदाताहरूराई भद्दत ऩग्ु नेछ। योजगायदाताहरूरे रयिस्थान, GOQ रागु
हुने नबएसम्भ, सफै जातीम सभह
ू हरूका भातनसहरूका रागग सभान रुऩभा
िुल्रा यहनेछ बनेय जनाउनुऩनेछ (सॊहहताकोको अनुच्छे द ५.३.३ हे नह
ुय ोस ्)।
5.3.10 योजगायका तनमभ तथा शतयहरू, राबहरू, सवु वधाहरू तथा सेवाहरू
(1) कुनैऩतन सवु वधा , राब मा सेवाप्रतत ऩहुॉचका सम्फन्धभा
सॊस्थागत
योजगायका शतय तथा तनमभहरू, काभ कतयव्म य अगधकायहरू, शतय, नीतत,
तनमभ तथा आवश्मकताहरूरे कुनैऩतन कभयचायीहरूराई उनीहरूका जाततको
आधायभा लबन्नै जाततका अरु कभयचायीहरूबन्दा कभ अनुकूर तरयकाभा
व्मवहाय गनेछैन बनेय योजगायदाताहरूरे तनस्ित गनुय ऩछय बन्ने सझ
ु ाव
गरयन्छ (प्रत्मऺ बेदबावका रागग सॊहहताको अनुच्छे द ६.१.१(१) हे नह
ुय ोस ्)।
कलभशन, फोनस, बत्ता, तनववृ त्तबयण, स्वास्थ्म बफभा मोजना, वावषयक ववदा,
भेरयट वा कामयसम्ऩादन बि
ा अथवा कभयचायी तथा काभदायहरूराई प्राप्त
ु न,
अन्म कुनैऩतन थऩ सवु वधाहरूभागथ मो रागु हुनेछ। महद त्महाॉ कुनैऩतन
पयक व्मवहाय गरयएको बएभा त्मो कभयचायीहरूको जाततलसत सम्फस्न्धत
छै न बनेय सतु नस्ित गनह
ुय ोस ्।
(2) सॊस्थाको अभ्मास, तनमभ तथा आवश्मकता हरूरे कुनैऩतन जातीम
सभह
ू हरूभा ऩनय सक्ने प्रततकूर असयराई न्मुतनकयण गनयका रागग ऩतन
योजगायदाताहरूराई सझ
ु ाव गरयन्छ (अप्रत्मऺ बेदबावका रागग सॊहहताको
अनच्
ु छे द ६.१.१(२) हे नह
ुय ोस ्)। कभयचायीहरूको साॊस्कृततक अथवा धालभयक
अभ्मासहरू जस्तै, ऩोशाकहरू, योजगायदाताको कामयस्थलरम नीततलसत
फाझ्ने बएभा, मी आवश्मकताहरूफाये पेयफदर गनय मा अऩनाउन सम्बव
हुने/नहुने बनेय योजगायदातारे ववचाय गनुय ऩछय बन्ने सझ
ु ाव गरयन्छ।
उदाहायणका रागग , योजगायदातारे काभ गने व्मवस्थाभा रगचरोऩन
ल्माउने ववचाय गनय सक्नेछ61। कभयचायी तथा काभदायहरूरे एकाअकायको
61
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सॊस्कृतत तथा यीततरयवाजको कदय गनऩ
ुय नेछ , तथा योजगायदातारे
कभयचायीहरूका आवश्मकताहरूराई कसयी ऩयू ा गनय सक्रकनेछ
बनेय
व्मावहारयक उऩाम तनकाल्नका रागग कभयचायी
, श्रलभक सॊगठन तथा अन्म
कामयस्थलरम प्रतततनगधहरूलसत सल्राह लरनुऩनेछ।
(3) तरव, काभ गने सभम, अततरयि सभम काभ गने, फोनस, ववदा, ववयाभी
ववदाहरूका सम्फन्धभा, योजगायदाताहरूरे सभान काभका रागग सभान
तरवको लसद्धान्त कामभ गनऩ
ुय नेछ।
(4) सफै कुया सभान हुॉदा, एउटा जातीम सभह
ू को एकजना कभयचायीरे अकाय
जातीम सभह
ू का अकाय कभयचायीको जस्तै “उस्तै काभ” गये का फेरा सभान
तरव सववधाहरूको
हकदाय हुनेछ।
“उस्तै काभ” बन्नारे उनीहरूरे गने
ु
वास्तववक काभको पयकरे योजगायको शतय तथा तनमभहरूप्रतत त्मतत
व्मावहारयक भहत्व नयाख्ने , तथा पयाक्रकरो अथयभा एकै प्रकायको काभ
फुखझन्छ62। जागगयका ववलबन्न ऩदहरू, जागगय वववयणहरू मा कयायगत
दातमत्वहरूरे आव श्मकीम रुऩभा काभ
राई पयक ठहयाउॉ दै न।
जागगयदायरे वास्तववक रुऩभा के गछय न त्महह भहत्वऩण
ू य हुन्छ। दइ
ु वटा
काभहरू “उस्तै काभ” हो होइन बन्ने प्रश्नको जवाप सॊरग्न काभहरूको
प्रकाय य तमतनहरूराई ऩूया गनय चाहहने सीऩ तथा ऻानहरूभागथ साभान्म
ववचाय गये य ऩाउन सक्रकनेछ।“उस्तै काभ” को उदाहयणहरू हुन: एउटै
फैंकभा
्
काभ गने चीतनमा तथा बायतीम टे रयहरू; एउटा योजगाय तनकामभा काभ
गने अतन ग्राहकहरूराई अस्थामी कभयचायीको आऩतू तय गने एकजना
ऩाक्रकस्तानी तथा सोहह एजेन्सीभा स्थामी कभयचायीको आऩूततय गने अकाय
चीतनमा व्मक्ति; तथा एउटा उत्ऩादन राईनको ववलबन्न शािाभा काभ गने
पोयम्मान तथा सयु ऩबायइजय।
(5) सभान काभका रागग सभान तरवको लसद्धान्त वास्तवभा सभान भल्
ू मको
काभका रागग सभान तरव हो। एउटा जातीम सभह
ू का कभयचायीहरूरे
अकाय जातीम सभह
ू का कभयचायीहरूको जततकै भस्ु श्कर काभ गने बएभा काभ
पयक बएऩतन उनीहरूरे एकै सवु वधा तथा तरवहरूऩाउनऩ
ु दय छ। अथायत,
सभान भल्
ु मको काभको रागग सभान तरव हुनेछ।ववलबन्न जाततहरूराई
ववलबन्न काभका रागग छुट्टम
् ाइएभा तरफभा जातत बेदबाव हुनसक्नेछ,
जस्तै, अन्म जाततका भातनसहरूरे गने काभको तुरनाभा उच्चस्तयको तथा
फढी तरफ ऩाउने काभ चीतनमा भातनसहरूरे भात्र गने बएभा। मस्ता
लबन्नताराई ववलबन्न जाततका भातनसहरूरे गनयसक्ने बनेय जागगयभा
सीभा रगाउने बेदबावभर
ु क तनमुक्ति, छनौट तथा फढुवाका प्रक्रिमाहरूद्वाया
फर प्रदान हुनसक्नेछ।
(6) आॊलशककारीन कभयचायीहरूरे ऩूणक
य ारीन कभयचायीरे झैँतुरनात्भक तरफ
वा सवु वधाहरू प्राप्त नगने अवस्थाभा
, योजगायदाताहरूरे मस्ता व्मवस्थाहरू
जाततलसत सम्फस्न्धत नबएको सतु नस्ित गनऩ
ुय दय छ।
ऩाटय टाइभ काभ गनय हदन तनमोिा तमाय बएको गथमो ताक्रक उसरे शुिफायको प्राथयना ऩूया गनय सकोस; तथा
्

टावय ह्याम्रेट्स रण्डन फायो काउस्न्सर v यबफन [१९८९] ICR ६९३ ऩतन हेनह
ुय ोस ्, जहाॉ एकजना तनमोिा एकजना

महूदी आवेदकरे साफाथका कायण शतनफाय काभ गनय नसक्ने हुनारे अकाय एकजना ऩाटय टाइभ काभदाय याख्न
तमाय बएका गथए।
62

UK सभान तरव ऐन १९७०

29

(7) ववदे शको अनब
ु वअनस
ु ाय ववलबन्न काभदायहरूरे गने ववलबन्न काभहरूको
तुरना काभदायफाट भाॊग गरयने सीऩ, स्जम्भेवायी, प्रमास तथा काभ गने
अवस्थाहरूका आधायभा गनय सक्रकनेछ63। योजगायदाताहरूरे वजाय तथा
व्मक्तिगत कामय सम्ऩादनका आधायभा व्मक्तिगत तरव दय तनधाययण गनय
सक्नेछन ् तय उस्तै काभ गने कुनै श्रेखणका कभयचायी हरूराई जातीम
आधायभा कभ तरव हदनु हुॉदैन।
(8) योजगायदातारे सभान काभका रागग सभान तरवको लसद्धान्त कामभ
याख्नऩ
ु नेछ तथा िलभक रुऩभा सभान भल्
ु मका काभका रागग सभान तरवको
कामायन्वमन गनय उनीहरूराई प्रोत्साहन गरयन्छ। मसभा एकै सॊस्थानभा
ववलबन्न काभका रागग फस्तु तनष्ठ तथा व्मावसातमक भल्
ु माॊकन, अथवा
जातीम आधायभा बेदबावयहहत बएको दे िाउन सक्रकने प्रकायको सभान
तरवको भद्द
ु ाराई सल्
ु झाउने वैकस्ल्ऩक उऩामहरूको आवश्मकता ऩनेछ।
सॊयगचत भानव स्रोत ववबाग बएकानीस्ज तथा सावयजतनक ऺेत्रहरूका ठुरा
सॊस्थानहरूरे मसभा ऩहर गनय सक्नेछन ्।
(9) तरवभा व्मक्तिगत लबन्नता स्वमॊभा बेदबाव भर
हये क
ु क हुनेछैन।
64
भद्द
ु ाराई मसका आफ्नै हहसाफरे हे नऩ
ुय दय छ। ववदे शको अनुबवअनुसाय ,
सभान काभ अथवा सभान भल्
ु मका काभका रागग पयक तरवको तनणयम
गनयका रागग तरका तथ्महरू सान्दलबयक हुनेछन ्:
(a) पयक कामय सम्ऩादन भल्
ु माॊकन;
(b) सेवा अवगध;
(c) वस्ततु नष्ठ काभ सम्फन्धी आधायअनुसाय ऩदको ऩु नयावरोकन तथा
घटुवा;

(d) अस्थामी तारीभे ऩद;
(e) कुनै ववशेष जागगय वगयका रागग आन्तरयक श्रलभक सॊख्माभा कभी;
(f) कुनै ऩदराई तल्रो स्तयभा ऩून वगगयकयण
; जहाॉ व्मक्तिरे ऩहहरेकै तरव
दयअनुसाय तरव ऩाइयहनेछ;

