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ਪੱਖਪਾਤ ਕਨੰੂਨ ਸਮੀਿਖਆ Ð ਸਰਕਾਰੀ ਐਗਜੀਿਕਊਿਟਵ ਸਾਰ ਦੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂ  
  
 
 

1. ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਕਿਮਸ਼ਨ (Equal Opportunities Commission) (EOC) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ  ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ 
ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਡਊਟੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹ:ੈ ਿਲੰਗ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (Sex Discrimination Ordinance) (SDO); ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (Disability Discrimination Ordinance) (DDO); ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (Family Status Discrimination Ordinance) (FSDO); ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ 
(Race Discrimination Ordinance) (RDO)। ਿਜੱਥੇ EOC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ 
ਿਬਹਤਰ ਪਰ੍ਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਗ 
ਕਾਂਗ SAR ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਗਜੀਿਕਊਿਟਵ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
2. EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ 21ਵ  ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ EOC ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਖਪਾਤ-
ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ 2013 ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਨੰੂਨ ਸਮੀਿਖਆ (DLR) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 
3. DLR ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, EOC ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਇ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ 8 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ 

2014 ਤੱਕ ਹੋਇਆ। EOC ਨੰੂ ਕਈ ਿਭੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 
ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ 125,041 ਿਲਖਤ ਜਵਾਬ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਾਇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹ  ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ EOC ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਐਗਜੀਿਕਊਿਟਵ ਸਾਰ ਹੈ। EOC ਦਾ 
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ 
ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
4. ਪੂਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ (ਜੋ ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਵੱਧ 

ਪਿਰਮਾਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵੇਰਵੇ ਮਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ), ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.eocdlr.org.hk ਤੇ ਜਾਓ 
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ਅਿਧਆਇ 1: ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦ ੇਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

 
1.1 ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਉਸਤ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ 

ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 
‐ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਚਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; 

‐ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਨਤੀਜੇ EOC ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ  ਅਤੇ ਿਕਵ; ਅਤੇ 

‐ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਿਵੱਖੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ।  
 

ਭਾਗ  I:ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਰ 

 
1.2 ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਿਭੰਨਤਾ ਸੀ, ਿਭੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ। 

ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤ ੇਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
 

‐ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਜੋ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਤਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 77 ਸਵਾਲਾਂ ਿਵੱਚ 
57 ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ 
ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਤ ਉਲਟ, 77 ਸਵਾਲਾਂ ਿਵੱਚ 66 ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ 
ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। 

‐ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗਾਂ, ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ NGO ਨੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਮੁੱਖ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। 

‐ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ 
ਰੂਪ-ਭਦੇਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ 
ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ  ਕੀਤਾ, ਿਜਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ EOC ਇਹ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹ  ਕਰ ਸਿਕਆ ਿਕ ਉਹ 
ਜਵਾਬ ਢੁਕਵੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ । 

‐ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਪਰ੍ਗਟ 
ਕੀਤੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ; ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 
ਵਾਂਗ ਰਿਹਣ/ਯਥਾਰਥ ਿਵੱਚ (ਭਾਵ ਕਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹ ) ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ। 

 
1.3 ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਲੋੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ EOC ਨੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ 

ਰਵੱਈਆ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲਈ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। EOC ਇਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਿਕ 
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ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਮਾਣ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਇਹ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਸਰਵੇਖਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। EOC ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕਾਂ ਤ ਵਾਂਝੇ ਅਲਪ 
ਸੰਿਖਅਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਿਕ ਵੱਧ ਸੰਿਖਆ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ ਿਨਰਣਾਇਕ 
ਹੋਣ। ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, EOC ਅੱਗੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ EOC ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਕਨੰੂਨੀ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਤ ੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ 
ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਥਾਪਤ  ਕਰਨ ਿਵੱਚ, EOC  ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਿਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ 
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
 

ਭਾਗ  II: ਹਰੋ ਖੋਜ, ਰਾਇ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 

 
1.4 ਕੁਝ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਿਭੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 

ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਧਾਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਭੰਨ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਪਕ ਬਿਹਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, EOC ਦਾ 
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਰਾਏ 
ਲੈਣਾ ਉਿਚਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਅਮਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ 
ਿਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EOC ਨੰੂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। 

ਭਾਗ  III: ਰਾਇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਰੋ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ 
 

1.5 ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ 
ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਮਰ, ਯੌਨ ਿਨਰਧਾਰਨ, 
ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਸਿਥਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਕਨੰੂਨ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-
ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 
ਿਵਆਪਕ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹ । ਿਫਰ ਵੀ, EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਲਈ 
ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਸਤਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਇਸੇ ਲਈ, EOC ਨੇ ਹੁਣ ੇ ਿਜਹੇ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੌਨ 
ਿਨਰਧਾਰਨ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
EOC ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਲਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਵਧਾਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਰੋਾਂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 
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ਅਿਧਆਇ 2: ਬੇਨਤੀਆ ਂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਕਾਰਕ 

 
2.1 ਪੱਖਪਾਤ ਕਨੰੂਨ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ, EOC ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ 

ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਿਵਧਾਨ ਜਾਂ ਸਬੰਿਧਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 
ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਤ ਵੱਧ ਪਰ੍ਥਮਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

‐ EOC ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਭਵ 

‐ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹਣੋ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ 

‐ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 
‐ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਦੀ ਸੀਮਾ 
‐ ਸੁਧਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਦ ੇਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

‐ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਧਾਨ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ  ਕਰਦਾ 
‐ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ਾਂ  
‐ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ 

‐ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ  
‐ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਦਰਜਾ 
‐ ਸੁਧਾਨ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ 
‐ ਸੁਧਾਰ ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ 
‐ ਸੁਧਾਰ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿਲਆਏਗਾ 
‐ ਸੁਧਾਰ EOC ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਕਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ 
‐ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ 
‐ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 
‐ ਛੋਟ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਸੰਤੁਿਲਤ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦੀ 
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ਅਿਧਆਇ 3: ਵੱਧ ਪਰ੍ਥਮਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ 
 

3.1 ਅਿਧਆਇ 3 ਨੰੂ ਦ ੋਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਧਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਧ 
ਪਰ੍ਥਮਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ EOC ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਵੱਧ 
ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ I ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
EOC ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਧਾਂ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟ 
ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਿਕ EOC ਦੇ 
ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤ ੇਨੀਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, EOC ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋਰ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਏ ਅਤ ੇਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 
ਿਕ ਭਾਗ I ਅਤੇ ਭਾਗ II ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ 
ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 
ਭਾਗ  I: ਵੱਧ ਪਰ੍ਥਮਤਾ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਖਤੇਰ 

 
A. ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਸਮਾਨਤਾ 

 
3.2 ਇਸਦਾ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 

ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਲਈ ਿਵਧਾਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

 
(i) ਉਿਚਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਡਊਟੀ 
3.3 DDO ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵਚ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੇ 
ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ, EOC ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ 
ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਡਊਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ।  
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 1: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰ ੇਸਬੰਿਧਤ ਖਤੇਰਾਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਰਜ਼ੁਗਾਰ; 
ਵਸਤਾਂ, ਸਵੇਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਹਲੂਤਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ; ਅਤ ੇਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਿਵੱਚ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਉਿਚਤ ਸਮਾਯਜੋਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇੱਕ ਵੱਖ ਿਡਊਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਅੱਗ ੇਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਅਨੁਿਚਤ ਕਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

 
(ii) ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਪੱਖਪਾਤ ਤ ਉਚੇਚੀ ਰੱਿਖਆ 
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3.4 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਨਵਰ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। EOC ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਭਵ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 
ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ ਅਤੇ ਹਰੋ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਗਾਈਡ ਕੁੱਿਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆ ਂ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। EOC ਉਸ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰਾਇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ੇਗਏ ਹਨ । 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 2: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਣੇੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਨਵਰ 
ਦ ੇਨਾਲ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕ ੇਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰ ੇਅਤ ੇਉਸ 
ਸਹਾਇਕ ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਪੂ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 

 

(iii) ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ। 
3.5 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਚਣੋਾਂ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ, ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਰੋਕ 
ਨਹ  ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਲੰਗ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਅਿਜਹੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ 
ਰਾਸ਼ਟਰ (United Nations) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਸੋਧ 
ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਿਸਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬੌਿਧਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਰਾਇ ਿਵੱਚ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ EOC ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 
ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹ।ੈ  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 3: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਚਣੋਾਂ ਿਵੱਚ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਚਣੋਾਂ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਅਪੰਗ 
ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਿਵਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ੇਰਕੋ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰ।ੇ  ਅੱਗ ੇ
ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਵਧਾਨਕ ਕਾਉਂਿਸਲ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (Legislative Council Ordinance) 
ਅਤ ੇਿਜ਼ਲਾ ਕਾਉਂਿਸਲ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ (District Councils Ordinance) ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ,ੇ ਜ ੋਉਹਨਾਂ 
ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿਵਧਾਨਕ ਕਾਉਂਿਸਲ ਅਤ ੇਿਜ਼ਲਾ ਕਾਉਂਿਸਲ ਚਣੋਾਂ ਿਵੱਚ ਵਟੋ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤ ਅਯਗੋ 
ਠਿਹਰਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਘਿੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 
B. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ 

