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प�र�शष्ट B  

साझा 

मा�मलाहरू 
साझा मा�मलाहरू �नम्न रहेका छन:् 

A. करारको उल्लङ्घन 
 

1. प्र�तवाद� Mac's द्वारा �नम्न कुराहरू पूरा गद�उप-वगर् सदस्यहरूका रोजगार� 
करारहरूका सम्बिन्धत सतर्हरू(व्यक्त, अव्यक्त वा अन्यथा)  के-के हुन:् 

a. पा�रश्र�मक दर; 

b. कामको समय; 

c. करारको अव�ध; 

d. �नयुिक्त शुल्कहरू; र 

e. दईुतफ� हवाई यातायातको भुक्तानी । 

2. के Mac's ले करारका कुनै प�न पूवर्वत� सतर्हरूलाई उल्लङ्घन गरेको �थयो? य�द �थयो भने 
कसर� ? 

3. करारमा उल्ले�खत 24 म�हने �निश्चत अव�धको समािप्तभन्दा प�हले उप-वगर् सदस्यहरूको 

रोजगार� समाप्त ग�द�दा, के उनीहरूलाई आफ्ना नोक्सानीहरू कम गनर् आवश्यक परेको 

�थयो ? 

4. के रोजगार�को उपलब्धताका बारेमा उप-वगर्का सदस्यहरूलाई झुक्काएर Mac's ले 

रोजगार� करारका आफ्ना सतर्हरूलाई इमान्दार�पूवर्क पूरा गनुर्पन� आफ्नो कतर्व्यलाई 

उल्लेङ्घन गरेको छ ? 

5. के उप-वगर्का सदस्यहरूले रोजगार� करारमा न्यूनतम सूचना अव�धभन्दा बढ� हुनेगर� 

नोक्सानीहरू �रकभर गनर् सक्छन?् 

6. उप-वगर्का सदस्यहर कम गन� कतर्व्य नभएताप�न,के Mac's सूचनाको अवधीमा वा 

अन्यथा उप-वगर् सदस्यहरूद्वारा आजर्न ग�रएको तलब पथृक गनर् प्र�तबद्ध छ? 
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B. शुल्कहरू 
 

I. रोजगार� मापदण्डसम्बन्धी �वधानले �नषेध गरेको भएताप�न केवगर्का सदस्यहरूद्वारा 

Overseas र/वा Trident Immigration लाई रोजगार�का ला�ग शुल्कहरू भुक्तानी 

ग�रएको �थयो वा �तनीहरू आप्रवासी र सम्झौता सहायताका ला�ग शुल्कहरू हुन ्? 

C. अन्यायपूणर् संवधर्न 
 

1. के भनार् शुल्कहरू लगाउनका ला�ग Overseas र/वा Trident Immigration सँग कुनै 

प�न कानुनी कारण �थयो ? 

2. वगर् सदस्यहरूलाई भनार् शुल्कहरू भुक्तानी गनर् लगाएर के Overseas र/वा Trident 

Immigration लाई अन्यायपूणर् रूपमा संव�धर्त ग�रएको �थयो ? 
 

D. न्यासीय कतर्व्यको उल्लङ्घन 

1. के Overseas सँग �नयिन्त्रत क्याने�डयन आप्रवासी परामशर्दाताहरूको रूपमा वगर् 

सदस्यहरूप्र�त न्यासीय कतर्व्य �थयो? 

2. के Overseas ले यस न्यासीय कतर्व्यलाईउल्लङ्घ गरेको �थयो? 

3. य�द D 2. को जवाफ हो भने, Overseas ले आफ्नो न्यासीय कतर्व्यको उल्लङ्घन गदार् Mac 

को  एजेन्टको रूपमा कायर् ग�ररहेको छ र त्यसो हो भने, के Mac आफ्नो एजेन्टका 

कायर्हरूका ला�ग िजम्मेवार छ? 

E.उपचार तथा ��तहरू 

1. य�द कुनै प�न साझा मा�मलाहरूको जवाफ "हो  भने,वगर्का सदस्यहरूसँग कुन-कुन उपचार 

हुन्छ ? 

2. य�द कुनै प�न साझा मा�मलाहरूको जवाफ "हो"  भने, प्र�तवाद�हरू वगर्-व्यापी 

आधारमा उ�रदायी हुन्छन ्? 

3. वगर्लाई ��तहरूको पुरस्कार �वतरण गनर्का ला�ग कायर्�व�धको उपयुक्त �व�ध के हुन्छ? 

4. के वगर् प्र�तवाद�हरूको आचरणको आधारमा गम्भीर वा दण्डनीय ��तहरूको पुरस्कार 
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प्राप्त गनर् प्र�तबद्ध छ र य�द त्यसो हो भने, क�त मात्रामा ? 

5. य�द E 4. को जवाफ "हो" भने, वगर्लाई कुनै प�न गम्भीरवा दण्डनीय ��तहरूका 

ला�ग �वतरण ग�रनेकायर्�व�धको उपयुक्त �व�ध के हुन्छ ? 