(g) तरव हदने ऺेबत्रम दयहरू; जस्तै, कुनै कभयचायीराई पयक ठाउॉ भा काभ
गये को कायण फढी यकभ प्रदान गरयने, तथा
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(h) आगथयक आधाय, जस्तै कुनै िास सीऩभर
ु क श्रलभक सॊख्माभा अस्थामी
कभी।
(10) मसका अततरयि, मस्ता ववचायहरू तनम्नअनुसाय हुनुऩनेछ्
(a) वास्तवभा बएको (जस्तै, एउटा जाततको भातनस अको जाततको
भातनसबन्दा फढी अनब
ु वप्राप्त) हुनुऩने;
(b) तरफको लबन्नताको रागग वास्तववक कायण हुनुऩने (जस्तै, सफै
जाततराई सभान रुऩभा रागु हुने योजगायदाताको
तरफ प्रणारी, जसरे
उऩमुि बएअनुसाय, अनुबवहरूको तनयन्तय कदय गछय );
(c) तरफको अन्तय सम्फन्धी रेिाजोिा (जस्तै, फढी तरफ फढी
अनुबवका रागग इनाभ होइन) हुनुऩने; तथा
(d) योजगायदातारे हा लसर गनय कामभ गये को नततजाहरू प्राप्त गये को
हुनुऩने, जस्तै, कभयचायीको कुनै ववशेष अनुबवका कायणरे उसरे अकै
जाततका अकाय सहकभॉरे बन्दा याम्रोलसत काभ गनयसक्ने।
5.3.11 ववदे शी कभयचायीहरू
(1) ववदे शफाट हॊ गकॊगभा काभ गनय आएका
कभयचायीहरूको सम्फन्धभा
ऩरयस्स्थततहरू बने स्थानीम कभयचायीबन्दा पयक हुन सक्नेछ य मस्ता
पयकहरू जातीम आधायभा नहुन सक्छ । जस्तै, ववदे शफाट आए का
काभदायहरूराई फसाइ सयाइको बत्ता चाहहन सक्नेछ अथवा हॊ गकॊगभा
सस्जरै प्राप्त नहुने सीऩ बएका कायणरे उनीहरूराई तनमुि गरयएको
हुनसक्छ।
(2) ववदे शफाट हॊ गकॊगभा काभ गनय आएका कभयचायीहरूका सम्फन्धभा
ऩरयस्स्थततहरूको सभाधान गने िभभा
योजगायदाताहरूरे स्थानीम
काभदायहरूराई प्राप्त नहुने सवु वधा उनीहरूराई उऩरब्ध गयाएका सभमभा,
जातीम आधायभा नबएय वैदेलशक काभदायहरूका ऩरयस्स्थततहरू अनुरुऩ मी
सवु वधाहरू हदइनेछ बन्ने तनस्ित गनऩ
ुय नेछ।
(3) RDO िण्ड १२, १३, १४ तथा अनुसच
ू ी २ रे ववदे शफाट हॊ गकॊगभा काभ गनय
आएका कभयचायीहरूका सम्फन्धभा ववस्ताय गदय छ। RDO को अनुसच
ू ी २ रे
ववद्यभान ववदे शीका रागग योजगायकाशतयहरू य स्थानीम योजगायका शतयहरू
ऩरयबावषत गदय छ। मी कभयचायीहरूभाझ RDO अन्तगयत व्मवहायभा पयक
गनय ऩाइने ऩरयस्स्थततहरू RDO को िण्ड १४ भा हदइएको छ (सॊहहताको
अनुच्छे द ६.७.२ दे खि ६.७.४ हे नह
ुय ोस ्)।
5.3.12 बाषा
(1) कुनैऩतन जागगयको बाषीक आवश्मकताहरू (शैक्षऺक मोग्मता, ऩटुता तथा
रवजको आवश्मकता रगामत) काभको सन्तोषजनक सम्ऩादनका रागग
आवश्मक तथा मसलसत सम्फस्न्धत न
हुऩनेछ बनेय योजगायदातारे तनस्ित
गनऩ
ुय नेछ (सॊहहताको अनुच्छे द ६.१.१(२)(v) तथा तनमुक्तिका आधाय ,
रयिस्थान ववऻाऩन तथा प्रायस्म्बक छनौटफाये अनच्छे
ु दहरू ५.३.१, ५.३.४
तथा ५.३.५ हे नह
यु ोस ्)।
(2) कुनै बाषा फोल्ने कोहह व्मक्तिको उच्चायण उसको जाततलसत सम्फस्न्धत
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हुनसक्छ, कभयचायी तथा काभदायहरूराई उनीहरूका उच्चायणका कयणरे
65
बेदबाव मा प्रताक्तडत गरयने छै न बनेय योजगायदातारे तनस्ित गनऩ
ुय नेछ
(उस्त्ऩडन योक्नेफाये सॊहहताको अनुच्छे द ५.३.१४ हे नह
ुय ोस ्)। मो योजगायको
फढुवा, सरुवा, तारीभ रगामतका सफै ऩरयऩेऺहरूभा रागु हुनेछ (सॊहहताको
अनच्
ु छे द ५.३.१३ हे नह
ुय ोस ्)।
(3) कामयस्थरभा प्रमोग गरयने बाषाभा अदऺ भातनसहरू कामयदरभा सॊरग्न
हुने स्स्थततभा, उनीहरूराई स्वास्थ्म तथा सयू ऺा अतन योजगायसम्फन्धी
अन्म जानकायीहरू, जस्तै, सयु ऺा गचन्ह तथा सच
ू नाहरू, प्रदान गरयने तथा
फझ
ाइने
छ
बने
य
योजगायदातारे
तनस्ित
गनय
सम्ऩण
ु
ू य मथोगचत सम्बव
कदभहरू चाल्नुऩनेछ।
5.3.13 फढुवा, सरुवा तथा तारीभ
योजगायदाताहरूरे तनम्नानुसाय गनय सझ
ु ाव गरयन्छ्
(1) कभयचायीहरूराई फढुवा गदाय आधायहरू मोग्मताको हुनेछ(जस्तै, कुनै बावषक
आवश्मकता) जातीम आधायभा बेदबावऩण
ू य हुनेछैन बनेय योजगायदातारे
तनस्ित गनयका रागग कुनैऩतन भल्
ु माॊकन प्रणारीको आधायहरूको जाॉच
गनऩ
हरू
ुय दय छ। कामय सम्ऩादन भल्
ु माॊकनका रागग नाप्न सक्रकने भाऩदण्ड
िडा गरयनुऩदय छ;
(2) फढुवाका रागग छनौटको ऩतन तनमुक्तिका रागग जस्तै गयी व्मवस्था
लभराउनुहोस ्।
ऩदहरूका रागग छनौटका सभान आधाय हरूराई सफै
आवेदकका सम्बाववत ऺभता सभेत दऺता तथा गण
हरूको ववस्स्त्रत
ु
भल्
माॊ
क
न
अन
स
ाय
त
र
ना
गरयन
ऩ
दय
छ
।
काभको
आवश्मकता
अनस
ु
ु
ु
ु
ु ाय
सवबन्दा लभल्ने मोग्मता हुने व्मक्तिको चमन गनऩ
ुय दय छ;
(3) फढुवा, तारीभ मा सरुवाका अवसय उत्ऩन्न बएका सभमभा इच्छुक
हुनसक्ने सफै कभयचायीहरूराई आवेदनका शतयहरू उल्रेि गनह
ुय ोस ् तथा
लरखित रुऩभा सम्फस्न्धत प्रक्रिमाहरू जन
ु सक
ु ै जाततका बएऩतन मोग्म हुने
सफै कभयचायीहरूभा उऩरब्ध गयाउनुहोस ्;
(4) सफै सम्बाव्म उभेदवाय हरूको भल्
ु माॊकन गनह
ुय ोस ् , तथा महद फढुवा
भनोनमद्वाया गरयने बए सफै मोग्म भातनसहरूभागथ ववचाय गरयनेछ तथा
कोहह ऩतन मोग्म व्मक्ति छाक्तडनेछैन बनेय तनस्ित गनह
ुय ोस ्;
(5) फढुवा, तारीभ तथा सरुवाका ये कडय हरू कभसेकभ २४ भहहनासम्भ
याख्नुहोस,66;
(6) केहह तनस्ित ऩद हरूको वीच सरुवाभा फाधा हदने मा सीलभत गयाउने
65

ऩोरसी एन्ड गाइडराइन्स अन ये लसज्भ एन्ड ये शर क्तडस्स्िलभनेशन, अनुच्छे द ३.६, ओन्टारयमो भानव अगधकाय

आमोग, क्मानाडा, 2005
66

RDO अन्तगयत, EOC भा उजुयी दताय गनऩ
ुय ने सभमसीभा १२ भहहना हो(RDO िण्ड ७८(४)(c) तथा स्जल्रा

अदारतभा कानूनी कायफाहीका रागग २४ भहहना हो(RDO िण्ड ८०), उगचत रुऩभा ये कडयहरू याख्नारे वववाद
सल्
ु झाउनभा सहामता गनेछ।
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तनमभहरू बेदबावऩूणय बएको ऩाइएभा ऩुनयावरोकन तथा हे यपेय गनह
ुय ोस। ्
केहह जाततम सभह
का
कभय
च
ायीहरू
क
नै
वास्तववक
कायणफे
ग
यै
ऩायम्ऩरयक
ू
ु
रुऩभा सरुवाभाकहठनाइ हुनेिारे शािाहरूभा भात्रसीलभत हुनसक्छन;तथा
्
(7) तनम्नअनुसाय तनस्ित गनयका रागग तारीभ, डे यीलरस (कभयचायीहरुराई
साताको एकहदन करेजभा ऩढ्न जान हदने प्रणारी)तथा व्मक्तिगत ववृ त्त
ववकासका रागग छनौटका सम्फन्धभा नीतत, तनमभ तथा व्मवहायहरूको
जाॉच गनह
ुय ोस ् (जस्तै, कुनै बाषाका आवश्मकताहरू):
(a) कुनैऩतन जातीम सभह
ू का कसैराई ऩतन जातीम आधायभा एकजना अकै
जातीम सभह
ू का व्मक्तिबन्दा कभ अनुकूर तरयकाभा व्मवहाय
गरयनेछैन;
(b) कुनैऩतन जातीम सभह
ू हरूभागथ हुने प्रततकूर असयराई न्मतु नकयण
गरयन्छ;
(c) ववलबन्न जातीम सभह
ू का भातनसहरूभाझ तारीभभा सोचेको बन्दा फढी
असन्तर
न
ह
न
गएभा
, कायणहरूको ऩहहचान गरयनऩ
ु
ु ने तथा आवश्मक
ु
ऩये भा मसको तनवायण गनयका रागग उऩचायात्भक कामय गरयनुऩनेछ।
5.3.14 जाततका आधायभा हुने उस्त्ऩडनको योकथाभ
(1) सफै जातीम सभह
ू का कभयचायी तथा काभदायहरूभा जातीम आधायभा हुने
उस्त्ऩडनफाट भि
ु रुऩभा यहने अगधकाय यहन्छ। योजगायदातारे सफै
कभयचायीहरूको जातीम ऩहहचानको सम्भान गरयने क्रकलसभको कामयस्थलरम
वातावयण तमाय हुनऩने कुयाको तनस्ित गनऩ
ुय दय छ।
(2) जाततगत उस्त्ऩडनफाये कुनै उजयु ीको अनुऩस्स्थततरे भात्र जाततगत
उस्त्ऩडन नै नबएको बन्ने फुखझॉदैन। उजयु ीफाये केहह ऩतन गरयनेछैन वा
मसराई तच्
ु छ ठहयाइनेछ वा उजयु ीकतायराई हाॉसोको ऩात्र फनाइनेछ वा
उनीहरूभागथ प्रततशोधको डय हुनेछ बन्ने धायणारे गदाय
ऩतन ऩीक्तडतहरूरे
उजयु ी गदै नन ्।
(3) महाॉ उल्रेखित योकथाभभर
ु क तथा प्रक्रिमागत उऩामहरू रागु गनायरे
कामयस्थरको वातावयण अनुकुर फनाउन सहज गनऩ
ुय दय छ।
(4) नीतत तथा उजयु ी प्रक्रिमाहरू दव
ु ैराई कभयचायी प्रतततनगधहरूलसत ऩयाभशय
तथा सहभततद्वाया रागु गरयनऩ
कभयचायी तथा काभदायहरूको
ु नेछ।
भमायदाको कदय हुने एउटा कामय वातावयण तनभायण तथा कामभ गने
यणनीततहरू सॊमुि रुऩभा सहभत बएका अवस्थाभा फढी प्रबावकायी
हुनसक्छन ्।
(5) मस्तो वातावयण तनभायण गने तथा जाततम उस्त्ऩडनको घट्ना हुनेछैन
बनेय तनस्ित गने कभयचायी तथा काभदायहरूको
ऩतन कतयव्म तथा
स्जम्भेवायी हुनेछ बनेय योजगायदाताहरूरे स्ऩष्ट ऩानऩ
ुय नेछ।
(6) जाततगत आधायभा गरयने उस्त्ऩडनराई सहन गरयने छै न बनेय सभान
अवसय नीततभा योजगायदाताहरूरे सऩष्टसाथ उल्रेि गनऩ
ुय नेछ।
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(7) सभान अवसय नीततभा दव्ु मयवहाय तथा अऩभानहरूयहहत तथा सयु क्षऺत
प्रकायको कामय वातावयण हुनुऩने बनेय स्ऩष्टसाथ उल्रेि गरयएको हुनुऩछय ।
कभयचायी तथा काभदायहरूरे एकाअकायराई नम्रता तथा आदयका साथ
व्मवहाय गनऩ
ुय दय छ।
(8) जाततगत आधायभा हुने उस्त्ऩडन अवैधातनक67 तथा अस्वीकामय बएको
बनेय ऩतन स्ऩष्टसाथ उल्रेि गरयएको हुनुऩछय तथा जातीम आधायभा
बएको उस्त्ऩडन भान्न सक्रकने व्मवहायका प्रकाय हरूफाये फुझाइएको
हुनऩ
ु नेछ, जस्तै:
(a) जातीम रुऩभा होच्माउने वचन अथवा अऩभानहरू; जस्तै, कुनै ववशेष
जातीम सभह
ू का भातनसहरूराई ियाफ मा अलशष्ट राग्न सक्ने प्रकायरे
नाभ फोराउने कामय नगनह
ुय ोस ्;
(b) कुनै ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरूराई ियाफ राग्न सक्ने लबत्ते
रेिन, गचत्र, मा नाया मा अन्म वस्तह
ु रूको प्रदशयन;
(c) जाततवादी चूटक्रकरा, खिसी, ठट्टा गनुय अथवा घोचऩेच गन;ुय जस्तै केहह
ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरूका फोरी अथवा फातनफाये हाॉस्न;ु
(d) केहह ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरू बएका कायणरे उनीहरूलसत
कुयाकानी गदाय ततयस्कायऩूणय अथवा ियाफ राग्नेरवजको प्रमोग गन;ुय
(e) जातका कायणरे भातनसहरूराई फहहष्काय गनु;य
(f) जातीम आधायभा भातनस हरूभागथ अत्मागधक कामयबाय मा
अव्मावहारयक कामयसम्ऩादन रऺ थोप्न;ु
(g) ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरूराई भात्र अनावश्मक रुऩभा कचकच
गरययहन;ु
(9) कभयचायी तथा काभदायहरूराई गोऩनीमताको ऩारना गरयने कुयाभा
तनस्ित गयाउॉ दै आन्तरयक उजयु ी प्रक्रिमाफाये जानकायी गयाउनऩ
ु नेछ।
(10) उजयु ीफाये काभ गनय , सच
ू ना तथा सझ
ु ाव प्रदान गनय स्जम्भेवाय
अगधकृतहरूको सम्ऩकय वववयण हदइनुऩनेछ
, तथा उस्त्ऩडकभागथ
अनश
ासनात्भक
कायफाही
गनय
स
क्ने
तथा
उज
य
ीकताय
रEOC
े
भा उजयु ी दताय
ु
ु
गनयसक्ने अथवा स्जल्रा अदारतभा कानूनी प्रक्रिमा चराउनसक्ने फाये
एउटा हटप्ऩणी हुनुऩनेछ।
(11) सफै नमाॉ तनमक्तु ि तथा कभयचायीहरूभाझ भागथका कुयाहरू थाहा गयाइनु
ऩनेछ;
(12) गन
ु ासो तथा उजयु ीहरूभागथ उगचत रुऩभा कायफाही गरयनेछ बनेय तनस्ित
67

