OIEC
समाधान प्रक्रि या २०१८-२०१९
1. प्रभावी: अक्टोबर १, २०१८

कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डरले जाती, रंग, राक्रि-.य मूल, लिंलग, गभा1वस्था, उमेर, अपांगता, संप्रदाय, धम1 , यौन अभिभक्रिवन्यास, लैंक्रिगक
पक्रि;चान, लैंक्रिगक अभिभव्यक्रि>, भेटरन पद/;ैसिसयत, राजनैतितक आबद्धता वा राजनैतितक सिसद्धान्त का आधारमा आफ्नो शैतिGक काय1 म र
क्रि याकलापमा प्रवेश र प;ुँच, उपचार तथा रोजगार पाउनमा भेदभाव गदJन ।
OIEC समाधान प्रक्रि यामा भएको जानकारीको उद्देश्य क्रिवश्वक्रिवद्यालय समुदायका सदस्य;रुमा सामान्य जानकारी गराउने ;ो र यसको उद्देश्य OIEC
र CU Boulder र समुदायका सदस्य;रुबीच कुनै प्रकारको व्य> वा अंतर्निनस्वाथ1 करार गराउने ;ोइन, र र;नेछैन । OIEC ले यसमा प्रयोग भएको
भाषा परिरवत1 न वा पुर,ै क्रिबना सूचना, ;टाउने अतिधकार सुरतिGत राख्दछ ।
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Office of Institutional Equity and Compliance
क.

(OIEC) Office of Institutional Equity and Compliance) संस्थागत क्रिनष्पGता तथा अनुपालन
काया1लय को अवलोकन र उद्देश्य क्रिववरण
संस्थागत क्रिनष्पGता तथा अनुपालन काया1लय (OIEC) The Office of Institutional Equity and Compliance (OIEC) OIEC)) को स्थापना
अग- २०१४ मा आरतिGत वग1 – क्रिवद्याथ•, कम1 चारी वा संबद्ध को;ी - मा भएका उत्पीडन र/वा भेदभाव वा यौन दुव्य1 व;ारका
उजुरी;रुका समाधान;रु एकै काया1लयमा एक्रिककृत गन1 का लाक्रिग भएको भिथयो । आफ्नो व्यापक र एक्रिककृत संरचनाको प्रयोग गदJ
अारतिGत वग1 को उत्पीडन तथा भेदभाव तथा यौन दुव्य1 व;ारको रोकथाम र प्रतितकृया गन1 मा राक्रि-.य नेतृत्व लिलनु र सुरतिGत, समावेशी र
प;ुँचयोग्य वातावरण क्रिनमा1ण गनु1 OIEC को उद्देश्य र;ेको छ, जसमा आवास, माक्रिमला समाधान, भिशGा, र अन्य उपचारका उपाय;रुका
लाक्रिग समर्निपत कम1 चारी छन। कानूनी अनुपालना कायम राख्न, मूल्याङ्कन, रोकथाम तथा प्रतितक्रि याका नवीनतम र सबूत-प्रमाणमा
अाधारिरत नमूना;रुको प्रयोग गदJ OIEC ले आफ्ना नीतित, प्रक्रि या तथा अभ्यास;रु परिरष्कृत पादJ लानेछ। OIEC ले कोलोराडो
क्रिवश्वक्रिवद्यालयको यौन दुराचार, अंतरंग संगी दुव्य1 व;ार र पछ्याउनु नीतित; कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डरको भेदभाव र उत्पीडन
नीतित; र कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालयको यौन-केन्द्रिन्˜त-नाता/सम्बन्ध;रुमा सम्बन्ध राख्ने स्वाथ1 को द्वन्द्व(OIEC) Conflict of Interest)मा
(OIEC) लागू ;ुने) नीतित;रु काया1न्वयन र लागू गराउँ दछ।
जातितय, वण1 , राक्रि-.य मूल, गभा1वस्था, लिंलग, उमेर, क्रिवकलांगता, सम्प्रदाय, धम1 , यौन अभिभमुलि›करण, लिंलग पक्रि;चान, लिंलग अभिभव्यक्रि>,
भेटरन पद/;ैसिसयत, राजनैतितक आबद्धता वा राजनैतितक सिसद्धान्त का आधारमा ;ुने भेदभाव वा दुव्य1 व;ार रोक्न OIEC कक्रिटबद्ध छ ।
OIEC क्रिवश्वक्रिवद्यालय नीतित, राज्य र संघीय कानूनले क्रिनषेध गनg कुनै पक्रिन प्रकारको प्रतितशोधका संबन्द्रिन्धत क्रि याकलाप;रु रोक्न पक्रिन
कक्रिटबद्ध छ।
OIEC ले न्यायसंगत र क्रिनष्पG प्रक्रि या;रु अवलंबन गद1 छ र ;ाम्रो स;योग ›ोज्ने सबै ब्यक्रि>;रुप्रतित आदरभाव र मया1दापुव1क व्यव;ार
गद1 छ।

B.

उद्देश्य र काय1 Gेत्र
संघीय र राज्य कानून, तितनका काय1 कारी क्रिवक्रिनयम, र सम्बद्ध प्रतितक्रिनतिध माग1 दश1 न अनुपालन सम्मत ;ुन तथा क्रिनम्न कानून अनुरुप
अनुपालन गनg/गराउने OIEC समाधान प्रक्रि या (OIEC) समाधान प्रक्रि या)को अभिभप्राय ;ो:
• समान अाय ऐन १९६३ (OIEC) Equal Pay Act of 1963)
• नागरिरक अतिधकार ऐन १९६४ (OIEC) Civil Rights Act of 1964)
• शीष1 क ४ (OIEC) Title IV))
• शीष1 क ६ (OIEC) Title V)I)
• शीष1 क ७ (OIEC) Title V)II)
• १९७२ भिशGा संशोधन;रुको शीष1 क ९ (OIEC) Title IX of the Education Amendments 1972)
• पुनवा1स ऐन १९७३ (OIEC) Rehabilitation Act 1973) ›ण्ड ५०३ र ५०४ (OIEC) Sections 503 and 504)
• भिभयतनाम पालाको भेटेरन समायोजन स;ायता ऐन १९७४ (OIEC) V)ietnam Era V)eterans Readjustment Assistance Act 1974)
• उमेरको भेदभाव ऐन१९७५ (OIEC) Age Discrimination Act 1975)

• रोजगारीमा उमेरको भेदभाव ऐन १९७६ (OIEC) Age Discrimination in Employment Act 1976)
• गभा1वस्था भेदभाव ऐन १९७८ (OIEC) Pregnancy Discrimination Act 1978)
• क्रिवकलांगता भएका अमेरिरकी;रु ऐन १९९० (OIEC) Americans with Disabilities Act of 1990) संशोधन ऐन २००८
(OIEC) Amendments Act of 2008)
• ज्जँ क्लेरी क्याम्पस सुरGा नीतित तथा अपराध तथ्यांक ›ुलासा ऐन १९९१ (OIEC) The Jeanne Clery Disclosure of Campus
Security Policy and Crime Statistics Act 1991)
• मक्रि;ला;रु क्रिवरुद्ध हिं;सा ऐन १९९४ (OIEC) V)iolence Against Women Act 1994)
• वद•धारी सेवा रोजगार र पुन:रोजगार ऐन १९९४ (OIEC) Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act
1994)
• मक्रि;ला;रु क्रिवरुद्ध हिं;सा पुनःप्रातिधकरण ऐन २०१३ (OIEC) The V)iolence Against Women Reauthorization Act of 2013)
• कोलोराडो भेदभाव क्रिवरुद्ध ऐन (OIEC) Colorado Anti-Discrimination Act 1979)
समाधान प्रक्रि या;रु (OIEC) The Resolution Procedures), कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालयको यौन दुराचार, अंतरंग संगी दुव्य1 व;ार र पछ्याउनु
नीतित; कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डरको भेदभाव र उत्पीडन नीतित; र कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालयको यौन-सम्बन्ध-केन्द्रिन्˜तसम्बन्ध;रुका घटना;रुमा स्वाथ1 को द्वन्द्व नीतित; अन्तग1 त "क्याम्पस अनुसन्धान र न्यातियक प्रक्रि या"को रुपमा पक्रिन काया1न्वयन गन1 का
लाक्रिग बनाइएको ;ो। यो दस्तावेज तित नीतित;रुको संयोजनमा पक्रि³नु पद1 छ। कतितपय अवस्थामा समाधान प्रक्रि यालाई “गुनासो प्रक्रि या”
भनेर पक्रिन सम्बोधन गरिरनेछ ।

C.

Gेत्रातिधकार
1. समाधान प्रक्रि या;रुले सबै क्रिबद्याथ•, संकाय, कम1 चारी, ठे केदार, क्रिबरामी, स्वयंसेवक, आबद्ध संस्था;रु, तथा अन्य तेस्रो
पG;रुलाई समेट्नेछ । क्रिवभिश- अतिधकारका प्रावधान;रुकालाक्रिग लागू ;ुने नीतित;रु ;ेन1 ;
ु ोला। 1
2. क्रिवश्वक्रिवद्यालय काय1 म, गतितक्रिवतिध वा रोजगारीको संदभ1 मा भएको, तथाकभिथत घटना, वा त्यसको असर सो सन्दभ1 ;रुमा अझै पक्रिन
क्रिनरन्तर र;ने/नर;ने (OIEC) उदा;रणकालाक्रिग, APS 5014 Section III(OIEC) H)(OIEC) 2)-(OIEC) 3) मा भक्रिनएको) क्रिनति»त गन1 कन्द्रिम्तमा प्रारन्द्रिम्भक
अन्वेषण गनg क्रिवश्वक्रिवद्यालयको Gेत्रातिधकार र;न्छ।
3. एउटै तथ्यपूण1 घटनामा संबन्ध भएतापक्रिन, समाधान प्रक्रि यामा ;ुने कारवा;ी कानून लागू गराउने संस्था वा कु नै अदालती प्रक्रि या
वा कारवा;ी, कुनै नागरिरक वा फौज्दारी अभिभयोग जस्ता प्रक्रि या, भन्दा फरक तथा छुट्टै ;ुनेछ। OIEC को Gेत्रातिधकार फौज्दारी
अभिभयोग दता1 गरिरएको वा नगरिरएको अवस्थामा क्रिनभ1 र र;ंदन
ै । OIEC द्वारा संचालिलत औपचारिरक न्याय-क्रिनण1 य वा मुद्दा समाधान;रु,
OIEC ले क्रिनधा1रण गरे अनुरुप, न्यूक्रिनकरण गनg परिरन्द्रिस्थतित;रु र;ेको ›ण्डमा बा;ेक , नागरिरक वा फौज्दारी कारवा;ी क्रिवचाराधीन
अवस्थामा, स्थक्रिगत ;ुनेछैन। फौज्दारी अभिभयोग ›ारेजी वा अपरातिधक मुद्दाबाट दोषमुक्रि> ;ुनुले, OIEC लाई घटना समाधान गन1 मा
रोकावट गनgछैन। OIEC मा कुनै पक्रिन समस्या;रुको ›बर गन1 वा, OIEC ले यो दस्तावेजमा उल्ले› गरिरए अनुसार, कुनै पक्रिन क्रिवषयलाई
सम्बोधन गन1 समयसीमा तोक्रिकएको छै न । ›बर गरिरए अनुसार तथाकभिथत घटना, क्रिवद्यमान काय1 कारी नीतित लागू भएको क्रिमतित भन्दा
अतिघको क्रिमतितमा भएको/र;ेको अवस्थामा, क्रिनषेतिधत अाचारको व्याख्यामा असमानता भए/र;े तापक्रिन सम्बन्द्रिन्धत तात्कालिलन नीतित
OIEC ले लागू गनgछ। तथाक्रिप, ›बर गरिरएको तथाकभिथत आचरण र;े/भएको समयमा तात्कालिलन नीतित जे -जस्तोसुकै र;े तापक्रिन,
OIEC को प्रक्रि यात्मक प्रतितक्रि या भने वत1 मान समाधान प्रक्रि याबाट परिरचालिलत ;ु नेछ।

______________
1
लागू नीतित;रु: यौन केन्द्रिन्˜त सम्बन्ध;रुका मुद्दा;रुमा ;ुने स्वाथ1 को द्वन्द (OIEC) APS 5015);
2
यौन दुव्य1 वा;ार, अंतरंग संगी दुव्य1 व;ार तथा पछ्याउने नीतित (OIEC) APS 5014);
3
सी.यू. बोल्डर अन्तग1 त भेदभाव तथा उत्पीडन नीतित

4. यस दस्तावेजमा भक्रिनए बमोसिजम उतिचत सूचना क्रिदइसकेपभिछ, OIEC मा उपन्द्रिस्थत ;ुन र/वा उत्तर क्रिदन को;ी ब्यक्रि> असमथ1 र;ेमा
त्यसले OIEC लाई काम कारवा;ी अतिघ ब³ाउन अवरोध ›डा गनg छै न।
5. कम1 चारीको ;कमा, लागू नीतित बाक्रि;र पनg कुनै पक्रिन क्रिवषयवस्तु;रु क्रिनयुक्रि>/अनुशासक्रिनक अतिधकारीबाट सम्बोधन ;ुन सक्नेछ।
क्रिवद्याथ•को ;कमा, यस दस्तावेजमा उल्ले› नभएका क्रिवद्याथ•;रुका अन्य अाचरणका क्रिवषयवस्तु;रु क्रिवद्याथ• आचरण र क्रिववाद
समाधान (OIEC) Student Conduct and Conflict Resolution - SCCR) को Gेत्रातिधकारभिभत्र पनgछ । लागू नीतित;रु तथा क्रिवद्याथ•
आचरण संक्रि;तासंग सम्बन्ध राख्ने एक भन्दा ब³ी सम्भाक्रिवत आरोप र;ेको अवस्थामा, OIEC र SCCR ले संय>
ु रुपमा सबैभन्दा
उपयु> बाटो अवलम्बन गनg अतिधकार र;न्छ। समानान्तर अनुसन्धान, संयु> अनुसन्धान, कुनै एक संस्थाको क्रिनष्कष1 ;रु स्वीकार गनु1
वा कुनै एक काया1लयको अनुसन्धान तथा क्रिनष्कष1 ;रुलाई आधार बनाएर अकÂले अनुसन्धान थाल्ने क्रिवकल्प;रु ;ु न सक्दछ।
6. कुनै कभिथत उल्लंघनमा कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालयका एकभन्दा ब³ी क्याम्पस संलग्न ;ु न आएमा, प्रतितवादीमाथी अनुशासक्रिनक
अतिधकार भएको क्याम्पसले उजुरी समाधान गनgछ। समाधान प्रक्रि याको सिजम्मेवारी र;ने क्याम्पसले अन्य प्रभाक्रिवत क्याम्पसको
संलग्नता वा स;योग माग्न सक्ने र प्रभाक्रिवत क्याम्पसका उतिचत अतिधकारी;रुलाई प्रगतित र परिरणामबारे जानकारी गराउनु पनgछ।
7. क्रिवश्वक्रिवद्यालय कम1 चारी र क्रिवद्याथ•;रु कुनै समयमा क्रिवश्वक्रिवद्यालय आबद्ध काय1 स्थल वा कGामा सेवारत वा पठनपाठन गनgगद1 छन।
त्यस्तो अवस्थामा क्रिवश्वक्रिवद्यालय कम1 चारी वा क्रिवद्याथ•द्वारा वा क्रिवरुद्ध कु नै कभिथत उल्लंघनका उजुरी परेमा, उजुरीको सम्बोधन त्यो
संस्था र क्रिवश्वक्रिवद्यालयको आबद्धता करारमा उल्ले› भएअनुसारले ;ुनेछ। आबद्धता करार नभएको वा त्यसमा सो व्यवस्था नभएको
›ण्डमा, क्रिवश्वक्रिवद्यालयले स्वक्रिववेक प्रयोग गरिर, क्रिनम्न क्रिवकल्प अपनाउन सक्ने: १) आफ्नै समाधान प्रक्रि या संचालन गन1 सक्ने ; २)
आबद्ध संस्थासंग संय>
ु समाधान प्रक्रि या अवलम्बन गनg ; ३) क्रिवश्वक्रिवद्यालयले समाधान प्रक्रि या समीGा गरेर सन्तु-रुपमा न्यायोतिचत
³ंगबाट संचालन र;े/भएको पु-ी भएप»ात आबद्ध संस्थाको समाधान प्रक्रि याको क्रिनष्कष1 लाई स्वीकार गन1 सक्ने ; ४) थप अनुसन्धान
गन1 वा न्यातियक क्रिनण1 य गन1 , आबद्ध संस्थाको समाधान प्रक्रि या र क्रिनष्कष1 लाई आधारको रुपमा प्रयोग गन1 सक्ने ; ५) OIEC का स;उपकुलपतित वा पदातिधकारीलाई उतिचत लागेको अन्य कु नै कारवा;ी गन1 सक्ने।
8. ब्यक्रि>को कभिथत आचरण, कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालयका क्रिवद्याथ•, संकाय, कम1 चारी, ठे केदार, क्रिबरामी, स्वंसेवी, संबद्ध संस्थाको
रुपमा अाबद्ध ;ुनु पुव1 भएको ›ण्डमा र कभिथत आचरणले वत1 मान कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डर समुदायका सदस्य;रुको रोजगारी
वा भिशGाको समान प;ुँचमा प्रतितकुल असर पुया1उंदछ भने त्यसलाई सम्बोधन गन1 OIEC स;-उपकुलपतित वा अन्य पदातिधकारीले
क्रिनर्निद- गरेबमोसिजम लागू सुधारात्मक, रGात्मक, र/वा शैतिGक उपाय;रुबाट सम्बोधन गन1 सक्रिकनेछ।

D.

›बर गनg क्रिवकल्प;रु

*अापत्कालीन अवस्थामा वा तपाई ं असुरतिGत अवस्थामा ;ुनु;ुन्छ भने तत्काल ९११ मा फोन गनु1;ोला *

2. क्रिवश्वक्रिवद्यालय/संस्थागत क्रिनष्पGता तथा अनुपालन काया1लय OIEC
›ण्ड जी मा सूचीकृत भए अनुसार कुनै पक्रिन क्रिनषेतिधत आचरण संबन्द्रिन्ध सूचना क्रिवश्वक्रिवद्यालयमा क्रिदन र OIEC समाधान प्रक्रि या प;ल
गन1 को लाक्रिग OIEC मा सिसधै सम्पक1 गनु1;ोस ।
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२ २१२७
इमेल: cureport@colorado.edu
;ामीलाई सिसधै सम्पक1 गनु1;ोस:
a. भ्यालेरी सिसमन्स
स; उपकुलपतित
तथा शीष1 क IX समन्वयकता1 Title IX Coordinator
valerie.simons@colorado.edu
(OIEC) ३०३) ४९२ -५३५९
b. लेन पोमरोय
स;ायक उपकुलपतित

तथा शीष1 क IX उप समन्वयकता1 Deputy Title IX Coordinator
llen.pomeroy@colorado.edu
(OIEC) ३०३) ४९२-०२७७
›बर गनg क्रिवकल्प;रुका पूण1 सूचीका लाक्रिग , OIEC website ;ेन1 ;
ु ोला।
सूचना क्रिदने र/वा स;भाक्रिगता ब³ाउने उद्देश्यले, उजुरीकता1, क्रिनवेदक वा साGीको मक्रिदरा वा अन्य लागू पदाथ1 का ब्यक्रि>गत सेवन गनg /
गरिरने व्यव;ारमाभिथ अनुशासक्रिनक कारवा;ी गरिरने छै न। यो प्रावधानको उद्देश्य सूचना क्रिदने र/वा स;भाक्रिगतामा पन1 सक्ने संभाक्रिवत
अवरोध ;टाउनु ;ो। तथाक्रिप, लागू ;ुने नीतित;रुले नसमेटेका आचरणबारे क्रिनणा1यक Gेत्रातिधकार र क्रिनण1 य (OIEC) क्रिवद्याथ•का ;कमा) क्रिवद्याथ•
आचरण र क्रिववाद समाधान (OIEC) Student Conduct and Conflict Resolution - SCCR) वा (OIEC) कम1 चारिरका ;कमा)
क्रिनयुक्रि>/अनुशासक्रिनक अतिधकारीको ;ुनेछ।2
वादीले औपचारिरकरुपमा सूचना क्रिदन नचा;ेमा र/वा न्यातियक प्रक्रि यामा स;भाक्रिग ;ुन न›ोजेमा (OIEC) OIEC वा कानून प्रवत1 क माफ1त),
›ण्ड (OIEC) Section J) मा उल्ले› भएबमोसिजम क्याम्पस परिरसर वा क्याम्पस बाक्रि;र न्द्रिस्थत स;योग सेवा;रुका जानकारी तथा स;ायता
प्राप्त गन1 तथा ›ण्ड Section H(OIEC) 2)मा उल्ले› गरिरए अनुसार उपचारात्मक र/वा रGात्मक उपाय;रु प्राप्त गन1 , वादीले OIEC मा
सम्पक1 गन1 सक्नेछन।

3. कानून प्रवत1 क
क. क्रिवश्वक्रिवद्यालय पुलिलस/क्याम्पस न्द्रिस्थत:
(OIEC) ३०३) ४९२ - ६६६६ (OIEC) गैर आकन्द्रिस्मक सेवाका लाक्रिग)
सामान्य सूचना
बेनामी सूचना क्रिदन
›. बोल्डर नगर प्र;री/क्याम्पस बाक्रि;र
(OIEC) ३०३) ४४१-३३३३ (OIEC) गैर आकन्द्रिस्मक सेवाका लाक्रिग)
सामान्य सूचना
क्रिवश्वक्रिवद्यालय/OIEC तथा कानून प्रवत1 क समG एकैसाथ, वादी;रुले, फौज्दारी अभिभयोग दता1 गनु1पनg बाध्यता नर;ेको, तर सो
गनg/गराउने अतिधकार र;ने छ। फौज्दारी अपराध पक्रिन र;न अाउने तथाकभिथत दुराचारको सूचना कानून प्रवत1 कलाई क्रिदन OIEC ले
स;योग गन1 सक्दछ।
तथाकभिथत अपराध भएको साक्रिबत गन1 वा सुरGात्मक आदेश प्राप्त गन1 स;योगी ;ुन सक्ने सबूत -प्रमाण सुरतिGत राख्न म;त्वपूण1 ;ुने
कुरामा कृपया ध्यान क्रिदनु;ोला। क्रिनवेदकले घटना(OIEC) ;रु)को सूचना क्रिदन चा;े वा नचा;ेपक्रिन, क्रिनवेदकले कुनै पक्रिन बेला घटनाको सूचना
क्रिदने क्रिनण1 य गरेमा प्रमाण उपलब्ध रक्रि;र;ोस् भन्ने ;ेतु, कुनै पक्रिन यौन आ मण/;ातपात (OIEC) वा कुनै दुराचार) को प्रमाण सुरतिGत राख्न
म;त्वपूण1 ;ुन्छ। उदा;रणका लाक्रिग सुरतिGत राख्न पनg प्रमाण;रु, तर त्यसमा सिसमीत नर;ने, ;ुन्: व्यक्रि>ले लगाईरा›ेका लुगा,
ओछ्यान, आ मण/;ातपातको क्रिवषयमा कुराकानी भएका टेक्स्ट/मोबाइल संदेश (OIEC) अभिभयु> वा साथी वा परिरवारसंगको), फोटो;रु,
न्द्रिस् नशट;रु, इमेल, सोशल क्रिमतिडयामा भएका कुराकानी/पोस्ट (OIEC) फेसबुक, क्रिटन्डर, स्न्यापच्याट, इन्स्टाग्राम, ग्राईन्डर इत्याक्रिद),
अन्य एप्सबाट पठाईएका संदेश (OIEC) ह्वाट्स्एप, क्रिकक, ग्रुपमी, क्रिवच्याट आक्रिद), बफवान काड1 स्वाईप गरिरएका जानकारी, भिभतिडयो
सवgलिलयन्स 3, र/वा साGीका नाम र सम्पक1 जानकारी।
कसैले आ मण/;ातपातको जानकारी पुलिलसलाई क्रिदन चा;े वा नचा;ेको अवस्थामा पक्रिन , प्रमाण सुरतिGत राख्नका लाक्रिग एउटा
तिचक्रिकत्सा जाँच गराउन सक्रिकन्छ। बोल्डर सामुदातियक स्वास्थ्य फु टक्रि;ल्स अस्पतालको यौन आ मण/;ातपात घटना नस1
परिरGक Sex Assault Nurse Examiner (OIEC) SANE)ले सो परिरGण गन1 उपलब्ध र;न्छन् , जुन परिरGण आ मण/;ातपात भएको पाँच
क्रिदन भिभत्र गरिरनु पछ1 । क्रिपतिडतले परिरGण न;ुँदासम्म ननु;ाएको, न›ाएको, नक्रिपएको, गुप्ताङ्ग नप›ालेको वा लुगा नफेरेको उत्तम र;न्छ ।
तथाक्रिप, यी मध्ये कुनै वा सबै कुरा गरिरसक्रिकएको अवस्थामा पक्रिन प्रमाण संकलन गन1 सक्रिकनेछ। SANE परिरGणको बारेमा थप जानकारी
बोल्डर सामुदातियक स्वास्थ्य SANE वेबपेज मा पाउन सक्रिकन्छ।
________________________
2

यौन दुराचार, अंतरंग संगी दुव्य1 व;ार तथा पछ्याउने संबन्द्रिन्ध नीतित क्रिवषयक “अाम-माफी प्रावधान”को लागी, कृपया सो नीतितको ›ण्ड Section III(OIEC) E)(OIEC) 2)मा ;ेन1 ु ;ोला।

क्रिवश्वक्रिवद्यालयका क्यामेरा;रुबाट लि›तिचएका भिभतिडयो सवgलिलयन्सका सामाग्री;रु तथा बफ्-वान प्रवेश काड1 प्रयोगका गतितक्रिवतिध;रु संकलन गनg क्रिवश्वक्रिवद्यालयको Gमता, OIEC मा
आरोक्रिपत सूचना क्रिदईएको समयसीमाको कारणले, सीक्रिमत र;न सक्नेछ। क्रिवश्वक्रिवद्यालयका अतिधकांश भिभतिडयो सामग्री;रु ३० क्रिदन प»ात मेक्रिटने भएको कारणले गदा1। आरोप दता1 गन1
नचा;नुभएको तर कुनै भिभतिडयो क्रिनगरानीका कुनै प्रासंक्रिगक सामग्री र;ेको भन्ने लागेमा र क्रिवश्वक्रिवद्यालयले सो भिभतिडयो सामग्री सुरतिGत रालि›क्रिदयोस भन्ने लागेको ›ण्डमा, सो सम्बन्द्रिन्धत
उपाय;रु छलफल गन1 OIEC मा सम्पक1 गनु1;ोला।
3