 
3.6 ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ 

ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਸਮ, ਿਜਸਦਾ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪਦਾ 
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ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ 
ਸੈਕਸ਼ਨ D ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 
(i) ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ 

3.7 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ 
ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹ  ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹ ੋ ਿਜਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ 
ਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। EOC ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ 
ਿਕ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ ਤ ਬਾਅਦ, 
ਨੌਕਰੀ ਤ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਾਫੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਇ ਪਰ੍ਯੋਗ ਿਵੱਚ, ਕਈ NGO 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਨਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਣੇਪਾ 
ਛੁੱਟੀ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਆਦ 
ਲਈ।  
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 4: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣਪੇਾ ਛੁੱਟੀ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤ ੇ
ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਦ ਮੌਜਦੂ ਨਾ ਹਵੋ,ੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਿਵਕਲਿਪਕ ਪਜੋੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ੋਿਜਹੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ 
ਕਨੰੂਨੀ ਹੱਕ ਪਸ਼ੇ ਕਰ।ੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (Employment Ordinance) ਜਾਂ ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ ਤ ੇਿਲੰਗ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰਕ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
 
(ii) ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਉਚੇਚੀ ਰੱਿਖਆ 

3.8 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ 
ਪੱਖਪਾਤ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ EOC ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿਕਸੇ 
ਸਗੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਲਈ ਦਖੇਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। EOC  
ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 5: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦ ੇਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇਪਰ੍ਤੱਖ ਅਤ ੇਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਉਚਚੇੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਪਸ਼ੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਿਲੰਗ ਪੱਖਪਾਤ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਸ਼ਰ੍ਣੇੀ ਦ ੇਰਪੂ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ 
ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 
C. ਸਾਰ ੇਜਾਤੀ ਸਮਹੂਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ 
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3.9 ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਹੋਰਾਂ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਨੰੂ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

 
(i) ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤ ੇਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ 
3.10 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਕੋਈ ਰੱਿਖਆ ਨਹ  ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤ ੇ

ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 
ਨਹ  ਹੈ; ਰੱਿਖਆ ਦੀ ਕਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ EOC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਜਨਤਕ 
ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 6: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਸੋਧ ਕਰ ੇ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਦ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ 
ਗਰੈਕਨੰੂਨੀ ਹ।ੈ  

 
(ii) ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਿਬਹਤਰ ਰੱਿਖਆ 

3.11 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਕੇਵਲ ਸੀਿਮਤ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ ਨਹ  ਿਜਵ ਦੋਸਤ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 
ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀ। ਇਹ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਿਖਆ ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ EOC ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਰੱਿਖਆ ਦ ੇ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, EOC ਕੋਲ ਇਸ ਸਮ ਅਿਜਹੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲੰਗ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ 
ਸਬੰਿਧਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹ  ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ 
ਸੀਿਮਤ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਰੱਿਖਆ ਨੰੂ DDO ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਨੰੂ 
ਪਰ੍ਥਮਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। EOC ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ, ਿਜਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰੋ ਿਵਚਾਰ ਨਹ  ਕਰ ਸਿਕਆ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 7: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਕ ੇ
ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤ ੇਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਵਰਿਜਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ 
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਸਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕ ੇਸਧੋ ਕਰ:ੇ  

(a) ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ; 
(b) ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ ੋਇੱਕ ਅਸਲੀ ਘਰਲੇ ੂਆਧਾਰ ਤ ੇਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹ;ੈ 

(c) ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਈੋ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ; 

(d) ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਈੋ ਦਖੇਭਾਲਕਰਤਾ; ਅਤ ੇ
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(e) ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਡੇ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੰਬੰਧ ਹਵੋ ੇ। 
 

(iii) ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ 

3.12 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਕੋਈ ਰੱਿਖਆ 
ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ DDO ਤ ਵੱਖ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਰੱਿਖਆ 
ਨਹ  ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ EOC ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, 
EOC ਕੋਲ ਇਸ ਸਮ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲੰਗ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹ  ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, EOC ਦਾ 
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਸਿਥਤੀਆਂ 
ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਘੱਟ 
ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ 
ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਰੂੜੀਬੱਧ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, EOC ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈਿਕ 
ਅਿਜਹੀ ਰੱਿਖਆ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ EOC ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, EOC ਦਾ 
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਰਾਹ  ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਪੱਧਰ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 8: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ  ਇਸ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ 
ਸਮੂਹ ਦਾ ਹ,ੈ ਰਾਹ  ਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਰੱਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ 
ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ।ੇ 

 
(iv) ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 
3.13 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੋਵ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 

ਿਵੱਚ, RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪੜਾਈ ਦ ੇਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ 
ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟ ਹੈ। 

 
3.14 ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, EOC ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ 

ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। EOC ਨੰੂ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਕਸਰ 
ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛੋਟ 
ਹੱਕ ਿਬਲ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰ (International Covenant on 

Civil and Political Rights) (ICCPR) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਦੀਆ ਂਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। EOC ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹ ੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਕੇਵਲ 
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ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗੀ (ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ 
ਕੇਵਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੰਤੁਿਲਤ ਸੀ), ਪਰੰਤੂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਆਮ ਛੋਟ ਹੋਣਾ ਉਿਚਤ ਨਹ  ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 9: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 20(2) ਦ ੇਅਧੀਨ, 
ਪੜਾਈ ਦ ੇਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ 
ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰੇ। 
 
3.15 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਛੋਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ 

ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਸੰਬੰਧੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬੱਧ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਵ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਬੱਧ ਕਰਨਾ। ਜਦਿਕ EOC ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਹ ੈਿਕ 
ਛੋਟ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਪਕ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ, ਚੀਨੀ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਜਾਤੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਬਣਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ 
ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟ ਹੱਕ ਿਬਲ ਅਤੇ ICCPR ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹ  ਹ ੋਸਕਦੀ। EOC ਦਾ ਇਹ ਵੀ 
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ  ਪਾਏਗੀ, ਿਜਵ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪੜਾਉਣ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਹਣੋਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਹ 
ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਨਹ  ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 10:  ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 26 (2) ਦੇ 
ਅਧੀਨ, ਪੜਾਈ ਦ ੇਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ 
ਰੱਦ ਕਰ।ੇ  

 
D. ਪਰ੍ਤੱਖ ਅਤ ੇਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤ ੇਉਤਪੀੜਨ ਤ ਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 

 
(i) ਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 
3.16 ਦੋ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ 

ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਤੱਖ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾਅਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ 
ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅਰਥ। 
 

3.17 ਸਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ 
ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 
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ਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ। ਇਹ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੱਿਖਆ ਤ ਿਭੰਨ ਹੈ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰ੍ਤੀਤੀ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਹ  ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹੋਰ 
ਸਬੰਿਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ  ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 11: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੂਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰ ੇ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸੋਧ ੇਿਕ, ਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰਾਂ ਤ,ੇ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਣੋ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ  ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਨੁਕਲੂ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
3.18 ਪਰ੍ਤੱਖ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ “ਿਬਨਾਂ ਅਪੰਗਤਾ” 

ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਰੱਿਖਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੱਖ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ 
ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਿਕ ਕੁਝ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ 
ਿਜਵ ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਰਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 12: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ 
ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਅਤੇ 8 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਤੱਖ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

 
(ii) ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 
3.19 ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ “ਲੋੜ ਜਾਂ 

ਸਿਥਤੀ” ਦੇ ਖੇਤਰ; ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; ਅਤੇ ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਿਨਯਤ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 
ਨੰੂ ਠੀਕ ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ, ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 
ਨਹ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਰੋਾਂ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ 
ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, EOC ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 13: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰ ੇਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 
ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰ:ੇ  

‐ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ, ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਅਿਭਆਸ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤ ੇਸਮਾਨ ਰਪੂ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਲਾਗ ੂਹਵੋਗਾ, 
ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹ  ਹ;ੈ  

‐ ਜੋ ਸਰੁੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹ ੈਜਾਂ ਹਵੋੇਗੀ;  
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‐ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਜਾਂ ਸੰਤਿੁਲਤ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਹਣੋਾ ਨਹ  
ਿਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 

(iii) ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 
3.20 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੱਿਖਆ 

ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ  ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕਸੁਅਲ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ 
ਅਪੰਗਤਾ ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਕੋਈ ਰੱਿਖਆ ਨਹ , ਜੋ ਇੱਕੋ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਜਾਂ ਮਾਲ 
ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਹਨ; ਸੇਵਾ ਵਰਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਵਾ 
ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਕੋਈ ਰੱਿਖਆ ਨਹ , ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ 
ਜਹਾਜਾਂ ਅਤੇ ਿਵਮਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਸਮੇਤ; ਇੱਕੋ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੋਾਂ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-
ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸੁਅਲ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਕੋਈ 
ਰੱਿਖਆ ਨਹ ; ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਵੱਲ ਮਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮਬਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸੁਅਲ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ 
ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਕੋਈ ਰੱਿਖਆ ਨਹ । ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ 
ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹ  ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਿਜਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

 
3.21 EOC ਨੰੂ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, EOC ਉਤਪੀੜਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਿਵਧਾਨਕ ਰੱਿਖਆ ਨਹ  ਸੀ। EOC  ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ, ਪਿਹਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 
ਨੰੂ ਸੋਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਜਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਪਾਸ ਨਹ  ਕੀਤਾ। EOC ਨੇ ਕੁਝ ਅਿਧਐਨ ਵੀ ਕੀਤ ੇਹਨ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਜਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਇਸਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਮਾਣ 
ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਿਮਆਂ ਸਮੇਤ, ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ EOC ਸਰਕਾਰ 
ਨੰੂ ਇਹ  ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 14: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਿਜਹੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇ
ਸੈਕਸੁਅਲ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ, ਿਜੱਥ ੇਮਾਲਕ ਨੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਿੇਖਆ ਹਵੋ ੇਅਤ ੇਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰਕੋਣ 
ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹਵੋ,ੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਜਾਤੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ;ੇ 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 15: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ੋਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ, ਿਜਵ ਮਾਲ ਭਜੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ੇਅਤ ੇ
ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਰੱਿਖਆ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 
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ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰ;ੇ  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 16: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਰਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ੇਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ 
ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ;ੇ  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 17: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਰਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ੇਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ 
ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ,ੇ ਿਜੱਥ ੇਅਿਜਹਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤ ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਪਰੰਤ ੂਹਾਂਗ 
ਕਾਂਗ ਦ ੇਰਿਜਸਟਰਡ ਿਵਮਾਨਾਂ ਅਤ ੇਜਹਾਜਾਂ ਤ;ੇ  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 18: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ 
ਉਪ-ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੈਕਸੁਅਲ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤ 
ਰੱਿਖਆ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ;ੇ 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 19: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਲੱਬ ਦ ੇਪਰ੍ਬੰਧਨ ਵੱਲ ਮਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮਬਰਾਂ ਦ ੇਸਕੈਸਅੁਲ, 
ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਰੱਿਖਆ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਜਾਤੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। 

 
E. ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਰੁੱਿਖਆ ਦਾ ਖਤੇਰ 

  
3.22 ਇਸ ਸਮ ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-

ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਨਹ  ਰੱਖਦੇ ਿਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੱਕ ਿਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ 
ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਵੱਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ  ਹੈ। ਰਾਇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਿਕਸਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 20: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ੇਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ 
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਗਰੈਕਨੰੂਨੀ ਹ।ੈ ਇਸਤ ੇਵੀ ਿਧਆਨ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਜਨਤਕ 
ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲੋੜ ਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ । 

 
F. ਪੱਖਪਾਤ ਦ ੇਦਾਅਵ ੇ 

 



14 
 

(i) ਪੱਖਪਾਤ ਦ ੇਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਚੇਚੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
3.23 ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਿਕ ਅਕਸਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰ੍ਤੱਖ 

ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 
ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਜਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰ੍ਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਿਧਤ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , ਪਰ੍ਿਤਵਾਦੀ ਤ ਪਰ੍ਮਾਣ 
ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ 
ਬਦਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 
ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਜਹੇ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਿਚਤ ਿਕਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 21: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਿਚਤ ਸ਼ੱਕ ਤ ਪਰ ੇਪਰ੍ਮਾਣ ਅਤ ੇਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰ:ੇ 

‐ ਉਿਚਤ ਸ਼ੱਕ ਤ ਪਰ ੇਪਰ੍ਮਾਣ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੂਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲਈ ਇਹ 
ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਿਕ ਕਨੰੂਨੀ ਮਾਨਕਾਂ ਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ; 

‐ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਲਈ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ ਿਜਹਨਾਂ ਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ 
ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹ  ਹਇੋਆ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਪਰ੍ਿਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਏ। 

 
(ii) ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇਣਾ 
3.24 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, SDO, FSDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਹਰਜਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਤੱਕ 

ਪਰ੍ਤੀਬੰਿਧਤ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿਵਪਰੀਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ 
ਪਰ੍ਿਤਬੰਧ DDO ਦ ੇਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਿਚਤ ਨਹ  ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹ  ਹੈ। ਕਈ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦਵਾਇਆ ਿਕ ਅਪਰ੍ਤੱਖ 
ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 22: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ 
ਦਾਅਿਵਆ ਂਲਈ ਹਰਜਾਨੇ ਦਣੇ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦ ੇਇਰਾਦ ੇਦ ੇਪਰ੍ਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
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ਭਾਗ  2:ਹੋਰ ਖਜੋ, ਰਾਇ ਅਤ ੇਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆ ਂਉੱਚ ਪਰ੍ਥਮਤਾ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ 
 
A. ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇਮੁੱਖਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਿਡਊਟੀ  

 
3.25 ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਚੰਤਾ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ 

ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 
ਹੈ, ਿਜਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਿਡਊਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਰਾਹ । ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਭੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਪਰ੍ਸਾਰ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਿਵਆਪਕ ਹਨ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ ਿਜਵ ਿਲੰਗ ਜਾਂ ਜਾਤੀ; 
ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੰੂਨੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹ  
ਹੁੰ ਦਾ। 

 
3.26 ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਪਰ੍ਮਾਣ 

ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗ, ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹ ੈ ਿਕ ਿਨਆਂ ਖੇਤਰ ਲਾਭਾਂ ਤ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕੁਝ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਨਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਜਵ ਗਰ੍ੇਟ ਿਬਰ੍ਟੇਨ, 
ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਡਊਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ 
ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। EOC ਇਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਲਈ ਠੋਸ 
ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ। 

3.27 EOC ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਮਾਨਤਾ ਿਡਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇਸ 
ਿਡਊਟੀ ਦਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤ ੇ ਿਵਧਾਨ ਦ ੇ ਖੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਡਊਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰ; ਿਕਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਤੇ ਿਡਊਟੀ 
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਨੰੂਨੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਿਵਧੀ; ਅਤੇ ਿਡਊਟੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 
ਕਰਨ ਲਈ EOC ਦੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਭੂਿਮਕਾ। 
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 23: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਜਨਤਕ ਖਤੇਰ ਸਮਾਨਤਾ ਿਡਊਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਅਤ ੇਖੋਜ ਕਰ,ੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਸਰੁੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤ ੇ
ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
 
B. ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ 
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3.28 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਜਾਂ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇਪੱਖਪਾਤ 
ਤ ਕੋਈ ਰੱਿਖਆ ਨਹ  ਹੈ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਿਭੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ, 
ਿਜੱਥੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਭੰਨ ਸਮੂਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਜਾਂ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਰੱਿਖਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਰੱਿਖਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਨ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਸਮਾਨ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 
3.29 EOC ਇਸਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਥਤੀ ਤ ਿਭੰਨ 

ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  
 
(i) ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ 
 
3.30 ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ; ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਤੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ। ਇਹ ਿਧਆਨਯੋਗ ਹੈ ਿਕ 
ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ EOC ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਪਨਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ, 
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NGO ਤ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NGO ਤ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ 
ਕਈ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਦੱਤੇ। ਬਿਕੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ 
ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। EOC  ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਿਭੰਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 
ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਰਾਹ , ਿਜੱਥੇ ਉਹ 
ਿਵਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਹੋਣ।   

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 24: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਿਫਰ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤ ੇਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰਾਂ ਤ ਰੱਿਖਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਰਾਇ ਿਵੱਚ 
ਸਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤ ੇਨਾਗਿਰਕਤਾ ਨੰੂ ਿਕਵ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹ,ੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤ ੇਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆ ਂਛਟੋਾਂ, ਰੱਖਣ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਢਕੁਵੀਆ ਂਹ ੋ
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
 
(ii) ਮੇਨਲਡ ਚੀਨੀ ਸਮੇਤ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਥਤੀ 
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3.31 ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ 
ਰੱਿਖਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਿਖਆ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਮੇਨਲਡ ਚੀਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਨਹ । EOC ਇਸਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਭੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ, ਨਵ ਪਰ੍ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੀ 
ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਿਖਆ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਟੂਿਰਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ 
ਲਈ ਕਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । 