सॊहहताको अनच्
ु छे द ६.३.२ तथा ६.३.३ हे नह
ुय ोस ्
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गनह
ुय ोस ्; मसो गदाय, औऩचारयक रुऩभा तनधायरयत आन्तरयकउजयु ी कायफाही
प्रक्रिमाअनस
औऩचारयक उजयु ी भागथ कायफाहीका
ु ाय उस्त्ऩडन ववरुद्ध
ववकल्ऩका रुऩभा योजगायदाताहरूरे उजयु ीको सभाधानका रागग एउटा
अनौऩचारयक भागयको प्रस्तावनाफाये ववचाय गनऩ
ुय दय छ;
(13) गन
ु ासो मा उजयु ी लरएय अगाडी आउॉ दा कसै राई ऩतन ऩीक्तडत फनाउने
क्रिमा68 अथवा दस्ण्डत गरयनेछेन बनेय तनस्ित गनह
ुय ोस ्।
(14) वाॊछनीम रुऩभा ववशेष तरीभप्राप्त , एकजना सभन्वमकतायराई दव
ु ै
औऩचारयक तथा अनौऩचारयक उजयु ी प्रक्रिमाहरूका स्थाऩना तथा
कामायन्वमनका रागग िटाउनुऩनेछ।
(15) जाततगत उस्त्ऩडन ववरुद्ध एउटा सपर कामयिभका रागग नीतत
प्रबावकायी तथा तनमलभत सॊवधयनको जरुयत ऩदय छ जसरे्

को

(a) केहह अवप्रम व्मवहाय गैयकानतू न हुनेछ बनेय मसरे चेतावनी हदन्छ;
(b) मस्ता व्मवहायहरू ववरुद्ध व्मवस्थाऩनरे कायफाही गनेछ बनेय स्ऩष्ट
उल्रेि गछय ;
(c) जाततम उस्त्ऩडनको साभना गये भा के गनऩ
ुय नेछ तथा उनीहरूको
उजयु ीभागथ प्रबावकायी तथा उगचत ढॊ गभा कायफाही गरयनेछ बनेय
सॊस्थाका सफैजना भातनसहरूराई थाहा हदने प्रावधान तनस्ित गछय ;
तथा
(d) जाततम उस्त्ऩडनको कायणरे उनीहरूराई छुट्माइने अथवा उजयु ी
गये भा ऩीक्तडत फनाइने कामय हुनेछैन बनेय कभयचायीहरूराई मसरे
आश्वासन हदन्छ।
(16) नीततको प्रवद्धयन गनयराई सच
ू नाहरू तनम्नअनस
ु ाय उऩरब्ध गयाउन
सक्रकनेछ्
(a) कभयचायी वैठकभा कुया गये य;
(b) नीततगत वमानहरूको ववतयण तथा ऩन
ू प्रसायण गये य;
(c) सच
ू नाहरू टाॉसेय; तथा
(d) तारीभ तथा रयफ्रेशय (ऩयु ानो तालरभ ताजागने ऩन
ू ् तालरभ)कऺाहरू
सॊचारन गये य।
(17) उजयु ीफाये काभ गने सभन्वमकताय वा अन्म कुनैऩतन कभयचायीरे जाततम
उस्त्ऩडनफाये भद्द
ु ाहरूभागथ सम्फेदनशीर प्रकायरे काभ गनय ऩमायप्त तारीभ
ऩाउनऩ
ने
छ
,
जस्तै
्
ु
(a) जाततम उस्त्ऩडन के हो् ऩरयबाषा तथा उदाहयणहरू ; उस्त्ऩडनका
स्स्थततहरूभा है लसमत/साभथ्मयको बलू भका; कुनै कुनै व्मक्तिहरूरे क्रकन
उस्त्ऩडन गछय न बन्ने कायणहरू; उस्त्ऩडनका अवस्थाहरूको ऩहहचान,
जस्तै ितयाभा ऩनयसक्ने काभदायहरू को हुन;
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(b) जाततम उस्त्ऩडनको योकथाभ्प्रचायप्रसायको बलू भका, प्रचायप्रसाय तथा
उऩरब्ध स्रोतहरूको प्रबावकायीढॊ गभा कसयी प्रमोगगने थाहा ऩाउन;ु
कामयस्थरको अनौऩचारयक अनुगभन ; उस्त्ऩडनका रऺणहरूको
ऩहहचान; तथा जाततम
उस्त्ऩडनको सम्बाववत घट्नाहरूफाये
कभयचायीहरूराई चेतावनी हदने; तथा
(c) जाततम उस्त्ऩडनको साभना गने् सोधऩुछभागथ प्रततक्रिमा हदने य
गोऩनीमता तथा ववश्वसनीमताकामभ गने; ऩुवायग्रह नयािी कुया सन्
ु ने
सीऩ; उस्त्ऩडनको साभना गनय औऩचारयक उजयु ी गनेफाहे क अन्म
वैकस्ल्ऩक उऩामहरूफाये जनाउने; सहमोगका रागग जानसक्रकने अथवा
उजयु ी गनय सक्रकने फाह्य तनकामहरू जस्तै, EOC फाये ऻान।
(18) औऩचारयक वा अनौऩचारयक जन
को प्रमोग गये ऩतन,
ु सक
ु ै उजयु ी प्रक्रिमा
उि प्रक्रिमाहरू प्रबावकायी रुऩभा काभ गदै छ बनेय सतु नस्ित गनय
,
जाततम उस्त्ऩडनको उजयु ीहरू तथा तमतनहरूको सभाधानको सभीऺा
तथा अनुगभन गनुय योजगायदाताहरूका रागग भहत्वऩूणय कदभ हुनेछ।
5.3.15 गन
ु ासो प्रक्रिमाहरू
योजगायदाताहरूरे तनम्न अनुसाय गनय सझ
ु ाव गरयन्छ्
(1) RDO अन्तगयत असर तनमतका आधायभा कायफाही गये का कभयचायीहरूरे
अन्म कभयचायीबन्दा कभ अनुकूर व्मवहाय प्राप्त गने छै नन बनेय तनस्ित
गनह
ुय ोस ्, जस्तै, तारीभ मा फढुवाका सभमभाववचाय नगने, अनुशासनात्भक
कायफाही गरयने मा फिायस्त गरयने आहद;
(2) सॊस्थालबत्र जातीम आधाय अथवा ऩीक्तडत फनाउने क्रिमा 69 का आधायभा
गरयने बेदबाव य उस्त्ऩडनफाये उजयु ीउऩय कायफाही गनयका रागग आन्तरयक
उजयु ी कायफाही प्रक्रिमा अथवा एकजना अगधकायी तनधाययण गनह
ुय ोस ्। मो
प्रक्रिमाको जानकायी सफै कभयचायीहरूभा हदइनऩ
ु नेछ तथा सभम सभमभा
ऩुनयावरोकन गरयनुऩनेछ;
(3) उऩमि
ु बएअनस
ु ाय EOC अथवा अदारतभा तनवेदन हदने व्मक्तिगत
अगधकायभागथ कुनै हस्तऺेऩ नगरयकन आन्तरयक उजयु ी प्रक्रिमाको प्रमोग
गनय कभयचायीहरूराई सल्राह हदनुहोस ्;
(4) जातीम अथवा ऩीक्तडत फनाउने क्रिमाका आधायभा हुने सफै बेदबाव तथा
उस्त्ऩडनका उजयु ीहरूभागथ गस्म्बयता य प्रबावकारयता साथ तुयन्तैकायफाही
गनह
ुय ोस ्। तमतनहरूराई अतत सम्फेदनशीर व्मक्तिरे तमाय गये को बन्ने
ठान्नु हुनेछैन। गोऩनीमताको ऩारना गनऩ
ै य प्रततऩऺका
ुय ने तथा दव
ु ऩऺ
अगधकायहरूको कदय गनऩ
यु नेछ;
(5) अनुशासनात्भक कायफाहीराई जाततलसत नजोक्तड
चराउनुहोस ्;
(6) गन
ु ासो तथा
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भहहनासम्भ याख्नुहोस70
् ।
5.3.16 फिायस्त, अततरयिता तथा कभयचायीहरूभागथ प्रततकूर व्मवहाय
योजगायदाताहरूरे तरका अनुसाय गनय सझ
ु ाव गरयन्छ्
(1) जाततका आधायभा वा असाॊदलबयक जाततसम्फन्धी ववषमहरू जस्तै बाषा,
ऩहहयन वा ऩोशाकका आधायभा कभयचायी तथा काभदायहरूराई फिायस्त ,गने
अततरयिता गने अथवा प्रततकूर व्मवहाय गने कामयहुनेछैन बनेय तनस्ित
गनह
ुय ोस ्;
(2) कुनै जातीम सभह
ू का कभयचायीहरूरे गये को कामय वा व्मवहाय जन
ु अकाय
जातीम सभह
ू का कभयचायीका हकभा बने अनदे िा गने अथवा स्वीकाय
गरयन्छ बने त्मसभागथअनश
ु ासनात्भक कायफाही तथा फिायस्त गरयने छै न
बन्ने सतु नस्ित गनह
ुय ोस ्;
(3) जातीम आधायभा कुनै बेदबाव बएको छै न बनेय तनस्ित गनयका रागग तथा
कुनैऩतन जातीम सभह
ू भागथ ऩनयसक्ने प्रततकूर असयराई हटाउनका रागग
कुनैऩतन जातीम सभह
अततरयिता
ू का कभयचायीभागथ प्रबाव ऩाने
प्रक्रिमाहरूको ऩुनयावरोकन गनह
ुय ोस ्;
(4) स्वेच्छाको अततरयिता सवु वधाहरूभागथ ऩहुॉचका शतयहरू सभान रुऩभा एकै
प्रकायको मा उस्तै ऩरयस्स्थततका सफै जातीम सभह
ू का कभयचायी हरूभा
उऩरब्ध हुन्छ बनेय तनस्ित गनह
ुय ोस ्।
(5) ऩदफाट घटुवा गये को सभमभा मा अल्ऩ कारीन सेवगये
ा का सभमभा (जस्तै,
योजगायदाताको व्मवसामको प्रकृतत मा ऩरयभाणभा हे यपेय बएका कायण)
मस्ता व्मवस्थारे जातीम आधायभा बेदबाव गनेछनै बनेय तनस्ित गनह
; ्
ुय ोस
(6) िाये ज तथा अततरयिताका ववषमहरूका ये कडयहरू कभसेकभ
भहहनासम्भ याख्नुहोस71
् ;
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(7) कुनैऩतन जातीम सभह
ू का कभयचायीहरूभागथ डय दे िाउने , प्रताक्तडत गने ,
अथवा प्रततकूर स्स्थततभा ऩाने िारका कामय हरूको योकथाभका रागग
व्मवहाय अथवा आचयणको भाऩदण्ड हरूको ऩारना बएको तनस्ित
72
गनह
ुय ोस ् ।
5.3.17 अनग
ु भन
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(1) सभान अवसय नीतत तथा असर योजगायका प्रक्रिमा तथा अभ्मासहरूको
कामायन्वमनको तनमलभत रुऩभा अनग
मथोगचत
ु भन तथा ऩन
ु यावरोकन गनय
सम्बव कदभहरू चाल्नका रागग योजगायदाताहरूराई प्रोत्साहन गरयन्छ।
अनग
ु भनको उद्देश्म बने , उदाहयणका रुऩभा , तरका ववषम हरूलसत
सम्फस्न्धत स्स्थततहरूको सहह सभझ प्राप्त गनुय हो्
(a) जातीम आधायभा श्रभशक्तिको सॊमोजन , जनसॊख्मा आॊकडा जस्ता
भल्
ु माॊकनलसत तुरनाका रागग;
(b) काभको क्रकलसभ तथा दजाय अथवा कामयथरोका आधायभा गरयने
सॊस्थालबत्रका ववलबन्न जातीम सभह
ू हरूका भातनसहरूका ववबाजन;
(c) ववलबन्न जातीम सभह
ू हरूका भातनसहरूका ववृ त्त ववकास (तरव सवु वधा,
सेवा साभातप्त अथवा अन्म अनश
ु ासनात्भक कायफाही रगामत) को
स्वरुऩ।
(2) मस्ता जानकायीहरूरे कुनै ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरूका फाये भा
तनम्न तथ्म दे िाउने छ्
(a) तनमुक्ति अथवा फढुवाका रागग आवेदन गदै ननअथवा
अऩेक्षऺत बन्दा
्
थोयै रे भात्र आवेदन गछय न ्;
(b) तनमुक्ति फढुवा अथवा तारीभ अतन ववकासका रागग छनौटभा ऩदै नन ्
अथवा उनीहरूका आवेदनको दयबन्दा तनकै कभ अनुऩातभा तनमुक्ति
अथवा छनौट गरयएका छन ्; तथा
(c) केहह ववशेष प्रकायका जागगय, शािा अथवा ववबागभा एकबत्रत बएका
छन ्।
(3) सयर सॊयचना बएका सॊस्था
हरूभा व्मक्तिगत ऻानद्वाया स्स्थततको भल्
ु माॊकन
गनय स क्रकनेछ। ठुरा सॊयचना बएका सॊस्था हरूभा सच
ू नाहरू सॊकरन,
ववश्लेषण तथा भल्
ु माॊकनका औऩचारयक तरयकारे अनुगभन गरयनुऩदय छ ,
जस्तै, सवेऺण, ऩयाभशय अतन सझ
ु ावका भाध्मभफाट। मसराई सॊचारन
आवश्मकता अथवा स्रोतहरू उऩरब्धताका आधायभा ववलबन्न चयणभा गनय
सक्रकनेछ तथा कभयचायी अथवा उनीहरूका प्रतततनगध हरूलसत अगग्रभ
ऩयाभशयका साथ गनऩ
सच
ुय नेछ।
ू नाहरू सॊकरन गने उद्देश्म स्ऩष्टलसत
उल्रेि बएको हुनुऩदय छ। सॊकरन गरयएको मस्ता जानकायीहरूराई कडा
गोऩनीमताका साथ व्मवहाय गरयनऩ
ु ने तथा अन्म प्रमोजनभा प्रमोग गरयनु
हुनेछैन। सच
ू नाहरू सॊकरन तथा प्रमोग गये का फेरा, व्मक्तिगत आॊकडा
(गोऩनीमता) अध्मादे शको ऩारना गनऩ
ुय नेछ; मस सम्फन्धभा योजगायदाता
तथा अन्म ऩऺ हरूरे कुनै ववशेष व्मक्ति राई ऩहहचान नहुने क्रकलसभरे
सच
ू नाहरू सॊकरन तथा प्रमोग गने ववचाय गनय सक्नेछन ् ।
(4) अनुगभनद्वाया प्राप्त जानकायीहरूरे तनम्न अनुसाय छ/छै न बनेय दे िाउन
भद्दत गनेछ्
(a) कुनैऩतन जातीम सभह
ू का कभयचायी तथा काभदाय हरू (जागगयका
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ू का बन्दा कभ अनुकूर तरयकाभा
व्मवहाय गरयएको;
(b) नीतत, तनमभ तथा व्मवहायरेकुनैऩतन जातीम सभह
ू हरूभागथ प्रततकूर
असय ऩाये को।
(5) महद अनु गभन तथ्माॊकरे जातीम सभह
ू हरूवीच तनकै भात्राभा पयक
दे िाएभा, जाततको कायण फाधा बएको हो क्रक होइन बनेय योजगायदातारे
मसका कायण िोज्नुऩनेछ।
कुनैऩतन जातीम सभह
ू हरूभागथ प्रततकूर
असय ऩाये को छ क्रक छै न बनेय उनीहरूरे सान्दलबयक नीतत तनमभ तथा
अभ्मासहरूको जाॉच तथा ऩुनयावरोकन गनऩ
,
ुय नेछ; तथा महद मसो हो बने
मस्ता असयहरूराई न्मुतनकयण गने कदभहरू चाल्नुऩदय छ।
(6) श्रभदरभा कुनैऩतन जातीम सभह
ू हरूको प्रतततनगधत्व अऩेक्षऺत बन्दा कभ
हुन सक्ने कुनैऩतन अवस्था
हरूको सभाधान गनय सकायात्भक कदभ चाल्नका
रागग ऩतन योजगायदाताहरूराई प्रोत्साहन गरयन्छ (सॊहहताको अनुच्छे द
५.३.१८ हे नह
ुय ोस ्)।
5.3.18 सकायात्भक कामय
(1) ववगतभा बएको बेदबाव मा अन्म वेपाइदाहरूका कायणरे ववशेष जातीम
सभह
ू का भातनस हरूराई आफ्ना ऺभताको ऩयू ा पाइदा उठाउन चाहहने
मोग्मता मा अनुबव प्राप्त गने अवसयफाट फस्न्चत गयाइएको हुन सक्नेछ।
(2) त्मसकायण, RDO को िण्ड ४९ रे योजगायदाता तथा सम्फस्न्धत ऩऺहरूराई
कुनै ववशेष जातीम सभह
ू (मा सभह
ू हरू)का भातनस हरूराई उनीहरूको
योजगायभा सभान अवसय हदनको रागग
साभान, आफ्ना सेवाका सम्फन्धभा
उनीहरूका ववशेष आवश्मकताहरू ऩूया गने सवु वधा, सेवा, अवसय, अनुदान,
राब तथा कामयिभप्रतत ऩहुॉच उऩरब्ध गयाउने अनुभतत हदन्छ।
(3) हॊ गकॊगभा ववगतका १२ भहहनाभा साभान्मत मा (अथवा कुनै ववशेष
स्थाऩनाको कुनै योजगायदाताका रागग) उि सभह
ू (मा सभह
ू हरू)फाट कसैरे
ऩतन उि काभ गये को छै नन ् अथवा उि काभ गदै गये का सोहह जातीम
सभह
हहसाफभा कभ बएको सभमभा
ू का भातनसहरूको सॊख्मा तरनात्भक
ु
RDO िण्ड ५१ तथा ५२ रे योजगायदाता तथा सम्फस्न्धत ऩऺहरूराई कुनै
ववशेष जातीम सभह
ू (मा सभह
ू हरू)का भातनसहरूराई कुनै ववशेष काभका
रागग तारीभ प्रदान गनय अनुभतत हदन्छ।
(4) RDO को िण्ड ४९, ५१ तथा ५२ अनुसाय अऩनाइएको उऩामहरूराई
सकायात्भक कामय बतनन्छ। सकायात्भक कामयका उदाहायणहरूभा योजगाय,
सरुवा मा फढुवा, बाषाका कऺाहरू, ऩथ प्रदशयन मोजना, तथा व्मवस्थाऩन
सीऩ तारीभ मा अन्म तारीभ कऺाहरूका रागग आवेदन हदने प्रोत्साहन
ऩदय छन ्।
(5) RDO अन्तगयतका सकायात्भक कामय बन्नारे तारीभ मा प्रोत्साहन प्रदान
73
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गनुय भात्र हो, कुनै ववशेष जातीम सभह
ू का व्मक्तिहरूराई उनीहरूका जाततका
आधायभा योजगाय उऩरब्ध गयाउने होइन74।
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6 RDO अन्तगयत अवैधातनक कामयहरू
6.1 RDO अन्तगयत बेदबावका प्रकायहरू
RDO रे ववलबन्न प्रकायका बेदबावहरूको व्माख्मा गये को छ।

