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ऩरयच्छेद् एक 

ऩषृ्ठबधूभ, धसद्धान्त य सान्दधबयकता 
१.१ ऩषृ्ठबधूभ 

भानव सभदुामको आधथयक ष्ट्रवकास य साभाजजक जीवनभा व्मवसाष्ट्रमक ऺेरको बधूभका फढ्दै गइयहेको 
सन्दबयभा व्मवसामीहरुरे आफ्नो सफै गधतष्ट्रवधधराई जजम्भेवायीऩूवयक सञ्चारन गनुयऩदयछ बने्न धायणाको 
ष्ट्रवकास बएको छ।सन ्१९७६ भा Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) रे फहयुाष्ट्रिम उद्योगहरुराई रजऺत गयेय व्मवसाष्ट्रमक आचयण य गधतष्ट्रवधधराई जवापदेहीऩूणय 
फनाउन ुऩने भान्मता अगाधड ल्माएको धथमो।अन्तयायष्ट्रिम श्रभ सॊगठन (ILO) रे ऩधन सन ्१९७७ भा 
सयकाय, उद्यभी य श्रधभकहरु फीचको धरऩऺीम छरपरफाट फहयुाष्ट्रिम उद्यभहरु य साभाजजक नीधत 
सम्फन्धी धसद्धान्तहरु जायी गयेको धथमो।व्मावसाष्ट्रमक ऺेरभा भानव अधधकायको फढ्दो चासोको 
कायण सॊमकु्त याि सॊघरे सन ्२००० भा व्मवसाष्ट्रमक ऺेरको जजम्भेवायी सम्फन्धी अधबमान शरुु गये 
ऩश्चात व्मवसामीहरु कष्ट्रहल्मै ऩधन भानव अधधकाय हननकतायको रुऩभा जचधरत नबई भानव 
अधधकायको सम्भान य सधुनजश्चतताको राधग दत्तजचत्त यहन ुऩछय बन्ने धायणा भहत्वऩूणय रुऩभा अजघ 
फढ्दै आएको छ।  

हारसम्भ ष्ट्रवश्वका झण्डै ऩाॉच दजयन बन्दा फढी यािहरुरे Responsible Business  तथा Good 

Business को अवधायणाराई आत्भसात गदै व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम कामयमोजना 
(National Action Plan) तजुयभा गयी कामायन्वमनभा ल्माएका छन।्सन ् २०१३ सेप्टेम्फय ४ भा 
फेरामतरे ष्ट्रवश्वभा नै ऩष्ट्रहरो ऩटक व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम कामयमोजना तजुयभा 
गयी कामायन्वमनभा ल्माएको हो।त्मस ऩधछ क्रभश सॊमकु्त याज्म अभेरयका, फ्रान्स, जाऩान, थाइल्माण्ड, 

केन्मा रगामत ष्ट्रवश्वका अन्म भरुकुहरुभा ऩधन व्मवसाम य भानवअधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम 
कामयमोजना धनभायण गने क्रभ अगाडी फढ्दै गएको ऩाईन्छ।नेऩार सयकायरे ऩधन भानव अधधकाय 
सम्फन्धी ऩाॉचौ याष्ट्रिम कामयमोजना, २०७७ भा व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम 
कामयमोजना तजुयभा गयी कामायन्वमन गने व्मवस्था फभोजजभ मो याष्ट्रिम कामयमोजना तमाय गयी 
कामायन्वमनभा ल्माएको हो।  

भानवीम आवश्मकताको ऩष्ट्रहचान य आऩूधतय, गणुस्तयीम जशऺा, स्वास््म, आवास, सडक, सपा खानेऩानी, 
ष्ट्रवद्यतु, सञ्चाय, स्वच्छ य स्वस््म वातावयण, स्वस््म य प्रमाप्त खानेकुया जस्ता भानव अधधकायका 
आधायबतू ऺेरहरुभा नीजज ऺेरफाट बएका रगानीरे सकायात्भक मोगदान ऩरु् माउदै आए ऩधन ष्ट्रवधबन्न 
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नीजज ऺेरफाट  सञ्चारनभा आएका ष्ट्रवधबन्न उद्योग तथा व्मवसामफाट उत्ऩाददत साभग्री य सेवाफाट 
काभदाय, उऩबोक्ता तथा सेवाग्राहीका भानव अधधकाय हनन ् बैयहेको ऩरयप्रेक्ष्मभा भानव अधधकायको 
सम्भान य सधुनजश्चतता गनय गयाउन अऩरयहामय बएको छ।  

उत्ऩादनशीर उद्योग, व्माऩाय य वाजणज्मको ऺेरभा ष्ट्रक्रमाशीर व्मवसामहरुरे उल्रेखनीम रुऩभा 
योजगायी धसजयना गयेका छन।्अन्तयायष्ट्रिम रगानी, प्रष्ट्रवधध य सीऩको भाध्मभफाट स्वदेशी अथयतन्रको 
ष्ट्रवस्ताय, सीऩ य प्रष्ट्रवधधको हस्तान्तयण जस्ता ष्ट्रवषमरे व्मवसामको ष्ट्रवस्ताय य ष्ट्रवष्ट्रवधधकयणभा सभेत 
सहमोग धभल्ने तथा वैदेजशक सम्फन्ध, सहमोग य साझेदायीभा मोगदान ऩरु् माएको देजखन्छ। अन्तयायष्ट्रिम 
ऩरयवेश य अभ्मासराई भध्मनजय गदै प्रत्मेक व्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानरे उत्ऩादन य  व्माऩायको 
ष्ट्रवस्तायका साथै प्रधतष्ठानभा कामययत  काभदाय तथा उऩबोक्ताहरु सभेतको आधायबतू भानव 
अधधकायको ष्ट्रवषमराई आत्भसात गदै अजघ फढ्न ु अऩरयहामय छ।सयकायरे ऩधन जोजखभमकु्त 
ऩरयजस्थधत, सशस्त्र द्वन्द प्रबाष्ट्रवत ऺेर, अशाजन्त य द्वन्दकारीन सभमभा व्मवसामहरुराई सयुऺा य 
सॊयऺण प्रदान गदै व्मवसाष्ट्रमक गधतष्ट्रवधधराई सचुारु याख्न तथा भानव अधधकाय सधुनजश्चत गनय ष्ट्रवशेष 
ध्मान ददन जरुयी हनु्छ।व्मवसामहरुरे ऩधन मस्ता कदठन ऩरयजस्थधतहरुभा आफ्नो साभाजजक तथा 
काननुी दाष्ट्रमत्व य जजम्भेवायीको सम्फन्धभा अझ फढी सजग, जागरुक, प्रमत्नशीर य जजम्भेवाय फनु्न 
ऩदयछ। 

नेऩारको सॊष्ट्रवधानद्वाया प्रत्माबतू गरयएको भौधरक हक तथा स्वतन्रताको ऩूणय उऩबोग गनयसक्ने 
वातावयण धसजयना गने य त्मसको सधुनश्चतता गने सम्फन्धभा व्मवसाष्ट्रमक ऺेरको सष्ट्रक्रम य 
इभान्दायीऩूणय गधतष्ट्रवधधरे अत्मन्त भहत्वऩूणय बधूभका धनवायह गदयछ। सयकाय य व्मवसामी एक अकायका 
प्रधतस्ऩधॉ नबई ऩरयऩयुक हनु य मी दफैु भानव अधधकायको यऺाको राधग सहमारी हनु ् बने्न 
बावनाराई सभाजभा फजुझने य देजखने गयी स्थाष्ट्रऩत गनय आवश्मक छ।  

नेऩारको सॊष्ट्रवधानको धाया १६ देजख ४६ भा ३१ वटा भौधरक हकहरु सधुनश्चत गरयएका छन।् 
जसभा सम्भानऩूवयक फाच्न ऩाउने हक, स्वतन्रताको हक, सभानताको हक, सञ्चायको हक, न्माम 
सम्फ हक, छुवाछुत तथा ष्ट्रवबेद ष्ट्रवरुद्धको हक, शोषण ष्ट्रवरुद्धको हक, जशऺा, बाषा तथा सॊस्कृधत 
सम्फन्धी हक, सूचनाको हक, स्वच्छ वातावयणको हक, योजगायीको हक, श्रभको हक, स्वास््म 
सम्फजन्ध हक, खाद्य सम्फन्धी हक, आवासको हक, भष्ट्रहराको हक, फारफाधरकाको हक, दधरतको 
हक, साभाजजक न्मामको हक, साभाजजक सयुऺाको हक, उऩबोक्ताको हक य सॊवैधाधनक उऩचायको 
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हक रगामतका हकहरु यहेका छन।् त्मसै गयी याज्मको धनदेशक धसद्घान्त, नीधत तथा दाष्ट्रमत्वहरु 
अन्तगयत सफै प्रकायका ष्ट्रवबेद, शोषण य अन्मामको अन्त्म गयी श्रभको सम्भान गने य उद्यभशीरताको 
ष्ट्रवकास गने, सावयजधनक, धनजी य सहकायी ऺेरको सहबाधगता तथा ष्ट्रवकास भापय त प्राप्त उऩरजधधको 
न्मामोजचत ष्ट्रवतयण गयी आधथयक असभानताको अन्त्म, शोषणयष्ट्रहत सभाजको धनभायण गनय याष्ट्रिम 
अथयतन्रराई आत्भधनबयय, स्वतन्र य उन्नधतशीर फनाउॉदै स्वतन्र य सभदृ्घ अथयतन्रको ष्ट्रवकास गने 
याज्मको आधथयक उद्देश्म हनेुछ बधनएको छ। त्मस्तै अथय, उद्योग य वाजणज्म सम्फन्धी नीधतभा श्रभ, 