कृपया ध्यान क्रिदनु;ोला, यक्रिद यस्ता कुनै प्रमाण उपलब्ध नभएको वा अन्द्रिस्तत्त्वमा नर;ेको भएता पक्रिन तपाँइलाई यौन आ मण
/;ातपात भएको कुरा ›बर गन1 प्रोत्सा;न गद1 छौं । प्रमाणको कमीका कारण अनुसन्धान नै रोक्रिकने अवस्था ;ु द
ं न
ै ।
क्रिवश्वक्रिवद्यालय पुलिलसलाई सूचना क्रिदँदा क्रिवश्वक्रिवद्यालय/OIEC लाई पक्रिन सूतिचत गनु1पनg ;ुन्छ जसले गदा1 लागू ;ुने राज्य कानून
अन्तग1 तका OIEC समाधान प्रक्रि या पक्रिन संलग्न ;ुनसक्नेछ। कतितपय अवस्थामा, OIEC ले कभिथत आचरणको सूचना उपयु> कानून
प्रवत1 क संस्थालाई प्रदान गनु1 पनg बाध्यता र;न्छ। त्यस्तो अवस्था;रुमा, कानून प्रवत1 कलाई सूतिचत गनु1 अतिघ, OIEC ले सकेसम्म
संभाक्रिवत वादी;रुलाई सो कदमको ›बर क्रिदने प्रयास गनgछ ।

4. गोप्य क्रिवकल्प;रु
a. क्रिपतिडत स;योग काया1लय (OIEC) Office of V)ictim Assistance)
क्रिनवेदकले क्रिवश्वक्रिवद्यालय समाधान प्रक्रि यामा जान वा पुलिलसमा उजुरी गनg क्रिन»य गन1 असमथ1 र;ेको अवस्थामा, कोलोराडो
क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डर न्द्रिस्थत क्रिपतिडत स;योग काया1लय माफ1त (OIEC) ३०३) ४९२ – ८८५५ मा फोन गरेर वा assist@colorado.edu मा
इमेल गरेर वा सामुदातियक केन्˜ (OIEC) C4C), Suite N352, मा आफै गएर वा OV)A website मा गएर गोप्य जानकारी तथा समथ1 न
क्रिन:शुल्क प्राप्त गन1 सक्नेछन। य;ाँ(OIEC) OV)A)का सबै कम1 चारी;रु अतिधव>ा;रु र ईजाजत प्राप्त परामश1 दाता;रु ;ुन। अरु गोप्य श्रोत;रु
›ण्ड Section J मा सूचीकृत छन्।

E. स;ारा सेवा, स;ायता लगायत रGात्मक आदेश (OIEC) Support Services and Assistance including Protective
Orders)
कुनै व्यक्रि>ले OIEC लाई (OIEC) प्रत्यG वा उत्तरदायी कम1 चारी, समथ1 क, तेस्रो पG, वा अन्य माफ1त) लागू नीतित अन्तग1 त क्रिनषेतिधत आचरण
आफूले भोगेको सूचना क्रिदए प»ात, अावश्यकता अनुसार OIEC ले क्याम्पस परिरसरमा वा बाक्रि;र उपलब्ध उपयु> सेवा;रुका जानकारी
प्रदान गनg (OIEC) औपचारिरक सूचना दता1 वा औपचारिरक कारवा;ीमा स;भाक्रिगता र;े /नर;ेता पक्रिन), परामश1 , स्वास्थ्य सेवा, मानसिसक
स्वास्थ्य सेवा, क्रिपतिडतको वकालत, कानूनी स;योग, भिभसा वा अध्यागमन सेवा, र/वा वैज्ञाक्रिनक (OIEC) Forensic) यौन आ मण/;ातपात
घटना नस1 परिरGण (OIEC) SANE) सक्रि;त तर त्यलित्तमा सीक्रिमत नर;ने। यौन दुराचारको सूचना क्रिदने व्यक्रि>;रुका लाक्रिग उपलब्ध क्रिवकल्प;रु र
श्रोतको सारांश लिललि›त रुपमा प्राप्त गन1 कोलाक्रिग "सूचना क्रिदने क्रिवकल्प;रु तथा स;ायता (OIEC) Reporting Options and Assistance)" यो
लिंलकमा ;ेन1 सक्रिकन्छ OIEC website.
1. सुरGा आदेश, सम्पक1 बन्देज आदेश, अापत्कालीन प्रतितबन्ध आदेश वा समान कानून सम्मत आदेश;रु (OIEC) Orders of Protection,
No-Contact Orders, Restraining Orders, or Similar Lawful Orders)
सुरGा आदेश वा अरु कुनै अदालती आदेश, प्राप्त गन1 इच्छुक क्रिनवेदक;रुले सो क्रिवकल्प;रु आफ्नै प्रतितक्रिनतिधत्वमा लाग्नु पनg अावश्यकता
र;नेछ। अापत्कालीन प्रतितबन्ध आदेश (OIEC) Restraining Order) बोल्डर काउन्टी संगक्रिठत अदालत;रु (OIEC) Boulder County
Consolidated Courts)बाट प्राप्त गन1 सक्रिकनेछ। कोलोराडोमा अापत्कालीन प्रतितबन्ध आदेश प्राप्त गनg बारेमा थप जानकारी कोलोराडो
राज्य अदालती प्रतितबन्ध आदेश पुन्द्रिस्तका मा उपलब्ध छ।
क्रिपतिडत स;ायता काया1लय (OIEC) OV)A) ले व्यक्रि>;रुलाई प्रतितबन्ध आदेश (OIEC) Restraining Order)को प्रक्रि यामा क्रिन:शुल्क स;योग गन1 सक्छ।
कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय क्रिवद्याथ• कानूनी सेवा (OIEC) SLS) ले पक्रिन श्रोत उपलब्ध गराउन सक्दछ।4 कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डरले
कोलोराडो कानून अंतग1 तका सुरGा-आदेशको अनुपालन गद1 छ। कुनै व्यक्रि>ले कोलोराडो वा अरु कुनै राज्यबाट संरGण आदेश प्राप्त
गरेको छ भने सो को एक प्रतित कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय प्र;री क्रिवभाग वा OIEC स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीलाई बुझाउनु पनgछ।

F.

गोपनीयता, गोप्यता, र क्रिवश्वक्रिवद्यालयको “सुरतिGत र भेदभाव रक्रि;त वातावरण” उपलब्ध गराउने दातियत्व
*गोप्यता र गोपनीयताका छुट्टाछुट्टै अाशय;रु छन्।*

1. गोपनीयता: को अथ1 सामान्यतया प्रतितबंतिधत आचरणको सूचना संबन्द्रिन्धत जानकारी;रु, सक्रि य समीGा, फैसला, सूचना समाधान र
सम्बन्द्रिन्धत क्रिवषय;रुमा स;ायता प्रदान गन1 का लाक्रिग यो कु रा "अक्रिनवाय1 जान्नुपनg" सिसक्रिमत व्यक्रि>;रु क्रिबचमा आदान-प्रदान गरिरन्छ।
संभाक्रिवत प्रतितक्रि यामा संलग्न र;ेका क्रिवश्वक्रिवद्यालयका सम्पूण1 कम1 चारी;रुले लागू -कानून अनुसार क्रिनजी सूचना;रु सुरतिGत राख्नेबारे क्रिवशेष
तालिलम र क्रिनदgशन पाएका ;ुन्छन।
क्रिवद्याथ• शैतिGक अभिभले›;रुको गोपनीयता, पारिरवारिरक भिशGा अतिधकार र गोपनीयता ऐन (OIEC) FERPA) र राज्यको संरGण कानून अनुसरण
गनg क्रिवश्वक्रिवद्यालयको नीतित अन्तग1 त सुरतिGत र;नेछन्। कम1 चारीका रेकड1 प;ुँचमा, क्रिवश्वक्रिवद्यालयको नीतित र राज्यको कानून अन्तग1 त ,
;दबन्दी गरिरएको ;ुन्छ।
2. गोप्यता: को अथ1 कुनै व्यक्रि>द्वारा क्रिनर्निद- क्याम्पस वा पेशागत सामुदातियक कर्निम;रुलाई क्रिदइएको सूचना तित व्यक्रि>को प्रत्यG अनुमतित
क्रिबना वा अन्यथा कानूनी अावश्यकता वा स्वीकृतितको अवस्थामा बा;ेक अरु कसैलाई ›ुलासा गनg अनुमतित नर;ने ;ो। गोप्य संबन्ध
राख्ने अन्द्रिख्तयार र;ेका क्याम्पस र पेशागत समुदातियक कर्निम;रु, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, मानसिसक स्वास्थ्य व्यवसायी, यौन आ मण/
;ातपात क्रिपतिडत अतिधव>ा, वक्रिकल, दीतिGत पादरी, साधारणतया गोप्यताको क्रिवशेषातिधकार भएका;रु सबै कोलोराडो राज्य कानूनबाट
मान्यता प्राप्त ;ुन्छन। दे;ायका अवस्थामा बा;ेक तिय व्यक्रि>;रु गोप्यता भंग गन1 बाट प्रतितबंतिधत ;ु न्छन: (OIEC) १) जानकारी क्रिदएका ब्यक्रि>बाट
सो को लाक्रिग अनुमतित क्रिदइएको अवस्थामा; (OIEC) २) तितनलाई आफै वा अरु कसैबाट ;ाक्रिन ;ुनसक्ने आशंका र;ेको अवस्थामा; (OIEC) ३) भएको
आचरणमा १८ भन्दा कम उमेरको नाबालिलगमाथी दुव्य1 व;ार संलग्न भएको शंका भएमा; (OIEC) ४) कानूनी अावश्यकता वा अनुमतित र;ेको वा
अदालती आदेश र;ेको अवस्थामा।
वादी र प्रतितवादी;रुले जानकारी गोप्य रुपमा प्रदान गरिर OIEC का स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीबाट आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक
र/वा रGात्मक उपाय;रु प्राप्त गन1 सकुन भन्ने ;ेतु, ›ण्ड Section J मा सुचीकृत भएका गोप्य श्रोत;रुलाई क्रिवश्वक्रिवद्यालयले अनुमोदन
गद1 छ। तिय गोप्य श्रोत;रुसंगका सम्पक1;रु, वैधाक्रिनक कानूनले तोकेसम्म, गोप्य र;ने। गोप्य श्रोत;रुलाई अक्रिनवाय1 सूचना प्रेषण गनg
प्रायोजनका लाक्रिग बाध्य र;ने “उत्तरदायी कम1 चारी;रु”को रुपमा माहिंनदैन।
3. उत्तरदायी कम1 चारी: यक्रिद कुनै व्यक्रि>ले व्याख्या अनुरुप सूतिचत-गन1 -बाध्य उत्तरदायी कम1 चारीलाई घटना जा;ेरी गरेको, तर सो
ब्यक्रि>ले गोपनीयता अपेGा गरेको र कुनै समाधान प्रक्रि या अतिघ नब³ाइयोस र कुनै अनुशासक्रिनक कारवा;ी नगरिरयोस वा सो आरोप
कानून प्रवत1 कलाई सूतिचत नगरिरयोस भन्ने अनुरोध गरेको र;ेमा, सो उत्तरदायी कम1 चारीले तित सबै सम्बन्द्रिन्धत जानकारी;रु OIEC का स;
उपकुलपतित वा पदातिधकारीलाई सूतिचत गन1 बाध्य रक्रि;र;न्छ, जसले, क्रिवश्वक्रिवद्यालयबाट प्रतितशोध;रु क्रिनषेध र;ेको र क्रिवश्वक्रिवद्यालयले
प्रतितशोध रोक्न कदम मात्र नचालिल, भएको ›ण्डमा कडा प्रतितक्रि यात्मक कारवा;ी चाल्नेछ भन्ने जानकारी ›ुलस्त गनgछन्। उत्तरदायी
कम1 चारीको सूतिचत गनg बाध्यताको सिजम्मेवारी, OIEC स; उपकुलपतित वा पदातिधकारी बा;ेकका कुनै अन्य पय1 वेGक वा क्रिवश्वक्रिवद्यालय
कम1 चारीलाई क्रिदएर दातियत्व पुरा ;ुद
ं न
ै ।
4. सुरतिGत र भेदभाव रक्रि;त वातावरण प्रदान गनg दातियत्व र त्यसलाई “अतिधले›न गनg कारक;रु” सम्बन्द्रिन्ध अवधारणा
यक्रिद कुनै व्यक्रि>ले घटना जा;ेरी गरेको, तर सो ब्यक्रि>ले गोपनीयता अपेGा गरेको र कुनै अनुसन्धानका कारवा;ी अतिघ नब³ाईयोस वा
अनुशासक्रिनक कारवा;ी नगरिरयोस भन्ने अनुरोध गरेको अवस्थामा, OIEC का स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले क्रिवश्वक्रिवद्यालयबाट
प्रतितशोध;रु प्रतितबन्द्रिन्धत र;ेको र कुनै ब्यक्रि> समाधानको प्रक्रि यामा सन्द्रिम्मलिलत भएको ›ण्डमा प्रतितशोध रोकथाम गन1 चालिलने कदम;रुका
बारेमा जानकारी प्रदान गरिरने , तथा भएको ›ण्डमा क्रिवश्वक्रिवद्यालयले प्रतितक्रि यात्मक कावा1;ी चाल्ने कु राको जानकारी ›ुलस्त गनgछन्।
प्रतितशोध;रु माथी क्रिवश्वक्रिवद्यालयको प्रतितबन्ध र;ेको तथा प्रतितशोध रोकथाम गनg र प्रतितशोधका काम-कारवा;ी भए/गरेको अवस्थामा
त्यस प्रतित प्रतितक्रि या क्रिदने बाध्यताको बारेमा जानकारी गराइए प»ात पक्रिन कु नै व्यक्रि>ले , गोपक्रिनयता कायम रालि›योस, अनुसन्धान
नगरिरयोस र अनुशासक्रिनक कारवा;ी अतिघ नब³ाइयोस भन्ने, कुनै अनुरोध गरेको अवस्थामा OIEC का स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले
त्यस्ता अनुरोधले क्रिवश्वक्रिवद्यालयको सुरतिGत र भेदभाव रक्रि;त वातावरण, सम्पूण1 क्रिबद्याथ•, संकाय तथा कम1 चारी;रुलाई प्रदान गनg
सिजम्मेवारी, मा पन1 जाने असरको मूल्यांकन गनgछन। सो क्रिनधा1रण गनg ममा OIEC का स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले अनुसन्धान
सुचारु गन1 , यौन दुराचारको अनुसन्धान पभिछ अनुशासक्रिनक कारवा;ी गन1 /गराउन, क्रिनम्न लिललि›त अवस्था;रु सक्रि;त क्रिनण1 य रद्द
गन1 /गराउन सक्ने क्रिवभिभन्न अतिधले›न कारक-तत्त्व;रुको क्रिवचार गनgछः
• यक्रिद कभिथत दोषीले थप दुराचार वा अन्य हिं;साका काय1 गनg जोलि›म र;ेको;

• यक्रिद कभिथत दुराचारको घटनाको गंभीरता, जसमा कभिथत दोषीले कभिथत क्रिपतिडत वा अन्य कसैलाई थप दुराचार वा अरु कुनै
हिं;सात्मक काय1 को धमकी क्रिदएको, वा कभिथत दुराचार कभिथत क्रिपतिडतको असGमताको स;ूलिलयत र;न गएकोले, वा कभिथत दोषी अरु कुनै
दुराचार वा हिं;सात्मक व्यव;ारका कारण कानूनी वा अनुशासक्रिनक कारवा;ीमा सिजम्मेवार पाइएको वा अन्यथा;
• यक्रिद कभिथत दुराचार ;तितयारको बलमा गरिरएको/भएको वा अन्यथा;
• यक्रिद कभिथत क्रिपतिडत नाबालिलग र;ेको वा अन्यथा;
• यक्रिद क्रिवश्वक्रिवद्यालयसंग कभिथत क्रिपतिडतको बयान बा;ेक कभिथत दुराचारबारे सम्बन्द्रिन्धत प्रमाण;रु जुटाउने अन्य माध्यम;रु र;ेको
(OIEC) उदा;रणका लाक्रिग, सुरGाकम• वा सुरGा क्रिनरिरGण क्यामरा, वा भौतितक प्रमाण) वा अन्यथा; वा
• यक्रिद कभिथत दुराचारको घटनाले अपराधमा, स्थानक्रिवशेष वा कुनै संगठन-क्रिवशेषबाट भए/र;ेको कुनै ³ाँचा उजागर गनg र;ेमा वा
अन्यथा;
अनुसन्धान वा न्यातियक प्रक्रि यामा नजाने, कुनै ब्यक्रि>को अनुरोधका बावजूद कारवा;ी अतिघ ब³ाउने क्रिनण1 य भने ;रेक माक्रिमलाका
व्यक्रि>गत समीGा प»ात अवस्था ;ेरिरकन गरिरनेछ।
यो ›ण्डमा र;ेको कुनै पक्रिन पGले OIEC का स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीलाई कभिथत दुराचारप्रतित, अनुसन्धान वा न्यातियक प्रक्रि या
बा;ेकका प्रतितक्रि या क्रिदनमा ;दबन्दी लगाउने छै न , जुन अवस्था अनुरुप स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले उपयु> र;ेको ›ण्डमा
क्रिनधा1रण गरिरने, उदा;रण: अनौपचारिरक समाधान, अन्य काया1लय;रुलाई संप्रेषण गरिरने , वा उपयु> र;ेको ›ण्डमा अरु क्रिवश्वक्रिवद्यालयका
अतिधकारी;रुसंग परामश1 गरिरने, कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय प्र;री क्रिवभाग, क्रिवद्याथ• समथ1 न र प्रकरण व्यवस्थापन, र/वा व्यव;ारिरक
;स्तGेप टोली यसमा पन1 सक्ने तर त्यलित्तमा सीक्रिमत नर;ने। यसको अतितरिर>, अतिधले›न क्रिवश्लेषणमा भएको कुनै तत्त्वले पक्रिन अनुशासन
अतिधकारीलाई, आवश्यकता अनुसार अनुशासक्रिनक कारवा;ीको थालनी गनg वा काया1न्वयन गराउने अतिधकारमा, ;दबन्दी लगाउने छै न।
क्रिवश्वक्रिवद्यालयले कुनै व्यक्रि>को गोपनीयताको अनुरोध स्वीकाद1 छ भने, अथ1 पूण1 रुपमा घटनाको अनुसन्धान गनg क्रिवश्वक्रिवद्यालयको Gमता
सीक्रिमत गन1 सक्दछ तथा अनुशासक्रिनक कारवा;ी संभव न;ुन सक्दछ।
OIEC का स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले माथीका कारक-तत्त्व;रुका कारण, व्यक्रि>को गोपनीयताको अनुरोधका बावजूद, प्र;रीलाई
सूतिचत गनु1पनg अावश्यकता र;नआएमा सो बुझाउने क्रिनण1 य गन1 सक्दछ। OIEC ले कानून प्रवत1 कलाई सूतिचत गनg क्रिनण1 य गदा1 माथीका
कारक-तत्त्व;रुमाथी क्रिवचार पुया1उनेछ। त्यस्ता घटना;रुमा, OIEC ले कानून प्रवत1 कलाई सूतिचत गनु1अतिघ संभाक्रिवत क्रिनवेदकलाई ›बर
गनg यथोतिचत प्रयास गनgछ।

G.

क्रिनषेतिधत आचरण
तिय समाधान प्रक्रि यामा लागू ;ुने दुराचार;रु तथा दुराचारका परिरभाषा;रु य;ाँ पाउन सक्रिकन्छ:
1. यौन दुराचार, अंतरंग संगी दुव्य1 व;ार र पछ्याउनु सम्बन्द्रिन्ध नीतित,5 ले यौन आ मण/;ातपातमा प्रतितबन्ध लगाएको ;ुन्छ – गैरस;मतितय स;वास, यौन आ मण/;ातपात – गैर-स;मतितय यौन संसग1 , यौन शोषण, अंतरंग संगी दुव्य1 व;ार (OIEC) घरेलु र डेहिंटग हिं;सा
पक्रिन पनg), पछ्याउनु तथा यौन उत्पीडन।
2. भेदभाव र उत्पीडन नीतित,6 ले जातित, रंग, राक्रि-.य मूल, लिंलग, उमेर, अपांगता, सम्प्रदाय, धम1 , यौन अभिभक्रिवन्यास, लैंक्रिगक पक्रि;चान,
लैंक्रिगक अभिभव्यक्रि>, गभा1वस्था, भेटरन अो;ोदा, राजनैतितक आबद्धता र/वा राजनैतितक सिसद्धान्त का आधारमा भेदभाव र/वा उत्पीडनमा
प्रतितबन्ध लगाउं दछ।
3. यौन-सम्बन्ध-केन्द्रिन्˜त सम्बन्ध;रुको अवस्थामा स्वाथ1 को द्वन्द्व,7 ले, संकायका सदस्य;रु, क्रिवद्याथ•, प्रशासक, वा कम1 चारी, समान
वा क्रिवपरिरत लिंलगका जो सुकै पक्रिन, दुइ व्यक्रि>बीच र;ंदै आएको वा पभिछल्लो सात वष1 भिभत्र भए/र;ेको यौन-केन्द्रिन्˜त सम्बन्ध भएको
अवस्थामा प्रत्यG मूल्यांकन गनg ;ैसिसयत र;ेको कम1 चारीको सो अतिधकार प्रयोगमा पाबन्दी लगाईनु अावश्यक र;न्छ।

यौन दुराचार, अंतरंग संगी दुव्य1 व;ार र पछ्याउनु नीतित तथा भेदभाव तथा उत्पीडन नीतित अन्तग1 त , OIEC ले क्रिनम्नलिललि›त सम्बन्द्रिन्धत
आरोप;रु पक्रिन सम्बोधन गन1 सक्दछ:8
4. सूतिचत गन1 असमथ1 र;ेको – लागू नीतित;रुको प्रबन्ध क्रिवश्वक्रिवद्यालयले दुराचारको सूचना क्रिदने काय1 प्रवद1 न गन1 तथा उत्तरदायी
कम1 चारीले क्रिनष्ठापूव1क आफ्नो सूतिचत गनg दातियत्त्व पूरा गरे बापत अनुशासक्रिनक कारवा;ीमा पन1 बाट जोक्रिगने क्रिकसिसमले व्यवस्था गरेको
;ुन्छ। दुराचारको आरोपको सूचना दता1 गन1 /गराउन असGम भएको अवस्थामा, क्रिवश्वक्रिवद्यालय समुदायको सदस्यले दुराचार भोग्नुपरेको वा
दुराचार गरेको जानकारी, उत्तरदायी कम1 चारी(OIEC) ;रु)ले ›बर प्राप्त गरे प»ात, नीयतपूव1क, जानीबुझीकन वा लापरवा;ीको कारण सूतिचत
गनg दातियत्वको बेवास्ता गरेको परिरणामस्वरुप क्रिवश्वक्रिवद्यालय समुदायको सदस्यलाई ;ाक्रिन पुगेको, अवस्थामा लागू नीतित;रुको उल्लंघन
गरिरएको माक्रिनने छ।
5. प्रतितशोध – कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालयले, दुराचारको ›बर दता1 गनg मनसाय भएका, वा दता1 गरेका, समथ1 न क्रिदएका, वा सम्बन्द्रिन्धत
दुराचारको उजुरी दता1संग सम्बन्द्रिन्धत जानकारी प्रदान गरेका, समुदायका सदस्य क्रिवरुद्ध प्रतितशोधका काय1 कलाप;रुलाई अनुमतित
क्रिदनेछैन। प्रतितशोधको परिरभाषाा, क्रिवश्वक्रिवद्यालय समुदायको सदस्य क्रिबरुद्ध प्रत्यG वा अप्रत्यG त्रास, धम्की, दुव्य1 व;ार;रु, तर त्यतितमा
सीक्रिमत नर;ने, आफ्नो संरतिGत सक्रि यताका कारण भिशGा वा रोजगारीमा प्रतितकूल कारवा;ी;रु गनु1/गराउनुलाई बुझाउं दछ। शैतिGक वा
रोजगार प्रतितकूल कारवा;ी को अथ1 कुनै पक्रिन तक1संगत व्यक्रि>लाई कुनै दुराचारका अारोप;रुको सूचना ›बर गन1 वा समाधान प्रक्रि यामा
स;भाक्रिग ;ुन क्रिनरुत्साक्रि;त गनg कुनै पक्रिन गतितक्रिवतिधलाई बुझाउं दछ।
6. झूठो वा भ्रामक जानकारी क्रिदनु – दुराचारबारे झूठो र भ्रामक जानकारी क्रिदनु यौन दुराचार, अंतरंग संगी दुव्य1 व;ार र पछ्याउनु नीतित र
भेदभाव तथा उत्पीडन नीतितको उद्देश्य क्रिवपरिरत र;न्छ। क्रिवश्वक्रिवद्यालय समुदायका सदस्य;रुले द रु ाचारको सूचना क्रिनष्ठापूव1क क्रिदनु
अावश्यक र;न्छ। जानीबुसिझकन वा लापरवा;ीपुव1क दुराचारको क्रिनराधार आरोप लगाउने वा जानीबुसिझकन वा अनुसन्धानको ममा
लापरवा;ीपूव1क झूठो जानकारी;रु पेश गनg काय1 लागू नीतितको उल्लंघन ;ो। सूचनामा जनाईएका सत्य-तथ्य;रु पभिछ प्रमाभिणत नभएता
पक्रिन, क्रिनष्ठापूव1क सूचना वा जानकारी क्रिदनु गलत वा भ्रामक जानकारी प्रदान गरिरएको ठाक्रिनने छै न।
7. सूचनामा ;स्तGेप – क्रिवश्वक्रिवद्यालयका समुदायका कुनै पक्रिन सदस्यले, शीष1 क IX समन्वयकता1 वा पदातिधकारीलाई, दुराचारको सूचना
क्रिदने उत्तरदायी कम1 चारी वा अन्य को;ी-कसैलाई ;स्तGेप गनg वा बाधा गन1 पाउनेछैन।
8. अादेश तथा प्रतितबन्ध;रु अनुपालनमा असमथ1 ता- पुनरावेदनका अतिधकार;रु सक्रि;त, क्रिवश्वक्रिवद्यालयका सदस्य;रुले OIEC का स;
उपकुलपतित वा अन्य यथोतिचत अतिधकारी;रुबाट, लागू-नीतित अन्तग1 तका, जारी गरिरएका अादेश;रु, सम्पक1 क्रिनषेध अादेश;रु, बक्रि;ष्कार
अादेश;रु, तथा अन्तरिरम क्रिनलम्बनका आदेश;रु र त्यतितमा सीक्रिमत नरक्रि; , को पालना गन1 अक्रिनवाय1 र;न्छ। पुनरावेदनका अतिधकार;रु
सक्रि;त, लागू दुराचार नीतित सम्बन्द्रिन्धत जारी गरिरएका सम्पूण1 आज्ञा तथा बन्देज;रु, क्रिवश्वक्रिवद्यालय समुदायका सदस्य;रुले , पूण1रुपमा
पालना गनु1पद1 छ।
________________________
5
यौन दुराचार, अंतरंग संगी दुव1यव;ार तथा पछ्याउनु नीतित (OIEC) APS 5014)
6
सी. यू. बोल्डरको भेदभाव तथा उत्पीडन नीतित
7
यौन केन्द्रिन्˜त सम्बन्ध;रुका घटना;रुमा स्वाथ1 को द्वन्द (OIEC) APS 5015)
8
यी प्रावधान;रु यौन दुराचार, अंतरंग संगी दुव1यव;ार तथा पछ्याउनु नीतित (OIEC) APS 5014) मा पक्रि;ले नै संलग्न रक्रि;अाएका छन्।

H.