तमतनहरू हुन्

6.1.1 जातीम बेदबाव
RDO अन्तगयत तरका स्स्थततहरूभा जातीम बेदबाव बएको हुनेछ75:(1) प्रत्मऺ बेदबाव
व्मक्ति B य व्मक्ति C उस्तै अथवा बौततक रुऩभा एकै िारे अवस्थाभा
बएको स्स्थततभा, अकाय व्मक्ति A रे व्मक्ति B को जाततका आधायभा व्मक्ति
B (एउटा जातीम सभह
ू को) प्रतत व्मक्ति C (एउटा लबन्दै जातीम सभह
ू को)
का तुरनाभा कभ अनुकूर व्मवहाय गये भा प्रत्मऺ बेदबाव बएको हुनेछ76 ।

उदाहयण ७-:
स्ऩष्ट क्मान्टोतनज फोल्ने तथा चीतनमा नाभ यािेका ऩाक्रकस्तानी भूरका
एकजना भातनसरे टे रीपोनद्वाया एउटा सेल्स व्मक्तिको जागगयका रागग
आवेदन गदय छन य अन्तवायतायभा फो राईन्छन ्। तय उसको रुऩरे उ
ऩाक्रकस्तानी भूरको बएको झल्काउने हुनारे उ अन्तवायतायका रागग गएका
फेरा उलसत झुठो फोरेय कसै राई ऩहहरानै तनमुि हदइसकेको बनेय
अन्तवायताय अस्वीकाय गरयन्छ। मो जाततका आधायभा गरयएको कभ
अनुकूर व्मवहाय हुनेछ महद अन्म भूरका अकाय
आवेदकराई ऩतन
अस्वीकाय गरयएको नबएसम्भ।
उदाहयण ८-:
चीतनमा भूरका एकजना म्मानेजयराई जाततका आधायभा कभ अनुकूर
व्मवहाय गरयएको हुनेछ(प्रत्मऺ बेदबाव गरयएको) महद उनीहरूका भूरको
पयकका कायणरे अॊग्रेजी भूरका अकाय म्मानेजय राई चीतनमा भूरका
म्मानेजय बन्दा फढी तरव हदइएको बएभा। मो तनक्मौर उनीहरू दव
ु ैनै
उस्तै अथवा बौततक रुऩभा एकै िारेजगायका
यो
अवस्थाभा बएको(जस्तै
उनीहरू दव
ु ैरे एकै िारे काभ गने तथा उस्तै अनुबवहरू बएका तथा
उनीहरू दव
ु ैका कामय सम्ऩादन ऩतन याम्रो बएको) स्स्थततभा हुनेछ।
तरका कुयाहरूको ध्मान याख्नऩ
ु नेछ्
(a) RDO को िण्ड ९ अनुसाय महद कुनै एउटा कामय एकबन्दा
फढी कायणरे
गरयएको तथा मी भध्मे एउटा कायण व्मक्तिको जातत बएभा (प्रवर
अथवा भहत्वऩण
ू य कायण बए मा नबएऩतन ), मसराई व्मक्तिको
जाततका कायणभा गरयएको बनेय भातनन्छ;
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(b) RDO को िण्ड ४(३) अनुसाय कुनै व्मक्तिराई जाततका आधायभा अन्म
व्मक्तिहरूफाट अरग गनुय प्रत्मऺ बेदबाव हुनेछ; जस्तै, गैय चीतनमा
भर
ू का कभयचायीहरूराई आफ्नो बोजन चीतनमा भर
ू का कभयचायीहरूका
बन्दा लबन्दै स्टाप क्मास्न्टनको छुट्टै बागभा िान रगाइमो बने अरग
गने कामय बएको हुनेछ;
(c) कुनै बाषाभा दऺता, व्मक्तिको उच्चायण सभेत, उसको जाततलसत
सम्फस्न्धत हुनसक्छ 77 , तथा कभयचायी तथा काभदायहरूराई
उनीहरूका बाषा तथा उच्चायणका कयणरे कभ अनुकूर व्मवहाय
गरयने छै न बनेय योजगायदातारे तनस्ित गनऩ
ुय नेछ।
(2) अप्रत्मऺ बेदबाव
कुनै व्मक्तिरे सफैजातीम सभह
ू का व्मक्तिहरूभा गैय-बेदबावभर
ू क दे िाऩने
प्रकायको आवश्मकता अथवा शतय हरू रागु गये का फेरा ऩयोऺ बेदबाव
बएको हुनेछ78, तय:(a) कुनै ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरूफाट उि जातीम सभह
ू दे खि
फाहहयका भातनस हरूफाट बन्दा तनकै सानो अनुऩातरे भात्र उि
आवश्मकता अथवा शतयहरू ऩूया गनय सक्नेछन ्;
(b) आवश्मकता अथवा शतय हरू रागु गने व्मक्तिरे उि आवश्मकता
अथवा शतयहरू गैय जातीम आधायभा मथोगचत ठहयाउन सक्दै नन ्;
(c) मसराई ऩूया गनय नसक्ने हुनारेमो आवश्मकता अथवा शतयहरू उि
ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसको हहत ववऩरयत हुन जानेछ।