 
3.32 ਿਫਰ ਵੀ, EOC ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨਵਾਸ 

ਸਥਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੈ, ਿਜਵ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਜਾਂ 
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸੀਿਲਆਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ 
ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਿਕ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਿਵਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ 
ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹ । 
 

3.33 EOC ਪਰ੍ਗਟਾਉ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਅਤੇ ਮੇਨਲਡ ਚੀਨੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ RDO ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਦ ੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ 
ਿਵਆਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ EOC ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, EOC ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈ ਿਕ ਜਾਤੀ-ਿਵਚਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ (ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ 
ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਿਜਤ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰੂੀ ਤਰਾਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਿਵੱਚ, RDO ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ 
ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣਾ ਕਨੰੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ 
ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਭੰਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਨਬੇਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਿਚਤ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹ  ਿਨਬੇੜਨ ਸਮੇਤ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 25: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲਵ ੇਅਤ ੇ ਿਫਰ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਰਾਇ ਿਵੱਚ 
ਰੱਿਖਆ ਦ ੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਖਤੇਰਾਂ ਸਮਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਸਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਜੱਥ ੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 
ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛਟੋਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਿਧਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਕੋਈ ਹਰੋ ਖ਼ਾਸ ਛਟੋਾਂ ਉਿਚਤ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 
ਜਾਂ ਨਹ । ਅੱਗ ੇਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇEOC ਨੰੂ RDO ਦ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤ ੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 
ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਿਖਆ ਦਾ ਕੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹਵੋਗੇਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ    
 
C. ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ 
 
(i) ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ: ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧ 
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3.34 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਰੱਿਖਆ ਨਹ  ਹੈ, ਜੋ ਿਵਵਾਹਕ ਨਹ  ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਿਵਪਰੀਤ ਿਲੰਗ 
ਕਾਮੀ ਜਾਂ ਸਮਿਲੰਗਕਾਮੀ ਜੋੜੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵਚਲੇ ਜੋਿੜਆਂ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਪਛਾਣ 
ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਨਹ  ਹੈ।  

 
3.35 ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋਿੜਆਂ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਭਾਵ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ, ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ, 
ਅਪਰ੍ਵਾਸੀ ਹੱਕ, ਜਨਤਕ ਹਾਉਿਸੰਗ, ਿਵਰਸਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਹੱਕਾਂ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਹਾਂਗ 
ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਜੋਿੜਆਂ ਨਾਲ, ਿਭੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ 
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

3.36 ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਿਵਵਾਹਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਿਥਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜੋੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਪਰੰਤ ੂ
ਿਵਵਾਹਕ ਨਹ  ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਿਥਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤਰੌ ਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ  ਹੈ। ਸਮਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲੀਆ 
ਿਵਕਾਸ ਨੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ 
ਨਹ  ਿਦੰਦਾ, ਿਜਵ ਘਰੇਲ ੂਿਹੰਸਾ ਤ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲ ਿਚਿਕਤਸਾ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ। 
 

3.37 EOC ਇਸਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਿਵੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਮੂਹਾਂ 
ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, 
EOC ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 
ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹ।ੈ ਇਹਨਾਂ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ ਪੂਰਾ 
ਿਧਆਨ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਭੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ 
ਸੰਤੁਲਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹ  ਕਰਨ ਸਮੇਤ। 

 
3.38 ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ SDO ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਕੇਵਲ ਪੱਖਪਾਤ-
ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਤ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸੰਬੰਧ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ 
ਕਈ ਖੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਰੱਿਖਆ 
ਿਵਆਪਕ, ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, EOC ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ 
ਕਨੰੂਨੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 26: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਅਤੇ  ਿਵਪਰੀਤ 
ਿਲੰਗ ਕਾਮੀ ਅਤ ੇਸਮਿਲੰਗਕਾਮੀ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਕਨੰੂਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆ ਤ ੇ ਿਵਆਪਕ ਖੋਜ ਕਰ ੇ
ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲਵ,ੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧ ਅਤ ੇਿਵਦੇਸ਼ ਤ ਸਮਿਲੰਗੀ ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 
ਰਾਇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

‐ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਰੱਿਖਆ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ 
ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਤ ੇਸਲਾਹ, ਖ਼ਾਸ ਛਟੋਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰਪੂ ਨਾਲ 
ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੜੋਨ ਸਮਤੇ; 

‐ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ , ਸਾਰ ੇਹਰੋ ਸੰਭਾਿਵਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਵਧਾਨ ਅਤ ੇਨੀਤੀਆਂ 
ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ; 

‐ ਅਿਜਹ ੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦਣੇ ਦੀਆ ਂ ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਭੰਨ ਿਵਧੀਆ ਂਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਵਪਰੀਤ ਿਲੰਗ ਕਾਮੀ ਅਤੇ 
ਸਮਿਲੰਗਕਾਮੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ। 

 
(ii) ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ: ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧ  

 
3.39 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਕੋਈ ਰੱਿਖਆ ਨਹ  ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਗੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਿਜਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਿਪਛਲੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਕਈੋ ਰੱਿਖਆ ਨਹ  ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਪਛਲੇ ਿਵਆਹ ਜਾਂ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਗੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 
3.40 ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ 

ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਜੋਿੜਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਿਵਆਹਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਸਿਹਵਾਸ 
ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ), EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਿਪਛਲੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਸਮੇਤ। 

 
3.41 EOC ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤਾਂ ਵੱਲ 

ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ 
ਿਕ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੇਵਲ ਿਵਆਹ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ 
ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਕੇਵਲ ਿਵਵਾਹਕ ਜੋਿੜਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਲਈ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੀ। EOC ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਮਾਨ-ਿਲੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 
ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹ  ਹੈ, ਬਲਿਕ ਇਹ ਉਸ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕ ਇਹ ਿਵਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ  ਅਤੇ ਉਹ 
ਿਵਆਹ ਜਾਂ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । 
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ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 27: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਦ ੇਿਵਸਤਾਰ ਤ ੇਖੋਜ ਕਰ ੇਅਤ ੇਰਾਇ ਲਵ:ੇ 

- ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਸਗ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨਾ; 
- ਪਰੂਵ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰੂਵ ਸਿਹਵਾਸ ਸਾਥੀ ਦ ੇਸਗ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨਾ। 

 
ਅਿਧਆਇ 4: ਰਾਇ ਿਵੱਚ ਹਰੋ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤ ੇਪਰ੍ਸਤਾਵ 

 
4.1 ਇਹ ਅਿਧਆਇ ਰਾਇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ 1 ਿਵੱਚ 

ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਭਾਗ 2 ਿਵੱਚ 
ਪਰ੍ਿਤਬੰਿਧਤ ਆਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ;ੈ ਭਾਗ 3 ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਤਬੰਿਧਤ 
ਆਚਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਭਾਗ 4 ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਭਾਗ 5 ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ EOC ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਅਤ ੇਭਾਗ 6 ਿਵੱਚ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

 
4.2 ਹਰੇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ, EOC ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਿਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਵਧਾਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਿਭੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ  ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਿਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਿਧਆਇ 3 ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ, EOC ਦਾ 
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋਰਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 
ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

ਭਾਗ  1: ਿਵਧਾਨ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦ ੇਟੀਚ ੇ

 
A. ਿਵਧਾਨ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਚ ੇ

 
(i) ਿਵਧਾਨ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ 

4.3 EOC ਨੇ ਇਸਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਿਕ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ 
ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਿਭੰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । EOC ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 
ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਿਵਤ 
ਸੰਕਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ 
ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤਰਜੀਹੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 28: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਿਜੱਥ ੇਢੁਕਵਾਂ ਹਵੋ,ੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ ਕਰਨ 
ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰ।ੇ 
 
(ii) ਿਵਧਾਨ ਦ ੇਟੀਚੇ 
4.4 EOC ਨੇ ਇਹ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਖੰਡ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ , ਜੋ ਿਵਧਾਨ ਦੀ 

ਸਮਝ, ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਖੰਡ 
ਿਵੱਚ ਜੋੜਣ ਲਈ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਮੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ 
ਿਵੱਚ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੈ, EOC ਇਸ ਸਮ ਇਸਨੰੂ ਉੱਚ ਪਰ੍ਥਮਤਾ ਨਹ  ਨਹ  ਮੰਨਦਾ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 29: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ  ਇਸਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰ ੇਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਸਲੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਟੀਿਚਆ ਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ । 

 
B. ਿਲੰਗ ਅਤ ੇਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆ ਂਸਰੁੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