OIEC समाधान प्रक्रि या

भाग Section G मा उल्ले› भएअनुसार “क्रिनषेतिधत आचरण” अन्तग1 तका कु नै पक्रिन आचरण सम्बन्द्रिन्धत सूचना वा क्रिनवेदन प्रतित क्रिवश्वक्रिवद्यालयले
ध्यान क्रिदने छ र क्रिवश्वक्रिवद्यालय अवगत र;ेको, वा उतिचत सावधानी अपनाईएको समयावस्था रक्रि; जानकार र;नु पनg , कुनै पक्रिन उजुरीको तत्त्काल,
उतिचत, क्रिनष्पG, र न्यायसंगत समाधान प्रदान गन1 कक्रिटबद्ध र;न्छ। समुदायका सदस्य;रुको सुरGा क्रिवश्वक्रिवद्यालयको प्राथक्रिमक चासोको क्रिवषय ;ो।
कुनै पक्रिन प्रतितबन्द्रिन्धत अाचार;रुका घटना;रु दो;रिरन नक्रिदन तथा जायज र;ेको अवस्थामा, उजुरीकता1;रु वा अन्य;रुमाभिथ भेदभावपू्ण1
प्रभाव;रुको क्रिनवारण गन1 क्रिवश्वक्रिवद्यालयले कदम चाल्ने छ। सम्पूण1 क्रिनषेतिधत आचरण;रुको सूचना;रुका समाधानका लाक्रिग क्रिनम्न प्रक्रि या;रु लागू
;ुनेछः
1. समाधान प्रक्रि याको सारांश - प्रतितबन्द्रिन्धत आचरण क्रिवषयक आरोपका उजुरी वा सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा न्यूनतम प्रारन्द्रिम्भक
सोधपूछ गनg OIEC को Gेत्रातिधकार र;न्छ। प्रारन्द्रिम्भक सोधपूछ भिभत्र, OIEC ले लागू गरेका नीतित;रु संग उजुरीको कुनै संबन्ध र;े/नर;ेको
पक्रि;ल्याउन, उजुरी वा पG;रु OIEC को Gेत्रातिधकारभिभत्र र;े/नर;ेको, तथा OIEC ले कानून प्रवत1 ककोमा सूचना संप्रेषण गन1 अावश्यक

र;ने गरिर सुरGा संबन्द्रिन्ध ›तरा सो उजुरीले पैदा गनg /नगनg, क्रिकसिसमका प्रकृतित मल्याङ्कन गनg जस्ता भूक्रिमका;रु र;नेछन्। सो प»ात,
OIEC ले सूचना वा उजुरीलाई सम्बोधन गन1 सबैभन्दा उतिचत माध्यम;रु क्रिनर्निद- गनgछ। क्रिनम्न वैकन्द्रिल्पक, तर त्यसमा सीक्रिमत नर;ने,
तरिरका;रु र;ेकाछन्:
क. औपचारिरक न्यातियक प्रक्रि या (OIEC) भाग H (OIEC) ६))
›. अनौपचारिरक न्यातियक प्रक्रि या (OIEC) भाग H(OIEC) ७))
ग. प्रारन्द्रिम्भक सोधपूछ: सूचना वा उजुरीमा क्रिदईएका सत्य-तथ्य जानकारी;रु, सत्य नै भएतापक्रिन, लागू-नीतित;रुको उल्लंघन नभएको
क्रिनधा1रण गन1 तथा प्रारन्द्रिम्भक सोधपूछ प»ात मुद्दा टुङ्ग्याउं न।
घ. क्रिवद्यमान अतिधकारमाथी ;दबन्दी नलगाईने: कम1 चारीको अनुशासक्रिनक अतिधकारी वा सुपरभाईजरलाई माक्रिमला सुन्द्रिम्पने। अावश्यकता
अनुसार अनुशासक्रिनक कारवा;ी थालनी वा लागू गन1 , समाधान प्रक्रि या;रुले अनुशासक्रिनक अतिधकारीको अन्द्रिख्तयारमा ;दबन्दी लगाउं दन
ै ।
ङ. अन्य संप्रेषण/;स्तांतरण: क्याम्पसमा र;ेका अन्य उतिचत काय1 लय(OIEC) ;रु)लाई, लागू-नीतितको Gेत्रातिधकार भिभत्र उजुरी पनg/नपनg
क्रिनधा1रण गरिर, सूतिचत माक्रिमला;रुको सम्बोधन गन1 /गराउन सक्ने क्याम्पस भिभत्र र;ेका अन्य उपयु> काया1लय(OIEC) ;रु)लाई उजुरीको
संप्रेषण/;स्तांतरण गनg।

2.

उपचारात्मक र रGात्मक उपाय;रुः यथोतिचत तवरले उपलब्ध र;े अनुसार तथा उतिचत क्रिवश्वक्रिवद्यालय अतिधकारीले क्रिनर्निद-

गरेनुसार, सबै पGलाई सुरGा प्रदान गन1 तथा प्रक्रि याको कुनै पक्रिन चरणमा सबै पG;रुले क्रिवश्वक्रिवद्यालयको रोजगार, शैतिGक काय1 म तथा
काय1 कलाप;रुमा क्रिनरन्तर प;ुँच कायम रालि›राख्न, क्रिवश्वक्रिवद्यालयले उपाय;रु काया1न्वयन गनgछ।
तित उपाय;रुमा, उपचारात्मक (OIEC) समथ1 ता तथा शैतिGक वा रोजगारका अवसर;रुमा क्रिनरन्तर प;ुँच तथा समथ1 तालाई सम्बोधन गन1 क्रिनर्निमत)
वा रGात्मक (OIEC) संलग्न पG;रु र/वा समुदायको सुरGा सुक्रिनति»त गन1 चालिलने कदम;रु), दुबै ;ुन सक्दछन।
कुनै पक्रिन छात्र-छात्रालाई भिशGाको सुक्रिबधाबाट वंतिचत नगराउन ;रेक प्रयत्न;रु गरिर, ब्यक्रि>गत मूल्याङ्कन प»ात उपचारात्मक र/वा
सुरGात्मक उपाय;रु उपयु> र;ने/नर;ने कुरा क्रिनधा1रण गरिरने।
रGात्मक उपचारको क्रिवतिध, जसमा प्रतितवादीको पँ;ुच वा अतिधकारमाथी प्रतितबन्ध लाग्न सक्ने ;ुनाले , अौपचारिरक न्याय प्रक्रि या थालनी वा
पू्ण1 न;ुन्जेल, अन्तरिरम कारवा;ी उतिचत र;ेको क्रिनधा1रण गरिरएको अवस्थामा बा;ेक , उपलब्ध न;ुन सक्दछ। तल पढ्नु;ोला:
उपचारात्मक र रGात्मक उपाय;रु जुन उपलब्ध ;ुन सक्दछ तर त्यतितमा मात्र सीक्रिमत नर;ने:
• शैतिGक सेवा (OIEC) पGलाई कुनै पाठ्य म दो;ोया1उन व्यवस्था गनg , प्रासंक्रिगत अनुपन्द्रिस्थतित;रुलाई माफ गनg , वा दण्ड-जरिरवाना क्रिबना
कGा त्याग गन1 क्रिदने)
• तिचक्रिकत्सक्रिकय सेवामा प;ुँच
• परामश1 सेवामा प;ुँच
• रोजगारीमा संशोधन
• यातायातमा फेरबदल
• क्रिवश्वक्रिवद्यालयबाट लागू गरिरएको सम्पक1 क्रिनषेधको आदेश
• क्रिवकल्प;रुको छलफल र फौज्दारी र नागरिरक सुरGा वा अापतकालीन प्रतितबन्धको आदेश प्राप्त गनg स्थान;रबारे जानकारी क्रिदने

• क्याम्पसभिभत्र वा अन्यत्र आवासीय पुनस्था1पन
• कGामा परिरवत1 न, वा अन्तरिरम बक्रि;ष्करण
• अन्तरिरम बक्रि;ष्करण आदेश (OIEC) पुर ै क्याम्पस वा के;ी क्रि;स्सामा मात्र लागू ;ुने)
• अन्तरिरम क्रिवद्याथ• क्रिनलम्बन (OIEC) भाग H (OIEC) 3) पढ्नु;ोला)
• मानव संसाधन प्रमु› वा पदातिधकारी र क्रिनयुक्रि> गनg/अनुशासन अतिधकारी संग परामश1 प»ात कम1 चारीलाई प्रशासक्रिनक क्रिवदा
• मानव संसाधन प्रमु› वा पदातिधकारी र क्रिनयुक्रि>/अनुशासन अतिधकारी संग परामश1 मा र;ेका कम1 चारीको क्रिनरिरGणात्मक वा मूल्यांकन
गनg अतिधकारबाट अस्थायी क्रिनलम्बन
व्यवा;ारिरक भएसम्म, प्रदान गरिरएका उपचारात्मक तथा रGात्मक क्रिवतिध;रुसंग सम्बन्द्रिन्धत सबै पG;रुका सम्बन्द्रिन्धत गोपक्रिनयतालाई
जोगाईराख्ने, तथा सो रGात्मक प्रावधान;रुको उल्लंघन भए/र;ेको ›ण्डमा, क्रिवश्वक्रिवद्यालयबाट त्यसको सम्बोधन तत्त्काल गरिरनेछ। सो
क्रिवतिध;रु न्यातियक प्रक्रि या पूण1 न;ुन्जेल काया1न्वन रक्रि;र;ने , थप जानकारी पेश गरिरएको अवस्थामा संशोधन वा ›ारेज गरिरने , वा उपयु>
र;ेको ›ण्डमा स्थायीरुपमा लम्ब्याउन सक्रिकनेछ।
OIEC समाधान प्रक्रि याका स;भागी;रुले, उपचारात्मक र/वा रGात्मक क्रिवतिध;रुका लाक्रिग, उपचारात्मक तथा रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा
पदासिसन अतिधकारीलाई क्रिनवेदन बुझाउन सक्नेछन्। उपचारात्मक तथा रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा पदासिसन अधीकारीले सो क्रिनवेदन;रु
तथा त्यस्ता कुनै क्रिवतिध;रुका प्रावधान;रुको रे›दे› गनgछन। उपलब्ध सम्पूण1 जानकारी;रुका आधारमा कु नै उपचारात्मक र/वा
रGात्मक क्रिवतिधको औतिचत्य र;े/नर;ेको, साथै तित क्रिवतिध;रु उतिचत क्रि;साबमा उपलब्ध र;े /नर;ेको, लगायत उपचारात्मक वा रGात्मक
क्रिवतिधका प्रावधान सम्बन्द्रिन्ध कुनै चिंचता र;ेमा त्यसलाई सम्बोधन गन1 वादी वा प्रतितवादीसंग भेटवाता1 गरिर, उपचारात्मक तथा रGात्मक
क्रिवतिध क्रिनदgशक वा पदातिधकारीले सुक्रिनति»त गनg अतिधकार र;न्छ।

3.

अन्तरिरम क्रिवद्याथ• क्रिनलम्बनः ब्यक्रि>गत सुरGा तथा जोलि›म क्रिवश्लेषण प»ात, कुनै एक क्रिबद्याथ•को उपन्द्रिस्थतितले छात्र-छात्रा;रु वा

कम1 चारी;रुको स्वास्थ्य तथा सुरGामा ›तरा ›डा गन1 सक्ने कु नै क्रिबद्याथ•माथी उपचारात्मक तथा रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा
पदातिधकारीले अन्तरिरम क्रिनलम्बन (OIEC) अनलाइन र/वा कGा-उपन्द्रिस्थतितमा पक्रिन लागू ;ुने) को उपाय लागू गराउने अन्द्रिख्तयार र;न्छ। सुरGा
र जोलि›म क्रिवश्लेषणमा ध्यानमा रालि›ने क्रिनम्न कारक-तत्त्व;रु र;न्छन्:
• कभिथत आचरणको गंभीरता;
• कभिथत आचरणको घटनास्थल;
• पG;रुमा शैतिGक वा आवासीय असर;
• कभिथत दोषीले यौन वा अरु हिं;साका थप काय1 गन1 सक्ने जोलि›म;
• कभिथत दोषीले कभिथत क्रिपतिडत वा अरुलाई थप यौन वा अन्य हिं;साको धम्की क्रिदए/नक्रिदएको;
• कभिथत दोषी क्रिवरुद्ध अन्य कुनै दुराचारको उजुरी भए नभएको वा कभिथत दोषीको पुरानो प ाउ परेको इतित;ास भए नभएको वा पूव1 क्रिवद्यालयको रेकड1 मा ज्ञात यौन वा अरु हिं;साको इतित;ास भए नभएको;
• एक भन्दा ब³ी कभिथत क्रिपतिडत र/वा दोषी र;ेको अवस्था;
• कभिथत अाचरण कभिथत क्रिपतिडतको असGमता (OIEC) मक्रिदरा, लागू पदाथ1 , अपांगता, बे;ोशी वा अन्य माध्यमबाट) का कारण
भए/नभएको;
• कभिथत आचरण बल, हिं;सा वा ;तितयारको बललमा भए/नभएको;

• कभिथत क्रिपतिडत नाबालिलग र;े /नर;ेको;
• कभिथत आचरणमा (OIEC) कभिथत दोषीको बाट, कुनै समू; वा संगठनको, कुनै घटना-न्द्रिस्थतित क्रिवशेष वरपर घट्ने, र/वा कुनै
स्थानक्रिवशेषमा) अपराधको समान ³ाँचा देलि›ने/नदेलि›ने; र/वा
• अरु कुनै भिशकारी-मानसिसकताका लGण;रु वा उत्तेजक समयावस्था र;ेको
अन्तरिरम क्रिनलम्बनको अवस्थामा, क्रिवद्याथ•लाई कभिथत क्रिनषेतिधत आचरणको मौलि›क र/वा लिललि›त सूचना प्रदान गरिरने तथा, क्रिवद्याथ•को
ईच्छा र;ेमा, उपचारात्मक र रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा पदातिधकारीलाई भेट्ने मौका क्रिदइनेछ। अन्तरिरम क्रिनलम्बनको सूचना जारी
गरिरएको क्रिमतितबाट १० क्रिदन भिभत्र, अन्तरिरम क्रिनलम्बनको क्रिनण1 यलाई चुनौती गन1 भेटवाता1को रुपमा, वा फोन, वा लिललि›त व>ब्य माफ1त
जवाफी ›ण्डन पेश गनg मौका, उपचारात्मक र रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा पदातिधकारीले सुक्रिनति»त गनgछन। अन्तरिरम क्रिनलम्बनको समीGा
गनg १० क्रिदनको म्याद समाक्रिप्त प»ात, क्रिनदgशकको क्रिनण1 यनुसार, थप भेटघाट/बैठकमाथी छे कबार लाग्ने भने छै न।
भेटवाता1 वा फोन माफ1त वाता1लापको लाक्रिग क्रिनवेदनको सिजम्मेवारी प्रतितवादीको र;नेछ। प्रतितवादीलाई अारोपको सूचना तथा ›ण्डन गनg
मौका प्रदान गरिरए प»ात, उपचारात्मक र रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा पदातिधकारीले अन्तरिरम क्रिनलम्बन ›ारेजीको क्रिनण1 य गनg वा जारी
राख्ने, संभवत औपचारिरक न्यातियक प्रक्रि या पूण1 न;ुन्जेल सम्म, क्रिनण1 य गन1 सक्नेछन्। उपचारात्मक र रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा
पदातिधकारीले, क्रिनम्न कारण;रु संलग्न ;ुन सक्ने तर त्यलित्तमा सीक्रिमत नर;ने कुनै कारक-तत्त्व;रुका आधारमा, आचरणको
प्रकृतित/गंभीरता, पूव1 दुराचार, मौजूदा शैतिGक प्रगतित, तथा संकाय र/वा अनलाईन कGा;रुको उपलन्द्रिब्धमा आधार रक्रि;, कुनै अपवाद;रु
उपयु> ;ुने/न;ुने कुरा पक्रिन क्रिनधा1रण गन1 सक्नेछन। न्यातियक प्रक्रि याको ममा, छात्र-छात्रा तथा कम1 चारी;रुका स्वास्थ्य तथा
सुरGाको जो›ीम न्यूनीकरण गन1 सक्ने नौलो जानकारी;रु पेश गरिरएको अवस्थामा, अन्तरिरम रGात्मक क्रिवतिध;रु पुनमू1ल्याङ्कन गन1
सक्रिकनेछ।

4.

OIEC समता अतिधकारी;रुः उतिचत प्रभिशGण प्राप्त, योग्य तथा अनुभवी कम1 चारी;रुबाट शीघ्र, न्यायोतिचत, तथा क्रिनष्पG समाधान;रु

5.

बाह्य अन्वेषकः OIEC स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले अन्य ब्यक्रि>;रुलाई (OIEC) प्रशासक सक्रि;त, क्रिवश्वक्रिवद्यालयको अान्तरिरक वा बाह्य

6.

औपचारिरक न्यातियक प्रक्रि याः अारोक्रिपत दुराचार, प्रमाभिणत भएको ›ण्डमा, लागू-नीतित अन्तग1 तका प्रतितबन्ध अनुसार क्रिनषेतिधत

काया1न्वयन गरिरनेछ। OIEC समता अतिधकारी;रु तथा अनुसन्धान समीGा सक्रिमतित सदस्य;रुले , क्रिबद्याथ•;रुको सुरGाको बचाव गनg ,
उतिचत प्रक्रि याको सुक्रिनति»तता गनg , जवाफदेक्रि;ता प्रवद1 न गनg, तथा यौन अा मणका अन्य घटना;रु, अंतरंग संगी दुव्य1 व;ार, पछ्याउनु,
यौन शोषण, यौन उत्पीडन, अारतिGत वग1 भेदभाव तथा उत्पीडन, तथा प्रतितकार क्रिवषयक अनुसन्धान तथा न्यातियक प्रक्रि या सम्बन्द्रिन्धत
बार्निषक तालिलम प्राप्त गन1 /गराउन स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले सुक्रिनति»त गनgछन्। OIEC स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले , क्रिवभिशअवस्था;रुमा आधारिरत तथा अावश्यकता अनुसार, ;रेक मुद्दा;रुमा एक वा एक भन्दा ब³ी समता अतिधकारी;रुको क्रिनयुक्रि> क्रिनधा1रण
गनgछन्।

स्रोतबाट) न्यातियक प्रक्रि या संचालन वा स;ायताको लाक्रिग वा वैकन्द्रिल्पक समाधान प्रक्रि याको व्यवस्थापनका लाक्रिग , क्रिनयु> गन1 सक्नेछन्।
समाधानका त्यस्ता बाह्य स्रोत;रुको आवश्यकता पैदा गन1 सक्ने , स्वाथ1 को द्वन्द, पूवा1ग्र;को अाGेप, वा कामको दबाब र यतितमानै सीक्रिमत
नर;ने, परिरन्द्रिस्थतित;रु ;ुन सक्छन। उ> समयमा उपलब्ध जानकारी;रु तथा तत्कालिलन अवस्था;रुको अाधारमा, स; उपकुलपतित वा
पदातिधकारीले बाह्य अन्वेशक(OIEC) ;रु) अावश्यक र तक1संगत र;े/नरे;को क्रिनधा1रण गनg अतिधकार कायम र;न्छ। OIEC स; उपकुलपतित वा
पदातिधकारीको मूल्याङ्कन अनुरुप, पया1प्त प्रभिशGण, योग्यता तथा अनुभव प्राप्त गरेका बाह्य अन्वेशक(OIEC) ;रु) शीघ्रताका साथ न्यायोतिचत
तथा क्रिनष्पG अनुसन्धान वा वैकन्द्रिल्पक समाधानका प्रक्रि या संचालन गन1 स;योगी ;ु नेछन्। अारोप सम्बोधन गन1 क्रिनयुक्रि> गरिरएका कुनै पक्रिन
बाह्य अन्वेशक(OIEC) ;रु)ले समाधान प्रक्रि याका अावश्यकता;रुको पालना गनg तथा OIEC स; उपकुलपतित वा पदातिधकारिरसंग, अनुसन्धान
वा वैकन्द्रिल्पक समाधान प्रक्रि याका प्रगतितको क्रिवषयमा क्रिनयक्रिमतरुपमा क्रिवचार-क्रिवमश1 गनु1पनgछ।

भए/र;ेको ;ुन आए, औपचारिरक न्यातियत प्रक्रि याद्वारा OIEC ले सो आरोपको समाधान गनg /गराउनेछ। OIEC ले औपचारिरक न्यातियक
प्रक्रि या क्रिनम्न अवस्थामा अतिघ ब³ाउन अस्वीकार गनg सक्नेछन् , यक्रिद: क) औपचारिरक न्यातियक प्रक्रि या अतिघ नब³ाउन वादीले क्रिनवेदन
गरेको ›ण्डमा, तथा ›) सुरतिGत तथा भेद-भाव रक्रि;त वातावरण प्रदान गनg क्रिवश्वक्रिवद्यालयको दातियत्त्व सम्मत रक्रि; वादीको क्रिनवेदनलाई
मान्यता प्रदान गनg OIEC ले क्रिनधा1रण गरेको ›ण्डमा (OIEC) माथी र;ेको भाग F (OIEC) ४) ;ेन1 ;
ु ोला)