उदाहयण ९:
कुनै िाद्य प्माकेस्जॊग कायिानाभास्वास्थ्म तथा सुयऺाका कायणरे
दाह्री ऩाल्नभा गरयनेएकनासको प्रततफन्ध एउटा आवश्मकता अथवा
शतयहरू हो जसरे ऩयोऺ रुऩभा अन्मजातीम सभूहका तुरनाभा लसि
(जसरे आफ्नो ऩयम्ऩयाअनुसाय नै दाह्री याख्नुऩने हुन्छ) जस्ता कुनै
जातीम सभूहभागथ बेदबाव गदय छ। महद जानकायीका आधायभा मो
एकनासको प्रततफन्ध मथोगचत (जस्तै, पेस भास्कको सन्तोषजनक
प्रमोगरे ऩतन स्वास्थ्म तथा सुयऺाका भाऩदण्ड ऩूया गनय सक्रकने )गथमो
बनेय ठहयाउन नसकेभा79।
तरका कुयाहरूको ध्मान याख्नऩ
ु नेछ्
(i)
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अन्तगयत आवश्मकता अथवा शतयहरूको अथयलबत्र ऩदै नन80
् ।
(ii) महद कुनै व्मक्तिरे आफ्नो जातीम सभह
ू को साॊस्कृततक अवस्था तथा
ऩयम्ऩयाअनुसाय कुनै आवश्मकता अथवा शतयहरू एकरुऩताका साथ
ऩूया गनय नसक्ने बएभा81।
(iii) RDO को िण्ड ४(२) अनुसाय कुनै आवश्मकता अथवा शतय
हरूरे कुनै
वैधातनक उद्देश्म ऩूया गने तथा उद्देश्मप्रतत मुक्तिसॊगत
तथा
सभानुऩाततक सम्फन्ध स्थावऩत गदय छ बने मथो गचत ठहयाउन
सक्रकनेछ ।
(iv) काभ गने सभम तथा व्मक्तिको रुऩलसत सम्फस्न्धत आवश्मकता
अथवा शतयहरूरे ऩयोऺ बेदबावको दावी उत्ऩन्न गयाउन सक्नेछ
बनेय नजीयरे जनाउॉ छ । कुनै आवश्मकता अथवा शतय हरूराई
मथोगचत ठहयाउन सक्रकने हो होइन बनेय तनणयम गनय कुनै ववशेष
जातीम सभह
ू का व्मक्तिराई याख्नभा कुनैऩतन ठुरै भात्राभा हुने िचयभा
वद्द
ृ ी, कामयऺभताभा कभी , अथवा गस्म्बय सयु ऺा सभस्माहरू को
तर
ु नाभा कुनैऩतन बेदबावभर
ू क असयहरूफाये ववचाय गये य हये क
82
भद्द
ु ाराई मसको आफ्नै हहसाफरे हे नऩ
ुय दय छ। ।
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उदाहयण १० :
भागथको व्माख्मा९ भा हदइएको िाद्य कायिानाभा बएको
एकनासको
प्रततफन्ध मथोगचत हुनेछ महद जानकायीका आधायभा पेस भास्करे
स्वास्थ्म तथा सुयऺाफाये भाऩदण्ड ऩुया गनय सक्दै न बनेय दे खिन
आएभा83।
उदाहयण ११ :
शतनवायका हदनहरूभा ऩतन काभ गनुऩ
य ने हुनारेमहूदी कभयचायीहरू
(जसरे साफाथ ऩारना गनुय ऩये कारे शतनवायका हदन
हरूभा काभ गनय
सक्दै न) नयाख्ने बनेय तनणयम गने एकजना
योजगायदातारे मो
आवश्मकताराई मथोगचत बनेय दे िाउन सक्दछ महद जानकायीका
आधायभा उनीहरूराई काभभा याख्नारे सुयऺा ितया फढ्न जाने
, तनकै
ऩरयभाणभा िचयभा वद्द
ी
ह
ने
तथा
कामय
ऺ
भताभा
कभी
हुने
ृ
ु
84
दे खिएभा ।
उदाहयण १२ :
भयम्भत कायिानाभा टाउकोको सुयऺात्भक आवयण रगाउनुऩने
आवश्मकता लसिहरूप्रतत (जसरे उनीहरूका ऩयम्ऩयाअनुसाय पेटा
राउनुऩदय छ) ऩयोऺ रुऩभा बेदबावभुरक बएताऩतन, चोटऩटक राग्ने
ितया तथा
योजगायदाताप्रततको सम्बाववत दातमत्व तथा
एकजनाराई छुट हदएको स्स्थततभा मसराई रागु गनय धेयै भुस्श्कर
ऩने बएका आधायभा मथोगचत ठहयाउन सक्रकनेछ85।
(v) शैक्षऺक अथवा बावषक भाऩदण्ड लसत सम्फस्न्धत आवश्मकता
अथवा शतयहरूरे ऩयोऺ बेदबावको दावी उत्ऩन्न गयाउन सक्नेछ
बनेय सन्दबय नजीयरे जनाउॉ छ । योजगायदातारे सान्दलबयक बएको
तथा काभ गनय आवश्मक ऩने बन्दा फढी केहह भाॊग नगरयएको
प्रभाणद्वाया कुनैऩतन मस्ता आवश्मकता तथा शतय हरूराई उगचत
ठहयाउन सक्नऩ
ु दय छ। प्रत्मेक भद्द
ु ा मसको आफ्नै तथ्महरूभा बय ऩछय
य तरको िभसॊख्मा १३ को व्माख्मा सॊदबयका रागग भात्र हो।

उदाहयण १३-:
वेरामतको एउटा सयकायी ववबागभा क्ररयकर अगधकायी मा
क्ररयकर सहामकको जागगयका रागग सपर आवेदक
हरूरे
व्मक्तिगत रुऩभा अथवा टे लरपोनद्वाया भातनसहरूको सोधऩुछभागथ
कायफाही गनुऩ
य ने हुन्छ। अॊग्रेजी फुझ्ने तथा फोल्ने ऺभता एउटा
भुख्म आवश्मकता गथमो तथा उभेदवायरे अॊग्रेजी बाषाको “O”
स्तय मा सोहह स्तय प्राप्त गये को हुनैऩनेछ बन्ने आवश्मकता सभग्रभा
उगचत गथमो तथा एकऩऺीम गथएन86। मस्ता आवश्मकताहरूराई
जाततलसत असम्फस्न्ध त आधायभा मथोगचत ठहयाइन्छ क्रकनबने
मसरे मथोगचत तथा काभका रागग आवश्मक अॊग्रेजीभा वातगचत
83
84
85
86

प्मानेसाय v द नेस्रे कम्ऩनी लरलभटे ड [१९८०] IRLR ६०

ओसफनय v इन्को लरलभटे ड (१९८५) १५ DLR (4th) ७२३

लसॊघ v बिहटश ये र इस्न्जतनमरयॊग लरलभटे ड [१९८६] ICR २२

याबर v क्तडऩाटय भन्ट अप हे ल्थ एन्ड सोशर सेक्मरु यहट [१९८५] ICR ६८५
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गनुऩ
य ने उद्देश्मप्रतत मुक्तिसॊगत तथा सभानुऩाततक सम्फन्ध स्थावऩत
गदय छ।

6.1.2 तनकट आपन्तको जाततका आधायभा बेदबाव
जफ व्मक्ति A रे व्मक्ति B प्रतत व्मक्ति B को तनकट आपन्तको जाततरे गदाय
अन्महरूको तर
छ बने त्मो तनकट आपन्तको
ु नाभा कभ अनक
ु ू र व्मवहाय गदय
87
जाततको आधायभा बेदबाव हुन्छ ।
तनकट आपन्त बन्नारे एकजना
व्मक्तिको श्रीभान श्रीभतत, फुवा-आभा वा फच्चाहरू (आफ्नै, ऩारेका वा सौतेनी
सभेत), हजयु फुवा-आभा वा नाती-नाततना य सास-ु ससयु ा ठहरयन्छन88
् ।

उदाहयण १४ :
एकजना म्मानेजयराई तनदे शकभा ऩदोन्नततका रागग आवेदन गदाय उसको
चमन गरयन्दै न क्रकनबने कम्ऩनीका ववचायभा उसकी श्रीभतत इन्डोनेलशमन
भूरकी बएका कायणउ य उसकी श्रीभततकम्ऩनीका साभास्जक कामयिभहरूभा
उऩस्स्थततका रागग मोग्म छै नन तथा श्रीभतत इन्डोनेलशमन भूरकी नबएका
अकाय म्मानेजयको चमन गरयन्छ बने उभागथ तनकट आपन्तका जाततका
आधायभा बेदबाव बएको छ।
6.1.3 ऩीक्तडत फनाउने क्रिमाद्वाया बेदबाव
जफ व्मक्ति A रे व्मक्ति B प्रतत व्मक्ति B अथवा एकजना तेस्रो व्मक्तिरे
तनम्नअनस
ु ायका कामयहरू गये को मा गनय चाहे कोअथवा गये को मा गनय चाहे को
बन्ने शॊका गरयएका कायणभा अन्महरूको तुरनाभा कभ अनुकूर व्मवहाय
गदय छ बने त्मो ऩीक्तडत फनाउने क्रिमा गरयएको आधायभा बेदबाव हुन्छ89:(1) RDO अधीन कायफाहीराई ल्माउन;ु
(2) RDO अन्तगयत कायफाहीको सन्दबयभा सच
ू ना वा प्रभाण हदन;ु
(3) RDO अन्तगयत वा सन्दबयद्वाया केही ऩतन गन;ुय
(4) कसैरे RDO को ववऩयीत काभ गये को आयोऩ रगाउनु (आयोऩ झट
ु ा बएको
तथा असर ववश्वासभा नगरयएको स्स्थततभा फाहे क)।

उदाहयण १५ :
नेऩारी भूरको एक म्मानेजयरे महद चीतनमा भूरका अन्म म्मानेजयको
तुरनाभा आपुराई जातीम आधायभा कम्ती वावषयक फोनस हदईएको कायण
उजुयी गदय छ य मसो गये कोभा कम्ऩनीरे उसराई फिायस्त गदय छ बने ऩीक्तडत
फनाउने क्रिमा गने बेदबाव हुनसक्छ।
6.2 योजगायभा बेदबाव कहहरे अवैधातनक हुन्छ
6.2.1 योजगायदाताहरूरे सॊहहताकोको भागथका अनुच्छे द ६.१.१ – ६.१.३ भा वणयन
87
88
89

RDO िण्ड ५
RDO िण्ड २
RDO िण्ड ६
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गरयएअनुसाय जागगयका आवेदकहरूभागथ बेदबाव गनुय हुॉदैन90:(1) कसराई तनमुि गने तनणयम गदाय (जस्तै, योजगायदातारे कुनै जागगयका
आवेदकराई उसको नाभ, रुऩ, फोरीरे गदाय उ ऩाक्रकस्तानी भर
ू को बएको
थाहा बएको आधायभा अन्तवायताय लरन अस्स्वकाय गनुय हुॉदैन);
(2) योजगाय प्रदान गरयने शतय हरूभा (जस्तै, योजगायदातारे भर
ू को पयकका
कायणभा सोहह ऩदका रागगचीतनमा भर
ू का आवेदकहरूराई जाऩानी भर
ू का
आवेदकहरूबन्दा कभ शरु
ु वातत तरवको प्रस्ताव गनुय हुनेछैन);
(3) योजगाय हदन अस्वीकाय गनुय अथवा जातनफुखझ प्रस्ताव नगनुय (जस्तै,
योजगायदातारे कुनै जागगयका आवेदकराई उ बायतीम भर
ू को बएको
आधायभा योजगाय हदन अस्स्वकाय गनुय हुॉदैन);
6.2.2 योजगायदाताहरूरे सॊहहताको अनुच्छे द ६.१.१ – ६.१.३ भा वणयन गरयएअनुसाय
कभयचायी तथा काभदायहरूभागथ बेदबाव गनुय हुॉदैन91-:
(1) योजगायका शतयहरूभा (जस्तै, एकै िारे काभ य तरव बएको उस्तै जागगयका
रागग, योजगायदातारे जातीम आधायभा ने ऩारी भर
ू का कभयचायी राई
चीतनमा भर
ू का कभयचायीबन्दा राभो सभम काभ रगाउनु हुॉदैन);
(2) फढुवा, सरुवा मा तारीभप्रतत ऩहुॉचका अवसयहरूभा अथवा कुनैऩतन अन्म
सवु वधा, सेवा तथा सहुलरमतहरूप्रतत अथवा मी फस्तहरूप्रतत
ऩहुॉच उऩरब्ध
ु
गयाउनभा अस्स्वकाय गनुय वा जानीफुझी उऩरब्ध नग याउन(ु जस्तै, कुनै
योजगायदातारे भर
ू भा पयक ऩने आधायभा फढुवाका रागग अन्म भर
ू का
कभयचायीहरूबन्दा चीतनमा भर
का
कभय
च
ायीहरूराई
फढी
प्राथलभकता
हदनु
ू
हुॉदैन);
(3) कभयचायीराई फिायस्त गये य अथवाअन्म कुनै हहत ववऩयीत काभ गये(जस्तै
य ,
कभयचायीको सॊख्माभा कटौतत गदाय , योजगायदातारे जातत राई एउटा
आधायका रुऩभा प्रमोग गये य अततरयिता का रागग चीतनमा भर
ू का
कभयचायीहरूराई ऩहहरा छानेय अॊग्रेजी भर
राई अन्तभा छान्नु
ू का कभयचायी
हुॉदैन);
(4) भत्ृ मु अथवा अवकासलसत सम्फस्न्धत व्मवस्थाभा92;
(5) नजीय अनुसाय योजगायदाताद्वाया जातीम आधायभा बेदबाव बएका कायणरे
यास्जनाभा हदन फाध्म बए का एकजना कभयचायी राई योजगायदाताद्वाया
जातीम आधायभा फिायस्त गरयएको सयहनै भातननेछ93;
(6) नजीय अनुसाय योजगायदातारे आन्तरयक ऩुनयावेदन प्रक्रिमा अथवा
90
91
92
93

RDO अन्तगयत गनय सक्रकने कामयहरूका रागग RDO िण्ड १०(१); तथा सॊहहताको अनुच्छे द ६.७ हे नह
ुय ोस ्

RDO अन्तगयत गनय सक्रकने कामयहरूका रागग RDO िण्ड १०(२); तथा सॊहहताको अनुच्छे द ६.७ हे नह
ुय ोस ्
RDO िण्ड १०(४) तथा (५)

चाॊग तमॊग क्वानv वेथ (HK)लरलभटे ड [२००१] HKC १२९, गबयवतत बेदबावफाये भुद्दा जसको परस्वरुऩ यास्जनाभा