सीऩ, धनजी, सहकायी, ऩूॉजी, प्रष्ट्रवधधको प्रमोग, वस्त ुतथा सेवाको ष्ट्रवष्ट्रवधधकयण, अन्तयप्रदेश तथा सॊघ फीच 
सभन्वम गयाई आधथयक ष्ट्रवकासराई गधतशीरता प्रदान गने, श्रभ तथा योजगाय सम्फन्धी नीधतभा 
देशको श्रभ शजक्तराई दऺ य व्मवसाष्ट्रमक फनाउने, स्वदेशभा नै योजगाय अधबवषृ्ट्रद्ध गने, भमायददत श्रभ 
य श्रधभकको आधायबतू अधधकाय सधुनजश्चत गयी साभाजजक सयुऺा प्रदान गने, फारश्रभ, श्रभ शोषणका 
सफै रुऩको अन्त्म गने, व्मवस्थाऩनभा श्रधभकको अधधकाय य उद्यभी व्मवसामीसॉग सूसम्फन्ध कामभ 
गने, वैदेजशक योजगायीराई शोषणभकु्त, सयुजऺत य व्मवजस्थत गने ष्ट्रवषम उल्रेख गरयएको छ।न्माम य 
दण्ड सम्फन्धी नीधतभा न्माम प्रशासनराई धछटो छरयतो, सवयसरुब, धभतव्ममी, धनष्ऩऺ, प्रबावकायी य 
जनउत्तयदामी फनाउने देजख साभान्म प्रकृधतका ष्ट्रववाद सभाधानका राधग भेरधभराऩ, भध्मस्थता जस्ता 
वैकजल्ऩक उऩामहरु अवरम्फन गने सम्भको धमवस्था यहेको छ।त्मस्तै ऩमयटन सम्फन्धी नीधतभा 
ऩमयटन सॊस्कृधत य ऩमायवयण अनकूुर ऩमयटन उद्योगको ष्ट्रवकास गदै ऩमयटन उद्योगको राब ष्ट्रवतयणभा 
स्थानीम जनताराई प्राथधभकता ददने उल्रेख छ। 

उल्रेजखत नीधतको कामायन्वमनका साथै नेऩार ऩऺ बएका भानवअधधकाय सम्फन्धी अन्तयायष्ट्रिम 
दस्तावेजफाट शृ्रजजत दाष्ट्रमत्वको कामायन्वमन, ष्ट्रवश्वव्माऩी आवधधक ऩनुयावरोकनफाट प्राप्त 
धसपारयसहरुको कामायन्वमन य  ददगो ष्ट्रवकास रक्ष्म हाधसर गने  याज्मको दाष्ट्रमत्व बएको हुॉदा मसको 
प्रबावकायी कामायन्वमन सोही अनरुुऩ गरयन ुआवश्मक हनु्छ।ददगो ष्ट्रवकासका रक्ष्महरु भाधनसका 
साभाजजक, आधथयक तथा साॊस्कृधतक अधधकायहरुसॉग सम्फजन्धत छन।्ददगो ष्ट्रवकास रक्ष्म 
(Sustainable Development Goal) हरुभध्मे रक्ष्म नॊ ३ रे स्वास््म, नॊ ५ रे रैष्ट्रिक सभानता, 
नॊ ८ रे  भमायददत काभ, रक्ष्म नॊ ९ रे औधोधगक ऩवुायधायको ष्ट्रवकास, रक्ष्म नॊ १० रे ष्ट्रवबेद  

न्मूनीकयण, रक्ष्म नॊ १२ रे जवापदेष्ट्रहताऩूणय  उत्ऩादन य उऩबोग य रक्ष्म नॊ १६ रे शान्त य 
सभावेशी सभाजको ऩरयकल्ऩना गयेको सन्दबयभा उल्रेजखत रक्ष्महरु अन्म रक्ष्मको तरुनाभा व्मवसाम 
य भानवअधधकायको सन्दबयसॉग फढी सम्फजन्धत देजखन्छन।् ददगो ष्ट्रवकासका रक्ष्महरुरे नागरयक तथा 
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याजनीधतक अधधकायहरु रगामत व्मजक्तगत सयुऺा, न्मामभा ऩहुॉच तथा भौधरक स्वतन्रताराई सभेत 
सभेटेको य सोको प्रबावकायी कामायन्वमनको राधग जवापदेही य सभावेशी सॊस्थाहरु स्थाष्ट्रऩत हनुऩुने 
उल्रेख गयेको छ।ददगो ष्ट्रवकास रक्ष्मका २३२ वटा ष्ट्रवश्वव्माऩी ऩरयभाणात्भक रक्ष्महरु भध्मे १६९ 
वटा ऩरयभाणात्भक रक्ष्महरु भानव अधधकायका ष्ट्रवषमहरुसॉग अन्मोन्माजश्रत रुऩरे सम्फजन्धत 
छन।्“कसैराई ऩधन ऩछाधड छोड्न नहनेु” धसद्धान्तरे याज्मको भानव अधधकायप्रधतको जजम्भेवायी फोध 
गयाउॉदछ।ददगो ष्ट्रवकास रक्ष्महरु ष्ट्रवश्वव्माऩी य अष्ट्रवबाज्म बएकारे ती सफै रक्ष्महरु सफै देशभा सफै 
भाधनसको राधग सभानरुऩभा कामायन्वमन हनुऩुदयछ।मसको राधग प्रत्मेक यािभा याष्ट्रिमस्तयको एउटा 
जवापदेहीऩूणय कामय ढाॉचा तमाय गनुयऩने य मो कामय ढाॉचारे गैययाज्म ऩऺराई सभेत सभेटेको हनुऩुने 
बधनएको छ।मी रक्ष्म प्राधप्तको राधग व्मवसाष्ट्रमक ऺेर ऩधन भानव अधधकायप्रधत मोजनाफद्ध रुऩभा 
जजम्भेवाय हनु जरुयी हनु्छ।  

सफै व्मवसामहरुरे प्रत्मेक व्मजक्त तथा नागरयकको भौधरक हक य स्वतन्रताको सम्भान गदै 
याज्मका धनदेशक धसद्धान्तहरुसॉग सम्फजन्धत उद्देश्म तथा नीधत अनकूुर हनेु गयी श्रधभक, भजदयु, 

कभयचायी तथा आभ उऩबोक्ता सभेतको भानव अधधकायप्रधत सॊवेदनशीर य जवापदेही हनु आवश्मक 
देजखन्छ।नेऩाररे सहबाधगता जनाएका व्मवसाम य भानवअधधकायको ष्ट्रवधबन्न सम्भेरनभा सभेत मी 
ष्ट्रवषमराई क्रभश् कामायन्वमन गदै रैजाने बनी गयेको प्रधतवद्धता स्वरूऩ नेऩार सयकायको भानव 
अधधकाय सम्फन्धी ऩाॉचौं याष्ट्रिम कामयमोजना (२०७७-२०८२) को प्रकयण ३.२.५ भा उद्योग, व्मवसाम 
य प्रधतष्ठानभा व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी UN Guiding Principle राई दृष्ट्रिगत गयी छुटै्ट 
याष्ट्रिम कामयमोजना (National Action Plan) फनाई रागू गने ष्ट्रक्रमाकराऩ उल्रेख गरयएको छ। 