औपचारिरक न्यातियक प्रक्रि याको लाक्रिग दता1 भएका माक्रिमला;रुलाई शीघ्र, न्यायोतिचत तथा क्रिनष्पG समाधान प्रदान गन1 OIEC कक्रिटबद्ध छ।
औपचारिरक न्यातियक प्रक्रि याका तीन चरण;रु ;ुनसक्नेछन्: अनुसन्धान, प्रतितबन्ध, तथा पुनरावेदन, क्रिनम्न व्याख्या अनुरुप तथा उतिचत
र;ेनुसार। वादी(OIEC) ;रु) तथा प्रतितवादी(OIEC) ;रु)लाई अाफ्ना तक1;रु पेश गन1 तथा सम्पूण1 प्रासंक्रिगक जानकारी;रुप्रतित प्रतितक्रि या क्रिदने मौका
प्रदान गनg ;ेतु,समता अतिधकारी;रुले ;रेक पGसंग छुट्टा-छुट्टै अन्तवा1ता लिलनेछन्। उपलब्ध र;ेनुसार समता अतिधकारी;रुले , क्रिनम्नानुसार
तर त्यतितमा सीक्रिमत नरक्रि;, थप सबूत-प्रमाण;रुको समीGा गनg; साGीसंग अन्तवा1ता1को अायोजना, दस्तावेज संकलन, तथा भिभतिडयो
सामग्री;रुको समीGा।
वादी(OIEC) ;रु) तथा प्रतितवादी(OIEC) ;रु) दुबैपGले क्रिनम्न न्यायोतिचत अवसर;रु पाउनेछन्:
• वादी(OIEC) ;रु) वा प्रतितवदी(OIEC) ;रु) क्रिवरुद्ध कुनै पूवा1ग्र; वा स्वाथ1 को द्वन्द नर;ेका/नभएका प्रभिशतिGत समता अतिधकारी;रुद्वारा न्यायोतिचत
प्रक्रि या संचालन गरिरनेछ। कुनै अतिधकारीलाई आफ्नो क्रिनष्पGता, वादी;(OIEC) ;रु) वा प्रतितवादी(OIEC) ;रु) क्रिवरुद्ध सो अतिधकारीको ब्यक्रि>गत
पूवा1ग्र; वा पGपात र;ेको कारणले , वा सो अतिधकारीको कुनै एक पGसंग ब्यक्रि>गत वा पेशागत संबन्ध र;ेको जसको कारण सत्यतथ्यको सोध›ोज क्रिनष्पGरुपमा सेवा गनg सो अतिधकारीको Gमतामा प्रतितकूल असर पनg संभावना र;ेको, माथी कुनै स्वतन्त्र समीGकले
तक1संगत प्रश्न उठाउन सक्ने लागेमा, सो अतिधकारीले त्यस्ता न्यातियक प्रक्रि यामा अाफ्नो संलग्नता अस्वीकार गनु1 पद1 छ।
• न्यातियक प्रक्रि याको थालनी ;ुनु अगावै वा क्रिवचारधीन अवस्थामा अन्तरिरम क्रिवतिध;रु प्रदान गरिरने। अन्तरिरम क्रिवतिध;रुको प्रायोजन,
उपचारात्मक तथा रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा पदातिधकारीले उतिचत ठानेको तथा उपयु>रुपमा उपलब्ध र;ेको अवस्थामा, संभव र;ेको
›ण्डमा शैतिGक वा रोजगारको वातावरण कायम गरिरराख्ने र;ेको ;ो, साथै यसमा क्रिनम्न व्यवस्था;रु पक्रिन सन्द्रिम्मलिलत ;ुन सक्ने ; परामष1 ,
समायवधी वृतिद्ध, वा शैतिGक-कGा सम्बन्द्रिन्धत समायोजन;रु, कGा वा काय1 -तालिलकामा ;ेरफेर, ब्यक्रि>गत सुरGाकम• तैनाथ गनg ,
पG;रुक्रिबचको सम्पक1मा बन्देज लगाउने, अावास वा काय1 स्थलमा फेरबदल, गैर;ासिजरी छुट्टी, क्याम्पस परिरसरका केक्रि; स्थल;रुमा
क्रिनगरानी वा थप सुरGा तैनाथ गनg , तथा अन्य समान व्यवस्था/समायोजन;रु। उपचारात्मक तथा रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा
पदातिधकारीले संकलन गरेका जानकारी;रुमा आधार रक्रि; , अन्तरिरम क्रिवतिध;रु वैयक्रि>क तथा यथोतिचत ;ुनुपनg;
• अंतवा1ता1मा अथ1 पूण1 स;भाक्रिगताको लाक्रिग पया1प्त समयावधी सक्रि;त तयारी गन1 का लाक्रिग स;भागी ;ु नु अतिघ समयमै उनी;रुले सूचना
प्राप्त गनु1;
• यथोतिचत क्रि;साबले ˜ुत समयावधीको प्रक्रि या, स;ी उद्देश्यका लाक्रिग म्याद वृतिद्ध ;ुने गरिर, दे;ाय बमोसिजम;
• प्रमाण तथा पक्रि;चान गनg साGी;रु लगायत प्रासंक्रिगक व्य;ोरा;रु समता अतिधकारी(OIEC) ;रु) समG पेश गनg;
• उनी;रुका रोजाई अनुरुप, वकील, अतिधव>ा, वा अनुसन्धानको संभाक्रिवत साGी नर;ेको वा अनुसन्धानमा धक्का पुया1उन सक्ने
संभावना नर;ेका कुनै एक ब्यक्रि> लगायतका एकजना सल्ला;कार, औपचारिरक न्यातियक प्रक्रि यामा सल्ला;-सुझाव तथा स;योग प्रदान
गनg, साथै त्यस्मा सीक्रिमत नर;ने गरिर, OIEC का अतिधकारी;रुसंग कुनै पक्रिन छलफलका लाक्रिग उपन्द्रिस्थत र;न क्रिनयु> गनु1। छानवीनमा
स;भागी कुनै पक्रिन ब्यक्रि>प्रतित उत्पीडन वा प्रतितशोधका व्याख्या लागू ;ुने काम-कत1 ब्यमा सल्ला;कार स;भागी ;ुन न;ुने, तथा उत्पीडन
वा प्रतितशोधात्मक अाचरण;रु गरे/र;ेको अवस्थामा अगातिड थप प्रक्रि यामा स;भागीताबाट प्रतितबन्द्रिन्धत ;ुन सक्नेछ;
• प्रासंक्रिगक जानकारी;रु लगायत साGीका परिरचय;रु, तथा वादी(OIEC) ;रु), प्रतितवादी(OIEC) ;रु), साGी;रु, तथा अनुसन्धानको ममा
संकलिलत अन्य दस्तावेज;रुमा, कुनै पGलाई जानकारी प्रदान/›ुलासा गन1 क्रिवश्वक्रिवद्यालयलाई कानूनले क्रिनषेध गरेको अवस्थामा बा;ेक ,
समयसापेG तथा समान पँ;ुच;
• अनुसन्धानात्मक क्रिनष्कष1 वा परिरणाम अाउनु अतिघ, अनुसन्धानको चरणमा संकलन गरिरएका प्रासंक्रिगक तथा वस्तुगत तथ्य;रुका
लिललि›त प्रमाण सारांश (OIEC) भाग H(OIEC) ६)(OIEC) a)(OIEC) ii);ेन1 ;
ु ोला)को समीGा गन1 तथा प्रतितक्रि या क्रिदन;
• लिललि›त प्रमाण सारांश प्रसार प»ात तथा अनुसन्धानात्मक क्रिनष्कष1 मा पुग्नु वा परिरणाम अाउनु पूव1 , क्रिवपGी वा साGीलाई सोतिधने
प्रश्न;रुका सूची समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)लाई बुझाउने; सम्पूण1 प्रासंक्रिगक प्रश्न;रुको जवाफ प्रदान गनg तथा अप्रासंक्रिगक र;ेको आधारमा कु नै
प्रश्न असंलग्न गरिरएमा सो क्रिनण1 यको स्प-ीकरण, समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)ले प्रदान गनg (OIEC) क्रिनम्न भाग H(OIEC) ६)(OIEC) d)(OIEC) i);ेन1 ;
ु ोला);
• कुनै पक्रिन अनुसन्धानात्मक क्रिनष्कष1 वा नतितजामा पुग्नु पूव1, अनुसन्धानको अंशको रुपमा संकलन गरिरएका, साथसाथै OIEC ले
क्रिनण1 यका लाक्रिग प्रयोग गनg अाशय नर;ेका, क्रिनषेतिधत गरिरएको वा कानून अनुरुप गोप्य र;ने अवस्थामा बा;ेक , सम्पूण1 जानकारी वा
सबूत-प्रमाण समेक्रिटएको, मुद्दाको फाइल क्रिनरीGण गनg ;

• क्रिनणा1यक अनुसन्धानात्मक क्रिनष्कष1 ;रु जारी गनु1 अतिघ, अनुसन्धान समीGा सक्रिमतितबाट अान्तरिरक समीGा गनg ;
• अनुसन्धानात्मक चरणको समाक्रिप्त प»ात, अनुसन्धान नतीजाको समवत• सूचना तथा क्रिनणा1यक अनुसन्धान प्रतितवेदनका सूचनाका
प्रतितलिलक्रिप लिललि›तरुपमा प्राप्त गनg ;
• उपयु> र;ेको अवस्थामा, प्रतितबन्ध लागू गनु1 अतिघ, भड्काउने वा न्यूनीकरण कारक;रुका बारेमा जानकारी प्रदान गरिरने;
• उपयु> र;ेको अवस्थामा, लागू गरिरएका कुनै पक्रिन प्रतितबन्धका सूचना, तथा तित प्रतितबन्ध;रुका आधारका बारेमा क्रिववरण सक्रि;त,
लिललि›तरुपमा प्रदान गरिरने;
• भाग H(OIEC) g) वा भाग H(OIEC) h)मा व्याख्या गरिरए अनुसार, उतिचत र;ेमा, अनुसन्धानात्मक क्रिनष्कष1 ;रु वा लागू गरिरएका प्रतितबन्धमाथी
पुनरावेदन क्रिदन सक्रिकनेछ;
a. अनुसन्धानका प्रमु› चरण;रु
i. अनुसन्धानको सूचना (OIEC) NOI)
औपचारिरक न्यातियक प्रक्रि या शुरु भएको अवस्थामा, OIEC ले वादी(OIEC) ;रु) र प्रतितवादी(OIEC) ;रु)लाई अनुसन्धानको सूचना पठाउनेछ,
जसमा:
• OIEC समाधान प्रक्रि याको प्रतितलिलपी उपलब्ध ;ुनेछ;
• वादी(OIEC) ;रु) र प्रतितवादी(OIEC) ;रु)को पक्रि;चान गरिरएको ;ुनेछ;
• अनुसन्धान गनg समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)को पक्रि;चान गरिरने छ;
• ज्ञान भएसम्म तथा उपलब्ध र;ेसम्मको अारोक्रिपत घटना घटेको क्रिमतित तथा स्थान लगायत संभाक्रिवत उल्लंघन र;न जाने
आचरणको पक्रि;चान गरिरने,
• उल्लंघन भएको भक्रिनएको लागू नीतित अन्तग1 तका ›ण्डको पक्रि;चान गरिरने ;
• अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म कुनै पक्रिन अवधारणा तयार नभएको वा न;ुने ›ुलस्त गरिरएको क्रिववरण संलग्न गरिरने ;
• कुनै अन्तरिरम रGात्मक क्रिवतिध/व्यवस्था भए सो को पक्रि;चान गनg ; र
• प्रतितवादी(OIEC) ;रु)ले बैठकको समय तोक्नका लाक्रिग तीन (OIEC) ३) क्रिदन भिभत्रमा OIEC संग सम्पक1 गनg आवश्यकता लागू गनg।
प्रतितवादी(OIEC) ;रु) र क्रिनवेदक(OIEC) ;रु)लाई अनुसन्धानको सूचना ईमेल माफ1त वा क्रिवश्वक्रिवद्यालयको सूचना प्रणालीमा र;ेका स्थायी ठे गाना
वा प्र;री अभिभले›मा र;े अनुसारको ठे गानामा U.S. Mail ;ुलाक माफ1त पत्राचार वा ;ात;ातै सुपुद1गी गन1 सक्रिकनेछ। सूचना
;स्तान्तरण वा ईमेलमाफ1त पत्राचार गरिरएको क्रिमतितमा सूचनाको तामेली भएको/गरिरएको मान्यता र;नेछ। कम1 चारी प्रतितवादी;रुको
;कमा,9 कम1 चारीको त; भन्दा माथीको एक त; उच्च वरिरयताक;ाँ लगायत उपकु लपतित तथा सो कम1 चारीका क्रिनयुक्रि>/अनुशासक्रिनक
अतिधकारी, साथसाथै मानव संसाधन काया1लयले पक्रिन, अनुसन्धानको प्रतितलिलक्रिप प्राप्त गनgछन्।
प्रतितवादीले न्यातियक प्रक्रि यामा समावेश ;ुन नचा;ेको अवस्थामा, अनुसन्धानको चरणमा प्राप्त गरिरएका सूचना तथा जानकारीको
सम्पूण1ताको आधारमा OIEC ले न्यातियक प्रक्रि या सम्पन्न गनg सक्नेछ , जसमा प्र;री अनुसन्धान प्रतितवेदन तथा अन्य प्रासंक्रिगक
दस्तावेज वा जानकारी;रु, र/वा प्रतितबन्ध तथा पुनरावेदनका चरण;रु पक्रिन, लागू भए अनुसार, सन्द्रिम्मलिलत ;ुनेछन्।
_____________
9
प्रतितवादी यक्रिद क्रिबद्याथ•-कम1 चारी र;ेको ›ण्डमा तथा आरोक्रिपत दुराचार रोजकारीको सिसलसिसला भन्दा बाक्रि;र घटेको अवस्थामा, OIEC ले सो
प्रतितवादीको त; भन्दा माथीको एक त; उच्च वरिरयताका सुपरभाईजरले मुद्दाको समाधानसंग सम्बन्द्रिन्धत जानकारी;रु था;ा र;नुपनg क्रिनधा1रण गन1
सक्नेछ।

ii. लिललि›त प्रमाण सारांशको ›ुलासा
तथ्य संकलन प»ात, समता अतिधकारी(OIEC) ;रु) ले उपयु> र वस्तुगत तथ्य सक्रि;तको लिललि›त प्रमाण सारांश , दुबै पGलाई समीGा
तथा प्रत्युत्तर क्रिदन सात क्रिदन (OIEC) ७) क्रिदनको म्याद र;ने गरिर, क्रिनवेदक(OIEC) ;रु) र प्रतितवादी(OIEC) ;रु)लाई पठाउनेछन। यो समयावस्थामा
दुबै पG;रुले अनुसन्धानको पूण1 फाइल क्रिनरिरGण गन1 तथा साGी;रुमा पँ;ुच पाउनेछन्।
वादी(OIEC) ;रु) तथा प्रतितवादी(OIEC) ;रु) दुबैले, माथी भाग H (OIEC) ६)मा बताईए अनुसार, क्रिवपGी तथा साGीलाई सोतिधने प्रश्नावली समता
अतिधकारी(OIEC) ;रु)समG पेश गन1 सक्नेछन्। पेश गरिरएका प्रश्न;रुमध्येबाट कु नै प्रश्न, सम्भाक्रिवत प्रमाण फेला पान1 उपयु> ;ुने गरिर
उतिचत तवरबाट मूलयाङ्कन नगरिरएको देलि›एमा, संभाक्रिवत जानकारीका म;त्त्व को तुलनामा अन्यायपूण1 पूवा1ग्र; वा समस्या;रुमाथी
भ्रम शृजना गनg ›तरा देलि›एमा, वा अनुतिचत क्रि³ला-सुन्द्रिस्त ;ुने वा संतिचत प्रमाण;रुको अनावस्यक प्रदश1 न ;ुने देलि›एमा,
अप्रासंक्रिगक र;ेको क्रिनधा1रण गरिर सोध्न अस्वीकार गन1 सक्नेछन्। कु नै पक्रिन पGको पूव1 यौन इतित;ास क्रिवषयक प्रश्न;रु साधारणतया
सबूत-प्रमाणको रुपमा न;ुने, तथा यौन दुराचार घटेको घटनासंग प्रत्यG सम्बन्ध राख्ने परिरन्द्रिस्थतितमामात्र सोधपूछ गरिरनेछ। (OIEC) भाग
H(OIEC) ६)(OIEC) d)(OIEC) i) ;ेन1 ;
ु ोला)
iii. अनुसंधानात्मक प्रतितवेदन
लिललि›त प्रमाण सारांशको जवाफमा कुनै पक्रिन प्रासंक्रिगक जानकारी वा प्रश्न;रु पेश गरिरएको तथा सो लगत्तै गरिरएका अनुसन्धान
लगायत तथ्य संकलनको समापन प»ात,समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)ले लिललि›त अनुसन्धान प्रतितवेदन तयार पानgछन्, जसमा
प्रक्रि यात्मक कदम;रुका क्रिववरण;रु समावेश र;ने लगायत, पG;रुलाई प्रदान गरिरएको कुनै पक्रिन सूचना;रु, साGात्कार;रु, प्रमाण
संकलन क्रिवतिध;रु, तथ्यगत क्रिनष्कष1 को क्रिववरण, तथा तथ्यगत क्रिनष्कष1 को आधारमा लागू-नीतित अन्तग1 तका नीतित-क्रिनयमको
उल्लंघन र;े/नर;ेको ठ;र गरिरने।
क्रिबद्याथ• प्रतितवादी;रु सम्बन्द्रिन्धत अनुसन्धानको ;कमा, प्रतितवादी(OIEC) ;रु)बाट लागू-नीतितका उल्लंघनमा सिजम्मेवार र;े/नर;ेको ठ;र
पक्रिन अनुसन्धानात्मक प्रतितवेदनमा समावेश ;ुनेछ।
कम1 चारी प्रतितवादी;रु सम्बन्द्रिन्धत अनुसन्धानको ;कमा, प्रतितवादी(OIEC) ;रु)बाट लागू-नीतितका उल्लंघनमा सिजम्मेवार र;े/नर;ेको
क्रिनष्कष1 पक्रिन अनुसन्धानात्मक प्रतितवेदनमा समावेश ;ुनेछ। कम1 चारी प्रतितवादी लागू -नीतितका उल्लंघनको सिजम्मेवार नभेक्रिटएको
अवस्थामा, औतिचत्य र;ेको अवस्थामा, कम1 चारी प्रतितवादी(OIEC) ;रु)बाट अनुतिचत वा अव्यवसायीक आचरण भए/गरे/र;ेको ठ;र
अनुसन्धानात्मक प्रतितवेदनमा समावेश ;ुन सक्दछ। त्यस्ता घटनामा, OIEC ले सो माक्रिमला अनुशासक्रिनक अतिधकारीलाई सुम्पने ,
जसले उपयु> कारवा;ी वा प्रतितक्रि याको क्रिनधा1रण गनgछन्।
कानूनीरुपमा पू्ण1 र;े/नर;ेको समीGा गन1 OIEC ले अनुसन्धानात्मक प्रतितवेदन क्रिवश्वक्रिवद्यालय परामष1 काया1लय (OIEC) Office of3
University Counsel)मा पेश गन1 सक्नेछन्।
iv. अनुसन्धान समीGा बोड1 समG क्रिववरण पेश
अनुसन्धानात्मक प्रतितवेदन समीGाको लाक्रिग अनुसन्धान समीGा परिरषद समG पेश गरिरने। अनुसन्धान समीGा परिरषदका
सदस्य;रु OIEC मा असंलग्न कम1 चारी;रु ;ुने, तथा OIEC समाधान प्रक्रि या;रुका प्रयोग तथा काया1न्वयन सम्बन्द्रिन्धत उपयु>
प्रभिशGण प्राप्त ;ुनेछन्। अनुसन्धान समीGा परिरषद्ले अनुसन्धान प्रतितवेदनको समीGा, समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)का पूवा1ग्र; तथा
क्रिनष्पGता, क्रिनष्कष1 ;रुको समथ1 न गन1 अनुसन्धानको सूक्ष्मता तथा पया1प्तताको समीGा गन1 , गरिरनेछ। अनुसन्धान दस्तावेजमा
भएका कुनैपक्रिन जानकारी;रु, समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)संग परामष1 गन1 सक्ने , वा थप अनुसन्धान गन1 /गराउन सिसफारिरस गनg वा
उ;ी वा अन्य समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)द्वारा नौलो अनुसन्धान गन1 /गराउन, अनुसन्धान समीGा परिरषद्ले समीGा गन1 सक्ने।
अनुसन्धान समीGा परिरषद्ले आफै अनुसन्धान गनg /गराउने छै न।
v. क्रिनष्कष1 को सूचना (OIEC) NOF)10
समाधान प्रक्रि या;रु अन्तग1 त संचालिलत अनुसन्धान क्रिनष्कष1 वा परिरणामका लिललि›त सूचना OIEC ले वादी(OIEC) ;रु) तथा
प्रतितवादी(OIEC) ;रु)लाई एकै साथ प्रदान गनgछ। अन्द्रिन्तम अनुसन्धानात्मक प्रतितवेदनको एक प्रतित वाक्रिद (OIEC) ;रु) तथा प्रतितवादी(OIEC) ;रु)लाई

प्रदान गरिरनेछ। त्यसको अतितरिर>, कम1 चारी प्रतितवादी;रु सम्बन्द्रिन्धत अनुसन्धानको माक्रिमलामा, सो प्रतितवादीका सुपरभाईजर तथा
क्रिनयुक्रि>/अनुशासत्मक अतिधकारीले पक्रिन अनुसन्धानात्मक प्रतितवेदनको एक प्रतित प्राप्त गनgछन्। 11
क्रिनष्कष1 को सूचनाले पG;रुलाई, उपयु> र;ेनुसार, प्रक्रि याको अागामी कदमको बारेमा पक्रिन सूचना प्रदान गनgछ।
b. समयसीमा
अनुसन्धानको सूचना जारी भए प»ात, औसत नब्बे (OIEC) ९०) क्रिदन भिभत्र, उपयु> र;ेको अवस्थामा, अनुसन्धान टुग्ङ्याउने तथा
प्रतितबन्ध जारी गन1 , क्रिवश्वक्रिवद्यालयले ;र संभव प्रयास गनgछ। यद्यक्रिप स;ी कारण;रु र;ेको अवस्थामा सो समयसीमा लम्ब्याउन
सक्रिकनेछ।
स;ी कारण;रु ;ुन/र;न सक्ने थुप्रै कारक-तत्त्व;रु ;ुन सक्छन, जस अन्तग1 त ;रेक अाGेपका परिरन्द्रिस्थतितको जक्रिटलता
(OIEC) उदा;रणका लाक्रिग: राेजगारीमा भेदभावका मुद्दा;रु तथा के;ी अारतिGत वग1 उत्पीडनका अनुसन्धान;रुमा अतितरिर> समय लाग्न
सक्दछ) लगायत, अनुसन्धानको क्रिनष्ठा तथा पूण1ता, कानून प्रवत1 कका अनुरोध सम्मत, वा प्रासंक्रिगक प्रमाण सामग्री;रु फेला पान1
सक्ने संभावना र;ेका कानून प्रवत1 कका मौजूदा गतितक्रिवतिध, पG;रुका अनुपन्द्रिस्थतित, साGी;रुका उपलब्धता, अनुवाद सेवा प्रदान
गनु1 पनg अावश्यकता वा असGम;रुलाई समायोजन गनु1पनg अावश्यकता, क्रिवश्वक्रिवद्यालयका क्रिवश्राम वा क्रिबदाको समय, तत्त्काल
उपलब्ध नर;ेका प्रासंक्रिगक तथा अनुसन्धानात्मक कागजात;रु प्रबन्ध गनु1पनg अावश्यकता;रु, वा अन्य वैध कारण;रु।
उतिचत रुपमा शीघ्रता प्रक्रि या प्रदान गना1कालाक्रिग, वादी(OIEC) ;रु) तथा प्रतितवादी(OIEC) ;रु) ;रेकल, अनुसन्धानको ममा तथा माथी
उल्ले› गरिरएनुसार, OIEC ले अनुरोध गरेको म्यादको अनुपालन गनg सिजम्मेवारी र;ने छ। म्याद थपको लाक्रिग सुक्रिबधा स;ी कारण;रु
प्रदश1 न गन1 सकेको अवस्थामा मात्र प्रदान गरिरने , साथै सबै पGलाई म्याद थप वा क्रि³लाईको क्रिवषयमा, यथोतिचत र;े, लिललि›त सूचना
प्रदान गरिरने, तथा सो म्याद थप वा क्रि³लाईका कारण;रु ›ुलाइएको ;ुनेछ।
c. समीGाको मापदण्ड/प्रमाणको बोझ
सम्पूण1 मुद्दा;रुमा लागू ;ुने, जुनै सुकै अारोप(OIEC) ;रु)को अवस्थामा वा प्रतितवादी क्रिबद्याथ• वा कम1 चारी र;ेको अवस्थामा, OIEC ले
"प्रमाणको बा;ुल्यता"को मापदण्डलाई आधार बनाई नीतित उल्लंघन भए/नभएको क्रिनष्कष1 मा पुग्न सत्य-तथ्य;रुका क्रिनचोड प्रयोगमा
ल्याउनेछ। सबूत-प्रमाणको समग्रताले आरोक्रिपत आचरण सत्य ;ुनसक्ने संभावना अतिधक र;ेनसक्ने दे›ाएको अवस्थामा
"प्रमाणको बा;ुल्यता" परिरचालनमा अाउंदछ। दुबै पGका प्रमाण;रुका वजन बराबरी भई समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)ले कुनै एक पGमा
प्रमाणको बा;ुल्यता भएको/र;ेको क्रिनण1 य गन1 असमथ1 ;ुन पुगेको अवस्थामा, लागू-नीतितको उल्लंघन भएको क्रिनण1 य गन1 पया1प्त
सबूत-प्रमाणको अभाव र;ेको समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)ले क्रिनधा1रण गनु1पनgछ।
प्रमाणको बा;ुल्यताको मापदण्ड लागू गन1 का लाक्रिग, समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)ले प्रत्यG वा परिरन्द्रिस्थतितजन्य प्रमाण;रु दुबैलाई ध्यानमा
राख्न सक्नेछन्। पG;रु तथा साGीक;रुो क्रिवश्वसनीयता तथा वजन क्रिनधा1रण गन1 , तितनका ज्ञानको श्रोत, स्मरणशक्रि> तथा
अवलोकनका अवसर;रु, तितनका बयान;रु तक1संगत र;े/नर;ेको, बयानमा न्द्रिस्थरता वा न्द्रिस्थरताको कक्रिम र;ेको, तितनका
क्रिनयत;रु, तितनका बयान उनी;रुका सबूत-प्रमाणले पूक्रि- गरेको/नगरेको, पूवा1ग्र;, पGपात वा स्वाथ1 का संकेत-प्रमाण;रु, तथा
बयान हिंददाको समयमा ब्यक्रि>को ;ाउभाउ वा मु˜ा;रुलाई मध्यनजर गन1 सक्नेछन्।
उपलब्ध जानकारी;रुको सम्पूण1ता र;े /नर;ेको आधारमा प्रमाणको बा;ुल्यता को मापदण्डमा र;े नर;ेको क्रिनधा1रण गनg दातियत्त्व ,
पG;रुको नभई, OIEC को ;ो। कुनै पक्रिन पGले प्रमाणको भार ›प्नु पनg छै न।
______________
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OIEC समाधान प्रक्रि या;रु अन्तग1 त फेला परेका सूचना;रु, राज्य तथा संघीय कानून स्तर अनुरुपका जानकारी;रुको रुपमा न;ुने, अथा1त
नीतित उल्लंघनलाई समान अवसर कानूनको उल्लंघनको रुपमा ;ुन अाउने छै न।
प्रतितवादी यक्रिद क्रिबद्याथ•-कम1 चारी र;ेको ›ण्डमा तथा आरोक्रिपत दुराचार रोजकारीको सिसलसिसला भन्दा बाक्रि;र घटेको अवस्थामा, OIEC ले सो
प्रतितवादीको त; भन्दा माथीको एक त; उच्च वरिरयताका सुपरभाईजरले मुद्दाको समाधानसंग सम्बन्द्रिन्धत जानकारी;रु था;ा र;नुपनg क्रिनधा1रण गन1
सक्नेछ।
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d. स्प-ताको मापदण्ड
vi. i.
यौन दुराचारको मुद्दामा यौन इतित;ास
वादी वा प्रतितवादीका अप्रासंक्रिगक जानकारी;रु, OIEC बाट ›ोजतलास वा क्रिवचारणीय ;ुने छै न। शारीरिरक चोटपटक वा अाघात वा
समथ1 न सक्रि;त स्वीकृतित क्रिदने/लिलने माध्यम वा तरिरकाको सम्बन्धमा वादीले उठायका प्रसंग;रुसंग सम्बन्द्रिन्धत प्रश्न;रु ›डा भएको
अवस्थामा, प्रासंक्रिगक जानकारी अन्तग1 त वादी र प्रतितवादी क्रिबच क्रिवगतमा भए/र;ेका यौन इतित;ास पन1 सक्दछ।
vii. ii.
प्रतितवादीको पुराना अाचरण;रु / ³ाँचा प्रमाण
उपलब्ध र;ेको अवस्थामा, प्रतितवादीबाट क्रिवगतमा भए/गरेका दुराचार;रु क्रिवरुद्ध परेका उजुरी;रु अारोक्रिपत आचरणको मुद्दासंग
सम्बन्ध राख्ने तथा अनुसन्धानत्मक संभावना र;ने भेक्रिटएमा, वा बानीब्य;ोराको ³ाँचा उजागर गनg र;ेमा, OIEC ले सो क्रिवगतका
उजुरी;रुको समीGा गनgछ। प्रासंक्रिगक तथा अनुसन्धानत्मक र;ेको ›ण्डमा, क्रिवगतका सो उजुरी;रु अन्तरिरम रGा क्रिवतिध;रु जारी गनg
आधारको रुपम प्रयोग गन1 सक्रिकनेछ।
e. क्रिवद्याथ• प्रतितवादी;रुका प्रतितबन्ध अनुमोदन प्रक्रि या
अनुसन्धान प»ात नीतित उल्लंघन र;ेको क्रिनष्कष1 मा पुगेका मुद्दा;रुको ;कमा, सो मुद्दा-माक्रिमलाका क्रिनष्कष1 को सूचना स; उपकुलपतित
तथा समता अतिधकारी(OIEC) ;रु) माफ1त प्रतितबन्ध अनुमोदन परिरषदलाई सुन्द्रिम्पइने छ। लागू-नीतितका उल्लंघन र;े/भएको फेला नपरेको
अवस्थामा, क्रिबद्याथ• अाचार संक्रि;ता वा अानर आचरण संक्रि;त तथा प्रक्रि या;रु अन्तग1 त क्रिबद्याथ•का अन्य द रु ाचार;रुमाथीका
अनुशासक्रिनक कावा1;ी;रु रोकथाम गनg प्रावधान नर;ने।
प्रतितबन्ध अनुमोदन परिरषद तीन सदस्य;रुका संयोजनमा र;न्छ, सामूक्रि;क रुपमा जसले क्रिबद्याथ• प्रतितवादी;रुमाथी प्रतितबन्ध;रु
अनुमोदन गनg/गराउने अतिधकार र;ेको तथा भेदभाव, उत्पीडन र/वा यौन दुराचारका घटना;रु सम्;ाल्ने ईजाजत र;ेको ;ुन्छ। कुनै
प्रतितबन्धको सम्बन्धमा सो परिरषदले वादी(OIEC) ;रु) तथा प्रतितवादी(OIEC) ;रु)लाई एकैसाथ सूचना क्रिदने तथा सव1 सम्मत क्रिनण1 य पारिरत
गनgछन्।
OIEC का उपचारात्मक तथा रGात्मक क्रिवतिध क्रिनदgशक वा पदातिधकारी, क्रिबद्याथ• प्रतितवादी;रुका लाक्रिग प्रतितबन्ध अनुमोदन परिरषदका
सदस्य तथा अध्यG र;ने तथा प्रतितबन्ध अनुमोदन परिरषदमा सेवा प्रदान गन1 OIEC संग सम्बन्ध नर;ेका थप दुई क्रिवश्वक्रिवद्यालय
कम1 चारी;रुलाई क्रिनयु> गनgछन्। प्रतितबन्ध अनुमोदन परिरषदमा सेवा प्रदान गनg क्रिवश्वक्रिवद्यालयका कम1 चारी;रुले , लागू-नीतित;रु तथा
प्रतितबन्ध अनुमोदन क्रिनण1 य सम्बन्द्रिन्धत कारक-तत्त्व;रु क्रिवषयक, उपयु> प्रभिशGण प्राप्त गरेका ;ुनेछन्।
क्रिनष्कष1 को सूचनाको सात (OIEC) ७) क्रिदने म्याद भिभत्र, वादी(OIEC) ;रु) तथा प्रतितवादी(OIEC) ;रु) दुबैले प्रतितबन्ध अनुमोदनमा प्रभाव पान1 सक्ने
अाचरण सम्बन्द्रिन्धत भन्द्रिड्कने/भड्काउने वा साम्य पान1 पुगेका कारक-तत्त्व;रु परिरषदको सामु पेश गनg मौका पाउनेछन्। पG;रुले
परिरषदका सदस्य;रुसंग भौतितक रुपमा भेटवाता1 गन1 वा सो जानकारी;रु लिललि›तरुपमा पेश गन1 सक्नेछन्। भौतितक भेटवाता1को
लाक्रिग,उतिचत र;ेनुसार, परिरषदले ;रेक पGसंग बेग्ला-बेग्लै भेटघाट गनgछन्। भेटवाता1को समय क्रिमलाउने तथा व्यवस्था गरिरएको
समयभिभत्र भेटवाता1 गनg पG;रुका आफ्नै सिजम्मेदारी ;ुनेछ। परिरषदमा पेश गरिरने जानकारी;रु प्रतितबन्ध अनुमोदनमा प्रभाव पान1
सक्ने अाचरण सम्बन्द्रिन्धत भन्द्रिड्कने/भड्काउने वा साम्य पान1 पुगेका कारक-तत्त्व;रुमा सीक्रिमत र;नु पद1 छ। तिय क्रिनदgशनका सीमा
भन्दा बाक्रि;रका बयान;रु माथी क्रिवचार गरिरने छै न।
परिरषदका सदस्य;रुले वैयक्रि>क समीGा तामील गनg तथा अन्द्रिन्तम अनुसन्धानत्मक प्रतितवेदन समीGा गनg तथा सम्पूण1 दस्तावेजको
समीGा गनg र/वा अावश्यकता अनुसार OIEC का कम1 चारी, क्रिबद्याथ• आचरण तथा द्वन्द समाधान काया1लय, वा अावश्यकता र;ेमा
क्रिवश्वक्रिवद्यालयका अन्य को;ी कम1 चारी, संग प्रतितबन्ध अनुमोदनको क्रिनधा1रणका लाक्रिग परामष1 गनgछन्।
प्रतितबन्ध अनुमोदन क्रिनण1 य सम्बन्द्रिन्धत कारक-तत्त्व;रु, उपयु> र;ेनुसार, क्रिनम्न:
•
•
•
•
•
•