गनऩ
ुय ये को गथमो य जसको RDO को कामायन्वमनभा सान्दलबयक भहत्व छ।
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फिायस्तऩतछको सन्दबय ऩत्र (ये पये न्स रेटय) लसत सम्फस्न्धत सॊहहताको
अनच्
ु छे द ६.१.१ – ६.१.३ भा बतनएअनस
ु ाय बत
ू ऩव
ू य कभयचायी ववरुद्ध बेदबाव
94
ऩतन गनुय हुॉदैन
6.3 अवैधातनक जातीम उस्त्ऩडन
6.3.1 RDO रे तरका कामयहरूराई अवैधातनक ठहयाएको छ:
(1) योजगायदातारे कुनै जागग यका आवेदक अथवा कभयचायी राई जातीम
आधायभा उस्त्ऩडन गन95
ुय ;
(2) एकजना कभयचायीरे कुनै जागगयका आवेदक अथवा उसका योजगायदाताका
अकाय कभयचायीभागथ जातीम आधायभा उस्त्ऩडन गन96
ुय ;
(3) एकजना भख्
ु म व्मक्तिरे कुनै कयायका काभदायभागथ जातीम आधायभा
उस्त्ऩडन गन97
ुय ;
(4) एकजना कयायका काभदायरे कुनै अकाय कयायका काभदायराई जातीम
आधायभा उस्त्ऩडन गन98
ुय ;
(5) कुनै साझेदाय सॊस्थाको एकजना साझेदायरे कुनै अकाय साझेदाय अथवा
साझेदाय फन्न आवेदन हदएका व्मक्ति
राई जातीम आधायभा उस्त्ऩडन गन99
ुय ;
(6) एकजना भख्
ु म व्मक्तिरे कुनै कलभशन एजेण्टभागथ जातीम आधायभा
उस्त्ऩडन गन100
ुय ;
(7) एकजना कलभशन एजेण्टरे सहकभॉ कलभशन एजेण्टराई जातीम
आधायभा उस्त्ऩडन गन101
ुय ;
(8) एकजना कभयचायी अथवा जागगयका आवेदकरे आफ्ना योजगायदाताराई
जातीम आधायभा उस्त्ऩडन गन102
ुय ;
(9) व्मक्ति A रे व्मक्ति B राई जातीम आधायभा उस्त्ऩडन गदय छ महद व्मक्ति
A त्महाॉ फस्छ जहाॉ व्मक्तिB राई तेस्रो व्मक्तिद्वाया काभका रागग तनमि
ु
गरयएकोछ103, जस्तै, महद एकजना रजभा फास फस्नेरे घयभालरकद्वाया
94
95
96
97
98
99
100
101
102
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याह्यस-हाऩयय v रयल्माक्जन ग्रूऩ [२००३] IRLR ४८४
RDO िण्ड २४(१) तथा (२)
RDO िण्ड २४(३)
RDO िण्ड २४(४)
RDO िण्ड २४(५)

RDO िण्ड २४(६), (७) तथा (८)
RDO िण्ड २४(९)

RDO िण्ड २४(१०)
RDO िण्ड २४(११)
RDO िण्ड २४(१२)
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फास फसेको स्थानभा तनमुि गरयएको घये रु सहामक
भागथ उस्त्ऩडन गदय छ;
(10) व्मावसातमक तारीभ प्रदातारे तारीभ लरन चाहने अथवा लरॉ दै गये का
भातनसहरूराई जातीम आधायभा उस्त्ऩडन गदय छ104;
(11) योजगाय तनकाम अथवा उनीहरूका कभयचायीहरूरे उनीहरूका सेवा लरन
चाहने भातनसहरूराई जातीम आधायभा उस्त्ऩडन गदय छन105
् ;
6.3.2 RDO अन्तगयत तरका स्स्थततहरूभा जातीम आधायभा उस्त्ऩडन बएको हुनेछ:(1) ततयस्कायऩूणय व्मवहाय उस्त्ऩडन
व्मक्ति A रे व्मक्ति B को जाततको अथवा व्मक्ति B को तनकट आपन्तको
जाततको आधायभा व्मक्ति B प्रतत ततयस्कायऩण
ू य व्मवहायभा सॊरग्न हुन्छ
(जसभा लरखित मा भौखिक फमान
हरू ऩनय सक्छन) ् जन
ु कुनै साभान्म सोच
याख्ने व्मक्तिरे व्मक्तिB भागथ नयाम्रो राग्ने, होच्माउने मा डय दे िाउनेकामय
बएको अनुभान गनय सक्छ बने 106 । गचत्त दि
ु ाउने , होच्माउने मा डय
दे िाउने कामय गने कुनै भनसाम नबएताऩतन उस्त्ऩडनका रागग उत्तयादातम
हुनुऩनेछ।
(2) प्रततकूर ऩरयवेश उस्त्ऩडन
व्मक्ति A स्वमॊ वा अन्म भातनसहरूका साथ व्मक्ति B को वा व्मक्ति B का
आपन्तको जाततको आधायभा केही गदय छ जसरे व्मक्ति B को ऩरयवेशभा
प्रततकूर असय ऩदय छ107।
6.3.3 जाततम उस्त्ऩडनको योकथाभको असर अभ्मासहरूका रागगकृऩमा सॊहहताको
अनुच्छे द ५.३.१४ हे नह
ुय ोस ्। जातीम आधायभा हुने उस्त्ऩडन भान्न सक्रकने
व्मवहायका प्रकायहरूफाये कृऩमा सॊहहताको अनुच्छे द ५.३.१४(८) हे नह
ुय ोस ्।
6.4 दरु
ु त्साहन तथा गस्म्बय दरु
ु त्साहनको अऩयाध
6.4.1 RDO को िण्ड ४५ अनुसाय कुनै व्मक्तिरे कुनैऩतन सावयजतनक गततववगधका
भाध्मभफाट जातीम आधायभा कुनै व्मक्तिहरूका फाये भा गस्म्बयठट्टा गन,ुय घण
ृ ा
दे िाउन,ु मा ततयस्काय गनुय अवैधातनक हुनेछ। मस्ता सावयजतनक गततववगध
जातीम आधायभा हुने दरु
ु त्साहन हुन जान्छ।
6.4.2 जनभानसलसत गरयने कुनैऩतन िारे सॊचाय अथवा भातनसहरूद्वाया दे ख्न सक्रकने
प्रकायको व्मवहाय जस्तै फोल्ने, रेख्न,े इशाया अथवा कऩडा रगाउने, गचन्ह,
झण्डा, प्रततकहरू तथा ब्माजहरू दे िाउने कामयहरू सावयजतनक गततववगधभा
ऩदय छन108
् ।
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6.4.3 रक्षऺत जाततका भातनसहरू मा उनीहरूका सम्ऩवत्तको बौततक हातनको धम्की
दे िाउने मा मसो गने उद्देश्मरे गरयएको
दरु
ु त्साहन पौजदायी अऩयाध ठहरयनेछ
य फढीभा $ १००,००० को जरयभाना तथा फढीभा २ वषयको कायावासको सजाम
हुनेछ109। मस्ता अऩयाधराई गस्म्बय दरु
ु त्साहन बतनन्छ।
6.5 बेदबावभर
ु क ववऻाऩन
RDO को िण्ड ४२ अनुसाय कुनै व्मक्तिद्वाया RDO को बाग ३ अन्तगयतका अवैधातनक
कामय गने उद्देश्मराई जनाउने प्रकायको कुनै ववऻाऩन प्रकाशन गनुय मा प्रकाशन गनय
रगाउनु अवैधातनक हुन्छ। उदाहायणका रागग, कुनै कम्ऩनीद्वाया चीतनमा भर
ू का
भातनसहरू भात्र तनमुि गरयनेछ बन्ने जनाउने प्रकायको ववऻाऩन प्रकाशन गनुय
अवैधातनक हुन्छ।
6.6 बेदबावको रागग तनदे शन तथा दफाव
RDO को िण्ड ४३ अनुसाय महद व्मक्ति A को व्मक्ति B भागथ अगधकाय यहे को बएभा
अथवा महद साभान्मतमा व्मक्ति A को इच्छाअनस
ु ाय व्मक्ति B चल्ने बए व्मक्ति A रे
व्मक्ति B राई RDO अन्तगयत अवैधातनक कामय (जस्तै कुनै तेस्रो व्मक्तिराई जातीम
आधायभा बेदबाव मा उस्त्ऩडनगन)ुय गयाउन िोज्नु अवैधातनक हुन्छ। RDO को िण्ड
४४ अनुसाय व्मक्ति A रे व्मक्ति B राई कुनै पाइदा हदएय अथवा धम्की हदएय RDO
अन्तगयतका कुनै अवैधातनक कामय गनय उक्साउनु मा मसो गने प्रमास गनुय अवैधातनक
हुन्छ।

उदाहयण १६ :
कभयचायी व्मवस्थाऩकरे प्रवन्ध तनदे शकको तनदे शनहरू ऩारना गनुऩ
य दय छ। प्रवन्ध
तनदे शकरे ककेलशमन उभेदवायहरूराई भात्र भहा प्रवन्धकका ऩदभा याख्नु बनेय कभयचायी
व्मवस्थाऩकराई अह्राउनु हुॉदैन।
6.7 RDO अन्तगयत गनय सक्रकने कामयहरू
6.7.1 वास्तववक व्मवसातमक मोग्मता (GOQ)
RDO को िण्ड ११ भा बतनएअनस
ु ाय GOQ रागु हुने बएभा, जाततका आधायभा
योजगाय हदन अस्वीकाय गनय ऩतन सक्रकनेछ (सॊहहताको भागथका अनुच्छे द
५.३.३ हे नह
ुय ोस ्)। महद योजगायदातारे GOQ रागु हुन्छ बनेय दावी गये भा
योजगायदाता स्वमॊरे मसको प्रभाण हदनुऩदय छ तथा अदारतरे ऩतन मस
ववषमभा कडाइका साथ हे दयछ।
6.7.2 हॊ गकॊग फाहहय प्रमोगका रागग सीऩभर
ु क तारीभ
RDO को िण्ड १२ अनस
ु ाय योजगायदातारे कुनै हॊ गकॊगभा (तय जो
साभान्मतमा हॊ गकॊगभा फस्ने होइन
) तनमुि व्मक्तिका पाइदाका रागग उस
राई
ऩूणय रुऩभा हॊ गकॊग फाहहयकाभभा रगाउन आवश्मक ऩने सीऩका रागग तारीभ
प्रदान गने उद्देश्मरे गये को कामयभा RDO को िण्ड १० (RDO अन्तगयत
109
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योजगायभा हुने बेदबाव अवैधातनक ठहयाउने प्रावधान) रागु हुनेछैन।
6.7.3 ववशेष सीऩ, ऻान अथवा अनुबव
(1) RDO को िण्ड १३ अनुसाय योजगायदातारे काभका रागगहॊ गकॊगभा सस्जरै
प्राप्त नहुने िारको सीऩ, ऻान य अनब
ु वको आवश्मकता ऩने हुनारे
हॊ गकॊगभा काभ गनयका रागगकुनै हॊ गकॊग फाहहयफाट तनमुि गरयएको मा
सरुवा गरयएको व्मक्तिका पाइदाका रागग गये को कामयभा RDO को िण्ड
१० (RDO अन्तगयत योजगायभा हुने बेदबाव अवैधातनक ठहयाउने प्रावधान)
रागु हुनेछैन। मस्ता सीऩ, ऻान य अनब
ु वहरू हॊ गकॊगभा सस्जरै प्राप्त
हुने मा नहुने बनेय ववचाय गनयका रागग आवश्मक सान्दलबयक तथ्म
हरूभा
हॊ गकॊगभा तनमुक्ति गनय चाहहने सभम य प्रततक्रिमा
हरू, अन्म तुरनात्भक
जागगयका रागग तनमुक्ति गनय चाहहने सभम य प्रततक्रिमा हरू, योजगाय
तनकामफाट जानकायीहरू, तथा श्रभ फजायफाये अन्म साभान्म सच
ू नाहरू
ऩदय छन ्।
(2) गरयएको कामय सम्फस्न्धत सीऩ, ऻान य हॊ गकॊग फाहहयका अनुबवहरू प्राप्त
व्मक्तिराई प्रदान गरयएको योजगायका ववद्यभान शतयअनस
ु ाय मथोगचत
हुनुऩनेछ। महद तुरनात्भक हहसाफभा योजगायका ववद्यभान शतयअनुसाय
बएभा, गरयएको कामय मथोगचत हुनेछ।
(3) कुनै व्मक्तिको तनमु क्तिको नववकयण गरयएका फेरा अथवा उस राई
कम्ऩनीको सोहह सभह
ू लबत्र फढुवा मा सरुवा गरयएका फेराभा ऩतन ,
गरयएको कामय मथोगचत हुजजेरसम्भ, RDO को िण्ड १३ रागु हुन्छ।
(4) उि व्मक्तिलसत हॊ गकॊगभा सस्जरै प्राप्त नहुने सीऩ, ऻान य अनुबवहरू
वास्तवभै हुनुऩदय छ।
6.7.4 स्थानीम तथा ववदे शी काभदायका योजगायका ववद्यभान शतयहरू
(1) RDO को िण्ड १४ अनुसाय RDO अनुसगू च २ भा तनहदय ष्ट योजगाय का
कभयचायीहरूका रागग, RDO को िण्ड १० (RDO अन्तगयत योजगायभा हुने
बेदबाव अवैधातनक ठहयाउने प्रावधान) मी ववलबन्न व्मवहायहरूभा रागु
हुॉदैन:(a) योजगायको स्थानीम शतयअनुसाय काभ गने कभयचायी य योजगायको
ववदे शी काभदायको शतयअनस
ु ाय काभ गने अकाय कभयचायीभाझ;
(b) योजगायको ववदे शी काभदायका शतयअनुसाय काभ गने एउटा याष्ड मा
स्थानका नागरयकता मा यावष्डमता हुने एकजनाकभयचायी य योजगायको
ववदे शी काभदायका शतयअनस
ु ाय काभ गने अकाय याष्ड मा स्थानका
नागरयकता मा यावष्डमता हुने अकाय कभयचायीभाझ।
(2) RDO अनुसगू च २ भा तनहदय ष्ट योजगायका कभयचायीहरू बनेका RDO अनुसगू च
२ को िण्ड १ दे खि ६ लबत्र ऩने (न्मातमक अगधकायी, ICAC अगधकायी, अन्म
सयकायी अगधकायी तथा तनहदय ष्ट अॊग्रेजी लशऺकहरू) हुन ्। ववस्स्त्रत
वववयणका रागग कृऩमा RDO भा हे नह
ुय ोस ्
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(3) RDO अनस
ु गू च २ को िण्ड ११ अनस
ु ाय:(a) न्मातमक अगधकायी, ICAC अगधकायी तथा अन्म सयकायी अगधकायीका
रागग,
(i)