उजल्रजखत व्मवस्था फभोजजभ तमाय बएको याष्ट्रिम कामयमोजनाभा ऩषृ्ठबधूभ, व्मवसाम य भानव 
अधधकायको अथय, ऩरयबाषा य अवधायणा, व्मवसामरे भानव अधधकायराई ऩाने असय, व्मवसाम य 
भानवअधधकायसॉग सम्फजन्धत सॊमकु्त याि सॊघीम कामयढाॉचा (Framework) य मसको ऺेर, व्मवसाम य 
भानवअधधकाय सम्फन्धभा ष्ट्रक्रमाशीर अन्तयायष्ट्रिम धनकामहरु तथा बएका प्रमासहरु, श्रभ आप्रवासनको 
सन्दबयभा व्मवसाम य भानव अधधकाय, नेऩारको सन्दबयभा व्मवसाम य भानवअधधकायको सान्दधबयकता, 
याष्ट्रिम कामयमोजनाका धसद्धान्तहरु, कामयक्रभ तथा कामायन्वमन मोजनाको सम्फन्धभा सॊजऺप्तभा चचाय 
गरयएको छ।त्मसैगयी, कामयमोजनाभा भानवअधधकायका ष्ट्रवषमगत ऺेरका साथै श्रधभकको अधधकाय,  

उऩबोक्ताको अधधकाय, भष्ट्रहरा तथा फार अधधकाय, वातावयणीम तथा आददवासी जनजाधतको अधधकाय, 
आप्रवासी काभदायको अधधकाय य रैष्ट्रिक सभानता य बेदबाव ष्ट्रवरुद्धको अधधकाय जस्ता ष्ट्रवषमहरुराई 
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प्राथधभकताभा याजखएको छ।मसका साथै याष्ट्रिम कामयमोजनाफाट अऩेजऺत उऩरजधधहरु, कामयमोजनाको 
कामायन्वमन य अनगुभन, व्मवसाष्ट्रमक ऺेरको बधूभका, कामयमोजनाको ऩनुयावरोकन, कामयमोजना 
कामायन्वमन सधभधत तथा कामयमोजनाको सीभा य ऺेरको साथै कामयक्रभ य कामायन्वमन मोजना 
सम्फन्धभा उल्रेख गरयएको छ। 

१.२ व्मवसाम  

एक वा एकबन्दा फढी व्मजक्त वा सॊस्थाहरुको सॊरग्नताभा आम आजयन गने वा भनुापा कभाउने 
उद्देश्मरे कुनै वस्त ुवा सेवाको उत्ऩादन, धनभायण, ष्ट्रकनफेच, सञ्चम, बन्डायण, आदान प्रदान वा आऩूधतय 
गने गयाउने ऩेशा, व्माऩाय व्मावसाष्ट्रमक कामयराई नै व्मवसाम बने्न सम्झनऩुछय।मसराई उद्योग, व्माऩाय 
य वाजणज्मको सभष्ट्रिगत स्वरुऩ बनेय ऩधन फझु्ने गरयन्छ।मस अन्तगयत व्मवसामको सञ्चारक एवभ ्
भाधरक, सञ्चारनभा दैधनक रुऩभा मोगदान ददने कभयचायी, श्रधभक वा काभदाय य व्मवसामको सेवा वा 
वस्त ु (साभान) उऩबोग गने उऩबोक्ताहरुको सभेत प्रत्मऺ वा ऩयोऺ रुऩभा सॊरग्नता यहन्छ 
।सयकायी वा धनजी स्वाधभत्व, धनमन्रण य व्मवस्थाऩनभा सञ्चाधरत बौधतक ऩूवायधाय ष्ट्रवकास तथा 
धनभायण, प्राकृधतक स्रोतको उऩमोग, उत्खनन ् तथा उत्ऩादन एवभ ् धफक्री ष्ट्रवतयण प्रष्ट्रक्रमासॉग 
सम्फजन्धत  औऩचारयक तथा अनौऩचारयक ऺेर, साना तथा भझौरा उद्योग तथा प्रधतष्ठानहरु ऩधन 
व्मवसामको ऩरयबाषा धबर नै ऩदयछन ्। 

१.३ भानव अधधकाय 

भानव अधधकाय बन्नारे “व्मजक्तको जीवन, स्वतन्रता, सभानता य भमायदासॉग सम्फजन्धत सॊष्ट्रवधान तथा 
अन्म प्रचधरत कानूनद्वाया प्रदान गरयएका अधधकाय सम्झन ुऩदयछ य सो शधदरे नेऩार ऩऺ बएको 
भानव अधधकायसम्फन्धी अन्तयायष्ट्रिम सजन्धभा धनष्ट्रहत अधधकाय तथा व्मवसाम य भानव अधधकायसॉग 
सम्फजन्धत सॊमकु्त यािसॊघीम धसद्धान्तभा उल्रेख बएका ष्ट्रवषमहरुसभेतराई जनाउॉछ”। 

 १.४ व्मवसाम य भानव अधधकायको सम्फन्ध 

साभाजजक सॊयचनाको ऩरयधधधबर यही कामय गने हयेक व्मवसामीको काभ कायवाहीको सकायात्भक वा 
नकायात्भक प्रबाव प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा सभाजभा ऩने गदयछ । मसै सन्दबयभा सभाजभा यही  

सभाजभा अवजस्थत स्रोत साधनको प्रमोग गयी त्महाॉ फसोफास गने व्मजक्तहरुको मोगदानफाट पाइदा 
धरई सञ्चाधरत हनेु व्माऩाय व्मवसामहरु साभाजजक ष्ट्रहतप्रधत उत्तयदामी हनुऩुछय बने्न अवधायणा 
अन्तगयत सॊस्थागत साभाजजक दाष्ट्रमत्व (Corporate Social Responsibility) को ष्ट्रवकास बएको हो 
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।मद्यष्ट्रऩ मस दाष्ट्रमत्वको ऩरयऩारना गनुयऩने ष्ट्रवषम फाध्मकायी नबएको हुॉदा प्रामजसो व्मवसामीहरु 
ऩजछछने प्रवधृत सृजना बएको तथा ऩधछल्रो सभमभा ठूरा रगानीभा केजन्ित व्मवसामहरुको ष्ट्रवकास 
बएसॉगै मसको गम्बीय असय ऩधन प्रत्मऺ रुऩभा भानव अधधकायको ष्ट्रवषमभा ऩनय थारेको ऩरयप्रेक्ष्मभा 
व्मवसामीहरुराई व्मजक्तको भानव अधधकायप्रधतको दाष्ट्रमत्व फोध गयाउॉदै सॊवेदनशीर, उत्तयदामी एवभ ्
जवापदेही फनाई उक्त अधधकायको प्रबावकायी कामायन्वमनको राधग “व्मवसाम य भानव अधधकाय” 

अवधायणाको ष्ट्रवकास बएको हो ।  

१.५ व्मवसामरे भानव अधधकायभा ऩाने असय 

व्मवसाम य सोसॉग जोधडएय आउने व्मजक्तगत (जीवन, भमायदा, स्वतन्रता, सभानता, सयुऺा), साभाजजक, 

साॊस्कृधतक, आधथयक, प्राकृधतक श्रोत, वातावयणीम रगामतका आमाभहरुको वेवास्तारे भानवअधधकायभा 
प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ असय ऩादयछ। मसभा ष्ट्रवशेषत व्मवसामीहरुरे काभदायहरुको राधग 
कामयस्थरभा सयुजऺत वातावयण सृजना नगयेको कायण काभदायको ज्मान जोजखभभा ऩने, काभदायको 
साभाजजक सयुऺाको ष्ट्रवषमराई फेवास्ता गने, गैयकाननुी रुऩभा फारफाधरकाराई जोजखभमकु्त कामयभा 
रगाउने, व्मवसाम सञ्चारनफाट ऩयेको वातावयणीम प्रबावफाट व्मजक्तको स्वास््म य जीवनभा ऩने 
असयफाये चासो नगने, आददवासी जनजाधतको ऩयम्ऩयागत स्रोतको प्रमोगको अधधकायभा हस्तऺेऩ गने, 
उऩबोक्ताको अधधकायराई फेवास्ता तथा हानीकायक वस्त ु उत्ऩादन, सेवाको न्मून गणुस्तय जस्ता 
काभकायवाहीहरु ऩदयछन।्भाधनसराई फाॉच्नका राधग आवश्मक ऩने ऩमायप्त जीवनस्तयको अधधकाय, 

न्मामोजचत य अनकूुर कामय अवस्था,खाना, ऩानी य स्वच्छता सम्फन्धी अधधकाय, जशऺाको अधधकाय, 

सूचनाभा ऩहुॉचको अधधकाय, बेदबाव ष्ट्रवरुद्धको अधधकाय, ष्ट्रवकासको अधधकाय, श्रधभकको अधधकाय  य 
आददवासी जनजाधतको अधधकाय जस्ता भानवअधधकायका ष्ट्रवषमभा मस्ता कामयको गम्बीय नकायात्भक 
असय ऩने गदयछन।् 

१.६ व्मवसाम य भानवअधधकायसॉग सम्फजन्धत सॊमकु्त यािसॊघीम कामयढाॉचा 
(Framework)   य मसको ऺेर 