आचरणको गंभीरता र/वा व्यापकता तथा घटनाको समायवस्थामा सो आचरण तीब्र
भिशGाबाट वंतिचत गरिरनुले क्रिबद्याथ•मा पनg प्रभाव;
यक्रिद वादी(OIEC) ;रु) घटनाको समायावस्थामा अस> र;ेको अवस्था;
दुई पG क्रिबचको सम्बन्ध लगायत एक पGको अकÂ पGमाथी भए/र;ेको क्रिनयन्त्रणको ;द;
बलपूव1क/हिं;सापूव1क, ;तितयारको उपन्द्रिस्थतितमा, वा बल/हिं;साको धम्की र;े/नर;ेको;
सम्बन्द्रिन्धत अपराध, अाचार, वा नीतित उल्लंघनका कुनै इतित;ास र;े/नर;ेको;

भएको;

• वादी(OIEC) ;रु)मा घटनाको असर;
• प्रतितवादी(OIEC) ;रु)ले घटनाको सिजम्मेवारी स्वीकार गरेको; र/वा
• वादी(OIEC) ;रु) र/वा समुदायमा क्रिवद्यमान सुरGा जोलि›म
प्रतितबन्ध अनुमोदन परिरषदले सबै पGलाई, अनुमोक्रिदत प्रतितबन्ध तथा कुन आधार;रुमा अनुमोदन गरिरएको क्रिववरण ›ुलाई सूचना
क्रिदन लिललि›त (OIEC) प्रतितवादी(OIEC) ;रु)लाई अनुमोक्रिदत प्रतितबन्धको सूचना तथा वादी(OIEC) ;रु)लाई जानकारी-पत्र) ब>व्य प्रदान गनgछ।
प्रतितबन्धमा क्रिनम्न मध्ये एक वा ब³ी समावेश ;ुन सक्नेछ:
i. चेतावनी/लिललि›त भत्स1 ना: चेतावनी/लिललि›त भत्स1 नाको अथ1 अनुतिचत आचरण र;ेको तथा त्यस्ता गलती पुन: भएको ›ण्डमा
थप गन्द्रिम्भर कारवा;ी गरिरने सूचनाको, परिरषद वा पदातिधकारीबाट जारी ;ुने लिललि›त ब>व्य।
ii. शैतिGक प्रतितबन्ध: क्रिबद्यार्थिथले कुनै कGा, मूल्याङ्कन, र/वा काय1 शालामा अक्रिनवाय1 ;ासिजर ;ुन (OIEC) उदा;रणको लाक्रिग: मक्रिदरा वा ोध
व्यवस्थापन कGा;रु वा यौन दुराचार वा अारतिGत-वग1 भेदभाव तथा उत्पीडन क्रिवषयक प्रभिशGण)। उल्लेलि›त सूची क्रिवस्तृत नभई,
प्रतितपादन ;ुने शैतिGक प्रतितबन्ध;रुका प्रकार;रुका सान्दर्थिभक उदा;रण मात्र।
iii. उपचारात्मक र रGात्मक उपायका क्रिनदgशक वा पदातिधकारीसंग भेट: प्रतितबन्ध अनुमोदनका सत1 ;रु समीGा गन1 तथा पुन :भत•को
योग्यता प्राप्त गनु1 अतिघ अनुपालन भए नभएको समीGा गना1 , लागू भएनुसार, क्रिबद्याथ•ले क्रिवश्वक्रिवद्यालय अतिधकारीसंग भेटवाता1 गनु1पनg।
iv. आवासीय ;ल पुनःस्थापना: कुनै एक अावसीय ;लका क्रिनवासी क्रिबद्याथ•लाई क्याम्पस न्द्रिस्थत अन्य कु नै ;लमा स्थानान्तर
गरिरने।
v. आवासीय ;ल समाक्रिप्त: क्रिबद्याथ•को अावासीय ;लको सम्झौतापत्र OIEC को प्रक्रि या अनुरुप ›ारेज गरिरने , तथा सो क्रिबद्याथ•लाई
क्रिवश्वक्रिवद्यालय न्द्रिस्थत कुनै पक्रिन अावासमा , स्थायी वा अस्थायी रुपमा, बस्नबाट प्रतितबन्ध लगाईने। कुनै अावासीय ;ल;रुबाट
वर्जिजत पक्रिन गरिरन सक्नेछ।
vi. परिरGण अवतिध: क्रिबद्याथ•लाई परीGणकालमा रालि›ने। परीGणकालको समायवतिध ;ु न्छन्, तथा सेमेस्टर अनुसार लागू गरिरन्छ।
परिरGणकालमा क्रिवश्वक्रिवद्यालयका कुनै पक्रिन नीतित वा परीGणकालका सत1 ;रु उल्लंघन भएको/गरेको परिरणाम स्वरुप थप अनुशासक्रिनक
कारवा;ी अतिघ ब³ाईने छ।
vii. प्रतितबन्ध वा क्रिवश्वक्रिवद्यालय सेवा वज1 न: क्रिवश्वक्रिवद्यालयका क्रिनर्निद- सेवा;रु प्रयोगबाट क्रिबद्याथ•लाई प्रतितबन्द्रिन्धत वा वर्जिजत गरिरने
लगायत क्रिवश्वक्रिवद्यालयका काय1 म;रुमा स;भागी ;ुनमा पक्रिन प्रतितबन्ध लगाईने।
viii. प्रमाणपत्र जारी गन1 मा क्रिवलम्ब: क्रिबद्याथ•लाई तिडग्रीको प्रमाणपत्र जारी गन1 मा के;ी समायवतिधका लाक्रिग रोक लगाउने।
ix. आतिधकारिरक लिललि›त प्रतित क्रिदनबाट रोक्ने : उत्तीण1 भइसकेका सो क्रिवद्याथ•;रुका लब्धांकको लिललि›त प्रतित क्रिदनबाट क्रिनति»त
समयका लाक्रिग रोक्का गरिरने।
x. क्रिनलम्बन: क्रिबद्याथ•ले क्रिनति»त अवतिधका लाक्रिग क्रिवश्वक्रिवद्यालयबाट बाक्रि;रिरनु पनgछ। क्रिनलम्बन काया1न्वयन अवतिधसम्म तथा अन्य
प्रतितबन्ध;रु पूण1 नभएसम्म क्रिवद्याथ•को तिडग्री लिललि›त प्रतितमा क्रिनलम्बनको संकेत अंक्रिकत र;नेछ। क्रिनलम्बन अवतिध प»ात क्रिवद्याथ•ले
पुन:भत•को लाक्रिग आवेदन दता1 गनु1पनg ;ुन्छ। क्रिवश्वक्रिवद्यालयबाट क्रिनलम्बनको अथ1 क्रिवश्वक्रिवद्यालय ;ाताबाट पक्रिन वर्जिजत गरिरएको ;ु न्छ।
क्रिनलम्बन क्रिनण1 य जारी भएपभिछ कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय प्रणालीका सबै क्याम्पस;रुबाट क्रिवद्याथ• क्रिनलन्द्रिम्बत र;नेछ। क्रिनलम्बन अवतिध
समाक्रिप्त प»ात, क्रिवद्याथ•लाई क्रिवश्वक्रिवद्यालय फर्निकन ईच्छा र;ेमा, भना1 काया1लयबाट पुन:भत•को लाक्रिग प्रक्रि या पुरा गनु1पनg ;ुन्छ।
xi. वर्जिजत गरिरने: क्रिबद्याथ•लाई पुर ै क्रिवश्वक्रिवद्यालयभिभत्र वा के;ी स्थान;रुमा वर्जिजत गरिरनेछ। क्रिवश्वक्रिवद्यालयमा क्रिबद्याथ•लाई वर्जिजत
गरिरएको अवस्थामा, सो क्रिबद्याथ•लाई क्रिवश्वक्रिवद्यालयमा सिसक्रिमत समय र क्रिनर्निद- क्रि याकलापका लाक्रिग , उपचारात्मक र रGात्मक क्रिवतिध
क्रिनदgशक वा पदातिधकारीका अनुमतितमा मात्र, प्रवेश गन1 पाउनेछ। क्रिबना अनुमतित सो क्रिवद्याथ•ले प्रवेश गन1 आएमा, अतित मणको
आरोपमा प्र;रीको कारवा;ी ;ुने।

xii. क्रिनष्कासन: क्रिबद्याथ•ले स्थायी रुपमा क्रिवश्वक्रिवद्यालय त्याग्नुपनgछ। क्रिवद्याथ•को अभिभले›मा क्रिनष्कासनको क्रिटपोट स्थायी रुपमा
र;नेछ। क्रिवश्वक्रिवद्यालयबाट क्रिनष्कासिसत भए प»ात क्रिवश्वक्रिवद्यालय ;ाताबाट पक्रिन स्वतः क्रिनष्कासिसत ;ु नेछ। क्रिनष्कासन क्रिनण1 यको परिरणाम
स्वरुप सो क्रिवद्याथ• कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालयका सम्पूण1 क्याम्पसबाट क्रिनष्कासिसत ;ु नेछ।
xiii. थप प्रतितबन्ध;रु: मुद्दाको अवस्थामा अाधार रक्रि; वान्द्रिन्छत र उतिचत भएमा, थप प्रतितबन्ध जारी गनg परिरषदको अतिधकार र;न्छ।
f.

कम1 चारी प्रतितवादी;रुका प्रतितबन्ध अनुमोदन प्रक्रि या 12
कुनै कम1 चारी प्रतितवादीले नीतित उल्लंघन गरेको भेक्रिटए वा अनुतिचत वा अव्यावसातियक रुपमा व्यव;ार गरेको भेक्रिटएमा OIEC का स;
उपकुलपतित वा पदातिधकारीले अनुशासन अतिधकारीलाई सूतिचत गनgछन।
अनुसन्धानमाथीको कुनै पुनरावेदनका समाक्रिप्त प»ात वा पुनरावेदनको म्याद समाक्रिप्त प»ात (OIEC) क्रिनष्कष1 को सूचना जारी भएको ५ क्रिदन
पभिछ, भाग H(OIEC) ६)(OIEC) h);ेन1 ;
ु ोला) वादी(OIEC) ;रु) तथा प्रतितवादी(OIEC) ;रु) दुबैले स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीलाई भेटवाता1 गरिर, प्रतितबन्धको
अनुमोदनमा प्रभाव पान1 सक्ने कुनै, भए/गरेको आचरणलाई भड्काउन पुगेका वा साम्य बनाउन पुगेका परिरन्द्रिस्थतित;रुको क्रिववरण
छलफल गनg अवसर पाउनेछन्। भेटवाता1को समय क्रिमलाउने तथा व्यवस्था गरिरएको समयभिभत्र भेटवाता1 गनg सिजम्मेदारी पG;रु
स्वयंमको ;ुनेछ। वादी(OIEC) ;रु) वा प्रतितवादी(OIEC) ;रु)ले, वैकन्द्रिल्पक माध्यम स्वरुप, भेटवाता1को सट्टा लिललि›त क्रिववरण OIEC स; उपकुलपतित
वा पदातिधकारीलाई पेश गन1 सक्नेछन्। स; उपकु लपतित वा पदातिधकारीले सूचना जारी गरेको सात (OIEC) ७) क्रिदन भिभत्र लिललि›त क्रिववरण पेश
गरिरसक्ने वा भेटवाता1 गरिरसक्नुपनgछ (OIEC) पुनरावेदनको प्रक्रि या पुया1ए प»ात वा पुनरावेदन समयसीमाको समाक्रिप्त प»ात)। पेश गरिरने
जानकारी;रु प्रतितबन्ध अनुमोदनमा प्रभाव पान1 सक्ने अाचरण सम्बन्द्रिन्धत भन्द्रिड्कने /भड्काउने वा साम्य पान1 पुगेका कारक-तत्त्व;रुमा
सीक्रिमत र;नु पद1 छ। तिय क्रिनदgशनका सीमा भन्दा बाक्रि;रका बयान;रु माथी क्रिवचार गरिरने छै न।
समाधान प्रक्रि या अन्तग1 त लागू ;ुने प्रतितबन्ध अनुमोदन क्रिवषयक भेटवाता1ले अन्य भेटवाता1 /बैठक, कम1 चारी प्रक्रि या अन्तग1 त
अावश्यक ;ुने, का अावश्यकता;रुलाई क्रिबस्थाक्रिपत गनg छै न (OIEC) उदा;रण;रु: वग•कृत कम1 चारी;रुका लाक्रिग राज्य कम1 चारी परिरषद
नीतित(OIEC) State Personnel Board Rules); पेशागत अतिधकार तथा कत1 ब्य प्रक्रि या;रु (OIEC) Professional Rights and Duties
procedures); संकायका लाक्रिग क्रिवशेषातिधकार तथा काय1 काल प्रक्रि या;रु (OIEC) Privilege and Tenure process for Faculty))।
भाग H(OIEC) ६)(OIEC) e)मा दे;ाय बमोसिजम कारक-तत्त्व;रु सम्मत लागू ;ुने प्रतितबन्ध अनुमोदनका काम-कारवा;ीका सम्बन्धमा, OIEC का
स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले अनुशासक्रिनक अतिधकारीलाई औपचारिरक सिसफारिरस प्रदान गनgछन्।
अारतिGत वग1 भेदभाव र/वा उत्पीडन वा यौन दुराचारका असर;रुको उपचार ;ेतु, अनुशासक्रिनक अतिधकारीले प्रतितबन्ध;रु लागू
गनgछन्। अनुशासक्रिनक अतिधकारीले प्रतितबन्धको क्रिकसिसम, मानव संसाधन अतिधकारी प्रमु› वा पदातिधकारी, OIEC का स; उपकुलपतित
वा पदातिधकारी, तथा जानकार ;ुन अतितआवश्यक अन्य कुनै प्रशासक्रिनक कम1 चारीसंग परामष1 प»ात, तय गरिर लागू गनgछन्। क्रिनयुक्रि>/
अनुशासक्रिनक अतिधकारीको पक्रिन अनुसन्धानत्मक अभिभले›मा पँ;ुच र;नसक्ने तथा समता अतिधकारी(OIEC) ;रु)संग क्रिनधा1रण गरिरएका
कारवा;ी लागू गन1 परामष1 गन1 सक्नेछन।
OIEC का स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले दुबै पG;रुलाई एकै समयमा, संभव र;ेसम्म, जारी गरिरएका कुनै पक्रिन प्रतितबन्ध;रु, तथा
कानूनले ईजाजत प्रदान गरेसम्म भेदभाव, उत्पीडन र/वा यौन दुव्य1 व;ार;रुको उपचाराथ1 चालिलएका कदम;रुका क्रिवषयमा, जानकारी
प्रदान गनg कोभिशश गनgछन। OIEC को क्रिनष्कष1 बावजूद, क्रिनयुक्रि> अतिधकारीले अन्य दुराचार वा अनुतिचत वा अव्यवसातियक अाचरण, वा
अन्य दुव्् य1 व;ार;रु (OIEC) कम1 चारी सम्बन्द्रिन्धत) संबन्द्रिन्धत अनुशासक्रिनक कारवा;ी रोक्का नगरिरने।
समावेश ;ुन सक्ने संभाक्रिवत प्रतितबन्ध;रु:
i. अपेGा पत्र/भत1 सना: अपेतिG वा भत1 सनाको लिललि›त चेतावनी पत्र, अनुशासक्रिनक अतिधकारीद्वारा सो अाचरण अनुतिचत र;ेको तथा
सो उल्लंघन फेरिर पक्रिन दो;ोरीन गएको अवस्थामा थप गम्भीर अनुशासक्रिनक कारवा;ी गनg /गराउने क्रिववरणको ब>व्य ;ुनेछ।
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प्रतितवादी यक्रिद क्रिबद्याथ•-कम1 चारी र;ेको ›ण्डमा तथा आरोक्रिपत दुराचार रोजकारीको सिसलसिसला भन्दा बाक्रि;र घटेको अवस्थामा, OIEC ले सो
प्रतितवादीको त; भन्दा माथीको एक त; उच्च वरिरयताका सुपरभाईजरले मुद्दाको समाधानसंग सम्बन्द्रिन्धत जानकारी;रु था;ा र;नुपनg क्रिनधा1रण गन1
सक्नेछ।

ii. तालिलमको अक्रिनवाय1 ता: दुव्य1 व;ारका प्रसंग सम्बन्द्रिन्धत शैतिGक सत्र, प्रभिशGण वा काय1 शालामा कम1 चारीले उपन्द्रिस्थतित जनाउन
अक्रिनवाय1 ;ुन सक्ने।
iii. घटुवा: कम1 चारीको वत1 मान पदबाट घटुवा गरिरने।
iv. काय1 -सिजम्मेवारी संशोधन: अनुशासक्रिनक अतिधकारीले सो कम1 चारीको काय1 -सिजम्मेवारी;रुमा ;ेर-फेर गन1 सक्नेछन्।
v. तलबमा कटौटी/पदोन्नती अयोग्य: स्थायी वा अस्थायी रुपमा कम1 चारीको तलब कटौटी, वा स्थायी वा अस्थायी रुपमा पदोन्नती
योग्यता वृतिद्ध/ग्रा;यतामा रोक्का गरिरने।
vi. पुन: क्रिनयुक्रि>को लाक्रिग अयोग्य: सो कम1 चारी क्रिवश्वक्रिवद्यालयमा रोजगारीको लाक्रिग पुन :क्रिनयुक्रि> ;ुन अयोग्य ;ुने जाने।
vii. वज1 न: क्रिवश्वक्रिवद्यालयभरीका Gेत्रभिभत्र वा क्रिनर्निद- Gेत्रभिभत्र प्रवेश वर्जिजत गरिरने। क्रिवश्वक्रिवद्यालयमा कम1 चारीलाई वर्जिजत गरिरएको
अवस्थामा, सो कम1 चारीलाई क्रिवश्वक्रिवद्यालयमा सिसक्रिमत समय र क्रिनर्निद- क्रि याकलापका लाक्रिग, क्रिवश्वक्रिवद्यालय अतिधकारी वा वज1 नको
कारवा;ी लागू गराएका पदातिधकारीका अनुमतितमा मात्र, प्रवेश गन1 पाउनेछ। क्रिबना अनुमतित सो क्रिवद्याथ•ले प्रवेश गन1 आएमा,
अतित मणको आरोपमा प्र;रीको कारवा;ी ;ुने।
viii. रोजगारी करारपत्र ›ारेजी र/वा रोजगारीबाट क्रिनष्कासन: कम1 चारीको ;ैसिसयत अनुसार लागू ;ुने लागू-नीतित तथा कानून;रु
अनुरुप, अनुशासक्रिनक अतिधकारीले सो कम1 चारीलाई रोजगारीबाट ;टाउने सिसफारिरश गनg वा क्रिनष्कासन गरिरने।
ix. थप प्रतितबन्ध;रु: अनुशासक्रिनक अतिधकारीको अतिधकारGेत्रमा मुद्दाको परिरन्द्रिस्थतित अनुरुप यथोतिचत वा उपयु> र;ेनुसार कुनै पक्रिन
क्रिकसिसमका थप प्रतितबन्ध;रु लागू गन1 /गराउन सGम र;नेछन्।
g. क्रिबद्याथ• प्रतितवादी;रुका लागी पुनरावेदन
जाँच-पड्ताल वा प्रतितबन्धको क्रिनष्कष1 , जे वा जुन लागू ;ुन्छ, प»ात, वादी(OIEC) ;रु) वा प्रतितवादी(OIEC) ;रु)ले लिललि›तरुपमा पुनरावेदन दता1
गन1 सक्नेछन्। सम्पूण1 पुनरावेदनका अक्रिपल;रु यो प्रारुपको अंशमा सुचीकृ त प्रक्रि या अनुरुप दता1 गरिरएको ;ुनुपनgछ।
i. पुनरावेदन दता1 क्रिवधी तथा समयसीमा - प्रतितबन्धको-सूचना जारी गरिरएको (OIEC) वा प्रतितबन्ध नलगाईएको अवस्थामा जाँँचपड्तालको क्रिनष्कष1 को सूचना प»ात) क्रिमतीबाट पाँच (OIEC) ५) काय1 क्रिदन भिभत्र, पुनरावेदनको दर›ास्त;रु लिललि›तरुपमा (OIEC) Associate
V)ice Chancellor of the OIEC) स;योगी उपकुलपतित OIEC वा पदातिधकारीलाई बुझाउनुपनgछ। पुनरावेदनको दर›ास्तमा
पुनरावेदनको तपसील अाधार इंक्रिगत गरिरएको ;ुनुपनgछ (OIEC) तल पढ्नु;ोला), स;ायक कागजात तथा तक1;रु, र पुनरावेदन क्रिदने पGले
समावेश गन1 चा;ेका थप प्रासंक्रिगक जानकारी;रु, समावेश गरिरएको ;ुनुपनgछ। सम्पूण1 पुनरावेदन;रु, अन्तरवाता1 नभई, कागजाती
समीGामा सिसक्रिमत र;ने कुरा पुनरावेदनको क्रिनवेदन क्रिदने पGले ध्यानमा राख्नुपनgछ। साधारणतया, पुनरावेदनका दर›ास्त;रु पेश
गरिरएका कागजपत्र;रुको योग्यताका आधारमामात्र क्रिवचारभिणय ;ुन्छन। त्यसै कारण, पेश गरिरने कागजपत्र;रु संभव भएसम्म पूण1 तथा
संतिGप्त ;ुन आवश्यक र;न्छ। सुरGाको आधार अनुकुल प्रतितबन्धको-सूचनामा क्रिनर्निदष्त व्य;ोरा ›ुलाईएको अवस्थामा बा;ेक, सो
मुद्दामा जारी गरिरएका प्रतितबन्ध;रु पुनरावेदनको क्रिनवेदन म्याद समाप्त भईसकेको र पुनरावेदनको क्रिनवेदन दता1 नगरिरएको अवस्थामा
वा, म्याद भिभत्र पुनरावेदनको दर›ास्त दता1 गरिरएको, पुनरावेदनको क्रिनवेदन स्वीकृत भएको अवस्था, जे जुन प्रक्रि या पक्रि;लो भएको
अवस्थामा, लागू भईसक्ने छै न।
ii. पुनरावेदनको आधार: पुनरावेदनको क्रिनवेदनमा क्रिनम्न मध्ये एक वा एक भन्दा ब³ी मापदण्ड अनुरुपको कारण(OIEC) ;रु) इंक्रिगत गरिरएको
;ुनुपनgछ:
• प्रक्रि यात्मक त्रुटीको कारण कुनै पGले उतिचत न्यातियक क्रिनण1 य पाउनमा बाधा पुगेको; वा
• उल्लंघनमा लगाईएको प्रतितबन्ध नीतित-सम्मत (OIEC) Applicable Policy)नर;ेको
अनुसन्धानको ममा भेक्रिटएको वा प्रस्तुत गनg संभावना नर;ेको भन्ने , यथोतिचत दृ³ताका साथ, साक्रिबत गन1 सकेको अवस्थामा बा;ेक ,
पुनरावेदन पGले कुनैपक्रिन थप सबूत-प्रमाण प्रस्तुत गन1 पाउने छै न।