 
(i) ਿਲੰਗ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
4.5 EOC ਨੇ ਰਾਇ ਲਈ ਿਕ ਿਨਰਪੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪੱਖਪਾਤ 

ਤ ਰੱਿਖਆ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਿਲੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਸਮੁੱਚੇ ਤਰੌ ਤ ੇEOC ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (SDO) ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੋਧ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹ  ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਹੋਰਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 30: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਨਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ “ਿਵਅਕਤੀ” ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕ ੇ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ,ੇ ਤਾਂ ਜ ੋਇਹ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹਵੋ ੇਿਕ ਿਲੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਿਵਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ੇਸਮਾਨ ਰਪੂ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 
(ii) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
4.6 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਰਾਇ ਲਈ ਿਕ ਕਨੰੂਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, SDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਹਣੋ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਚਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਉਚੇਚੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ ਤੱਕ) ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ ਤ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ 
ਪੱਖਪਾਤਹੀਣ ਿਵਆਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹ ੈਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤ ੇਹਣੋ ਵਲੇੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤ ਕੱਢਣਾ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ। EOC 
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ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ 
ਅੰਤਰਾਲ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਿਜੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ। 
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 31: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਚਚੇੀ ਸ਼ਰਤ ਿਕ ਔਰਤਾਂ 
ਦੀ ਜਣਪੇ ੇਦ ੇਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜਦ ਉਹ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤ ੇਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ। 

 
4.7 EOC ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤ ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਿਕ ਸੰਭਾਿਵਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਤ ਉਚੇਚੀ ਰੱਿਖਆ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸਲਈ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ 
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਘਰੇਲ ੂਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਖ਼ਾਸ ਿਚੰਤਾ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ 
ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਿਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਗਰਭ ਿਨਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 
ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਤਮ-ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਅਤੇ ਪਰ੍ਜਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ EOC ਨੇ 
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪਾਂ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਿਕ ਸੰਭਾਿਵਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 32: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਿਵਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰਕੋਦ ੇਹਏੋ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਚਚੇੀ ਸ਼ਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। 
 
C. ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

 
4.8 EOC ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਖੇਤਰ, ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 

ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ, ਆੱਸਟਰ੍ੇਲੀਅਨ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ, 
ਅਪੰਗਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਿਕਸਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ-ਿਮਆਦ 
ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵ ਸਰਦੀ ਜੁਕਾਮ। ਇਹ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਤ ਿਭੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਿਮਆਦ ਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਿਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

4.9 EOC ਨੰੂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤ ੇਛੋਟੀ-ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ 
ਿਕ  ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ 
ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਬੀਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਿਵਚਾਰਯਗੋ ਹੈ ਿਕ 
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ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਿਮਆਦ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਇਸਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਿਕ ਅਵਸਥਾ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਅਪੰਗਤਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਿਚੰਤਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਦ ੇ
ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਲਈ EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ 
ਸਹੀ ਹੈ। 
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 33: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹ।ੈ 
 
D. ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

 

4.10 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਬਦ “ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ” ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ “ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ” ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । EOC ਇਸਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ 
ਹੱਕ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰ ਇਸ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 34: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ   
“ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ” ਦੀ “ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ”ਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 

 
ਭਾਗ  2:ਵਰਿਜਤ ਆਚਰਨ ਦ ੇਰਪੂ 

 
A. ਪਰ੍ਤੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤ 

 
4.11 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ SDO ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਤੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਤਲੁਨਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹ  ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ, ਿਜਵ ਬੀਮਾਰੀ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ 
ਿਵੱਚ, ਿਜਵ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਿਕ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲੁਨਾਤਮਕ 
ਸਿਥਤੀ ਨਹ  ਹੈ। ਹੋਰ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਤੁਲਨਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। EOC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ 
ਮਾਿਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ-ਸੰਬੰਧੀ 
ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਲਈ ਅਸਲੀ ਿਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ 
ਕੁਝ ਨੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਧਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ 
ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਵਰਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 35: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮਤੁਾਬਕ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪਰ੍ਤੱਖ 
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ  

‐ ਤਲੁਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ; ਅਤ ੇ

‐ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟ ਅਨੁਕਲੂ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ ਬੀਮਾਰੀ।  
B. ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਪਰੁਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਦ ੇਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ 

4.12 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ SDO ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤ ੇਿਵਿਦਅਕ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਿਵਚਕਾਰ 
ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਿਮਆਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਲਈ 
ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹ  ਹ ੈ ਿਕ ਖਤੇਰਾਂ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਿਵੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅੰਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ , ਜੋ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਾਸ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 36: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਖਜੋ ਕਰ,ੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ 
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਪਰੁਸ਼ਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਦ ੇਕੰਮ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ  ਅਤ ੇਜੇਕਰ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਹੜਾ ਿਵਧਾਨ ਜਾਂ ਹਰੋ ਉਪਾਅ ਢਕੁਵ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 
 
C. ਅਪੰਗਤਾ ਪੱਖਪਾਤ 

 
4.13 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ  ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ (ਿਜਵ ਇਲਾਜ 

ਲਈ ਿਬਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ । 
ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹ , EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ DDO ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦ ੇ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹ  ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ DDO ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਕੰਮ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ EOC ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪਰ੍ਤੱਖ 
ਅਪੰਗਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਪੂਰੀ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 37: EOC ਮੰਨਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪਰ੍ਤੱਖ ਅਤ ੇਅਪਰ੍ਤੱਖ ਅਪੰਗਤਾ 
ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਮਜੌੂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਪਰੂੀ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਸਮ ਅਪੰਗਤਾ ਤ ਪਦੈਾ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨਵ  
ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਗਰੈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਿਕ, EOC ਪਰ੍ਤੱਖ ਅਤ ੇਅਪਰ੍ਤੱਖ ਅਪੰਗਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਕਤਾ ਦਾ 
ਲਗਾਤਾਰ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਗੇਾ। 
 
D. ਉਤਪੀੜਨ 
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4.14 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਤਪੀੜਨ ਵਰਿਜਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ  ਿਜਵ ਿਲੰਗ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਸਮੇਤ। ਵਰਤਮਾਨ 
ਿਵੱਚ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਅਤ ੇ ਿਲੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਉਤਪੀੜਨ ਤ ਉਚੇਚੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। EOC ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਪਰ੍ਮਾਣ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਲੰਗ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ 
ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ੍ਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 38: EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ ਿਲੰਗ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ 
ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰ੍ਥਮਤਾ ਨਹ  ਹੈ। 
 
4.15 ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, EOC ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਭਵ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ। EOC ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹ ੈ ਿਕ ਪਿਰਭਾਸਾਵਾਂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ  ਹਨ। EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਸਮੇਤ। ਇਹ 
ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ 
ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਆਚਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸੈਕਸੁਅਲ 
ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 
ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ।   

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 39: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

‐ ਸੈਕਸੁਅਲ ਿਕਸਮ ਦ ੇਆਚਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ 
ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆ ਂਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ; ਅਤ ੇ 

‐ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦ ੇ ਸਾਰ ੇ ਰਪੂਾਂ ਲਈ, ਪਿਰਭਾਸਾ ਦਾ ਕਾਲਪਿਨਕ ਅਤੇ 
ਵਾਸਤਿਵਕ ਦਵੋ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। 

 
E. ਅੰਤਰਿਵਭਾਗੀ ਪੱਖਪਾਤ1 

4.16 EOC ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਦ ੋਜਾਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਮੇਤ, 
ਅੰਤਰਿਵਭਾਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਉਚੇਚੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ । EOC ਨੇ ਹੋਰ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ 
ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਅੰਤਰਿਵਭਾਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤ ੇ ਿਜਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ 
ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਾਰਥਕਤਾ ਨਹ  ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੋ ਜਾਂ 

                                                       
1 ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਅੰਤਰਿਵਭਾਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬਲਿਕ ਕਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਜਾਂ 
ਅੰਤਰਿਵਭਾਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਰੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰਿਵਭਾਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਿਭੰਨ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ EOC 
ਲਗਾਤਾਰ, ਅੰਤਰਿਵਭਾਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 40: ਅੰਤਰਿਵਭਾਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, EOC ਮੰਨਦਾ ਹ ੈਿਕ ਪੱਖਪਾਤ, ਿਜੱਥ ੇਇਹ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਸਰੁੱਿਖਅਤ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ 
ਅਤ ੇਇਸ ਸਮ ਅੰਤਰਿਵਭਾਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹ।ੈ 