व्मवसाम य भानव अधधकायसॉग सम्फजन्धत सॊमकु्त याि सॊघीम फे्रभवकय , २००८ रे अभमायददत 
व्मवसाष्ट्रमक ष्ट्रक्रमाकराऩफाट भानवअधधकायभा ऩने नकायात्भक असयराई सम्फोधन गनय तथा मसफाट 
प्रबाष्ट्रवत व्मजक्तको भानवअधधकायराई सम्भान, सॊयऺण गदै उऩचाय सष्ट्रहतको ष्ट्रवकल्ऩ प्रदान गनय 
ष्ट्रवशेष गयी व्मवसामराई घयेर ुश्रभ कानून य वातावयणीम कानून ऩारनकतायको ऩरयधधधबर ल्माउन 
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जोड ददएको छ।मस फे्रभवकय रे काननुी फाध्मता (legal Obligation) बन्दा ऩधन भानवअधधकायसॉग 
सम्फजन्धत कानूनी कतयव्म (Legal Duty) को सृजना गदयछ।   

सन ् २००८ भा स्व.जोन रुग्गीरे ष्ट्रवकास गयेको व्मवसाम य भानव अधधकायसॉग सम्फजन्धत 
फे्रभवकय राई नै ऩरयभाजयन गयी सन ्२०११ भा व्मवसाम य भानव अधधकायसॉग सम्फजन्धत सॊमकु्त 
यािसॊघीम धसद्धान्तको रुऩभा सवयसम्भधतरे स्वीकाय गरयएको हो।मस धसद्धान्तका भखु्म तीनवटा 
खम्फाहरु छन ्(Three Pillars of UN Guiding Principles on BHR)।मसभा धनम्न ष्ट्रवषमहरु सभाष्ट्रवि 
बएका छन््   

क) भानव अधधकायको सॊयऺण गने याज्मको कतयव्म (State Duty to Protect) 

ख) भानव अधधकायको सम्भान गने व्मवसाष्ट्रमक ऺेरको जजम्भेवायी (Corporate  Responsibility 

to Respect)  

ग) उऩचायभा ऩहुॉच (न्माष्ट्रमक तथा गैयन्माष्ट्रमक) (Access to Remedy)  

 सफै व्मवसामरे भानवअधधकायभा ऩाने सम्बाष्ट्रवत य वास्तष्ट्रवक प्रधतकूर असयराई सष्ट्रक्रमताका 
साथ व्मवस्थाऩन गनय मोजनाफद्घ रुऩभा तत्ऩय यहन ु ऩने अवधायणाराई भानव अधधकायप्रधतको 
सजगता वा प्रमत्नशीरताको धसद्धान्त (Human Rights Due Delligence) बधनन्छ।मसराई ऩूधतय गनयका 
राधग व्मवसामहरुरे भानवअधधकायभा ऩनय सक्ने सम्बाष्ट्रवत य वास्तष्ट्रवक प्रधतकूर असयहरुको ऩष्ट्रहचान 
गने, प्रासॊधगक य कम्ऩनी प्रष्ट्रक्रमाहरु बन्दा फाष्ट्रहय हनेु प्रबाव भूल्माॊकनफाट  प्राप्त त्महरुराई 
एकीकृत गयी आवश्मक  कामय य उऩामहरुको प्रबावकारयता ऩत्ता रगाउने य प्रबावराई कसयी 
सम्फोधन गरयनेछ बने्न सम्फन्धभा सूचना प्रदान गने तथा ऩमायप्त नीधत य प्रष्ट्रक्रमाफाये सयोकायवाराराई 
जानकायी ददने जस्ता कदभहरु चाल्नऩुदयछ । 

१.७ नेऩारको सन्दबयभा व्मवसाम य भानव अधधकायको सान्दधबयकता 
आजको ष्ट्रवश्वभा भानव अधधकायको सम्फन्ध य सान्दधबयकता भानव जीवनका हयेक ऩऺहरूसॉग 
अन्मोन्माजश्रत फन्दै गएको छ।ष्ट्रवश्व सम्फन्ध, ऩमायवयण, ष्ट्रवकास, शाजन्त य भमायददत भानव जीवनको 
राधग मो अत्मन्त भहत्वऩूणय साष्ट्रवत हदैु गएको छ । भानव जीवनराई सहज, साथयक, सभनु्नत, सभ्म य 
सभमसाऩेऺ रुऩभा अजघ फढाउने कामयका राधग ष्ट्रवशेषत: याज्म य व्मवसाम ऺेरको बधूभका तथा 
जजम्भेवायी गहन हनेु हदुाॉ याज्मका धनकाम य व्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानरे भानव अधधकायको उजचत ऩारना 
तथा व्मवहायभा उतानय आवश्मक हनु्छ। श्रभ आप्रवासन अन्तयदेशीम ष्ट्रवषम बएको हदुाॉ वैदेजशक 
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योजगायीभा आवद्ध नेऩारी काभदायहरूको भानव अधधकाय सॊयऺणभा प्रबावकायी कामय गनुय आवश्मक 
बएको छ। 

नेऩारको सॊष्ट्रवधानरे प्रत्मेक व्मजक्तराई योजगायी तथा योजगायीको छनौट, स्वच्छ वातावयण, सूचना 
तथा स्वतन्रताको ऩूणय उऩबोग गनय ऩाउने भौधरक हकको प्रत्माबधूत गयेको छ। श्रधभकको हकभा 
उजचत श्रभ अभ्मास, उजचत ऩारयश्रधभक तथा सषु्ट्रवधा, मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा, ट्रड 
मधुनमनभा आवद्ध हनेु तथा साभषु्ट्रहक सौदाफाजी गनय ऩाउने हकको व्मवस्था गयेको छ।उऩबोक्ताको 
हकभा गणुस्तयीम वस्त ु तथा सेवा प्राप्त गने य गणुस्तयहीन वस्त ु तथा सेवाफाट ऺधत हनु ऩगेुको 
व्मजक्तराई कानून फभोजजभ ऺधतऩूधतय ऩाउने हक हनेु व्मवस्था छ।त्मसैगयी नेऩराको सॊष्ट्रवधानभा सफै 
प्रकायका ष्ट्रवबेद, शोषण य अन्मामको अन्त्म गयी श्रभको सम्भान गने, उद्यभशीरताको ष्ट्रवकास गने 
उल्रेख छ। साथै, सावयजधनक,  धनजी य सहकायी ऺेरको सहबाधगता तथा ष्ट्रवकासभापय त प्राप्त 
उऩरजधधको न्मामोजचत ष्ट्रवतयण गयी आधथयक असभानताको अन्त्म, शोषणयष्ट्रहत सभाजको धनभायण गनय 
याष्ट्रिम अथयतन्रराई आत्भधनबयय, स्वतन्र य उन्नधतशीर फनाउॉदै स्वतन्र य सभदृ्घ अथयतन्रको ष्ट्रवकास 
गने याज्मको आधथयक उद्देश्म हनेुछ बधनएको छ ।त्मस्तै अथय, उद्योग य वाजणज्म सम्फन्धी नीधतभा 
श्रभ, सीऩ, धनजी, सहकायी, ऩूॉजी, प्रष्ट्रवधधको प्रमोग, वस्त ुतथा सेवाको ष्ट्रवष्ट्रवधधकयण, अन्तयप्रदेश तथा सॊघ 
फीच सभन्वम गयी आधथयक ष्ट्रवकासराई गधतशीरता प्रदान गने उल्रेख गरयएको छ। त्मसैगयी, 
सॊष्ट्रवधानको श्रभ तथा योजगायसम्फन्धी नीधतभा देशको श्रभ शजक्तराई दऺ य व्मवसाष्ट्रमक फनाउने, 