योजगायको स्थानीम शतय बन्नारे
सभम सभमभा मी
अगधकायीहरूको तनमुक्ति तथा योजगायभा रागु हुने
मस्ता
तनमभावलर, प्रशासतनक ऐन, ऩरयऩत्र मा ऻाऩनऩत्रको ऩरयबाषा
अन्तगयतका सेवाको स्थानीम शतय तथा तनमभहरू फखु झन्छ;

(ii) योजगायको ववदे शी काभदायको शतय बन्नारे सभम सभमभा मी
अगधकायीहरूको तनमुक्ति तथा योजगायभा रागु हुने मस्ता
तनमभावलर, प्रशासतनक ऐन, ऩरयऩत्र मा ऻाऩनऩत्रको ऩरयबाषा
अन्तगयतका सेवाको ववदे शी काभदायको शतय तथा तनमभहरू
फुखझन्छ।
(b) सयकायी अगधकायी फाहे क कुनैऩतन अन्म कभयचायीका रागग,
(i)

योजगायको स्थानीम शतय बन्नारे हॊगकॊगका स्थामी फालसन्दा
बएका व्मक्तिको सभम सभमभा कुनै योजगायभा रागु हुने
सेवाको शतय तथा तनमभहरू फखु झन्छ;

(ii) ववदे शी काभदायको शतय बन्नारे कुनै प्राथलभक तौयभा
हॊ गकॊगका स्थामी फालसन्दा नबएका व्मक्तिको योजगायभा सभम
सभमभा रागु हुने सेवाको वैदेलशक शतय तथा तनमभहरू फखु झन्छ।
(4) RDO अनुसगू च २ भा तनहदय ष्ट योजगायका कभयचायीहरू आफ्ना फढुवा, सेवा
ववस्ताय, अथवा नववकयण अथवा सभातप्तऩतछ ऩुनवयहारी भा ऩतन
सोहहअनस
ु ाय यहनेछन ्।
6.7.5 सकायात्भक कामय
RDO को िण्ड ४९, ५१ तथा ५२ अनस
ु ाय ववगतभा वऩछक्तडएका जातीम
सभह
ू हरूराई सहामता प्रदान गनयका रागग सकायात्भक कामय गनय सक्रकनेछ
(सॊहहताको अनुच्छे द ५.३.१८ हे नह
ुय ोस ्)। सकायात्भक कामयका उदाहायणहरूभा
तनमुक्ति, फढुवा, सरुवा, बाषा कऺा, ऩथ प्रदशयन मोजना, तथा व्मवस्थाऩन
सीऩ तारीभ मा अन्म तारीभ कऺाहरू ऩदय छन ्।
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7 बेदबाव तथा
7.1 RDO अन्तगयत कानूनी सॊयऺण

उस्त्ऩडन बएको िण्डभा

7.1.1 RDO अन्तगयत जातीम आधायभा हुने बेदबाव तथा उस्त्ऩडनफाट भि
ु रुऩभा
काभ गने कभयचायी तथा काभदायहरूको (जागगयका आवेदक हरू रगामत)
अगधकायको कानूनअनुसाय सॊयऺण प्रदान गरयन्छ ।
आपुभागथ जातीम
आधायभा बेदबाव मा उस्त्ऩडन गरयएका सभमभा उनीहरूरे कुनै हानी अथवा
ऺततको सभाधानका रागग स्जल्रा अदारतभा सावयजनीक कायफाही गनय
सक्नेछन 110
् । बेदबाव मा उस्त्ऩ डन गरयएऩतछको २४ भहहनालबत्र कानन
ू ी
111
प्रक्रिमाहरू चराइनुऩनेछ ।
7.1.2 बेदबाव मा उस्त्ऩडनका भद्द
हरूका सभाधान
गदाय कानूनी प्रक्रिमा
ु ा
अऩनाउनब
न्दा
ऩहहरा
आफ्ना
उज
य
ी
प्रक्रिमाहरूको
प्रमोगद्वाया
आन्तरयक रुऩभा
ु
ु
औऩचारयक मा अनौऩचारयक तरयकाभासल्
ु झाउनका रागग योजगायदाताहरूराई
तथा काभदायहरूराई प्रोत्साहन गरयन्छ।
कानूनी प्रक्रिमा अऩनाउनु बन्दा
ऩहहरा कानूनी सल्राह लरन मा कानूनी सहामता ववबाग
भा कानूनी सहामताका
रागग आवेदन हदन कभयचायीहरूराई प्रोत्साहन गरयन्छ।
7.1.3 कानूनी प्रक्रिमा अऩनाउने ववकल्ऩका रुऩभा कभयचायी तथा काभदायहरूरे
(जागगयका आवेदकहरू रगामत) छानफीन तथा सर
ु हका रागग EOC भा उजयु ी
दताय गनय सक्नेछन112
् । बेदबाव मा उस्त्ऩडन गरयएऩतछको १२ भहहनालबत्र
उजयु ी दताय गरयनुऩनेछ।
7.2 EOC द्वाया उजयु ीभागथ कायफाही
7.2.1 EOC भा उजयु ी दताय गरयएऩतछ, EOC रे उजयु ीभागथ छानफीन गनेछ। छानफीन
प्रक्रिमा EOC तथा ऩऺहरूका रागग उि भद्द
्य ाउने
ु ाराई स्ऩष्ट ऩानयभा सहामता ऩुयम
एउटा अभ्मास हो जसरे गदाय
सर
ु हका आधायभा सभस्माको सभाधान गनय सहज
हुनेछ।
7.2.2 उजयु ीका सफै ऩऺहरू (ऩऺ, ववऩऺ तथा साऺीहरू)रे छानफीनका सभमभा सफै
सान्दलबयक तथा उऩमुि जानकायीहरू उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
7.2.3 RDO को िण्ड ७८(४) अनुसाय, महद उजयु ी दि
ु ् हदने, व्मथयको तथा ियाफ
तनमतरे गरयएको अथवा तथ्म ववहहन बएको ठानेभा
EOC रे छानबफन
नचराउन अथवा छानबफनराई फन्द गनय सक्छ। उजयु ीहरू RDO अन्तगयत
अवैधातनक नबएका अथवा मस्तो कामय बएको
१२ भहहनाबन्दा फढीववततसकेको
अथवा ऩीक्तडत व्मक्तिरे छानबफन चराउन मा जायी याख्न नचाहे को स्स्थततहरू
भा ऩतन EOC रे छानबफन नचराउन अथवा छानबफनराई फन्द गनय सक्छ।
7.2.4 महद ऩतछफाट कानन
ू ी प्रक्रिमाफढाइएभा छानफीन अवगधभा उऩरब्ध गयाइएका
जानकायीहरू अदारत सभऺ प्रभाणस्वरुऩ ऩेस गनय सक्रकनेछ।
110
111
112
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7.2.5 छानबफनका अवगधभा EOC रे एउटा स्वतॊत्र तथा तनष्ऩऺ
बलू भका तनवायह गदय छ।
महद छानबफन चराईएभा तथा फन्द नगरयएभा EOC रे ऩऺहरूराई सर
ु हको
प्रक्रिमाद्वाया उनीहरूका वववाद सभाधान गनय भद्दत गनेछ।
7.2.6 उजयु ी प्रक्रिमाको प्राथलभक उद्देश्म बने सर
ु हद्वाया सभाधान गनुय हो, EOC रे
प्रक्रिमाको कुनैऩतन चयणभा ऩऺहरूभाझ मसको सम्बावनाफाये हे नय सक्नेछ।
ववस्स्त्रत अनुसन्धान हुनुबन्दा ऩूवय उजयु ी दताय बएको तुयन्तै ऩतछ कुनै ऩतन
प्रायस्म्बक चयणभा मो हुनसक्नेछ ।
महद ऩऺ हरू प्रायस्म्बक चयणभा
सभाधानभा ऩग्ु न असभथय बएभा ववस्स्त्रत अनस
ु न्धान जायी यहनेछ।
7.2.7 महद EOC रे छानबफन फन्द नगये भा, मो औऩचारयक रुऩभा सर
ु ह प्रक्रिमातपय
फढ्नेछ। सर
ु ह प्रक्रिमाभा उनीहरूको वववादराई सभाधान गनय कस्तो प्रकायरे
सहभतत ल्माउने बन्ने तनणय म ऩऺहरूरे गनऩ
ुय दय छ। भेरलभराऩ प्रक्रिमाका
िभभा ऩऺद्वाया गरयएको तथा बतनएको प्रत्मेक कुया वववादलसत सम्फस्न्धत
त्मसउप्रान्तको कानूनी प्रक्रिमाभा ऩऺहरूको इच्छाववऩरयत ऩेस हुन सक्दै न।
7.2.8 महद ऩऺहरू सभाधानभा ऩग्ु न सपर बएभा, साभान्मतमा एउटा सम्झौताभा
दस्तित गरयनेछ जन
ु कानूनी रुऩभा फाध्म हुनेछ। ऩऺहरूको सम्झौताभा
आधारयत सभाधानका शतयहरूभा, आगथयक ऺततऩूतॉ, नीतत तथा व्मवहायहरूभा
हे यपेय, ऩूनवयहारी तथा ऺभामाचनाहरू ऩदय छन ्।
7.2.9 उजयु ी प्रक्रिमाभा EOC द्वाया ववताइएको सभमराई कानूनी प्रक्रिमा अऩनाउनु ऩने
२४ भहहनाको सभमावगधलबत्र गणना गरयनेछैन 113 । अको शब्दभा उि
सभमावगधभा उजयु ी प्रक्रिमाभा EOC द्वाया ववताइएको सभम थऩ गरयनेछ।
7.2.10 EOC को उजयु ी प्रक्रिमारे बेदबाव तथा उस्त्ऩडनका भद्द
ु ा हरूका सभाधानभा
कानूनी प्रक्रिमाको वैकस्ल्ऩक उऩाम प्रदान गदय छ । गोऩनीमता मस प्रक्रिमाको
एउटा ववशेषता हो। मो ववकल्ऩ कभ औऩचारयक
, सस्तो तथा कानूनी प्रक्रिमाका
तर
नाभा
मी
भ
द्द
ाहरूको
सभाधानका
रागग
चाॉ
ड
ो तरयका हुन सक्छ , तय मो
ु
ु
ऩऺहरूको सहमोगभा बय ऩदय छ तथा दव
ु ै ऩऺहरू सहभत बएभा भात्र एउटा
तनष्कषयभा ऩुग्न सक्नेछ। महद ऩतछ कानूनी प्रक्रिमा फढाइएभा, छानफीन गने
िभभा प्राप्त सच
ू ना हरू ऩऺहरूराई उनीहरूका अ वस्थाको भल्
ु माॊकन गनय
सहामता गनय अदारत सभऺ प्रभाणस्वरुऩ ऩेस गनय सक्रकनेछ। EOC को उजयु ी
प्रक्रिमाफाये थऩ जानकायीका रागग कृऩमा EOC द्वाया तमाय तनहदय ष्ट प्रकाशन
हे नह
ुय ोस ्। महद ऩऺहरूरे भेरलभराऩका भाध्मभफाट वववादको सभाधान गनय
नचाहे य स्जल्रा अदारतद्वायाठोस तनणयम प्राप्त गनय चाहे भ
, उनीहरू
ा
सोझै कानूनी
प्रक्रिमाभा जान सक्नेछन ्।
7.3 EOC द्वाया कानूनी सहामता
7.3.1 EOC भा उजयु ी दताय बएभा तय उजयु ीफाये कुनै सभाधानभा ऩग्ु न नसक्रकएभा,
ऩीक्तडतरे कानूनी प्रक्रिमा चाल्नका रागगEOC फाट सहामताका रागग आवेदन
गनय सक्नेछ।