 
F. ਹਰੋ ਗਰੈਕਨੰੂਨੀ ਆਚਰਨ 

 
(i) ਮੁਖੀਆਂ ਅਤ ੇਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 
4.17 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਆਚਰਨ ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , ਿਜੱਥੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਆਚਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ 
ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਬਚਾਉ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨ 
ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤ ਿਭੰਨ ਹੈ। ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੋਦਾਰ 
ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਕਸਨੰੂ ਉਿਚਤ ਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 41: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ 
ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰੇ, ਿਜਵ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਉ ਹਵੋ,ੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਲਈ 
ਉਿਚਤ ਰਪੂ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਣੋ। 
 
(ii) ਪੱਖਪਾਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਹੋਣਾ 
4.18 EOC ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 

ਤੇ ਰੋਕ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ । EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 
ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਰਾਇ ਿਵੱਚ, ਕਈ ਿਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰੇਗਾ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 42: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤ ੇ ਰਕੋ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ  ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਅਤ ੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰ।ੇ 

 
ਭਾਗ  3: ਵਰਿਜਤ ਆਚਰਨ ਦ ੇਖਤੇਰ 
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A. ਖੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ੇਰੋਕ 

4.19 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਖੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਚੇਚੀ ਰੱਿਖਆ 
ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਅਪੰਗਤਾ 
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਬੰਿਧਤ ਉਚਚੇੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ, 
ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਖਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦ ੇਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੈਫਰੀਆਂ, 
ਕੋਿਚੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸਮੇਤ। EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ-
ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਉਚੇਚੀ ਰੱਿਖਆ ਹੋਣਾ 
ਸਹੀ ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 43: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਤਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ  ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਸੋਧ ਕਰ।ੇ  
 
B. ਉਤਪੀੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ 
 
(i) ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 
4.20 EOC ਨੇ ਇਸਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਤਪੀੜਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ , ਜੋ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਨੋਿਟਸ ਭੇਿਜਆ 
ਜਾਏਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਦਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। EOC ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, 
ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 
ਅਿਜਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। DDO, RDO ਅਤੇ SDO ਦੀਆਂ ਿਵਿਦਅਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇ ਅਧੀਨ, ਿਕਸੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ “ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਲਈ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ; EOC ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈ
ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ 
ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 44: ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇ ਖਤੇਰ ਨੰੂ ਦੇਖਦ ੇ ਹਏੋ, EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂ ਤ ੇ
ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਗਰੈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ,ੈ ਿਜੱਥ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੈਕਸਅੁਲ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ 
ਅਪੰਗਤਾ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਅਤ ੇਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹਣੋ ਤ ੇਨੋਿਟਸ ਭਿੇਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

 
(ii) ਸੇਵਾ ਵਰਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੇਵਾ ਵਰਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਦ ੇਪਰ੍ਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 
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4.21 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਤਪੀੜਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ , ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਰਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੇਵਾ ਵਰਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹੈ। 
ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਸੈਕਸੁਅਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 
ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਿਜੱਥੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸੰਬੰਧ, ਿਜਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 45: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ ਦੂਜ ੇਸਵੇਾ ਵਰਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਵਾ ਵਰਤਕਾਰਾਂ ਦ ੇਸਕੈਸਅੁਲ, 
ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਰੈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ 
 
ਭਾਗ 4:ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤ ੇਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ 
 
4.22 EOC ਨੇ ਿਵਚਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ। ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, EOC 

ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਸਮਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ (ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਪੱਖਪਾਤ 
ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਰੂਪ) ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸਿਕਿਰਆ ਉਪਾਵਾਂ 
ਵਾਂਗ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ 
ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ 
ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

4.23 ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਹੋਣ ਦ ੇ ਸੰਦਰਭ 
ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਮਾਨ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਪਨਾਏ 
ਗਏ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਸ 
ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 46: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹ  ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ 
ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ:ੇ 

‐ ਗਰੈ-ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆ ਂਛਟੋਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦ ੇਤਰੌ ਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ 
ਉਹਨਾਂ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਅਤ ੇ

‐ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ, ਸਿਥਤੀਆ,ਂ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਕਦ ਖ਼ਤਮ 
ਹਣੋਗੇ, ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ। 
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ਭਾਗ  5: EOC ਦੀਆ ਂਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਸੰਿਵਧਾਨ ਦ ੇਪੱਖ 

 
A. ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦ ੇਪੱਖ 

 
(i) EOC ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕਨੰੂਨੀ ਖਰਚੇ ਿਰਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

4.24 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ EOC ਆਪਣੇ ਕਨੰੂਨੀ ਖਰਚੇ ਿਰਕਵਰ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖਰਚ ੇ ਿਦੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ । 
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ EOC ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਿਰਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ), ਪਰ ਕਨੰੂਨੀ ਖਰਚੇ ਨਹ  (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ 
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ)। ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਤ 
ਿਭੰਨ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ EOC ਨੰੂ 
ਿਵੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹ  ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦ ਸਫਲ ਦਾਅਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 47: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕ EOC ਆਪਣ ੇਕਨੰੂਨੀ ਖਰਚ ੇ
ਿਰਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਇਹ ਿਕਸ ੇਦਾਅਵਦੇਾਰ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਿਜੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਖਰਚ ੇਿਦੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। 
 
(ii) EOC ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ 
4.25 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, EOC ਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤੀ 

ਪਰ੍ੈਕਿਟਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, 
EOC ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦ ੇਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 
ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹ:ੈ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ; 
ਪੱਖਪਾਤੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ; ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ। EOC ਨੇ 1999 ਅਤੇ 
2000 ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹ  ਹੈ। ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 
EOC ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ EOC ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ 
ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣ, ਿਜੱਥੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪੀਿੜਤ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 48: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ EOC ਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਖਦੁ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ੇ
ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ-ਪੱਖਪਾਤ ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 
B. EOC ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਸੰਿਵਧਾਨਕ ਪਰ੍ਬੰਧ 

 
(i) EOC ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ 
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4.26 EOC ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤ ੇ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕਈ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ EOC ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
4.27 ਪਿਹਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ  ਿਕ EOC ਗੈਰ-ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, EOC 

ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਗੈਰ-ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 49: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ 
ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ੇਿਕ EOC ਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ੇਗਰੈ-ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ 
 
4.28 ਦੂਜੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸੀ ਿਕ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਿਵਚਕਾਰਲੇ 

ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਸਧਾਰਨ ਜਾਂਚਾਂ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ 
ਿਵੱਚ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ EOC ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋਵ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ  ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 
ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਿਵੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਿਹਮਤ 
ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 50: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦ ੋਵੱਖ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਰਸਮੀ ਜਾਂਚਾਂ (ਸਧਾਰਨ ਅਤ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼), ਜ ੋ
ਕੀਤੀਆ ਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ, ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਿਦੱਤ ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰੇ। 
 
4.29 ਤੀਜੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, EOC ਵੱਲ ਸਵੈਇੱਛਤ ਰਪੂ 

ਨਾਲ ਬੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ2 ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 
ਨਹ । ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹ  ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਰ੍ਤੀਯਗੋਤਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪਿਹਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ 
ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੋਧ ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਪਾਸ ਨਹ  ਕੀਤਾ। ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੰੂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਜਨਤਕ 
ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ 

                                                       
2 ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਪਰ ਬੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰ੍ੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਕ 
ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸਮ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 
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ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ  ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਿਜੱਥੇ ਦੋਵ ਿਧਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 51: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ EOC ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚਾਂ ਤ ਬਾਅਦ ਸਵਇੈੱਛਤ ਰਪੂ ਨਾਲ ਬੱਧ 
ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ।ੇ 
ਅੱਗ ੇ  ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ EOC ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ 
ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 
 
4.30 ਚੌਥੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਖਜੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ 

ਦੇ EOC ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਵਰਤਮਾਨ 
ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕੇਵਲ SDO ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, EOC ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 52: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕ EOC ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ 
ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਵੋੇ, ਅਪੰਗਤਾ ਪੱਖਪਾਤ, ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰੇ। 
 
4.31 ਪੰਜਵ  ਸਮੱਿਸਆ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਇਸਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦ ੇEOC ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ 
ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ EOC ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ 
ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨਨਕ ਕਾਉਂਿਸਲ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ, EOC ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕਨੰੂਨੀ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਨੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਿਵਚਾਰਨਯਗੋ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NGO ਦੇ ਇੱਕ 
ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨਕ ਕਾਉਂਸਲਰ  ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ EOC ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। 
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ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 53: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ EOC ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਦਣੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਵੋ,ੇ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ:ੇ 

‐ ਸਬੰਿਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਧਾਨ ਅਤ ੇਨੀਤੀ ਤ ੇਸਰਕਾਰ ਦਾ; ਅਤ ੇ