स्वदेशभा नै योजगाय अधबवृष्ट्रद्ध गने, भमायददत श्रभ य श्रधभकको आधायबतू अधधकाय सधुनजश्चत गयी 
साभाजजक सयुऺा प्रदान गने, फारश्रभ, श्रभ शोषणका सफै रुऩको अन्त्म गने, उद्यभी व्मवसामीसॉग 
ससुम्फन्ध कामभ गने, वैदेजशक योजगायीराई शोषणभकु्त, सयुजऺत य व्मवजस्थत गने उल्रेख गरयएको 
छ। सॊष्ट्रवधानरे भागयधनदेश गयेका धत ष्ट्रवषमहरूराई व्मवहायभा उताणय कानूनी सॊयचना जस्तै नीधत, 
ऐन, धनमभावरी, धनदेजशका य सॊस्थागत सॊयचना कामायन्वमनभा यहेको अवस्था छ।नेऩारको सॊष्ट्रवधान 
तथा कानूनरे व्मवसाम तथा भानव अधधकायका भरुबतू भभयराई अवरम्फन गयेको ऩाइन्छ।साथै, 
नेऩार सयकायरे भानव अधधकायको सम्फन्धभा अन्तयायष्ट्रिम तहभा गयेका प्रधतफद्धता, अनभुोदन गयेका 
अधबसन्धी कामायन्वमन य ददगो ष्ट्रवकास रक्ष्म २०३० का रक्ष्म प्राधप्तका राधग ऩधन नेऩार सयकायरे 
व्मवसाम य भानव अधधकायको ऺेरभा याष्ट्रिम कामयमोजना तजुयभा गयी कामायन्वमन गनय जरूयी बएको 
छ।  
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नेऩार सयकायको भानव अधधकाय सम्फन्धी ऩाॉचौ याष्ट्रिम कामय मोजना,२०७७-२०८२ को प्रकयण 
३.२.५ भा श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺाराई प्राथधभकताभा याखी उद्योग, व्मवसाम य 
प्रधतष्ठानभा  व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights राई दृष्ट्रिगत गयी छुटै्ट याष्ट्रिम कामयमोजना (National Action Plan-NAP) फनाई रागू गने ष्ट्रवषम 
उल्रेख गयेको छ।तसथय, नेऩारको सॊष्ट्रवधान, कानून, नेऩार सयकायरे अन्तयायष्ट्रिम तहभा गयेका 
प्रधतफद्धताको सम्भान तथा भानव अधधकायको सधुनजश्चत गनय नेऩारभा व्मवसाम य भानव अधधकायको 
ऺेरभा हारसम्भ ठोस कामयमोजना नबएको हदुाॉ याष्ट्रिम कामयमोजना अनरुूऩ कामय गनय अऩरयहामय छ।   

१.८ याष्ट्रिम कामय मोजनाका धसद्धान्तहरु 

 व्मवसाम य भानव अधधकायको सम्फन्धभा फनेको याष्ट्रिम कामयमोजनाको प्रबावकायी कामायन्वमनको 
राधग सयकाय, व्मवसाम य अन्म सयोकायवाराहरु  जजम्भेवाय बई राधग ऩनुयऩदयछ।सयकायको तपय फाट 
उक्त याष्ट्रिम कामय मोजनाको कामायन्वमन गनय गयाउन तथा सफै ऩऺराई मसफाये जानकायी गयाउन 
तरका ऩाॉच प्राथधभकताका ष्ट्रवषमहरुभा ष्ट्रवशेष जोड ददन ुऩने देजखन्छ।   

१.  नेऩार सयकायका भन्रारम, ष्ट्रवबाग, सॊस्थान तथा स्थानीम तहहरु सभेतराई व्मवसाम य भानव 
अधधकाय सम्फन्धी ष्ट्रवद्यभान कानून, नीधत, धनमभको अन्तयसम्फन्ध फाये जानकायी बएको 
सधुनजश्चत गनुयऩदयछ।  

२.  व्मवसामरे ऩधन नीधत, धनमभ, कानूनहरुफाये जानकायी याखेका हनु्छन ्साथै व्मवसाम य भानव 
अधधकायको सम्फन्ध य भहत्वको सम्फन्धभा ऩधन उनीहरु याम्रयी अवगत छन ्बन्ने सधुनजश्चत 
गनुय ऩदयछ।साना, भझौरा तथा ठूराव्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानहरु एवभ ्सहकायी सॊस्थाहरुराई ऩधन 
मस ष्ट्रवषमभा स्ऩि जानकायी गयाउन जरुयी हनु्छ।  

३.  व्मवसाष्ट्रमक ऺेर स्वॊमरे ऩधन सभाजभा व्मवसाम य भानव अधधकायफीचको सम्फन्ध य भहत्व 
फझुाउन ुऩदयछ।मसको राधग सयकायरे ऩधन प्रबावकायी रुऩभा भानव अधधकाय जशऺा तथा 
सचेतनाको अधबवृष्ट्रद्ध गनुयऩदयछ।  

४.  प्रत्मेक व्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठान धबरको भानव अधधकायको अवस्था, चाॉजोऩाॉजो, धतनको आन्तरयक 
तथा फाह्य आऩूधतय (Domestic and Global Supply Chain) व्मवस्थाका सम्फन्धभा भानव 
अधधकायको सम्भान (Respect) बए नबएको ष्ट्रवषम अन्तयायष्ट्रिम फजायभा ऩधन हेरयने बएको 
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हुॉदा सफै व्मवसामीहरुरे भानव अधधकायको ष्ट्रवषमराई भध्मनजय गनुयऩदयछ।व्मावसाष्ट्रमक 

ऺेरफाट भानव अधधकाय प्रवद्धयन गनय सयकायरे ऩधन ष्ट्रवशेष ष्ट्रकधसभको सॊमन्र फनाई कामय 
गनुय ऩदयछ।  

५.  व्मावसाष्ट्रमक ष्ट्रक्रमाकराऩको सम्फन्धभा हनु सक्ने भानव अधधकाय उल्रङ्घन वा सॊकुचनका 
घटनाहरुराई प्रबावकायी ढिरे तत्कारै सम्फोधन गनय न्माष्ट्रमक तथा गैय न्माष्ट्रमक उऩचाय 
(Judicial and Non Judicial) को राधग सफै व्मवसामहरुरे एउटा उऩचायात्भक ऩद्धधत 
(Remedial Procedures )को सधुनश्चता गनुयऩदयछ।  

मसका साथै UN Working Group on Business and Human Rights रे कुनै ऩधन देशको सयकायरे 
याष्ट्रिम कामय मोजना तमाय गदाय धनम्न चाय कुयाहरुभा ध्मान ददने सम्फन्धभा उल्रेख गयेको छ।  

१.  याष्ट्रिम कामयमोजना UN Guiding Principles on Business and Human Rights भा आधारयत हनु ु
ऩदयछ ।  

२.  मसरे भानव अधधकायको कुनै खास चनुौधतराई याष्ट्रिम सन्दबयफाट सम्फोधन गने हनु ुऩदयछ ।  

३.  मसराई एउटा सभावेशी य ऩायदशॉ प्रष्ट्रक्रमाफाट व्माऩक रुऩभा छरपर गयी तमाय गने य 
कामायन्वमन तहभा रैजान ुऩदयछ ।  

४.  मसराई धनमधभत रुऩभा ऩनुयावरोकन गयी अद्यावधधक गने कामय गनुयऩदयछ । 
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ऩरयच्छेद्दईु 

याष्ट्रिम कामयमोजनाका प्राथधभकता ऺरे 

२.१ व्मवसाम य भानव अधधकाय याष्ट्रिम कामय मोजनाका धनधायरयत प्राथधभक ऺरेहरु 

 व्मवसाम य भानव अधधकायसम्फन्धी याष्ट्रिम कामयमोजना तमायी गदाय व्मवसाम य भानवअधधकाय 
सम्फन्धी सॊमक्त यािसॊघीम भागयदशयन धसद्धान्त तथा नेऩारको सॊवैधाधनक तथा कानूनी व्मवस्था तथा 
ष्ट्रवधबन्न सयोकावाराहरुसॉगको छरपर य कामायशारा गोष्ठीहरुभा उठेका सवार य ष्ट्रवषमहरुराई 
ष्ट्रवधबन्न ६ वटा प्राथधभक ऺेरहरुभा सभहुगत गयी मस याष्ट्रिम कामयमोजनाभा सभावेश गयीएको छ। 

व्मवसाम य भानव अधधकायसम्फन्धी याष्ट्रिम कामयमोजना कामायनवमन गने सम्वन्धभा श्रधभकको 
अधधकाय, वातावयणीम तथा आददवासी जनजाधतको अधधकाय, उऩबोक्ताको अधधकाय, भष्ट्रहरा तथा 
फारफाधरकाको अधधकाय, रैष्ट्रिक सभानता य बेदबाव ष्ट्रवरूद्धको अधधकाय सम्फन्धी ष्ट्रवषमहरुराई 
प्राथधभकताकासाथ उल्रेख गरयएको छ। 

 २.१.१ श्रधभकको अधधकाय 

व्मवसामहरुरे श्रधभकको भानव अधधकायको ऩूणय उऩबोग, सॊयऺण, सम्भान य उऩचायको राधग 
औऩचारयक तथा अनौऩचारयक ऺेरभा व्मवस्थाऩन य धनमभन गने ष्ट्रवधध य सॊमन्रको ष्ट्रवकास गयी 
कामायन्वमनभा ल्माउन ुऩदयछ।  