113
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7.3.2 EOC रे कानूनी सहामताका सफै आवेदनभागथ ववचाय गनेछ। हये क आवेदनका
हकभा सहामता उऩरब्ध गने नगने फाये तनणयम गदायEOC रे ववववध प्रकायका
आधायहरू िास गयी भद्द
ु ारे कुनै लसद्धान्तभागथ प्रश्न उठाउने हो/होइन, भद्द
ु ाको
जहटरता तथा प्रभाणहरूको सशिता तथा EOC को यणनैततक उद्देश्महरू जस्तै,
EOC को उजयु ी प्रक्रिमाका अनुबवहरूभा जनाइएअनुसाय भद्द
ु ा कुनै व्माऩक
सभस्माफाये हो होइन बन्ने रेिाजोिा गनेछ।
7.3.3 EOC द्वाया कानूनी सहामता प्रदान गरयएभा, मसभा कानूनी सल्राह, EOC का
वकीरहरू अथवा फाहहयका वकीरहरूद्वाया भद्द
ु ाको प्रतततनगधत्वहरू ऩनय सक्दछन ्।
EOC को कानन
ी
सहामताफाये
थऩ
जानकायीका
रागग कृऩमा EOC द्वाया तमाय
ू
ऩारयएको प्रकाशन हे नह
ुय ोस ्। महद EOC द्वाया कानूनी सहामता प्रदान नगरयएभा,
उजयु ीकतायरे आपै स्जल्रा अदारतभा कानूनी प्रक्रिमा फढाउन सक्नेछन ् तथा
मसका रागग उनीहरूरे कानूनी सल्राह लरन सक्ने अथवा कानूनी सहामता
ववबागफाट कानन
ू ी सहामताका रागग आवेदन हदन सक्नेछन ्।
7.4 EOC को अन्म काभहरू
7.4.1 EOC कानन
ू द्वाया स्थावऩत एउटा वैधातनक तनकाम हो।
उजयु ी प्रक्रिमा तथा कानूनी सहामता कामयबन्दा फाहे क
ववलबन्न गैय बेदबाव कानून अन्तगयत अगधकाय तथा
RDO अन्तगयत EOC का अन्म अगधकाय तथा काभहरूभा

भागथ वणयन गरयएको
मसका
RDO रगामतका
काभ हरू ऩतन छन ्।
मी ऩदय छन ्:-

(1) सफै प्रकायको जातीम बेदबाव, उस्त्ऩडन तथा दरु
ु त्साहनको अन्त्म गने तपय
काभ गने;
(2) ववलबन्न जातीम सभह
ू का भातनसहरूभाझ अवसयको सभानताको प्रवद्धयन
गने;
(3) RDO अन्तगयत आयोवऩत अवैधातनक कामयको सर
ु हद्वाया सभाधानको रागग
प्रोत्साहन गने;
(4) सावयजतनक हहतभा औऩचारयक
कायफाहीको ऩहर गने;

अनुसन्धान अथवा उऩमुि कानूनी

(5) जन लशऺा तथा प्रचायप्रसायद्वायाबेदबावको अन्त्म तथाजातीम सौहादय ताको
प्रवद्धयनका रागग कामयप्रणारी सॊहहता जायी गने;
(6) रागु गने सच
ू ना जायीगये य तथा बेदबावभर
ु क अभ्मासहरू तथा केहह अन्म
अवैधातनक कामयहरूका सन्दबयभा प्रक्रिमाहरू चराएय RDO राई रागु गने;
(7) RDO को कामयको ऩुनयावरोकन गने तथा सध
ु ायका रागग प्रस्तावना हरू
फनाउने।
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जातीम सभानताभागथ नभन
ु ा नीतत
1.

2

ऩरयचम
1.1

[सॊस्थाको नाभ ] ववलबन्न भातनस हरूका दऺता , सीऩ, अनब
ु व, साॊस्कृततक
धायणाहरूको बयऩूय प्रमोग गने तथा उनीहरूराई सम्भान तथा कदय गने तथा
जात, वणय, कुर, यावष्डमता अथवा जातीम भर
ू जन
ु सक
ु ै बएताऩतन उनीहरूरे
आफ्नो ऩुणय ऺभताप्रमोग गनय सक्ने प्रकायको सॊस्था फनाउनका रागग प्रततवद्ध
छ।

1.2

[सॊस्थाको नाभ] रे जातत बेदबाव अध्मादे शको ऩारना गने तथा अध्मादे श
अन्तगयत सभान अवसय आमोगद्वाया जायी गरयएको कामयप्रणारी सॊहहताभा
हदइएको सझ
ु ावहरूको ऩारना गनेछ।

उद्देश्महरू
2.1

मस नीततको उद्देश्म तनम्न कुयाहरू सतु नस्ित ऩानुय हो्
(1) जातत, वणय, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भर
ू का आधायभा कसैभागथ ऩतन
कभ अनुकूर व्मवहाय गरयनेछैन;
(2) गैय जातीम आधायभा मथोगचत ठहयाउन नसक्रकने आवश्मकता अथवा
शतयहरूका कायणफाट कुनैऩतनजातीम सभह
ू का कसैरे ऩतननोक्सानी बोग्नु
ऩनेछैन;
(3) तनमुक्ति, तारीभ तथा ववृ त्त ववकासका अवसय जन
ु सक
ु ै जातत, वणय, कुर,
यावष्डमता तथा जातीम भर
ू का बएऩतन सफै मोग्म भातनसहरूभा सभान
रुऩभा उऩरब्ध हुनेछ;
(4) प्रत्मेकराई आदय तथा सम्भानका साथ व्मवहाय गरयने तथा कसैराई ऩतन
कुनैऩतन ततयस्कायऩूणय व्मवहाय गरयनेछैन अथवा जातत, वणय, कुर, यावष्डमता
तथा जातीम भर
ू का आधायभा हुने कुनै प्रततकुर मा बमऩुणय वातावयणभा
प्रस्तत
गयाइने
छै न;
ु
(5) जातत, वणय, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भर
ू जन
ु सक
ु ै बएऩतन उजयु ी प्रक्रिमा
राई उगचत तवयभा सॊचारन गरयन्छ
; तथा सभस्मा फताउने मा उजयु ी गने
अथवा जातत, वणय, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भर
ू का आधायभा बएको
बेदबाव मा उस्त्ऩडनभागथ कायफाही गने कसैका ववरुद्ध ऩतन कुनैप्रततसोध
लरइने छै न।

3

कामायन्वमन
3.1

[सॊस्थाको नाभ] को रागग मो नीतत एउटा प्राथलभकताको ववषम हुनेछ;

3.2

[ऩद] को मस नीततफाये सम्ऩण
ू य स्जम्भेवारय यहनेछ तथा मस नीततको दै तनक
सॊचारनका रागग [ऩद(महद लबन्दै बएभा)] स्जम्भेवाय यहनेछन ्।
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3.3

सफै काभदाय तथा जागगयका आवेदकहरूभा नीततफाये जानकारय गयाइनेछ;

3.4

नीतत तथा मसको कामायन्वमनफाये काभदायतथा व्मवस्थाऩन कभयचायीहरूलसत
सल्राह लरइनेछ;

3.5

नीततफाये तथा उनीहरूको अगधकाय तथा स्जम्भेवायीका सम्फन्धभा काभदाय
तथा व्मवस्थाऩन कभयचायीहरूराई तारीभ हदइनेछ;

3.6

योजगाय, फढुवा, सरुवा तथा तारीभका अवसयफाये वह
ृ त रुऩभा आन्तरयक तथा
फाह्य रुऩभा ववऻाऩन गरयनेछ तथा जन
स
क
ै
जातत,
वणय
, कुर, यावष्डमता तथा
ु ु
जातीम भर
ू का बएऩतन सम्ऩूणय आवेदकहरूको स्वागत गरयनेछ;

3.7

छनौटका आधाय तथा कामय सम्ऩादन भल्
य मा जागगय अथवा
ु माॊकनहरू ऩुणत
तारीभका अवसयहरूलसत सम्फस्न्धत हुनेछन ्;

3.8

मस नीततको प्रबावकायीताको तनमलभत रुऩभा अनुगभन गरयनेछ। नीततको
प्रबावकायीताको अनुगभन गनय काभदाय तथा योजगाय , फढुवा, सरुवा, तथा
तारीभका आवेदक हरूका जातत तथा जातीम भर
ू का ऩ तछल्रा वववयण हरू
सॊकरन तथा ववश्लषण गरयनेछ।
गन
ु ासो, उजयु ी प्रक्रिमा, कामय सम्ऩादन
भल्
ु माॊकन तथा सेवाफाट सभातप्तको ऩतन जातीम सभह
ू अनुसाय अनुगभन
गरयनेछ। सच
ू नाहरूराई अत्मन्त कडा गोऩतनमताका साथ याखिनेछ तथा
सभानताको प्रवद्धयन गनय तथा बेदबावराई योकथाभ गनयका रागग भात्र प्रमोग
गरयनेछ;

3.9

कभयचायी, काभदाय तथा व्मवस्थाऩन कभयचायीहरूलसत ऩयाभशय गये य सभानताको
प्रवद्धयन गनय तथा बेदबावको योकथाभ गनय अनग
ु भन नततजाका आधायभा
योजगायका शतय तथा तनमभहरू, तनमभ तथा अभ्मासहरू, आवश्मकता तथा
शतयहरूको सभीऺा गरयनेछ;

3.10

जाततका आधायभा हुने उस्त्ऩडन
(1) प्रत्मेक काभदायहरूप्रतत आदय तथा सम्भानका साथ व्मवहाय गरयनेछ। सफै
काभदायहरूराई, दव्ु मयवहाय तथा अऩभानफाट भि
यहे य हये क व्मक्तिरे
ु
एकाअकायराई सम्भान तथा नम्रतासाथ व्मवहाय गने िारको ऩरयवेषभा
काभ गने अगधकाय यहन्छ।
(2) जातत, वणय, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भर
ू का आधायभा हुने उस्त्ऩडन
स्वीकायमोग्म हुनेछैन। काभदायहरूरे उस्त्ऩडनभा बाग लरनु मा मसका
ववषमभा कुयाकातन गनुय , प्रोत्साहन गनुय मा सभथयन गनुय हुॉदैन।
कसैराई ऩतन कुनैऩतन ततयस्कायऩूणय व्मवहाय गरयनेछैन अथवा जातत,
वणय, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भर
ू का आधायभा हुने कुनै प्रततकुर मा
बमऩण
य
वातावयणभा
प्रस्त
त
गयाइने
छै न। काभदायहरू उस्त्ऩडनका
ु
ु
लशकाय बएका आफ्ना सहकभॉहरूप्रतत सहमोगग हुनुऩदय छ। ततयस्कायऩूणय
व्मवहायका उदाहायणहरूभा मी ऩदय छन ्:
(a) जातीम रुऩभा होच्माउने वचन अथवा अऩभानहरू; जस्तै, कुनै ववशेष
जातीम सभह
ू का भातनसहरूराई ियाफ मा अशीष्ट राग्न सक्ने प्रकायरे
नाभ फोराउने कामयफाट टाढा यहनुऩदय छ;
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(b) कुनै ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरूराई ियाफ राग्न सक्ने लबत्ते
रेिन, गचत्र मा अन्म वस्तुहरूको प्रदशयन;
(c) जातीम चुटक्रकरा, खिसी, ठट्टा अथवा टीकाहटप्ऩणीहरू;
(d) केहह ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरू बएका कायणरे उनीहरूलसत
कुयाकानी गदाय होच्माउने मा नयाम्रो राग्ने रवजको प्रमोग गनु;य
(e) केहह ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरू बएका कायणरे उनीहरूराई
फहहष्काय गनु;य
(f) जातत, वणय, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भर
ू का आधायभा
भातनसहरूभागथ अत्मागधक कामयबाय मा अव्मावहारयक कामयसम्ऩादन
रऺ थोप्न;ु
(g) ववशेष जातीम सभह
ू का भातनसहरूराई भात्र अनावश्मक रुऩभा कचकच
गरययाख्न;ु
3.11

जातत, वणय, कुर, यावष्डमता तथा जातीम भर
ू का आधायभा हुने बेदबाव मा
उस्त्ऩडनफाये उजयु ीराई गस्म्बय रुऩभा लरइनेछ तथा प्रबावकायी ढॊ गभा तुयन्तै
कायफाही गरयनेछ तथा मसका परस्वरुऩफिायस्त रगामतका अनश
ु ासनात्भक
कायफाही ऩतन चराइन सक्रकनेछ।
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ऩरयऩूयक व्माख्मात्भक हटप्ऩणीहरू
EOC रे सभम सभमभा सॊहहताफाये ऩरयऩूयक व्माख्मात्भक हटप्ऩणीहरू जायी गनेछ। मी
हटप्ऩणीहरू सॊहहताको अॊग होइनन ् तय उऩमुि बएअनुसाय तमतनहरूद्वाया ववषमहरूराई स्ऩष्ट
ऩाने अऩेऺा याखिन्छ।
EOC रे जायी गये को ऩरयऩूयक व्माख्मात्भक हटप्ऩणीहरू तनम्नअनुसाय छन ्:
-

सॊहहताको ववषमवस्तूराई जाततम सभानताको ऩरयऩेऺभा रेखिएको छ।
सॊहहताभा
छरपर गरयएका ववषमहरूभा कुनै अन्म कानू न तथा तनमभहरूभा तनबयय यहने ऩतन
हुनसक्नेछन ्, जस्तै व्मक्तिगत सच
सॊहहतारे अन्म तनमभ तथा
ू नाको सॊकरन।
कानूनहरूराई उतछन्ने छै न। अन्म तनमभ तथा कानूनहरू ऩतन रागु बएको स्स्थततभा
,
सॊहहताराई साॊदलबयक तनमभ , कानून तथा साॊदलबयक तनकामहरूको सझ
ू ावहरूको
आवश्मकताफभोस्जभ भन्नुऩनेछ।
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