iii.
पुनरावेदन प्रक्रि या तथा पुनरावेदन परामष1 सक्रिमतित: Associate V)ice Chancellor of the OIEC स; उपकुलपतित OIEC वा
पदातिधकारीले अकÂ पG (OIEC) वादी(OIEC) ;रु) वा प्रतितवादी(OIEC) ;रु)) लाई मूल उजुरी को ›बर लिललि›तरुपमा गनgछन् , र सो पGलाई
लिललि›तरुपमा पुनरावेदनको जवाफ फका1उन पाचँ (OIEC) ५) काय1 क्रिदनको म्याद क्रिदईनेछ। जवाफी पत्राचार स; उपकुलपतित OIEC
(OIEC) Associate V)ice Chancellor of the OIEC) वा पदासिसन अतिधकारीलाई पठाउनु पनgछ। पुनरावेदनको क्रिनवेदनलाई प्रतितक्रि या क्रिदने
अपेGा कुनै पक्रिन पGलाई र;न्न। पुनरावेदनको क्रिनवेदनलाई प्रतितक्रि या नक्रिदईएको अवस्थामा पुनरावेदनको क्रिनवेदनप्रतित स;मतित र;ेको
भन्ने बुसिझने छै न। सम्पूण1 कागजात;रु पेश गरिरसक्रिकएको अवस्था वा पांच -क्रिदने म्याद समाप्त भईसकेको अवस्थामा, OIEC स;
उपकुलपतित (OIEC) Associate V)ice Chancellor of the OIEC) वा पदातिधकारीले क्रिवश्वक्रिवद्यालयका थप दुई कम1 चारी;रु, (OIEC) जो
आनशुत्ज, डेन्भर, र कोलोराडो स्प्रिंस्प्रग्स क्याम्पसका ;ुन सक्छन) जो CU Boulder न्द्रिस्थत OIEC संग असम्बन्द्रिन्धत ;ुनेछन् , तीनब्यक्रि> सन्द्रिम्मलिलत पुनरावेदन परामश1 सक्रिमतितमा काम गन1 को लागी क्रिनयु> गनg छ। पुनरावेदन परामश1 सक्रिमतितमा क्रिनयु> अतिधकारी;रुले
उपयु> नीतित-क्रिनयम;रु तथा पुनरावेदन काय1 क्रिवतिध सम्बन्द्रिन्धत प्रभिशGण प्राप्त गरेका ;ु नेछन्।
iv. पुनरावेदन क्रिनण1 य;रु: पुनरावेदन दर›ास्तको समीGा प»ात OIEC स; उपकुलपतितले (OIEC) Associate V)ice Chancellor of the
OIEC)क्रिनम्न परामष1 ;रु क्रिवचार गन1 सिसफारिरश गन1 सक्नेछन् :
• प्रारंभिभक क्रिनण1 य पुण1रुपमा जस्ताको तस्तै कायम रालि›राख्ने
• मुद्दालाई पुनर्निवचार वा संभाक्रिवत पुन :अनुसन्धान (OIEC) सो;ी वा फरक अतिधकारी;रुबाट) गन1 /गराउन क्रिफता1 पठाउने ; वा
• असंगत प्रतितबन्धलाई घटाउने वा ब³ाउने
सक्रिमतितका सदस्य;रुले सत्य-तथ्यका नयां सबूत-प्रमाण;रु पत्ता लगाउने काम गनg छै नन्। पेश गरिरएका सम्पूण1 कागजात;रु
सक्रिमतितले समीGा गनg, पुनरावेदनको क्रिनवेदनप्रतित क्रिनणा1यक फैसला गनg , र साथसाथै, सम्पूण1 दस्तावेज;रु प्राप्त गरिरसक्रिकए प»ात, सबै
पGलाई पुनरावेदनको फैसलाको (OIEC) Notice of Appeal Decision) सूचना पन्ध्र (OIEC) १५) काय1 क्रिदन भिभत्र लिललि›तरुपमा प्रदान गरनेछ।
h.

कम1 चारी प्रतितवादी;रुका लागी पुनरावेदन
अनुसन्धानको समाक्रिप्त प»ात, वादी(OIEC) ;रु) वा प्रतितवादी(OIEC) ;रु) ले अनुसन्धानको क्रिनष्कष1 प्रतित लिललि›तरुपमा पुनरावेदन क्रिनवेदन दता1 गन1
सक्नेछन। सम्पूण1 पुनरावेदनका अक्रिपल;रु यो प्रारुपको अंशमा सुचीकृत प्रक्रि या अनुरुप दता1 गरिरएको ;ुनुपनgछ। प्रतितबन्ध
पुनरावेदनको कुनै पक्रिन अतिधकार, कम1 चारीलाई उपलब्ध भएको अवस्थामा, पुनरावेदन प्रक्रि या अनुरुप ;ुनेगरिर व्यव;ार गरिरनुपनgछ,
जस्तो: राज्य कम1 चारी क्रिनयम;रु(OIEC) State Personnel Rules) वा क्रिवषेशातिधकार तथा काय1 काल (OIEC) Privilege and Tenure) क्रिवषयक
संकाय सेनेट सक्रिमतित(OIEC) Faculty Senate Committee)को सामु ;ुने कारवा;ी संबन्द्रिन्ध क्रिनयम;रु। यो ›ण्डको कु नैपक्रिन अंश कम1 चारी
सम्बन्द्रिन्धत प्रतितबन्ध पुनरावेदनको अतिधकार सृजना गनg ;ेतु , कानून वा क्रिवश्वक्रिवद्यालय नीतित क्रिनयमले व्यवस्था गरेको अवस्थामा बा;ेक ,
पक्रि³नु वा बुसिझलिलनु उपयु> ;ुनेछैन।
i. पुनरावेदन क्रिनवेदन दता1 प्रक्रि या तथा म्याद: अन्वेषणको-सूचना जारी गरिरएको क्रिमतीबाट पाँच (OIEC) ५) काय1 क्रिदन भिभत्र, पुनरावेदनको
दर›ास्त;रु लिललि›तरुपमा Associate V)ice Chancellor of the OIEC (OIEC) स; उपकुलपतित OIEC) वा पदातिधकारीलाई बुझाउनुपनgछ।
पुनरावेदनको दर›ास्तमा पुनरावेदनको तपसील अाधार इंक्रिगत गरिरएको (OIEC) तल पढ्नु;ोला), स;ायक कागजात तथा तक1;रु, र
पुनरावेदन क्रिदने पGले समावेश गन1 चा;ेका थप प्रासंक्रिगक जानकारी;रु, समावेश गरिरएको ;ुनुपनgछ। सम्पूण1 पुनरावेदन;रु, अन्तरवाता1
नभई, कागजाती समीGामा सिसक्रिमत र;ने कुरा पुनरावेदनको क्रिदने पGले ध्यानमा राख्नुपनgछ। साधारणतया, पुनरावेदनका दर›ास्त;रु
पेश गरिरएका कागजपत्र;रुको योग्यताका आधारमामात्र क्रिवचारभिणय ;ुन्छन। त्यसै कारण, पेश गरिरने कागजपत्र;रु संभव भएसम्म पूण1
तथा संतिGप्त ;ुन आवश्यक र;न्छ।

viii.

ii.

पुनरावेदनको आधार;रु: पुनरावेदनको एकमात्र आधार:

• प्रक्रि यात्मक त्रुटीको कारण कुनै पGले उतिचत अनुसन्धान पाउनमा बाधा पुग्नु
ix.
x.

क्रिनवेदनमा, अनुसन्धानको ममा भेक्रिटएको वा प्रस्तुत गनg संभावना नर;ेको भन्ने , यथोतिचत दृ³ताका साथ,
अवस्थामा बा;ेक, पुनरावेदन पGले कुनैपक्रिन थप सबूत-प्रमाण प्रस्तुत गन1 पाउने छै न।

साक्रिबत गन1 सकेको

iii. पुनरावेदन प्रक्रि या तथा पुनरावेदन परामष1 सक्रिमतित: Associate V)ice Chancellor of the OIEC स; उपकुलपतित OIEC वा
पदातिधकारीले अकÂ पG (OIEC) वादी(OIEC) ;रु) वा प्रतितवादी(OIEC) ;रु)) लाई मूल उजुरी को ›बर लिललि›तरुपमा गनgछन् , र सो पGलाई
लिललि›तरुपमा पुनरावेदनको जवाफ फका1उन पाचँ (OIEC) ५) काय1 क्रिदनको म्याद क्रिदईनेछ। क्रिनवेदनको जवाफी पत्राचार स; उपकु लपतित
OIEC (OIEC) Associate V)ice Chancellor of the OIEC) वा पदातिधकारीलाई पठाउनु पनgछ। पुनरावेदनको क्रिनवेदनलाई प्रतितक्रि या क्रिदने
अपेGा कुनै पक्रिन पGलाई र;न्न। पुनरावेदनको क्रिनवेदनलाई प्रतितक्रि या नक्रिदईएको अवस्थामा पुनरावेदनको क्रिनवेदनप्रतित स;मतित र;ेको
भन्ने बुसिझने छै न। सम्पूण1 कागजात;रु पेश गरिरसक्रिकएको अवस्था वा पांच -क्रिदने म्याद समाप्त भईसकेको अवस्थामा, OIEC स;
उपकुलपतित (OIEC) Associate V)ice Chancellor of the OIEC) वा पदातिधकारीले क्रिवश्वक्रिवद्यालयका थप दुई कम1 चारी;रु, (OIEC) जो
आनशुत्ज, डेन्भर, र कोलोराडो स्प्रिंस्प्रग्स क्याम्पसका ;ुन सक्छन) जो CU Boulder न्द्रिस्थत OIEC संग सम्बन्ध नर;ेका ;ुनेछन्,
तीन-ब्यक्रि> सन्द्रिम्मलिलत पुनरावेदन परामश1 सक्रिमतितमा काम गन1 को लागी क्रिनयु> गनg छ। स; उपकुलपतित OIEC (OIEC) The Associate
V)ice Chancellor of the OIEC) वा पदातिधकारी पुनरावेदन परामष1 सक्रिमतितका अध्यG र;ेका छन्।
iv. पुनरावेदन क्रिनण1 य;रु: पुनरावेदन दर›ास्तको समीGा प»ात OIEC स;योगी उपकुलपतितले (OIEC) Associate V)ice Chancellor of
the OIEC)क्रिनम्न परामष1 ;रु क्रिवचार गन1 सिसफारिरश गन1 सक्नेछन् :
• प्रारंभिभक क्रिनण1 य पुण1रुपमा जस्ताको तस्तै कायम राख्ने तथा अनुशासक्रिनक अतिधकारीलाई
प्रतितबन्धको लागी सुन्द्रिम्पने ,
जायज भएको अवस्थामा; वा
• मुद्दालाई पुनर्निवचार वा संभाक्रिवत पुन:अनुसन्धान (OIEC) सो;ी वा फरक अतिधकारी;रुबाट)
गन1 /गराउन क्रिफता1 पठाउने
xi.
xii.

7.

सक्रिमतितका सदस्य;रुले सत्य-तथ्यका नयां सबूत-प्रमाण;रु पत्ता लगाउने काम गनg छै नन्। पेश गरिरएका सम्पूण1 कागजात;रु
सक्रिमतितले समीGा गनg, पुनरावेदनको क्रिनवेदनप्रतित क्रिनणा1यक फैसला गनg , र साथसाथै, सम्पूण1 दस्तावेज;रु प्राप्त गरिरसक्रिकए प»ात,
सबै पGलाई पुनरावेदनको फैसलाको (OIEC) Notice of Appeal Decision) सूचना पन्ध्र (OIEC) १५) काय1 क्रिदन भिभत्र लिललि›तरुपमा प्रदान
गरनेछ।

अनौपचारिरक समाधान/प्रस्ताव;रु:
समस्या संबोधन गनg भिछटो-छरिरतो तथा प्रभावशाली पद्धतित अनौपचारिरक समाधानको बाटो र;ेको भन्ने OIEC ले क्रिनधा1रण गन1 सक्नेछ।
उदा;रणको लाक्रिग: यक्रिद तथाकभिथत व्यव;ार, सत्य नै भएपक्रिन, उतिचत नीतित अन्तग1 त सो आचरणलाई प्रतितबन्द्रिन्धत व्यव;ार नमाक्रिनने
अवस्थामा OIEC ले कुनै एक उजुरी वा ›बरलाई अनौपचारिरक समाधानको उपायबाट सुल्झाउन सक्नेछ। अनौपचारिरक समाधानको
दौरानमा सबै पGको क्रि;त तथा क्याम्पस समुदायको सुरGाको क्रिवषय प्रधान र;न्छ, तर कुनै लिललि›त उजुरी संलग्न नभएको वा नीतित
उल्लंघन भए नभएको क्रिनति»त नभईसकेको अवस्थामा। यस्तो ›ाले तरिरकाले क्रिवश्वक्रिवद्यालयलाई "उपचार-अाधारिरत" समाधानका
क्रिवकल्प;रु प्रदान गद1 छ, जसले गदा1 क्रिवश्वक्रिवद्यालयले घटनाका क्रिवशेष तथ्य;रु र परिरन्द्रिस्थतित;रुप्रतित उपयु> प्रतितक्रि या;रु क्रिवकाश गनg
मौका प्रदान गद1 छ, क्रिवशेषगरी ब्यक्रि> क्रिवशेष वा क्याम्पस समुदायमा जक्रिटल ›तरा नक्रिनम्त्याउने घटना;रुमा। त्यस्ता घटना;रुमा
OIEC ले क्रिनम्न मध्ये एक वा कुनै प्रक्रि या अपनाउन सक्दछ:
• वादी(OIEC) ;रु) वा प्रतितवादी(OIEC) ;रु)लाई अन्तरिरम वा दीघ1 कालिलन समाधानका क्रिवकल्प;रु प्रदान गनg ;
• घटनाका क्रिवशेष व्य;ोरा/तथ्य;रुमा उपयु> ;ुने, क्याम्पस-न्द्रिस्थत उतिचत वैकन्द्रिल्पक समाधानका प्रक्रि या;रुको सिसफारिरश
क्रिदईनेछ
• लतिGत वा क्रिवस्तृत शैतिGक काय1 क्रिदशा वा प्रभिशGण प्रदान गरिरने ; र/वा
• प्रतितवादी(OIEC) ;रु) संग साGात्कार: १) आरोक्रिपत आचरणको क्रिवषयमा छलफल गन1 तथा प्रतितक्रि या क्रिदन उतिचत मौका प्रदान गन1 ; २)
उपयु> नीतित अन्तग1 त क्रिनषेतिधत आचरणको सक्रिमGा गन1 ; ३) भक्रिवश्यमा चाल्न सक्रिकने उतिचत अाचरण तथा व्यव;ार;रु साथसाथै
प्रतितशोधको अथ1 लाग्ने चालचलन गन1 बाट जोक्रिगने उपाय;रु पक्रि;चान गरिर छलफल गन1 ; ४) उतिचत र;ेको ›ण्डमा उजुरीकता1(OIEC) ;रु)लाई
प्रतितवादीको प्रतितक्रि याको जानकारी क्रिदन; र ५) आवश्यक र;ेको ›ण्डमा SSCR वा प्रतितवादीको सुपरभाईजरलाई अारोप तथा
प्रतितक्रि या;रुको सूचना क्रिदन, जसले थप कुनै अनुशासक्रिनक कारवा;ी अपनाउनु उतिचत भए-नभएको क्रिन»य गनgछन्।
वादी;रु र प्रतितवादी;रुले अनौपचारिरक समाधानको प्रक्रि यामा स्वैन्द्रिच्छक रुपमा स;भागी ;ु न सक्दछन् ; तथापी, आGेप सत्य साक्रिबत
भई,उपयु>-नीतित उल्लंघन ;ुने अवस्था र;ेको, स;भागी ;ुन नसकेको/नआएको ›ण्डमा OIEC ले अौपचारिरक अनुसन्धान/न्यातियक
प्रक्रि याका कदम चाल्ने क्रिनण1 य गन1 सक्नेछ।

अनुसन्धान/फैसला लागू गनु1/गराउनु पनg आरोप;रु, तर उजुरीकता1ले गोपनीयताको अनुरोध वा अनुसन्धान वा अनुशासक्रिनक
कारवा;ी लागू नगन1 /नगराउन अनुरोध गरेको अवस्थामा OIEC ले अनौपचारिरक समाधानको बाटोमा, भाग Section F(OIEC) 4)) मा दे;ाय
बमोसिजमका तत्त्व;रु तथा दातियत्व अनुसार सो अनुरोधको सम्मान/स्वीकार गरिर अग्रसर भई, OIEC ले वादी(OIEC) ;रु)लाई कुनै पक्रिन
समयमा अौपचारिरक अनुसन्धान/फैसला सुचारु गन1 अनौपचारिरक समाधान प्रक्रि या कुनै पक्रिन समयमा रोक्न सक्रिकने ;ैसिसयतको
क्रिवषयमा जानकारी गराउनेछ।

8.

क्रिबद्याथ• अनुशासक्रिनक रोक्का तथा अनुशासक्रिनक प्रतितबन्ध
OIEC को कारवा;ी क्रिवचाराधीन र;ेको अवस्थामा, क्रिबद्याथ•को अभिभले›मा क्रिवश्वक्रिवद्यालयले अनुशासक्रिनक रोक्का लगाउन सक्नेछ।
अनुशासक्रिनक रोक्काको प्रावधान बोल्डर क्याम्पस कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय (OIEC) University of Colorado Boulder Campus), साथै
कन्टीन्युक्रिवङ्ग एजुकेशन(OIEC) Continuing Education)द्वारा मान्य ;ुनेछ, र OIEC को प्रक्रि या पूण1 न;ुन्जेलसम्म सो क्रिबद्याथ•लाई कुनै
कGा-क्रिवषयमा भना1 गन1 /;ुन बाट रोक लगाउने छ। प्रतितलिलक्रिप रोक्काको प्रावधानले , सम्पूण1 कावा1;ी पूण1 नभएसम्म शैतिGक प्रतितलिलक्रिप
प्रकाशन/क्रिवतरण ;ुनमा रोक लगाउं दछ। अभिभले› रोक्काको प्रावाधानले , सम्पूण1 कावा1;ी पूण1 न;ुन्जेल शैतिGक अभिभले›
प्रकाशन/क्रिवतरणमा प्रतितबन्ध लगाउं दछ। क्रिबद्याथ•ले क्रिनधा1रिरत प्रतितबन्ध वा आज्ञा पालना नगरेको अवस्थामा पक्रिन अनुशासक्रिनक रोक्का
लागू गराउन सक्नेछ, जसको असर, माथी उल्ले› गरिरए अनुसार, क्रिबद्याथ•को दता1 तथा अभिभले›मा लागू ;ुनेछ। सम्पू्ण1 प्रतितबन्ध;रु
पुण1 नभएसम्म अनुशासक्रिनक रोक्का ›ारेज गरिरने छै न।
OIEC को कारवा;ीको परिरणाम अनुसार क्रिबद्याथ• क्रिनलन्द्रिम्बत भएको अवस्थामा, क्रिबद्याथ•को अभिभले›मा अनुशासक्रिनक प्रतितबन्ध लागू
गरिरनेछ। अनुशासक्रिनक प्रतितबन्ध कोलोराडोका सम्पूण1 क्रिवश्वक्रिवद्यालयबाट मान्यता प्राप्त र;ने तथा प्रतितबन्धको समयावतिध पूण1 न;ु न्जेल र
सो क्रिबद्याथ•ले भत•को लागी पुन:आवेदन पेश गरिर पुन:भत• नगरिरएसम्म, कुनै पक्रिन क्याम्पसमा भना1 गन1 /;ुन र कुनै पक्रिन कGमा भना1
गन1 /;ुनबाट प्रतितबन्द्रिन्धत गरिरन्छ।

9.

अनुशासक्रिनक कावा1;ी प»ात क्रिबद्याथ•को शुल्क क्रिफता1 नीतित
आवासीय वा/तथा भिशGण शुल्क क्रिफता1 सम्बन्धी मौजूदा नीतितको लागी, कृपया OIEC Resolution Processes (OIEC) OIEC समाधान
प्रक्रि या;रु) मा ;ेन1 ;
ु ोला

10.