२.१.१.१ श्रधभकको अधधकायको सॊयऺण य सम्भानको राधग याज्मको कतयव्म   

कुनै ऩधन व्मवसामको सञ्चारन अनभुधत ददन ु अगावै श्रधभक अधधकायको प्रत्माबधूत गने, व्मवसाम 
सॊचारनको अनभुधत ददॉदाको फखत नै सयकायी धनकामका कभयचायीराई भानव अधधकायको आधायबतू 
ताधरभ, सम्वद्धयन य त्मससॉग सम्फजन्धत ष्ट्रवषम तथा सॊमन्रको सम्फन्धभा अवगत गयाउन ु
ऩदयछ।प्रचधरत कानूनको कामायन्वमन सम्फन्धभा अनगुभन गयी सभमभै सम्फजन्धत धनकामभा प्रधतवेदन 
ऩेश गने ऩद्धधत ष्ट्रवकास गनुय ऩदयछ।उद्योग वा व्मवसाम स्थाऩना सॊचारन गने अनभुधत ददॉदा भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा सीभान्तकृत सभूहका हक अधधकाय सधुनजश्चत हनेु गयी जोजखभको ऺधतऩूधतय वा 
ऩरयऩूयणको व्मवस्था गनुय ऩदयछ।नेऩारभा प्रचधरत श्रभ ऐन रगामत नागरयक अधधकाय उऩबोक्ता 
अधधकायसॉग सम्फजन्धत ऐन धनमभरे सधुनजश्चत गयेका अधधकाय य त्मसको सॊस्थागत ऩरयचारनको 
व्मवस्था गरयन ु ऩदयछ।भष्ट्रहरा, फारफाधरका, आददवासी जनजाधत, अऩाि, अल्ऩसॊख्मकका अधधकायसॉग 
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सम्फजन्धत अन्तयायष्ट्रिम सजन्ध सम्झौता एवॊ सॊमकु्त याि सॊघीम प्रधतवेदन, प्रोटोकर, कन्बेन्सनप्रधत 
ऩूणयरुऩभा प्रधतफद्ध यही त्मसको प्रबावकायी कामायन्वमनको व्मवस्था धभराउॉदै रधगने छ। 

व्मावसाष्ट्रमक ऺेरको सभेत जजम्भेवायी य सहबाधगताभा श्रधभकहरुको भानव अधधकायको सधुनजश्चतता 
गरयने छ । भानव अधधकायको हनन ्बएभा प्राप्त हुने उऩचाय ष्ट्रवधधराई याज्म सॊमन्र य व्मवसामरे 
सभन्वमात्भक रुऩभा सॊयचनागत प्रफन्ध गनेछन।्  

मसको राधग सयोकायवाराहरुसभेतरे भानव अधधकाय सम्फन्धी नीधत धनमभको तजुयभाकासाथै 
कभयचायी, अऩािता बएका व्मजक्त, भष्ट्रहरा, फारफाधरका, आददवासी जनजाती, मौधनक तथा रैष्ट्रिक 
अल्ऩसॊख्मक सभदुाम, दधरत य जोजखभभा यहेका वगय य सभदुामराई रजऺत गयी सचेतना, ताधरभ, 

अधबभखुीकयण रगामतको भाध्मभफाट ती अधधकायको उऩबोगभा सहजीकयण गनेछन।् 

२.१.१.२ श्रधभक अधधकायको सॊयऺणभा व्मवसाष्ट्रमक ऺरेको उत्तयदाष्ट्रमत्व 

व्मावसाष्ट्रमक ऺेररे श्रधभक अधधकायको उजचत सम्भानको वातावयण फनाउन ु ऩदयछ।भानव 
अधधकायको उल्रॊघनफाट हनेु ऩरयणाभराई न्मूनीकयण वा धनस्तेज गने सॊमन्रको ष्ट्रवकास 
गरयनऩुदयछ।याज्म यव्मवसाष्ट्रमक ऺेरको साभूष्ट्रहक ऩहरभा श्रधभकको अधधकायको उऩबोग गने 
वातावयण फनाइन ुऩछय।कऩोयेट सॊस्थाहरुरे आफ्नो ऺेरभा श्रधभक अधधकायराई भाधनसको सायबतू 
भौधरक तथा भानव अधधकायको रुऩभा स्वीकाय गयी धतनीहरुको सम्भानऩूवयक सहज उऩमोग गने 
सॊस्थागत सॊयचना धनभायण गनुयऩछय।याज्म ऩधन ती अधधकायको सम्भानऩूवयक प्रमोगको सधुनजश्चतता गने 
कतयव्मफाट अरग यहन सक्दैन।  

रगानी य श्रभको भूल्मको सम्भानरे नै दवैु ऩऺको ष्ट्रहत गदयछ।साभूष्ट्रहक सद्भाव य अधधकायको 
उऩमोगभा ऩधन श्रधभक ऺेर कभजोय य असॊगदठत हनु्छ।अष्ट्रवकधसत देशहरुको ठूरो श्रभको ष्ट्रहस्सा 
ष्ट्रमनै ऺेरभा हनेु हनुारे भानव अधधकायको उल्रॊघन य सम्भानऩूवयक ती अधधकायको उऩबोगको 
अवस्था ऩधन कभजोय हनु्छ।याज्मरे मस्ता ऺेरभा ष्ट्रवशेष धनगयानी य अनगुभन सॊमन्रको ष्ट्रवकास गदै 
कुनै ऩधन शतय य फहानाभा श्रधभक अधधकायको उल्रॊघन हनु ददने छैन।असॊगदठत ऺेरभा काभ गने 
काभदायहरुको गरयफी, फेयोजगायी तथा अबावजस्ता कभजोय ऩऺहरुराई उऩमोग गदैव्मवसाष्ट्रमक 
ऺेररे शोषण य जोजखभ धसजयना गनुय हुॉदैन । 
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श्रधभकको भानव अधधकाय उल्रॊघनफाट हनेु नकायात्भकताको न्मूनीकयण गदै त्मसको न्माष्ट्रमक 
उऩचायको प्रफन्ध गनुयव्मवसाष्ट्रमक ऺेरको जजम्भेवायी हो।अत्भौजदुा ऩद्धधतको ऩनुयावरोकन, 

रगानीभैरी एवभ ्श्रभभैरी वातावयणको व्मवस्थाऩन, भानव अधधकायको अनगुभन य भूल्माङ्कन गने 
सॊयचनाको स्थाऩना, साभाजजक रेखा ऩयीऺणको व्मवस्था, उऩचाय प्रकृमाभा प्रवेश ऩाउने कामयजस्थधत य 
वैधाधनक सॊमन्रको धनभायण, दण्ड य ऩयुस्कायको व्मवस्था जस्ता ष्ट्रवषमभा सफैरे ष्ट्रवशेष ध्मान ददन ु
ऩदयछ । 

२.१.१.३ श्रधभकको अधधकायको उऩचाय ष्ट्रवधध 

व्मवसाष्ट्रमक ऺेरभा भानव अधधकायको प्रफन्ध य सम्भानको व्मवस्थाऩनफाट श्रधभक वा काभदायहरुरे 
उजचत रुऩभा आधायबतू भानव अधधकायको उऩमोग गने उऩचायको प्रफन्ध हनु ु ऩदयछ।व्मवसाम य 
भानव अधधकायको सवारभाव्मवसाष्ट्रमक ऺेरहरुरे अन्तयायष्ट्रिम श्रभ सॊगठन वा नीधत धनदेशन अनकूुर 
हनेुगयी अधधकायको सम्भानजनक प्रमोगभा जजम्भेवाय हनुऩुदयछ।भानव अधधकायको सम्भान जस्तोसकैु 
अवस्थाभा ऩधन सधुनजश्चत हनु ुऩदयछ।याष्ट्रिम भहाभायी वा सशस्त्र द्वन्द्व जे जस्ता अवस्थाभा ऩधन ती 
अधधकायको सम्भानऩूवयक प्रमोगराई कुनै ऩधन फहानाभा सीधभत गरयन ु हुॉदैन । मस्तो प्रधतकूर 
अवस्थाभाव्मवसाष्ट्रमक ऺेररे जोजखभ वा सॊकट कुनै ऩधन नाभभा ती अधधकायको उऩमोगभा सॊकुचन 
गने प्रमत्न गयेभा उजचत उऩचायको ऩद्धधतद्वाया अधधकायको प्रधतऩादन हनुसक्ने सधुनजश्चतता 
हनुऩुदयछ।व्मावसाष्ट्रमक ऺेररे सॊस्थागत काननुी दाष्ट्रमत्व य भानव अधधकाय उल्रॊघनका घटनाको 
वैधाधनक उऩचायको ऩद्धधतराई सॊस्थागत व्मवस्थाऩनद्वाया सधुनजश्चत गयी जनुसकैु ष्ट्रकधसभफाट 
अधधकायको हनन ्बएभा वा भानव अधधकाय प्रधतकूरका गधतष्ट्रवधध बएभा ऩधन सयर य सहज उऩचाय 
प्रणारीको ष्ट्रवकास गनुय ऩदयछ ।   