‐ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦ ੇਸਰਕਾਰ ਦ ੇਅਨੁਪਾਲਣ ਤੇ। 
 
4.32 ਛੇਵ  ਸਮੱਿਸਆ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ EOC ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਬੰਿਧਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਸਲਾਹਕਾਰ (ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਇਕ) ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 
ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚ ੇਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ । ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ 
ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇEOC ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ 
ਸਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਅਦਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦਖਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਕੁਝ ਹਰੋ 
ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਦੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 54: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ EOC ਨੰੂ ਸਬੰਿਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਸਲਾਹਕਾਰ 
ਦ ੇਤਰੌ ਤ ੇਦਖਲ ਦਣੇ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਣੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦ ੇਉਚਚੇ ੇਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰ।ੇ 
 
4.33 ਆਖਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ EOC 

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ EOC ਦ ੇਇੱਕ ਵੱਖ ਅਿਧਕਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹ । ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, EOC ਸਮੇਤ, ਜੋ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ 
ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਿਖਆ ਰਾਹ  ਉਸਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦ ੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, EOC ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 
SDO ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਦੱਤ ੇਹਣੇੋ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 55: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕ EOC ਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦ ੇਦਾਅਿਵਆ ਂਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 
ਹ,ੈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰ।ੇ 
 
(ii) ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ 

 
4.34 EOC ਨੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ EOC ਦਾ 

ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
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4.35 ਪਿਹਲੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ EOC ਨੰੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਿਨਯਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਜੋਨਾਵਾਂ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹ  ਹੈ, EOC ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ 2013 ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਿਤੰਨ-ਸਾਲਾ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਨਆਂ 
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 56: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕ EOC ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ ਕੰਮ ਦ ੇਆਪਣ ੇ
ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਿਨਯਤ ਕਰਗੇੀ ਅਤ ੇਇਹ ਿਕ EOC ਨੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲਈ ਹ,ੈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। 
 
4.36 ਦੂਜੀ ਸਮੱਿਸਆ ਸਰਕਾਰ ਤ EOC ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ 

ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ EOC ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 
ਅਥਾੱਿਰਟੀਜ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ EOC ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤ 
ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੈਿਰਸ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। SDO ਿਵੱਚ EOC ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾ 
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਸਬੰਿਧਤ ਹਨ, 
ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 57: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇਾਂ ਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਰੋ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ੇਿਕ EOC ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦ ੇਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਸਹੀ ਹਵੋਗੇੀ ਜਾਂ ਨਹ । 
 
4.37 ਤੀਜੀ ਸਮੱਿਸਆ EOC ਦੇ ਬੋਰਡ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 

ਿਵੱਚ, EOC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਉਲਟ, EOC ਦੇ ਬੋਰਡ ਮਬਰਾਂ  ਦਾ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣ ਅਤੇ 
ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨਹ  ਹ ੈਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਨਹ  ਹੈ।  ਬੋਰਡ ਮਬਰਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹ  ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਿਨਆਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ ਿਭੰਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ੍ਸਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸਨੰੂ EOC ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 
EOC ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਕਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 

  
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 58: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤ ੇਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰ:ੇ 



34 
 

‐ ਜਨਤਕ ਤਰੌ ਤ ੇਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦਣੇ ਦ ੇਪਦਾਂ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਸਤੰੁਤਰ ਪਨੈਲ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਕਰਨ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬੋਰਡ ਮਬਰਾਂ 
ਦੀ ਿਨਯਕੁਤੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ; 

‐ ਅਨੁਭਵ, ਜੋ ਬਰੋਡ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਿਨਯਕੁਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਭੰਨ ਖਤੇਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤ ੇਹਣੋ ਸਮੇਤ। 
 

4.38 ਚੌਥੀ ਸਮੱਿਸਆ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ 
ਸਮਝੌਤਾ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤ ੇਪਰ੍ਭਾਵਕਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਭਵ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ, EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਿਜਵ ਮੀਡੀਆ। 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EOC ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਗੁਪਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 59:  

ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ 
ਕਰਨ ਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ,ੇ ਜ ੋ ਿਧਰਾਂ ਅਤ ੇ EOC ਵੱਲ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਸਮਝੌਤਾ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਪੁਤਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਇਸਦ ੇ ਿਸਵਾਏ ਿਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਕਨੰੂਨ 
ਐਨਫਰੋਸਮਟ ਏਜੰਸੀਆ ਂਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਵੋ ੇਜਾਂ ਕਨੰੂਨ ਵੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤ।ੇ  
 
(iv) ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

 
4.39 ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਿਜਸਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ UN ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EOC ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਪ 
ਸੰਿਖਅਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NGO ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਵਆਪਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਜੋ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਦੇ 
ਸੁਧਾਨ ਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਿਵਆਪਕ ਹਨ, ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ 
ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵਗੇਾ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 60: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤ ੇਵੱਖ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਖੋਜ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇ
ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 
ਭਾਗ 6: ਛਟੋਾਂ 
 
4.40 EOC ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਈ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ-
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ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, EOC ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਿਕ ਛੋਟਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ 
ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਿਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ , ਿਜਹਨਾਂ ਰਾਹ  ਉਹ ਉਸ 
ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
A. ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛਟੋਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨਾ 
4.41 EOC ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਗੀਿਕਰ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਛੋਟਾਂ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਿਭੰਨ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, 
ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਛਟੋਾਂ 
ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ, EOC ਨਹ  ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਰ੍ਥਮਤਾ ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 61: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਚੂੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਛਟੋਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਵਰਗੀਿਕਰ੍ਤ ਕਰਨ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰ।ੇ 

 
B. ਅਸਲੀ ਿਵਵਸਾਇਕ ਯਗੋਤਾਵਾਂ (GOQs) 

 
4.42 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਵਸਾਇਕ ਯੋਗਤਾ 

GOQ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । EOC ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸੰਗਲ ਅਤ ੇਅਨੁਕੂਲ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ GOQ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੇ ਿਕ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ GOQ ਛੋਟ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਕਵ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 
4.43 ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, EOC ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ(ਿਜਵ ਅਿਧਆਇ 3 ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ), EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ GOQ ਛੋਟ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਇਸ 
ਪਰ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 62: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ, ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਸਲੀ ਿਵਵਸਾਇਕ ਲੋੜਾਂ (GOQs) ਦੀਆ ਂਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 
ਸੋਧ ਕਰ।ੇ ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕ ੇਸਾਰੀਆ ਂਸਰੁੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ: 

‐ ਇੱਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਜ ੋਸਰੁੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹ;ੈ  

‐ ਲੋੜ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤਿੁਲਤ ਸਾਧਨ ਹ;ੈ  

‐ ਿਬਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਲੋੜ ਪਰੂਾ ਨਹ  ਕਰਦਾ; ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੰਤਸ਼ੁਟ ਨਾ ਹਣੋ ਦ ੇਉਿਚਤ ਆਧਾਰ ਹਨ ਿਕ 
ਿਬਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਨਹ  ਕਰਦਾ।  
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ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਰੁੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਛਟੋ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਇਹ ਤਦ ਲਾਗ ੂਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ, 
ਿਜੱਥ ੇਿਵਵਸਾਇਕ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 
C. ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਛਟੋਾਂ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਸਖਲਾਈ ਛਟੋਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
4.44 ਸਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਟਰ੍ੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪੱਖਪਾਤੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ 
ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਸ਼ਬਦ (ਇਸਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 63: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰ ੇਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰਧੋੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ 
ਿਸਖਲਾਈ ਛਟੋਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਛਟੋਾਂ ਦ ੇਿਹੱਸ ੇਦ ੇਤਰੌ ਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  
 
D. ਚਿੈਰਟੀਜ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛਟੋ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰਨਾ 
4.45 ਸਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੈਿਰਟੀਜ ਵੱਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਸਦੀ 
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਕਈ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਅਸਰ ਅਤ ੇਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦ ੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ 
ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਚੈਿਰਟੀਜ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਸਮੇਤ। ਇਸਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 
EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 64: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ੇ ਿਕ ਚਾਰ ਪੱਖਪਾਤ-
ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਚਿੈਰਟੀਜ ਛਟੋ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ । 

 
E. ਸਮਾੱਲ ਹਾਊਸ ਪਾਲਸੀ (ਛੋਟਾ ਘਰ ਨੀਤੀ) ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 

4.46 ਨਵ  ਖੇਤਰ ਸਮਾੱਲ ਹਾਊਸ ਪਾਲਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SDO, FSDO ਅਤੇ RDO ਸਾਿਰਆਂ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਲੰਗ 
ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 65: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਵਆਪਕ ਤਰੌ ਤ ੇਸਮਾੱਲ ਹਾਊਸ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ੇ
ਅਤ ੇਇਸਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰ ੇਿਕ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰਕ 
ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਲਸੀ ਦ ੇਪੱਖਪਾਤਾਂ ਪੱਖਾਂ ਅਤ ੇਛਟੋਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ । 
 
F. ਿਲੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛਟੋਾਂ 
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(i) ਕੱਦ, ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਿਵਤ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛੋਟਾਂ 
4.47 SDO ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਲੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕੱਦ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ; ਅਤੇ ਿਮਰਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜੀਿਵਤ 

ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। EOC ਨਹ  ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਆਮ 
ਛੋਟਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਮਰਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜੀਿਵਤ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਿਵੱਚ, EOC ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿਕਉਂਿਕ ਅਜੇ ਵੀ 
ਮਾਰਚ 1993 ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨਯਕੁਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ 
ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ ਛੋਟਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ  ਹਨ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 66: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਲੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (SDO) 
ਿਵੱਚ ਛਟੋਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ੇਅਤ:ੇ 

‐ ਕੱਦ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ (ਸੂਚੀ 5 SDO ਦ ੇਭਾਗ 2 ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 1(a)); 

‐ ਿਮਰਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦ ੇਜੀਿਵਤ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਪਨੈਸ਼ਨ ਦ ੇਲਾਭ ਦਣੇਾ (ਸਚੂੀ 5 SDO ਦ ੇ
ਭਾਗ 2 ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 7)। 

 
(ii) ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਿਵਿਸਜ ਿਡਪਾਰਟਮਟ (CORRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT) ਿਵੱਚ ਿਨਯੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 

ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 

4.48 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ SDO ਿਵੱਚ, ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ 
ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਿਵਿਸਜ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਅਤ ੇਉਸਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ 

ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਰਾਇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਛੋਟ ਜੇਲ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵ  ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਿਲੰਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਵਾ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। EOC ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਿਕ 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੌਜੂਦਾ GOQ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ SDO ਦੇ ਅਧੀਨ “ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਛੋਟ” ਦ ੇਅਸਰ 
ਰਾਹ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।3 ਇਸਲਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਛੋਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 67: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ (ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਚੂੀ 5 SDO ਦੇ ਭਾਗ 2 ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 1(b) ) ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਲੰਗ ਦ ੇ
ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰੇ। 
 
(iii) SDO ਦ ੇਅਧੀਨ ਬਚਾਉ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛੋਟ 

                                                       
3 ਕਨੰੂਨੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੰਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਰੋਕ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ।  
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4.49 SDO ਿਵੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਬਚਾਉ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛਟੋ ਹੈ। EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮਾਣ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। EOC ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹ  ਕਰਦੀ; 
ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਇ ਜਵਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 68: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦ ੇਬਚਾਉ ਦ ੇਸੰਬੰਧ 
ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ, ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੈਸ਼ਨ 59 ਦ ੇਅਧੀਨ ਛਟੋ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ੇ ਿਕ, ਇਸਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਜਕੇਰ ਇਸਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸ਼ਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 
(iv) ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਛਟੋ 

4.50 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ SDO ਦ ੇਅਧੀਨ, ਿਲੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ 
ਸੰਗਿਠਤ ਧਰਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਨ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। EOC ਨੇ ਇਸਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਰਾਇ ਿਵੱਚ, ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਿਜਹਨਾਂ 
ਿਵੱਚ ਕਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਨੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ 
ਿਵਸਤਾਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, EOC ਮੰਨਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਸਮੱਿਸਆ ਸਾਰੇ ਸਬੰਿਧਤ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ, ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਿਵਚਾਰ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਇ ਸਿਹਵਾਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ SDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਪੱਖਪਾਤ 
ਤ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , ਿਜਵ 
ਅਿਧਆਇ 3 ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 69:  ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ੇਿਕ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇ 
ਆਧਾਰ ਲਈ, ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦ ੇਖਤੇਰ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਛਟੋ ਦ ੇਿਵਸਤਾਰ 
ਲਈ ਪਰ੍ਮਾਣ ਅਤ ੇਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹ । 
 

 
G. ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛੋਟਾਂ 

 
4.51 FSDO ਇੱਕ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਗੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦੀ 
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ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, EOC ਨਹ  ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਗੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬੀਮਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਿਭੰਨ ਪੱਧਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ ਲਈ ਪਰ੍ਮਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 70: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 
38 ਿਵੱਚ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛੋਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰੇ।  
 
H. ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛਟੋਾਂ 

 
4.52 DDO ਿਵੱਚ ਿਨਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (Minimum Wage Ordinance) (MWO) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛੋਟਾਂ, ਜੋ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦੀ 
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਿਜਵ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਚਾਉ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਪੰਗ 
ਿਵਅਕਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਨਹ । ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਿਵੱਚ, ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਬਹੁਤ ਿਭੰਨ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੇ ਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹ । 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 71: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਿਵੱਚ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਲੁਾਂਕਣ 
ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦ ੇਆਵਰਤੀ ਆਧਾਰ ਤ ੇ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ੇਅਤ ੇਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ੇ ਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ 
ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਚੂੀ 5 ਦ ੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ 1 ਤ 3 ਦ ੇਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਹ,ੈ  ਸਹੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
 
I. ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਛਟੋਾਂ 

 
4.53 RDO ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਇੱਕ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਵਦੇਸ਼ ਤ 

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਦਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਦ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਿਗਆਨ ਜਾਂ 
ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਛੇਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ। EOC ਨਹ  ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਇਹ ਛੋਟ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪਰ੍ਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪਰ੍ਤੱਖ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 72: ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦਸ਼ੇ ਸਕੈਸ਼ਨ 13 ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ,ੇ ਜ ੋ
ਖ਼ਾਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਿਗਆਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਿਵਦੇਸ਼ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਰਜ਼ੁਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ 
ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
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4.54 RDO ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਪਦਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਲਈ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟ ਉਵ ਹੀ ਿਨਯਤ ਹੈ, ਿਜਵ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇਸ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ ਅੰਤਰ ਸਨ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਰਾਇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਿਵੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨੇ 
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
EOC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਅੰਤਰਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ 
ਛੋਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 
ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 73:  ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ, ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਅਤ ੇਸਚੂੀ 2 ਿਵੱਚ ਛਟੋਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ,ੇ ਜੋ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਾਂ 
ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 
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ਅਿਧਆਇ 5: ਉਹ ਖਤੇਰ, ਿਜੱਥ ੇਸਧੁਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ  

 
1. EOC ਖੁਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਅਨੇਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DLR ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਤ ਬਾਅਦ ਚਾਰ 

ਪੱਖਪਾਤ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ 
ਵੱਲ ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜ ਦੀ ਨਹ  ਹੈ। 

 
A. ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ 

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਜਹਾਜਾਂ ਅਤੇ ਿਵਮਾਨ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੇਤ  
[ਿਲੰਗ ਪੱਖਪਾਤ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਅਿਧਆਦੇਸ਼ 2014] 

B. EOC ਵੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਭਆਸਾਂ ਲਈ ਤਾਮੀਲ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ [ਿਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਕਨੰੂਨ (ਿਵਿਵਧ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਅਿਧਆਦੇਸ਼ 2014] 

C. EOC ਦੇ ਮਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤ ਰੱਿਖਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਿਹਤ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 

[ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਕਨੰੂਨ (ਿਵਿਵਧ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਅਿਧਆਦੇਸ਼ 2014] 

D. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ SDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: 
‐ ਪੁਿਲਸ ਟੈਕਟੀਕਲ ਯੂਿਨਟ (Police Tactical Unit) ਿਵੱਚ ਪਰੁਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਦਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ: 

ਸੂਚੀ 5 SDO ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 1(c) ਭਾਗ 2; 

‐ ਹਿਥਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ: ਸੂਚੀ 5 SDO ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 1(d) ਭਾਗ 2; 

‐ ਪਰ੍ਜਨਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਿਜਵ 
SDO ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 56B ਿਵੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਿਵਸ਼ਾ 4, ਭਾਗ 2 ਸੂਚੀ 5 SDO;   

‐ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਭੰਨ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ, ਿਜਵ SDO ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 56C ਿਵੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਿਵਸ਼ਾ 5, ਭਾਗ 2 

ਸੂਚੀ 5 SDO;   

‐ ਉਹਨਾਂ ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਅਣਿਵਆਹੀਆਂ ਿਵਧਵਾ 
ਨੰੂ ਗਰ੍ੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਗਰ੍ਾਂਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ ਪੱਖਪਾਤ: ਿਵਸ਼ਾ 8, ਭਾਗ 2 ਸੂਚੀ 5 SDO. 

[ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਕਨੰੂਨ (ਿਵਿਵਧ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਅਿਧਆਦੇਸ਼ 2014] 