OIEC बाट क्रिबद्याथ•;रुका अभिभले› सूचना तथा क्रिवतरण सम्बन्द्रिन्ध
१९९८ को उच्च भिशGा संशोधन (OIEC) Higher Education Amendments of 1998) द्वारा संशोतिधत, पारिरवारिरक भिशGा अतिधकार तथा
गोपनीयता कानून १९७४ (OIEC) The Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (OIEC) FERPA)) अन्तग1 त, क्रिवश्वक्रिवद्यालय
लगायत OIEC का मात;तमा र;ेका क्रिबद्याथ•रु सम्बन्द्रिन्धत अभिभले›माथीको पं;ु च, तथा तित अभिभले›;रुभिभत्रका जानकारी;रुमाथीको
पं;ुच, परिरचालिलत र;न्छ। FERPA कानून अनुसार, क्रिवश्वक्रिवद्यालयले कुनै क्रिबद्याथ•संग सम्बन्द्रिन्धत अभिभले› , सूचना तथा जानकारी;रु
सो क्रिबद्याथ•को लिललि›त स;मतीमा ›ुलासा गन1 सक्नेछ।
क्रिबद्याथ•को लिललि›त स;मती वा क्रिनवेदन प्राप्त नभएको अवस्थामा पक्रिन , OIEC मात;तका प्रासंक्रिगक अभिभले› तथा जानकारी;रुमाथी
न्यायसंगतरुपमा शैतिGक अावश्यकताको कारण पँ;ुचको ईजाजत रक्रि;र;नु पनg कुरा प्रदश1 न गन1 सक्ने क्रिवश्वक्रिवद्यालय अतिधकारी;रुलाइ,
क्रिवश्वक्रिवद्यालयप्रतित उक्रिन;रुका काम-कत1 ब्य पूरा गन1 , FERPA ले अन्द्रिख्तयार प्रदान गरेको ;ुनेछ।
क्रिबद्याथ•को लिललि›त स;मती वा क्रिनवेदन प्राप्त नभएको अवस्थामा पक्रिन , FERPA को क्रिनयमानुसार क्रिवश्वक्रिवद्यालयले क्रिबद्याथ•;रु सम्बन्द्रिन्धत
अभिभले› तथा जानकारी;रु, अान्तरिरक कर संक्रि;ताको ब्याख्या अनुसार उक्रिन;रुका बाल-क्रिबद्याथ•;रु अभिभभावक(OIEC) ;रु)मा क्रिनभ1 र
र;ेको प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेको ›ण्डमा, उनी;रुका अभिभभावक(OIEC) ;रु)लाई उपलब्ध गराउने अतिधकार प्रदान गरेको ;ुन्छ।
अभिभभावकमा क्रिनभ1 रताको प्रमाणको रुपमा क्रिबद्याथ•को नाम सूतिचकृ त संघीय अाय-कर पुज• (OIEC) Federal Income Tax Return)को
;ालसालैको प्रतितलिलक्रिप पया1प्त र;नेछ , भने स; उपकुलपतित वा पदातिधकारीले अनुमोदन गरेसम्म, OIEC को मात;तमा र;ेका त्यस्ता
अभिभले›;रु क्रिवश्वक्रिवद्यालयले अभिभभावक(OIEC) ;रु)लाई उपलब्ध गराउन अनुमतित प्रदान गद1 छ। त्यसको अतितरिर>, २१ वष1 भन्दा मुक्रिन
उमेरका क्रिबद्याथ•बाट मादक पदाथ1 वा लागु पदाथ1 सेवन/प्रयोग गरेको वा बोकेको फेला पनg जस्ता उल्लंघन भएमा, क्रिबद्याथ• अाचरण

तथा द्वन्द समाधान (OIEC) Student Conduct and Conflict Resolution)द्वारा, पुक्रि- भएको पाईएमा क्रिवश्वक्रिवद्यालयले क्रिबद्यार्थिथको
अभिभभावक(OIEC) ;रु)लाई सो जानकारी ›ुलाउने अतिधकार FERPA ले व्यवस्था गरेको छ।
यो दस्तावेजमा, अन्यथा, उल्ले› गरिरएको अवस्थामा बा;ेक वा FERPA को ब्याख्या अन्तग1 त स्वास्थ्य अवस्था वा अापतकालिलन
सुरGा अवस्था बा;ेक, क्रिबद्याथ• अभिभले› तथा जानकारी;रु गोपक्रिनय र;न्छ र OIEC ले क्रिबद्याथ•का अभिभले› वा जानकारी;रु सो
क्रिबद्याथ•, अदालतको आदेश वा पूज•, वा कानूनी बाध्यता वा अतिधकार प्राप्त सरकारी संस्थाको लिललि›त क्रिनवेदन क्रिबना क्रिवश्वक्रिवद्यालय
बाक्रि;रका अरु कोक्रि; ब्यक्रि> वा इकाईलाई ›ुलासा वा उपलब्ध गरिरने /गराइने छै न।
FERPA अन्तग1 त, अाफूसंग प्रत्यG सम्बन्ध राख्ने अभिभले›;रु समीGा गनg क्रिबद्याथ•को ;क-अतिधकार र;न्छ। OIEC को मात;तमा
र;ने त्यस्ता अभिभले›;रु समीGा गन1 चा;ेको अवस्थामा क्रिबद्याथ•;रुले OIEC को अभिभले› क्रिनरीGण दर›ास्त फारम पेश गनु1पनg
अावश्यकता र;न्छ। OIEC ले क्रिबद्याथ•बाट यथोतिचत ³ंगसाथ पेश गरिरएको क्रिनवेदन उपयु> समयावतिध, पैंतालीस (OIEC) ४५) क्रिदनको
म्याद,भिभत्र काया1न्वयन गनgछ, FERPA ले प्रदान गरे अनुरुप।

I. शीष1 क ९ समन्वयकता1 (OIEC) Title IX Coordinator/Associate V)ice Chancellor of the OIEC) स; उपकुलपतित
OIEC
सी.यू. बोल्डरमा (OIEC) CU Boulder) OIEC का स; उपकुलपतितको भूक्रिमका शीष1 क ९ समन्वयकता1को (OIEC) Title IX Coordinator) रुपमा पक्रिन
र;न्छ। शीष1 क ९ समन्वयकता1का सिजम्मेवारी;रु कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय अन्तग1 तका यौन द रु ाचार, अन्तरंग-संगी दुव्य1 व;ार तथा पछ्याउने
संबन्द्रिन्धत नीतित;रु, अन्तग1 त क्रिनम्न बुंदा;रु, क्रिनर्निद- गनg क्रिववेकातिधकार शीष1 क ९ समन्वयकता1को र;न्छ:
1. उजुरी;रु उतिचत तथा समायानुकूल ³ंगले प्रबन्ध भए/नभएको सुक्रिनति»त गनg;
2. यौन दुराचारका उजुरी;रुमाथी पया1प्त, क्रिवश्वसनीय, तथा क्रिनष्पG अनुसन्धान गन1 /गराउन क्रिनरीGण गनg;
3. कुनैपक्रिन उजुरीकता1का गोपनीयताको क्रिनवेदन मूल्याङ्कन गनg ;
4. अनुतिचत वा अव्यवसातियक आचरण;रुका मुद्दामाथी, नीतित उल्लंघन भएको नभेक्रिटएको अवस्थामा पक्रिन, उतिचत नीतित वा प्रक्रि या अनुरुप थप
कारवा;ी वा अनुशासन काया1न्वयन गन1 /गराउन सिसफारिरस गनg। लागू नीतित अन्तग1 तका कु नैपक्रिन प्रावधान;रुका ब्याख्या अनुशासक्रिनक
अतिधकारीले अनुतिचत वा अव्यवसातियक अाचरणमाथी चालिलने अतिधकारसीमालाई ;दबन्दी गनg कारक-तत्त्व भनेर बुझ्न उपयु> न;ुने।
5. सबै पG;रुलाई लागू ;ुने अन्तरिरम सुरGा उपाय;रु तथा समायोजनको सुक्रिवधा व्यवस्थापन गराउने ;
6. क्यामपसका उजुरी प्रक्रि या तथा काय1 प्रणाली सम्बन्द्रिन्ध सूचनाको व्यापक प्रकाशन, क्याम्पसको उपयु> वेबसाइटमा पक्रिन प्रक्रि या तथा
काय1 प्रणालीका जानकारी;रु प्रकाशन सुक्रिनति»त गनg , तथा क्रिवद्यमान प्रक्रि या;रु कायम रालि›राख्ने;
7. क्रिनम्न क्रिववरण;रुका वार्निषक प्रतितवेदन अध्यG तथा क्याम्पसका उपयु> कुलपतितसामु बुझाउनुपनgछ: क) लागू-नीतित उल्लंघन अन्तग1 तका
तथाकभिथत उजुरी;रु वा सूचना;रुको संख्या; ›) संलग्न पG;रुका वग1 (OIEC) अथा1त: क्रिबद्याथ•, कम1 चारी वा अरु;रु);र; ग) नीतित उल्लंघन
भेक्रिटएका घटना;रुको संख्या; घ) दता1 गरिरएका पुनरावेदनका संख्या;रु तथा सो पुनरावेदनका नतितजा;रु; र ङ) नीतित उल्लंघनमाथी लागू
गरिरएका प्रतितबन्ध;रुका उदा;रण;रु;
8. क्लेरी एे न (OIEC) Clery Act) अनुवत•त क्यामपसको वार्निषक सुरGा प्रतितवेदन, लागू नीतित;रु तथा क्याम्पस उजुरी प्रक्रि या र काय1 प्रणालीसंग
क्रिमल्दो र;े/नर;ेको क्रिनधा1रण गरिर, प्रासंक्रिगक नीतित ब>व्यको समीGा तथा पुक्रि- गनg ;
9. क्याम्पसभिभत्र उपयु> नीतित;रुको पालना भए/नभएको क्रिनरीGण गनg;
10. सम्पूण1 क्रिबद्याथ•, संकाय तथा कम1 चारीवग1 ;रुमा यौन दुव्य1 व;ार तथा अरु भेदभाव संबन्द्रिन्ध उजुरी तथा रोकथाम क्रिवषयक प्रभिशGणको
क्रिनरन्तरता सुक्रिनति»त गनg ;

11. अभिभले› तथा संबन्द्रिन्धत कागजपत्र;रु लागू नीतितसम्मत व्यवस्थापन गनg , साथसाथै, तर त्यतितमा सीक्रिमत नरक्रि;, कुनै पक्रिन प्रभिशGणका
प्रतितलिलक्रिप;रुको दालि›ला राख्ने ,क्रिबद्याथ• तथा कम1 चारी;रुको प्रभिशGण स;भाक्रिगतामा ध्यान राख्ने , क्याम्पसको ;रेक प्रक्रि या तथा काय1 प्रणाली
संबद्ध प्रत्येक चरणको क्रिववरण साथसाथै यौन दुव्य1 व;ार, अनुसन्धान, तथा प्रतितबन्धका क्रिपतिडत;रुलाई व्यवस्था गरिर चालिलएका अन्तरिरम
उपाय;रु, समायोजन व्यवस्था;रुका क्रिववरण राख्ने ;
12. क्रिवश्वक्रिवद्यालयभिभत्र रोजगारी वा भिशGा तथा काय1 म;रुमा क्रिवश्वक्रिवद्यालयले कसैलाई भेदभाव नगरिरने ब>व्यको सूचना प्रसारको व्यापकता
सुक्रिनति»त गनg;

J. स्रोत;रु
1. गोपनीय स्रोत;रु
क्याम्पस परिरसरमा:
क. क्रिपतिडत स;ायता काया1लय (OIEC) Office of V)ictim Assistance (OIEC) OV)A))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), कोठा नं: N352
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-८८५५ (OIEC) २४ घण्टे फोन सेवा)
मानसिसकरुपमा वा जीवनयापनमा नै असर पानg अाघात तथा क्रिवचलनपूण1 घटना;रुबाट क्रिपतिडत क्रिबद्याथ•, कम1 चारी, संकाय, उजुरीकता1 वा अरु
ब्यक्रि>;रुले उपयोग गन1 सक्ने वकालत तथा परामश1 सेवा प्रदान गद1 छ।
›. परामश1 तथा मानसिसक सेवा;रु (OIEC) Counseling and Psychiatric Services (OIEC) CAPS))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room: N352
Wardenburg Health Center, 3rd Floor
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-२२७७ (OIEC) २४ घण्टे फोन सेवा)
सी.यू. बोल्डर (OIEC) CU Boulder)का सम्पूण1 क्रिबद्याथ•;रुमा परामश1 , समू; तथा काय1 शाला सेवा प्रदान गद1 छ। सम्पूण1 सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य
र;न्छ।
ग. संकाय तथा कम1 चारी स;ायता काय1 म (OIEC) Faculty and Staff Assistance Program (OIEC) FSAP))
ठे गाना: Administrative Research Center (OIEC) ARCE)
East Campus 3100 Marine Street, 3rd Floor, Room A353
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-३०२०
क्रिवश्वक्रिवद्यालयका संकाय तथा कम1 चारी;रुलाई परामश1 तथा काय1 कलाप;रु प्रदान गद1 छ। सम्पूण1 सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य र;ने।
घ. ओमबद्स काया1लय (OIEC) Ombuds Office)13
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N440
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-५०७७
क्रिवश्वक्रिवद्यालय न्द्रिस्थत अन्य ब्यक्रि>, काया1लय वा क्रिवभागसंगका उजुरी वा क्रिववाद;रु अनौपचारिरक तथा क्रिनष्पGरुपले समाधान गन1 क्रिबद्याथ•,
कम1 चारी, तथा संकाय;रुलाई स;योग गद1 छ। कुनै पक्रिन क्रिकसिसमका अभिभले›;रु नराख्ने , साथै कुनै पक्रिन क्रिवभाग वा काया1लयबाट स्वतन्त्र। सम्पूण1
सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य र;ने।
ङ. संकाय ओमबद्स (OIEC) Faculty Ombuds)14
ठे गाना: Administrative Research Center (OIEC) ARCE)
East Campus 3100 Marine Street, Room 25
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-१५७४
च. क्रिबद्याथ• कानूनी सेवा (OIEC) Student Legal Services (OIEC) SLS))
ठे गाना: University Memorial Center (OIEC) UMC), Room 311
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-६८१३

क्रिबद्याथ•;रुलाई यातायात/ट.ाक्रिफक उल्लंघन;रु, अपरातिधक अभिभयोग;रु,तथा रोजगारीका समस्या;रुसंग संबन्द्रिन्धत क्रिवषय;रुमा कानूनी परामश1
प्रदान गद1 छ।
छ. यौन अा मण क्रिनराकरणतितरको पाइला (OIEC) Moving to End Sexual Assault (OIEC) MESA))
फोन: (OIEC) ३०३) ४४३-७३०० (OIEC) २४ घण्टे ;टलाइन सेवा)
ज. अहिं;साको लाक्रिग सुरतिGत बास प्रगतितशील गठबन्धन (OIEC) Safe House Progressive Alliance for Non-V)iolence (OIEC) SPAN))
फोन: (OIEC) ३०३) ४४४-२४२४ (OIEC) २४ घण्टे ;टलाइन तथा आश्रय सेवा)
झ. सुरतिGत बास सुरGा आदेश स;ायता (OIEC) Safe House Protection Order Assistance)
फोन: (OIEC) ३०३) ४४९-८६२३
ञ. सेन्ट भ्रेन उपत्यका सुरतिGत अाश्रय (OIEC) Safe Shelter of St. V)rain V)alley)
फोन: (OIEC) ३०३) ७७२-४४२२ (OIEC) २४ घण्टे ;टलाइन तथा अाश्रय सेवा)
______________

ओमबद्स काया1लय;रुका सेवा गोपक्रिनय ;ु न,् तर कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डर अन्तरगतका उपयु>-नीतित अन्तग1 त अक्रिनवाय1 समाचार प्रेषण कत1 ब्यको
"उत्तरदायी कम1 चारी;रु"को दायरामा नपनg तर ;ाल कोलोराडोमा वैधाक्रिनक क्रिवशेषातिधकार प्राप्त नभैसकेको।
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२. परामश1 सेवा;रु
क्यामपस न्द्रिस्थत
क. परामश1 तथा मानसिसक सेवा;रु (OIEC) Counseling and Psychiatric Services (OIEC) CAPS))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room: N352
Wardenburg Health Center, 3rd Floor
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-२२७७ (OIEC) २४ घण्टे फोन सेवा)
सी.यू. बोल्डर (OIEC) CU Boulder)का सम्पूण1 क्रिबद्याथ•;रुमा परामश1 , समू; तथा काय1 शाला सेवा प्रदान गद1 छ। सम्पूण1 सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य
र;न्छ।
›. संकाय तथा कम1 चारी स;ायता काय1 म (OIEC) Faculty and Staff Assistance Program (OIEC) FSAP))
ठे गाना: Administrative Research Center (OIEC) ARCE)
East Campus 3100 Marine Street, 3rd Floor, Room A353
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-३०२०
क्रिवश्वक्रिवद्यालयका संकाय तथा कम1 चारी;रुलाई परामश1 तथा काय1 कलाप;रु प्रदान गद1 छ। सम्पूण1 सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य र;ने।
ग. क्रिपतिडत स;ायता काया1लय (OIEC) Office of V)ictim Assistance (OIEC) OV)A))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), कोठा नं: N352
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-८८५५ (OIEC) २४ घण्टे फोन सेवा)
मानसिसकरुपमा वा जीवनयापनमा नै असर पानg अाघात तथा क्रिवचलनपूण1 घटना;रुबाट क्रिपतिडत क्रिबद्याथ•, कम1 चारी, संकाय, उजुरीकता1 वा अरु
ब्यक्रि>;रुलाई वकालत तथा परामश1 सेवा प्रदान गद1 छ।

क्याम्पस बाक्रि;र न्द्रिस्थत
घ. बोल्डर पुरुष केन्˜ (OIEC) Boulder Men’s Center)
फोन: (OIEC) ३०३) ४४४-८०६४
दुव्य1 व;ार गनg गरेका पुरुषवग1 ;रुका लाक्रिग परामष1
ङ. मानसिसक स्वास्थ्य साझेदार – बोल्डर र ब्रुमक्रिफल्ड काउन्द्रिन्ट (OIEC) Mental Health Partners, Boulder and Broomfield County)
फोन: (OIEC) ३०३) ४४३-८५०० (OIEC) नाम ले›ाउन)

3. अस>ता
क्याम्पस परिरसरमा
क. ADA Compliance
ठे गाना: Administrative Research Center (OIEC) ARCE)
East Campus 3100 Marine Street, 2nd Floor
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-९७२५
फ्याक्स: (OIEC) ३०३) ४९२-५००५
ईमेल: addacoordinator@colorado.edu
›. शैतिGक पं;ुच तथा अपाङ्गता केन्˜ (OIEC) Center for Educational Access and Disability (OIEC) CEAD))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N200
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-८६७१

4. कम1 चारी सेवा;रु
क्याम्पस परिरसरमा
क. ADA समन्वयक (OIEC) ADA Coordinator)
ADA समन्वयक तथा ADA क्मप्लाएन्स क्रिनदgशक: ड्याक्रिनएल यात्राक्रिकस
ईमेल: adacoordinator@colorado.edu
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-९७२५
फ्याक्स: (OIEC) ३०३) ४९२-५००५
›. संकाय सम्बन्ध (OIEC) Faculty Relations)
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-०४४७
ग. कम1 चारी सम्बन्ध (OIEC) Employee Relations)
ठे गाना: Administrative Research Center (OIEC) ARCE)
East Campus 3100 Marine Street, 3rd Floor
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-०९५६
घ. संकाय ओमबद्स१५
ठे गाना: ठे गाना: Administrative Research Center (OIEC) ARCE)
East Campus 3100 Marine Street, Room 25
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-१५७४

ङ. संकाय तथा कम1 चारी स;ायता काय1 म (OIEC) Faculty and Staff Assistance Program (OIEC) FSAP))
ठे गाना: Administrative Research Center (OIEC) ARCE)
East Campus 3100 Marine Street, 3rd Floor, Room A353
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-३०२०
क्रिवश्वक्रिवद्यालका संकाय तथा कम1 चारी;रुलाई परामष1 काय1 म तथा काय1 कलाप;रु प्रदान गद1 छ। सम्पूण1 सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य र;ने।
___________
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ओमबद्स काया1लय;रुका सेवा गोपक्रिनय ;ु न्, तर कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डर अन्तरगतका उपयु>-नीतित अन्तग1 त अक्रिनवाय1 समाचार प्रेषण कत1 ब्यको
"उत्तरदायी कम1 चारी;रु"को दायरामा नपनg तर ;ाल कोलोराडोमा वैधाक्रिनक क्रिवशेषातिधकार प्राप्त नभैसकेको।

च. क्रिपतिडत स;ायता काया1लय (OIEC) Office of V)ictim Assistance (OIEC) OV)A))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N352
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-८८५५ (OIEC) २४ घण्टे फोन सेवा)
मानसिसकरुपमा वा जीवनयापनमा नै असर पानg अाघात तथा क्रिवचलनपूण1 घटना;रुबाट क्रिपतिडत क्रिबद्याथ•, कम1 चारी, संकाय, उजुरीकता1 वा अरु
ब्यक्रि>;रुलाई वकालत तथा परामश1 सेवा प्रदान गद1 छ।
क्याम्पस बाक्रि;र न्द्रिस्थत
छ. कोलोराडो राज्य कम1 चारी स;ायता काय1 म (OIEC) Colorado State Employee Assistance Program (OIEC) C-SEAP))
फोन: (OIEC) ३०३) ८६६-४३१४

5. कानून परिरचालन/मुद्दा अभिभयोग
क्याम्पस परिरसरमा
क. कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय प्र;री क्रिबभाग (OIEC) University of Colorado Police Department (OIEC) CUPD)
ठे गाना: 1050 Regent Drive
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-६६६ (OIEC) अापत्कालीन घटना;रु बा;ेकका लाक्रिग मात्र, अापतकालीन घटनाकालाक्रिग ९११ मा सम्पक1 गनु1;ोला)
प्र;री क्रिबभागको पूण1 सेवा;रु प्रदान गरिरन्छ। राज्यद्वारा प्रमाणीकरण गरिरएका अतिधकारी;रु अपरातिधक गतितक्रिवतिध;रु तथा अापतकालीन
घटना;रुमा, क्याम्पस भिभत्र तथा बाक्रि;र, परिरचालन ;ुन्छन।
क्याम्पस बाक्रि;र
›. बोल्डर प्र;री क्रिबभाग (OIEC) Boulder Police Department)
ठे गाना: 1805 33rd St, Boulder, CO 80301
फोन: (OIEC) ३०३) ४४१-३३३३ (OIEC) अापत्कालीन घटना;रु बा;ेकका लाक्रिग मात्र, अापतकालीन घटनाकालाक्रिग ९११ मा सम्पक1 गनु1;ोला))
ग. बोल्डर काउन्द्रिन्ट शेरिरफ् काया1लय (OIEC) Boulder County Sheriff Office)
ठे गाना: 5600 Flatiron Parkway, Boulder, CO 80301
फोन: (OIEC) ३०३) ४४१-३६०० (OIEC) अापत्कालीन घटना;रु बा;ेकका लाक्रिग मात्र, अापतकालीन घटनाकालाक्रिग ९११ मा सम्पक1 गनु1;ोला))
घ. बोल्डर काउन्द्रिन्ट सिजल्ला अतिधव>ा (OIEC) Boulder Country District Attorney)
ठे गाना: Boulder Country Justice Center
1777 Sixth Street, Boulder, CO 80302
फोन: (OIEC) ३०३) ४४१-३७००

6. कानूनी सेवा;रु
क. क्रिबद्याथ• कानूनी सेवा;रु (OIEC) Student Legal Services (OIEC) SLS))
ठे गाना: University Memorial Center (OIEC) UMC), Room 311
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-६८१३
क्रिबद्याथ•;रुलाई यातायात/ट.ाक्रिफक उल्लंघन;रु, अपरातिधक अभिभयोग;रु,तथा रोजगारीका समस्या;रुसंग संबन्द्रिन्धत क्रिवषय;रुमा कानूनी परामश1
प्रदान गद1 छ। क्रिवश्वक्रिवद्यालयभिभत्रका अान्तरिरक क्रिवषय;रुमा परामष1 प्रदान नगनg।

7. स्वास्थ्य तथा उपचार सेवा;रु
क्याम्पस परिरसरमा
क. वाड1 नबग1 स्वास्थ्य केन्˜ (OIEC) Wardenburg Health Center)
ठे गाना: 1900 Wardenburg Drive, Boulder, CO 80309
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-५१०१
›. स्वास्थ्य प्रवत1 न (OIEC) Health Promotion)
ठे गाना: Wardenburg Health Center
1900 Wardenburg Drive, Room 130
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-२९३७
क्याम्पस बाक्रि;र
ग. बोल्डर सामुदातियक स्वास्थ्य फुटक्रि;ल्लस अस्पताल (OIEC) Boulder Community Health Foothills Hospital)
ठे गाना: 4747 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80303
फोन: (OIEC) ३०३) ४१५-७०००
घ. बोल्डर सामुदातियक स्वास्थ्य, यौन अा मण/बलात्कार परिरGक उपचारिरका काय1 म (OIEC) Boulder Community Health, Sexual Assault
Nurse Examiner (OIEC) SANE) Program
ठे गाना: 4747 Arapahoe Avenue, Boulder, CO 80303
फोन: (OIEC) ३०३) ४१५-८८१८

8. यौन आ मण/;ातपात घटना परिरGक उपचारिरका काय1 म;रु (OIEC) Sexual Assault Nurse Examiner (OIEC) SANE)
Programs
क. बोल्डर सामुदातियक स्वास्थ्य, यौन अा मण/बलात्कार परिरGक उपचारिरका काय1 म (OIEC) Boulder Community Health, Sexual Assault
Nurse Examiner (OIEC) SANE) Program
ठे गाना: 4747 Arapahoe Avenue, Boulder, CO 80303
फोन: (OIEC) ३०३) ४१५-८८१८

9. राज्य तथा संघीय नागरिरक अतिधकार अनुपालन काया1लय;रु
(OIEC) दव्ु य1 व;ार वा भेदभावका उजुरी;रु दता1 गन1 )

क. कोलोराडो नागरिरक अतिधकार शा›ा (OIEC) Colorado Civil Rights Division)
फोन: (OIEC) ३०३) ८९४-२९९७
›. यू.एस. भिशGा क्रिबभाग, नागरिरक अतिधकार काया1लय (OIEC) U.S. Department of Education, Office for Civil Rights)

फोन: (OIEC) ३०३) ८४४-२०२४
ग. यू.एस. न्याय क्रिबभाग
फोन: (OIEC) २०२) ५१४-२०००
घ. यूनाइटेड स्टेट्स समान रोजगारी अवसर आयोग
फोन: (OIEC) ३०३) ८६६-१३००

10. क्याम्पस न्द्रिस्थत क्रिबद्याथ• सेवा;रु
क. क्रिबद्याथ• स;योग तथा मुद्दा व्यवस्थापन (OIEC) Student Support and Case Management (OIEC) SSCM))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N460
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-७३४८
SSCM का कम1 चारी;रु क्रिबद्याथ•का समस्या;रु व्यवस्थापन गन1 , मध्यस्थता तथा संकट क्रिनवारण सेवा प्रदान गनg मुख्य स्रोतको रुपमा काय1 रत
;ुन्छन। मुद्दा व्यवस्थापक;रुले सी.यू. बोल्डरका अन्य क्रिवभाग;रुसंग समन्वय गरिर संबन्द्रिन्धत क्रिबद्याथ• माक्रिमला टोली (OIEC) Student of Concern
Team (OIEC) SOCT)) संग सूचना आदान-प्रदानको वातावरण व्यवस्थापन गद1 छन्। कुनै क्रिबद्याथ•को बारेमा चिंचतितत ;ुनु;ुन्छ भने SSCM मा सम्पक1
गनु1;ोला वा अनलाइन फारम बाट सूचना क्रिदन सक्नु;ुनेछ।
›. परामष1 तथा मानसिसक सेवा;रु (OIEC) Counseling and Psychiatric Services (OIEC) CAPS))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N320
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-२२७७ (OIEC) २४ घण्टे फोन सेवा)
सी.यू. बोल्डरका क्रिबद्याथ•;रुमा परामष1 , समू; तथा काय1 शाला सेवा;रु प्रदान गनg। सम्पूण1 सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य र;ने।
ग. सांस्कृतितक एकता तथा संलग्नता केन्˜ (OIEC) Cultural Unity & Engagement Center)
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N320
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-५६६७
क्रिवक्रिवधता भिशGा प्रभिशGण तथा परामष1 सेवा
घ. लैंक्रिगक तथा यौन अभिभक्रिवन्यास केन्˜ (OIEC) Gender and Sexuality Center)
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N320
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-४३७७
क्याम्पसमा र;ेका समलिंलगी, बाईसेक्सुअल, क्वीअर, क्वेशचक्रिनङ्ग, ईन्टरसेक्स, तथा स;ायक समुदाय;रुमा वकालत, भिशGा तथा स;योग प्रदान
गनg।
ङ. समावेशी तथा सामासिजक परिरवत1 न केन्˜ (OIEC) Center for Inclusion and Social Change)
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room S355
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-०२७२
च. आवास तथा भोजन सेवा (OIEC) Housing & Dining Services)
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-६८७१
छ. अन्तरा1क्रि-.य क्रिबद्याथ• तथा छात्र सेवा (OIEC) International Student and Scholar Services (OIEC) ISSS))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room S355
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-८०५७
ज. क्रिबद्याथ• अाचरण तथा द्वन्द समाधान (OIEC) Student Conduct and Conflict Resolution (OIEC) SCCR))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room S485
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-५५५०