सॊमकु्त याि सॊघको भानव अधधकायको ष्ट्रवश्वव्माऩी घोषणा ऩर,  ष्ट्रवधबन्न अधबसजन्ध एवॊ अन्तयायष्ट्रिम श्रभ 
सॊगठनरे तम गयेको धसद्धान्तहरुको आधायभा व्मवसाष्ट्रमक ऺेरभा भानव अधधकायको हनन ् फाट 
प्रधतकूर गधतष्ट्रवधध हुॉदा त्मसको उऩचाय ष्ट्रवधधराई याष्ट्रिम कानून वाव्मवसाष्ट्रमक धनमभावरीहरुभा 
वैधाधनक व्मवस्था गरयददन ुऩदयछ।ती ष्ट्रवधधहरु अन्तयायष्ट्रिम रुऩभा भान्मता प्राप्त ऩद्धधत य याष्ट्रिम रुऩभा 
सॊष्ट्रवधान अनकुुर हनुऩुदयछ।मसका राधग स्ऩि काननुी फन्दोवस्त य कामयष्ट्रवधधको व्मवस्था गरयन ु
ऩदयछ।नाधरस, उजयु, गनुासो, ध्मानाकषयण, ऻाऩनऩर रगामतका ष्ट्रवधबन्न ऩद्धधतफाट भानव अधधकाय 
हनन ्बएका ष्ट्रवषमभा याज्मको धनकाम वा व्मवसाष्ट्रमक प्रवन्धकराई जानकायी गयाइने ऩद्धधत सधुनजश्चत 
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हनुऩुदयछ।नाधरस उजयुराई प्रधतकाय, प्रधतशोध य दशु्भनीको रुऩभा धरई ऩीधडतराई अझ ऩीडाफोझ 
थप्ने कामय हनुहुुॉदैन।खासगयी असॊगदठत ऺेरभा कामययत श्रधभकहरु मसको भायभा ऩदयछन।्मस्ता 
सभस्माको धनरुऩणका राधग धनष्ऩऺ न्माष्ट्रमक सॊयचनाको स्थाऩना गयी कामय गनुयऩदयछ। 

क.उऩचायभा ऩहुॉच य न्माष्ट्रमक प्रणारीको व्मवस्था 

श्रधभकहरुको भानव अधधकाय हनन ् बएको अवस्थाभा जस्तोसकैु प्रधतकूर ऩरयजस्थधत (ष्ट्रवचाय, 

भनोभानी, ष्ट्रहॊसात्भक द्वन्द्व) भा ऩधन जनुसकैु वगय य सभदुामरे उऩचायभा सहज ऩहुॉच ऩाउने 
सधुनजश्चतता हनुऩुदयछ।ष्ट्रवश्वास राग्दो न्माष्ट्रमक प्रणारी,  गनुासो व्मवस्थाऩन य धछटो धनरुऩण गने 
ऩद्धधतको ष्ट्रवकासरेभार उल्रॊघन बएका अधधकायको सभमभै ऩनुफयहारी हनुसक्छ य उल्रॊघनकतायराई 
दजण्डत फनाई जजम्भेवायी फहन गयाउन सष्ट्रकनेछ।उऩचाय ष्ट्रवधधभा राग ु हनेु काननुी व्मवस्थाऩन 
सधुाय, गनुासो सनु्ने अधधकायीको व्मवस्था, धनष्ऩऺ न्माष्ट्रमक सॊयचनाको ष्ट्रवकास य धनणयम कामायन्वमनको 
सधनजश्चततारे नै उऩचाय ऩद्धधतभा सकायात्भक ऩरयणाभ ल्माउन सक्दछ।सफैव्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानरे 
आ–आफ्नो वैधाधनक सॊयचना, न्माष्ट्रमक धनरुऩण ष्ट्रवधध य वैधाधनक कामयष्ट्रवधधको भाध्मभफाट न्माष्ट्रमक 
उऩचायराई ऩरयणाभभखुी हनेु गयी सञ्चारन गनुयऩदयछ ।  

व्मावसाष्ट्रमक ऺेरभा भानव अधधकायको उऩचायात्भक ऩद्धधतराई प्रबावकायी फनाउन याष्ट्रिम कानून 
अनसुायको काननुी व्मवस्था य न्माष्ट्रमक प्रणारीको व्मवस्थाऩन गनुयऩदयछ ।स्वतन्र य धनष्ऩऺ न्माष्ट्रमक 
प्रणारीफाट भारै अधधकायको ऩनु्स्थाऩना हनुसक्छ। न्मामभा सहज ऩहुॉच य सयर ष्ट्रवधधफाट भार 
धनष्ऩऺताऩूवयक ष्ट्रववाद सभाधान हनुसक्छ ।न्माष्ट्रमक प्रणारी झछझष्ट्रटरो, फोजझरो खजचयरो य अऩायदशॉ 
बएभा ती सॊस्थाहरुरे प्रबावकायी रुऩभा काभ गनय सक्दैनन।्कामयऩाधरकाको हस्तऺेऩष्ट्रवना 
ष्ट्रवधधशास्त्रीम ऩद्धधतद्वाया ष्ट्रववादको धछनोपानो गयी सऺभ न्माम प्रणारीको ष्ट्रवकासरे भारै अऩहरयत 
अधधकायको ऩनुफयहारी हनुसक्छ।सॊवैधाधनक काननुी फन्दोवस्तद्वाया धनभायण बएका न्माष्ट्रमक 
धनकामहरुराई स्वतन्र रुऩभा काभ गने वातावयण फनाउन ु सफै ऩऺको कतयव्म एवभ ् दाष्ट्रमत्व 
हनु्छ।श्रधभकको भानव अधधकायको उल्रॊघन बएको अवस्थाभा ऩीधडत ऩऺरे सभमभै न्माम ऩाएको 
अनबुधूत हनेु गयी न्माष्ट्रमक धनरुऩणको कामयष्ट्रवधध फनाउन ु ऩछय।Justice Delayed is Justice Denied 
बने्न न्मामशास्त्रको आधायबतू भान्मताराई न्माष्ट्रमक धनरुऩण गने जजम्भेवायी ऩाएको ऺेररे 
इभान्दारयऩूवक अवरम्फन गनुयऩछय।  
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ख.उऩचायको अधयन्माष्ट्रमक सॊमन्र व्मवस्था 

व्मावसाष्ट्रमक ऺेरभा हनन ्हनेु भानव अधधकायको उऩचायका राधग सदैव याज्मका न्माष्ट्रमक धनकाम 
भार ऩमायप्त हदैुनन।्ष्ट्रवषमगत ऺेर, बगूोर, जनसॊख्मा इत्माददको कायण एवॊ औऩचारयक न्माष्ट्रमक 
ऺेरभा ऩनयजाने कामयष्ट्रवधधराई ध्मानभा याखेय अधयन्माष्ट्रमक सॊयचनाको ऩधन व्मवस्था हनुऩुदयछ य ती 
धनकामहरुराई ष्ट्रवधधसम्भत ् एवभ ् ऩायदशॉ रुऩभा सञ्चारन गने ऩद्धधतको ष्ट्रवकास हनु जरुयी 
हनु्छ।मस्ता अधयन्माष्ट्रमक धनकामहरुको वैधाधनकता यािको कानून वाव्मवसाष्ट्रमक ऺेरको 
धनमभावरीहरुभा उल्रेख गरयनऩुदयछ।ऩायदशॉ य ऩहुॉचमोग्म रुऩभा ष्ट्रववाद, सभस्मा वा गनुासोको 
सम्फोधन हनेु गयी ती धनकामहरुराई अधय-न्माष्ट्रमक  अधधकाय प्रत्मामोजन गरयनऩुछय । व्मवसामजन्म 
ऺेरभा हनेु श्रधभकरगामत सफै ष्ट्रकधसभका भानव अधधकायको हनन ्उल्रॊघनभा प्रधतकूर प्रबावराई 
धनरुऩण गयी न्मामराई सहज फनाउन ुऩदयछ।सॊमकु्त याि सॊघरे ष्ट्रवकास गयेको भानव अधधकायको 
उऩचायात्भक ऩद्धधतका राधग अधय-न्माष्ट्रमक  धनकाम, आमोग तथा ष्ट्रट्रफनुरको व्मवस्था गयी प्रबावकायी 
धनरुऩण ऩद्धधत अॊगीकाय गरयनेछ।भानव अधधकाय हनन ् हनेु ऩऺको ष्ट्रवश्वास य अधय-न्माष्ट्रमक  
धनकामहरुको धनष्ऩऺताभा नै मो ऩद्धधत ष्ट्रटकेको हनु्छ।कामयऩाधरका वा सयकायी धनणयमहरुफाट धनभायण 
गरयएका मस्ता धनकाम वाव्मवसाम प्रवन्ध फोडयद्वाया गठन गरयएका मी धनकामहरुको स्वतन्रता, 
तटस्थता य धनष्ऩऺताराई धनमजुक्तकतायको अनजुचत प्रबावफाट भकु्त याख्न ेकाननुी व्मवस्थाफाट भार ती 
सॊस्थारे धनरुऩण गने ष्ट्रववादहरु वास्तष्ट्रवक न्माष्ट्रमक धनरुऩणको कसीभा सही साष्ट्रवत हनुसक्छन।् 
तसथय कुनै अॊकुश वा ऩूवायग्रह नयाखी मस्ता उऩचाय सॊमन्रहरुको व्मवस्थाऩन गरयन ुऩदयछ। 