झ. क्रिपतिडत स;ायता काया1लय (OIEC) Office of V)ictim Assistance (OIEC) OV)A))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N352
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-८८५५ (OIEC) २४ घण्टे फोन सेवा)
मानसिसकरुपमा वा जीवनयापनमा नै असर पानg अाघात तथा क्रिवचलनपूण1 घटना;रुबाट क्रिपतिडत क्रिबद्याथ•, कम1 चारी, संकाय, उजुरीकता1 वा अरु
ब्यक्रि>;रुलाई वकालत तथा परामश1 सेवा प्रदान गद1 छ। सम्पूण1 सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य र;ने।
ञ. ओमबद्स काया1लय (OIEC) Ombuds Office)16
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N440
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-५०७७
क्रिवश्वक्रिवद्यालय न्द्रिस्थत अन्य ब्यक्रि>, काया1लय वा क्रिवभागसंगका उजुरी वा क्रिववाद;रु अनौपचारिरक तथा क्रिनष्पGरुपले समाधान गन1 क्रिबद्याथ•,
कम1 चारी, तथा संकाय;रुलाई स;योग गद1 छ। कुनै पक्रिन क्रिकसिसमका अभिभले›;रु नराख्ने , साथै कुनै पक्रिन क्रिवभाग वा काया1लयबाट स्वतन्त्र। सम्पूण1
सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य र;ने।
ट. क्रिबद्याथ• कानूनी सेवा (OIEC) Student Legal Services (OIEC) SLS))
ठे गाना: University Memorial Center (OIEC) UMC), Room 311
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-६८१३
क्रिबद्याथ•;रुलाई यातायात/ट.ाक्रिफक उल्लंघन;रु, अपरातिधक अभिभयोग;रु,तथा रोजगारीका समस्या;रुसंग संबन्द्रिन्धत क्रिवषय;रुमा कानूनी परामश1
प्रदान गद1 छ। क्रिवश्वक्रिवद्यालयभिभत्रका अान्तरिरक क्रिवषय;रुमा परामष1 प्रदान नगनg।
ठ. मक्रि;ला स्रोत केन्˜
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N320
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-५६६७
मक्रि;ला केन्द्रिन्˜त वातावरणमा संचालन क्रिवभिभन्न स्रोत-सेवा;रु, संस्था;रु, तथा काय1 म;रु संबन्द्रिन्ध जानकारी;रु प्रदान गनg

11. भेटरन;रु / सेनामा सेवा गरिरसकेका
क्याम्पस परिरसरमा
क. भेटरन तथा सैन्य मामला (OIEC) V)eteran and Military Affairs)
ठे गाना: Center for Academic Success and Engagement (OIEC) CASE), W322
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-७३२२
क्याम्पस बाक्रि;र
›. बोल्डर भेट केन्˜ (OIEC) यू.एस. भेटरन मामला क्रिबभाग) (OIEC) Boulder V)et Center (OIEC) U.S. Department of V)eteran Affairs)
ठे गाना: 4999 Pearl East Circle, Suite 106, Boulder, CO 80301
फोन: (OIEC) ३०३) ४४०-७३०६

___________
16

ओमबद्स काया1लय;रुका सेवा गोपक्रिनय ;ु न्, तर कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डर अन्तरगतका उपयु>-नीतित अन्तग1 त अक्रिनवाय1 समाचार प्रेषण कत1 ब्यको
"उत्तरदायी कम1 चारी;रु"को दायरामा नपनg तर ;ाल कोलोराडोमा वैधाक्रिनक क्रिवशेषातिधकार प्राप्त नभैसकेको।

2. क्रिपतिडत वकालत
क्याम्पस परिरसरमा
क. क्रिपतिडत स;ायता काया1लय (OIEC) Office of V)ictim Assistance (OIEC) OV)A))
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room N352
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-८८५५ (OIEC) २४ घण्टे फोन सेवा)
मानसिसकरुपमा वा जीवनयापनमा नै असर पानg अाघात तथा क्रिवचलनपूण1 घटना;रुबाट क्रिपतिडत क्रिबद्याथ•, कम1 चारी, संकाय, उजुरीकता1 वा अरु
ब्यक्रि>;रुलाई वकालत तथा परामश1 सेवा प्रदान गद1 छ। सम्पूण1 सम्पक1 जानकारी;रु गोप्य र;ने।
क्याम्पस बाक्रि;र
›. यौन अा मण क्रिनराकरणतितरको पाइला (OIEC) Moving to End Sexual Assault (OIEC) MESA))
फोन: (OIEC) ३०३) ४४३-७३०० (OIEC) २४ घण्टे ;टलाइन सेवा)
ग. अहिं;साको लाक्रिग सुरतिGत बास प्रगतितशील गठबन्धन (OIEC) Safe House Progressive Alliance for Non-V)iolence (OIEC) SPAN))
फोन: (OIEC) ३०३) ४४४-२४२४ (OIEC) २४ घण्टे ;टलाइन तथा आश्रय सेवा)
घ. सुरतिGत बास सुरGा आदेश स;ायता (OIEC) Safe House Protection Order Assistance)
फोन: (OIEC) ३०३) ४४९-८६२३
ङ. सेन्ट भ्रेन उपत्यका सुरतिGत अाश्रय (OIEC) Safe Shelter of St. V)rain V)alley)
फोन: (OIEC) ३०३) ७७२-४४२२ (OIEC) २४ घण्टे ;टलाइन तथा अाश्रय सेवा)

3. भिभसा तथा अध्यागमन (OIEC) V)isa and Immigration)
क. अन्तरा1क्रि-.य क्रिबद्याथ• तथा छात्र सेवा (OIEC) International Student and Scholar Services (OIEC) ISSS)
ठे गाना: Center for Community (OIEC) C4C), Room S355
फोन: (OIEC) ३०३) ४९२-८०५७

K. परिरभाषा;रु
सल्ला;कार (OIEC) Advisor): अन्तवा1ता1;रुमा उपन्द्रिस्थत ;ुन उजुरीकता1 वा प्रतितवादीद्वारा तोक्रिकएको एक ब्यक्रि>। सल्ला;कारको भुक्रिमकामा वक्रिकल;रु
पक्रिन समावेश ;ुनसक्छन।
भड्काउने कारक-तत्त्व (OIEC) Aggravating Factor): प्रतितबन्द्रिन्धत अाचरण अन्तग1 त, दुराचार भए/गरेको समयमा वा दुराचार भए/गरेको समय पूव1,
घटनाको गम्भीरतालाई भड्काउन सक्ने संलग्न प्रासंक्रिगक परिरन्द्रिस्थतित;रु। उदा;रण;रुमा: हिं;सा वा बल प्रयोग, क्रिबश्वास वा कत1 ब्यको भंग, घटनाको
योजनाबद्ध सोचाई, र अाचरण उल्लंघनका क्रिवगतमा घटना;रु र;ेको।
क्रिनयुक्रि>/अनुशासक्रिनक अतिधकारी (OIEC) Appointing/Disciplinary Authority): कुनै कम1 चारीसंग सम्बन्द्रिन्धत माक्रिमलामा परम-क्रिनण1 य गनg ईजाजत
प्राप्त वा क्रिनण1 य लागू गराउन ईजाजतप्राप्त अतिधकारीको प्रबन्ध र;ेको ब्यक्रि>लाई क्रिनयुक्रि> अतिधकारी भनेर तिचक्रिनन्छ। कुनै एक कम1 चारी वा
क्रिबद्याथ•माथी अनुशासक्रिनक कावा1;ी क्रिनर्निद- गनg वा अनुशासन लागू गराउन ईजाजतप्राप्त अतिधकारी ब्यक्रि>लाई अनुशासक्रिनक अतिधकारी भनेर
तिचक्रिनन्छ।
उजुरीकता1/वादी (OIEC) Complainant): प्रतितबन्द्रिन्धत आचरण अन्तग1 तका नीतित अनुसार ब्याख्या गरिरएका आरोक्रिपत व्यव;ारबाट क्रिपतिडत ब्यक्रि>।
क्रिदन (OIEC) Day): यी नीतित;रु तथा प्रक्रि या;रुको उद्देश्यका लाक्रिग, चौबीस घण्टाको समयलाई क्रिदन भनेर गक्रिनन्छ।
कम1 चारी (OIEC) Employee): क्रिवश्वक्रिवद्यालयको क्रिनयन्त्रणमा रक्रि; (OIEC) स्वतन्त्र ठे केदार;रु (OIEC) independent contractors) बा;ेक) काम गरे बापत
क्रिवश्वक्रिवद्यालयबाट भु>ानी प्राप्त गनg को;ीपक्रिन, जसभिभत्र, तर त्यतितमा सिसक्रिमत नरक्रि;, क्रिनयक्रिमत संकाय, अनुसन्धान संकाय, क्रिवश्वक्रिवद्यालय कम1 चारी,
स्नातक त; तथा स्नातक-प्रमाणपत्र प्राप्त कम1 चारी, वा अस्थायी कम1 चारी;रु पद1 छन।
अन्तरिरम क्रिनलम्बन (OIEC) Interim Suspension): कGा;रु तथा क्रिवश्वक्रिवद्यालयका अन्य कुनैपक्रिन काय1 म वा क्रि याकलापबाट तात्कालिलक वा
अस्थायी क्रिनलम्बन।
न्यूनीकरण कारक-तत्त्व (OIEC) Mitigating Factor): दुराचार भए/गरेको समयावस्थामा संलग्न प्रासंक्रिगक परिरन्द्रिस्थतित;रु वा प्रतितबन्ध न्यूनीकरणको
लागी योग्य ;ुने क्रिवचारभिणय कारक-तत्त्व;रु। यी कारक-तत्त्व;रु संबन्द्रिन्धत दुराचारलाई दोषमु> गनg वा Gमादान क्रिदने कारणको रुपमा भने मान्य
न;ुने।
स;भागी;रु (OIEC) Participants): OIEC को समाधान प्रक्रि यामा स;भागी ;ुने, वादी, प्रतितवादी तथा कुनै साGी वा अन्य तेस्रो पG;रु।
पG (OIEC) Party): वादी वा प्रतितवादी तथा समक्रि-गतरुपमा "पG;रु" भनेर जनाउं दछ।
प्रतितवादी (OIEC) Respondent): भनेर आGेप प्रतितबन्द्रिन्धत दुराचारको अभिभयोगको आGेप लगाईएको ब्यक्रि>लाई जनाउं दछ।
प्रतितबन्ध (OIEC) Sanction): OIEC का स;योगी उपकुलपतित वा पदासिसनले क्रिबद्याथ•माथी लगाईने प्रतितबन्धलाई या, क्रिनयुक्रि>/अनुशासक्रिनक अतिधकारीले
कम1 चारी;रुमाथी लगाईने अनुशासक्रिनक कारवा;ीलाई जनाउं दछ।
क्रिबद्याथ• (OIEC) Student): क्रिबद्यार्थिथको परिरभाषाभिभत्र क्रिवश्वक्रिवद्यालभिभत्रका, पूण1 वा अांभिशक कGाभिभत्र, स्नातक वा स्नातक प्रमाणपत्र, वा पेशागत
क्रिवषय;रु, तथा गैर-उपातिध कGामा पठनपाठन गनg छात्र-छात्रालाई जनांउदछ। यसभिभत्र, कुनै शैतिGक शास्त्रमा भर्तित ;ुने क्रिन»य गरिरसकेका
ब्यक्रि>;रु, उन्मु›ीकरण सत्रमा उपन्द्रिस्थत र;ेका, शैतिGक सेमेस्टर;रुको माझमा र;ेका क्रिबद्याथ•;रु तथा तथाकभिथत घटना घटेको क्रिमतितमा भत•
भएका, क्रिबद्याथ•;रु सन्द्रिम्मलिलत ;ुन्छन। यसमा, क्रिवश्वक्रिवद्यालयमा भना1 नगरेका तर सक्रि य ब्यक्रि>;रु तथा टाईम-अफ काय1 ममा स;भागी
ब्यक्रि>;रुपक्रिन पद1 छन। क्रिवश्वक्रिवद्यालयका नीतित;रुको तथाकभिथत उल्लंघन प»ात परिरत्याग गरेका ब्यक्रि>;रु वा जो अौपचारिरक रुपमा कु नै शैतिGक
सत्रमा भत• नभएका तर शैतिGक-सल्ला; (OIEC) Academic Advising)को क्रिनधा1रणमा क्रिवश्वक्रिवद्यालयसंगको संबन्ध जारी र;ेका, ब्यक्रि>;रुलाई
"क्रिबद्याथ•" भनेर जनाउं दछ।
क्रिवश्वक्रिवद्यालय (OIEC) University): कोलोराडो क्रिवश्वक्रिवद्यालय बोल्डर (OIEC) The University of Colorado Boulder)
क्रिवश्वक्रिवद्यालय अतिधकारी (OIEC) University Official): ईजाजत प्राप्त आफ्नो काम-कत1 ब्य क्रिनष्पादन गन1 काय1 रत क्रिवश्वक्रिवद्यालयका कम1 चारी

क्रिवश्वक्रिवद्यालयको सम्पतित (OIEC) University Property): क्रिवश्वक्रिवद्यालको स्वाक्रिमत्व वा क्रिनयन्त्रणमा र;ेको सम्पतित/जायजेथा
साGी (OIEC) Witness): OIEC को अनुसन्धानसंग सम्बन्द्रिन्धत क्रिवषयमा जानकारी भएका कुनै पक्रिन ब्यक्रि>

परिरभिश- १ : चुनीएका कोलोराडो अपरातिधक परिरभाषा;रु
यौन अा मण, घरेलू हिं;सा (OIEC) जसभिभत्र प्रेम(OIEC) dating)-हिं;सा पक्रिन पद1 छ) तथा पीछा गनg काम-कावा1;ी का व्याख्या;रु, क्रिवश्वक्रिवद्यालयका प्रारुपमा
व्याख्या गरिरएका नीतित;रु, कोलोराडो राज्यको भन्दा पृथकरुपमा भिभन्न छन्। कोलोराडो अपराध एे न अन्तग1 तका के;ी अंश;रु सो
भिभन्नता;रुलाई दशा1उने प्रासंक्रिगक उदा;रण;रु क्रिनम्न छन् :

11. स;मतित को परिरभाषा - कोलोराडो संशोतिधत क्रिवधान § धारा १८-३-४०१
(OIEC) 1.5) यौन काय1 कलापका लाक्रिग “स;मतित" को अथ1 , गरिरने काय1 कलाप;रु स्वेच्छासाथ तथा काय1 कलापका प्रकृती अवगत भई/रक्रि;,
काय1 कलापमा वा मनोवृलित्तमा स;कारिरताका साथ ;ुने स;भाक्रिगता ;ो। वत1 मान वा क्रिवगतमा सम्बन्ध र;ेको अवस्था स;मतित र;ेको तय गनg
आधारको लाक्रिग पया1प्त/योग्य र;नेछैन।

12. यौन आ मण/;ातपात को परिरभाषा - कोलोराडो संशोतिधत क्रिवधान § धारा १८-३-४०३
(OIEC) 1) कुनै कता1 जस्ले जानीबुझीकन क्रिपतिडतमाथी अनुतिचत यौनकृडा गनg वा बलात् यौन-प्रवेश गद1 छ भने सो कता1ले यौन अा मण गरेको र;नेछ,
यक्रिद:
(OIEC) क) क्रिपतिडतको ईच्छा बगैर यक्रिद कता1ले योजनाबद्ध तरिरकाले क्रिपतिडतलाई वशमा पान1 पया1प्त बल वा शक्रि> प्रयोग गरिर क्रिपतिडतलाई अतिधनमा
पारेको अवस्थामा; वा
(OIEC) ›) क्रिपतिडतको ;ाउभाउ मूल्याङ्कन गन1 क्रिपतिडत असGम छ भन्ने कता1लाई ज्ञान र;ेको; वा
(OIEC) ग) क्रिपतिडतको पतित वा पत्नी ठाक्रिन, क्रिपतिडत राजी भएका छन/;ुन्छन भन्ने जानीबुझीकन; वा
(OIEC) घ) कृत्य गरेको समयमा, क्रिपतिडतको उमेर न्यूनतम पन्³. वष1 र;ेको र कता1को उमेर क्रिपतिडतभन्दा कन्द्रिम्तमा चार वष1 ले ब³ी र;ेको र क्रिपतिडतसंग
दम्पतितको सम्बन्ध नभएको; वा
(OIEC) ङ) कृत्य गरेको समयमा, क्रिपतिडतको उमेर न्यूनतम पन्³. वष1 को तर सत्र वष1 भन्दा कम उमेरको र;ेको र कता1को उमेर क्रिपतिडत भन्दा
न्यूनतम दस वष1 ले जेठो तर क्रिपतिडतसंग दम्पतितको सम्बन्ध नभएको; वा
(OIEC) च) क्रिपतिडत कानूनी क्रिनगरानीमा र;ेको वा अस्पताल वा अन्य संस्थाभिभत्र क्रि;रासतमा र;ेको र क्रिपतिडतमाथी कता1को क्रिनगरानी वा अनुशासक्रिनक
अतिधकार र;ेको र कता1ले आफ्नो पक्रिदय अन्द्रिख्तयार दुरुपयोग गरी क्रिपतिडतलाई आफ्नो ईच्छा बगैर राजी ;ुन बाध्य बनाएको, कानूनी
ईजाजतको अनुसन्धानको अवस्था बा;ेक; वा
(OIEC) छ) कता1ले, तिचक्रिकत्सक्रिकय सेवाको प्रायोजन जनाइ क्रिपतिडतको उपचार वा परीGण, क्रिनष्ठापूण1 तिचक्रिकत्सक्रिकय उद्देश्यको लाक्रिग वा उतिचत
तिचक्रिकत्सक्रिकय अभ्यास अनुरुप कदाक्रिप नभई, अन्य आशयले गरेको; वा
(OIEC) ज) क्रिपतिडत शारीरिरक रुपमा अस> र;ेको र सो क्रिपतिडत शारीरिरक रुपमा अस;ाय र;ेको ज्ञान कता1लाई भएको र क्रिपतिडत राजी नभएको।

13. गैरकानूनी यौन संसग1 को परिरभाषा - कोलोराडो संशोतिधत क्रिवधान § धारा १८-३-४०४
(OIEC) 1) कुनै कता1ले जानीबुसिझकन क्रिपतिडतलाई अवांभिछत यौन संसग1 को लाक्रिग क्रिबवश बनाउने काय1 गैरकानूनी यौन संसग1 अपराध ;ु नेछ, यक्रिद:
(OIEC) क) कता1लाई क्रिपतिडतको स;मतित नभएको ज्ञात भएको; वा
(OIEC) ›) क्रिपतिडतको ;ाउभाउ मूल्याङ्कन गन1 क्रिपतिडत असGम छ भन्ने कता1लाई ज्ञान र;ेको; वा
(OIEC) ग) क्रिपतिडत शारीरिरक रुपमा अस> र;ेको र सो क्रिपतिडत शारीरिरक रुपमा अस;ाय र;ेको ज्ञान कता1लाई भएको र क्रिपतिडत राजी नभएको; वा
(OIEC) घ) कता1ले, क्रिपतिडतको ;ोश-;वाश पया1प्त मात्रामा Gीण गराई, क्रिपतिडतको ;ाउभाउको मुल्याङ्कन वा क्रिनयन्त्रण गनg Gमतामा ह्रास पुया1उने
उद्देश्यले, क्रिपतिडतको स;मतित बगैर, कुनै नशालु पदाथ1 , ˜व्य, वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजी ;ुन गरेको; वा
(OIEC) ङ) क्रिपतिडत कानूनी क्रिनगरानीमा र;ेको वा अस्पताल वा अन्य संस्थाभिभत्र क्रि;रासतमा र;ेको र क्रिपतिडतमाथी कता1को क्रिनगरानी वा अनुशासक्रिनक
अतिधकार र;ेको र कता1ले आफ्नो पक्रिदय रोब दुष्प्रयोग गरी क्रिपतिडतलाई आफ्नो ईच्छा बगैर राजी ;ुन बाध्य बनाएको, कानूनी ईजाजतको
अनुसन्धानको अवस्था बा;ेक; वा
(OIEC) च) कता1ले, तिचक्रिकत्सक्रिकय सेवाको प्रायोजन जनाइ क्रिपतिडतको उपचार वा परीGण, क्रिनष्ठापूण1 तिचक्रिकत्सक्रिकय उद्देश्यको लाक्रिग वा उतिचत
तिचक्रिकत्सक्रिकय अभ्यास अनुरुप कदाक्रिप नभई, अन्य आशयले गरेको।
(OIEC) 1.5) कुनै पक्रिन ब्यक्रि>ले जानीबुसिझकन, यौन संसग1 सक्रि;त वा बगैर, कता1ले आफ्नो यौन तृक्रिप्त मेटाउन, कुनै बाल-बालिलकालाई धारा १८-३४०२ मा जताईए अनुसार अंतरंग अंग;रु दे›ाउन वा कु नै पक्रिन क्रिकसिसमका यौन संसग1 , यौन घुसपैठ, वा यौन प्रवेश गन1 कुनै पक्रिन तवरले क्रिववश
बनाउने वा उत्प्रेरिरत गनg, ले गैरकानूनी यौन संसग1 को काय1 गरेको ;ुनेछ। यो ›ण्डको (OIEC) 1.5)को प्रायोजनको लाक्रिग, “बाल-बालिलका"को अथ1
अठार वष1 भन्दा मुक्रिनका कुनै पक्रिन ब्यक्रि>लाई बुझाउं दछ।

14. घरेलू हिं;साको परिरभाषा - कोलोराडो संशोतिधत क्रिवधान § धारा १८-६-८००.३ (OIEC) १)-(OIEC) २)
घरेलू हिं;सा को अथ1 , कुनै ब्यक्रि>संग कता1को अंतरंग सम्बन्ध क्रिवगतमा भएको वा र;ंदआ
ै एको कु नै ब्यक्रि>माथी गरिरने हिं;साको काय1 वा हिं;साको

धमकी क्रिदईने कुरालाई जनाउंदछ। अंतरंग सम्बन्धको अथ1 , दम्पतित, पूव1 दम्पतित, क्रिवगतमा वा वत1 मानमा अक्रिववाक्रि;त जोडी;रु, वा क्रिववा; भईकन
वा नभईकन वा कुनै समयमा संगै जीवन ब्यतीत गरिरसकेका ब्यक्रि>;रु क्रिबचको सम्बन्धलाई बुझाउं दछ।

घरेलू हिं;सा भिभत्र, ब्यक्रि>,पशु-पंछी सक्रि;त जायजेथा माथी लतिGत कुनै अन्य अपराध, वा क्रिवगतमा अंतरंग सम्बन्ध भएका वा र;ंदआ
ै एका कु नै

ब्यक्रि>, पशु-पंछी सक्रि;त जायजेथा माथी नगरपालिलका अन्तग1 तका कानून उल्लंघन ;ु ने काय1 ;रु, क्रिववश बनाउन, क्रिनयन्त्रण गन1 , संजाय क्रिदन, डरत्रास क्रिदन/दे›ाउन, वा बदलाको भावना लतिGत गरिर कत1 ब्य गरिरएका अवस्था;रु पक्रिन समावेश छन्।
(OIEC) कोलोराडोमा "प्रेमप्रसंग (OIEC) dating)हिं;सा”लाई घरेलू हिं;साको क्रिवस्तृत परिरभाषामा सन्द्रिम्मलिलत गरिरएको कु रा ध्यानमा राख्नु;ोला)

15. पछ्याउने काय1 कलापको परिरभाषा - कोलोराडो संशोतिधत क्रिवधान § धारा १८-३-६०२ (OIEC) १)(OIEC) a)-(OIEC) c)
जब कुनै एक ब्यक्रि>ले स्वयं प्रत्यG, वा अरु ब्यक्रि>को माफ1त अप्रत्यG रुपमा, जानीबुसिझकन पीछा गनg काय1 लाई पछ्याउनुको कत1 ब्य गरेको
;ुनेछ:
(OIEC) क) अन्य ब्यक्रि>लाई संभाव्य धम्की क्रिदने र, धम्कीसंग सम्बन्ध राख्ने ;क1त, बारम्बार पछ्याउने, नसिजक जाने, सम्पक1 गनg, वा सो ब्यक्रि>, वा
सो ब्यक्रि>का परिरवारका सदस्य, वा सो ब्यक्रि>को सम्बन्ध रक्रि;अाएको ब्यक्रि>माथी क्रिनगरानी राख्ने ; वा

(OIEC) ›) अन्य ब्यक्रि>लाई संभाव्य धम्की क्रिदने र, धम्कीसंग सम्बन्ध राख्ने ;क1त, कुनैपक्रिन माध्यमबाट सो ब्यक्रि>, वा सो ब्यक्रि>को परिरवारका
सदस्य, वा सो ब्यक्रि>को सम्बन्ध रक्रि;अाएको ब्यक्रि>संग, कुराकानी भए/नभएतापक्रिन, बारम्बार सम्पक1 गनg; वा
(OIEC) ग) अन्य ब्यक्रि>, वा सो ब्यक्रि>को परिरवारका सदस्य, वा सो ब्यक्रि>को सम्बन्ध र;ेको वा रक्रि;अाएको ब्यक्रि>, लाई गम्भीर मानसिसक पीडा पुया1उने
;ेतु, बारम्बार पछ्याउने, नसिजक जाने, सम्पक1 गनg , क्रिनगरानी गनg, वा कुनै पक्रिन माध्यमका सम्पक1/संवाद गनg, र सो ब्यक्रि>, वा सो ब्यक्रि>को
परिरवारका सदस्य, वा सो ब्यक्रि>को सम्बन्ध र;ेको वा रक्रि;अाएको ब्यक्रि>लाई गम्भीर मानसिसक पीडा पुग्न गएको ›ण्डमा। यो अनुच्छे द (OIEC) ग)को
प्रायोजनको लाक्रिग, क्रिपतिडत, उनी वा उनले आफ्नो पीडा/तनावलाई प्रमाभिणत गन1 पेशागत उपचार वा परामष1 प्राप्त गरेको पु-ी गन1 अावश्यक
नर;ने।