२.१.२ उऩबोक्ताको अधधकाय 

उऩबोक्ता बन्नारे वस्त ुवा सेवाको उऩबोग गने व्मजक्तराई फजुझन्छ।उऩबोक्ता त्मो व्मजक्त वा सॊगठन 
ऩधन हो, जसरे आफ्नो प्रमोग य सन्तषु्ट्रिका राधग वस्त ुवा सेवा उऩबोग गदयछ य त्मस फाऩत धनजश्चत 
यकभ बकु्तानी गदयछ।वस्त ुवा सेवाको प्रमोगफाट हनेु सम्ऩूणय राबहानी उऩबाक्ता स्वमम्रे फहन गनुय 
ऩने हनु्छ।अत् उऩबोग्म वस्त ु वा वस्तकुो सजम्भश्रणफाट भाधनसको स्वास््म य सन्तषु्ट्रिभा हानी, 
नोक्सानी वा कभी हनुददन ुहुॉदैन।त्मसतो वस्त ुवा सेवाको उत्ऩादक वा प्रदामक धनजज य सावयजधनक 
दफैु ऺेर हनु सक्तछन।् 

सन ् १९६२ भा ऩष्ट्रहरो ऩटक अभेरयकी सदनभा उऩबोक्ताका चायवटा अधधकायहरु हनु्छन ् बनी 
तोष्ट्रकएको ददन भाचय १५ राई उऩबोक्ता अधधकाय ददवसका रुऩभा नेऩार रगामत ष्ट्रवश्वबय भनाउने 



16 
 

गरयन्छ।सन ्१९८५ भा सॊमकु्त याि सॊघको भहासबाफाट उऩबोक्ताको अधधकाय सम्वन्धी ददग्दशयन 
जायी बएऩश्चात ष्ट्रवश्वबय नै उऩबोक्ता अधधकायरे गधत धरएको हो।ष्ट्रव.सॊ. २०७२ सारभा उऩबोक्ताको 
अधधकायराई नेऩारभा भौधरक हकको रुऩभा व्मवस्था गरयएको छ ।   

२.१.२.१ उऩबोक्ता अधधकायको सॊयऺण य सम्भानको राधग याज्मको कतयव्म 

उऩबोक्ताको अधधकाय अन्तयायष्ट्रिम भानव अधधकाय (कानूनको ष्ट्रवषम बएकोरे मसको सॊयऺण य 
सम्भानको राधग कामय गनुय सफैको कतयव्म यहन्छ।उऩबोक्ताराई वस्त ु वा सेवाभा सहज ऩहुॉचको 
अधधकाय, प्रधतस्ऩधायत्भक भूल्मभा छनौट गनय ऩाउने अधधकाय, वस्त ुवा सेवाको भूल्म, ऩरयभाण, शदु्धता, 
गणुस्तय आदद फायेभा ससूुजचत हनु ऩाउने अधधकाय, सजम्भश्रणफाट फनेको वस्तभुा यहेका ऩदाथयको 
भारा, तत्व वा प्रधतशतको फायेभा जानकायी ऩाउने अधधकाय, भानव जीवन, स्वास््म य सम्ऩजत्तभा हानी 
ऩ¥ुमाउने वस्त ु वा सेवाको धफक्री ष्ट्रवतयणफाट सयुजऺत हनु ऩाउने अधधकाय, अनजुचत व्माऩारयक 
ष्ट्रक्रमाकराऩ ष्ट्रवरुद्ध उजचत काननुी उऩचाय ऩाउने अधधकाय, वस्त ुवा सेवाको प्रमोगफाट हनु गएको 
हानी नोक्सानी ष्ट्रवरुद्ध ऺधतऩूधतय ऩाउने अधधकाय, उऩबोक्ताको हकष्ट्रहत सॊयऺणको राधग सम्फन्धभा 
अधधकाय प्राप्त अधधकायी वा धनकामफाट उऩचाय ऩाउने वा सनुवुाई हनेु अधधकाय, उऩबोग्म वस्तफुाये 
औऩचारयक वा अनौऩचारयक जशऺा ऩाउने अधधकायजस्ता अधधकायहरु प्राप्त छन।् 

उऩबोक्ताका अधधकायहरु उत्ऩादक, ष्ट्रवतयक, सेवा प्रदामक तथा रगानीकतायसॉग सम्फजन्धत हनेु 
हुॉदाव्मवसाष्ट्रमक प्रणारीसॉग याज्मरे सभन्वम, सहकामय य धनगयानी गरययहेको हनु्छ।वस्त ु वा सेवारे 
उऩबोक्ताराई अऩेजऺत सन्तषु्ट्रि प्रदान गने तथा स्वास््मराई हानी नोक्सानी नगने हनु ुऩदयछ। उजचत 
भूल्मभा गणुस्तयीम वस्त ुवा सेवा उऩबोग गनय ऩाउन ुभाधनसको नैसधगयक अधधकाय हो।व्मावसाष्ट्रमक 
ऺेरको जजम्भेवायी य सहबाधगताभा भारै उऩबोक्ताको भानव अधधकाय सधुनजश्चत हनु सक्तछ वा 
हनुसक्दैन।अत्उऩबोक्ताको अधधकाय हनन ्हनु गएभा प्राप्त हनेु उऩचाय ष्ट्रवधधराई याज्म सॊमन्र य 
व्मवसामहरुरे ष्ट्रवधध एवॊ सॊयचनागत प्रफन्ध गयी कामय गनुय ऩदयछ । 

उऩबोक्ताको अधधकायको सम्भान तथा व्मवसामहरुराई भानव अधबकायभैरी फनाउन उत्ऩादक, 

ऩैठायीकताय, ढुवानीकताय, सञ्चमकताय, धफके्रता, सेवा प्रदामक, उऩबोक्ता सभूह, सॊघ, सॊगठन वा 
सयोकायवाराहरुको भहत्वऩूणय बधूभका यहन्छ।  
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२.१.२.२ उऩबोक्ता अधधकायको सॊयऺणभा व्मवसाष्ट्रमक ऺरेको उत्तयदाष्ट्रमत्व 

उऩबोक्ताको अधधकाय सॊयऺणको राधग बएका काननुी व्मवस्थाहरुको कामायन्वमन गनुयव्मवसाष्ट्रमक 
ऺेरको ऩधन जजम्भेवायी यहन्छ।व्मवसामी य सयोकायवाराहरुरे उऩबोक्ता अधधकायको सॊयऺणभा 
काननुी दाष्ट्रमत्व ऩूया गनुय अधनवामय हनु्छ।उऩबोक्ताको अधधकाय सॊयऺणभा रगानीकताय, उत्ऩादक, 

ऩैठायीकताय, ढुवानीकताय, सञ्चमकताय, धफके्रता तथा सेवा प्रदामकरगामत सफैव्मवसाष्ट्रमक ऩऺहरुरे कानूनी 
य नैधतक उत्तयदाष्ट्रमत्व वहन गनै ऩदयछ।  

उत्ऩादकरे गणुस्तयीम वस्त ुतथा सेवा उत्ऩादन गने, वस्तकुो रेफर धनधाययण गने, रषु्ट्रटऩूणय उत्ऩादन 
नगने, आपूरे उत्ऩादन गयेको वस्त ु रषु्ट्रटऩूणय उत्ऩादन बई त्मस्तो वस्त ु फजायभा यहेको कुया 
जानकायीभा आएभा त्मस्तो वस्त ु सॊकरन गयी नि गने, वस्त ु वा सेवाको उत्ऩादनको कायण 
उऩबोक्ताराई कुनै ष्ट्रकधसभको ऺधत बएभा सोको भनाधसफ ऺधतऩूधतय ददने, वस्त ुवा सेवाको गरत वा 
भ्राभक ष्ट्रवऻाऩन वा प्रचायप्रसाय नगने, दईु वा दईु बन्दा फढी ऩदाथयको सजम्भश्रणफाट फनेको वा 
उत्ऩाददत वस्तभुा यहेका त्मस्ता ऩदाथयको भारा, तत्व वा प्रधतशतको जानकायी ददने तथा कानून 
फभोजजभ तोष्ट्रकएका अन्म शतयहरु ऩूया गनुय ऩदयछ।ऩैठायीकताय तथा ष्ट्रवतयकरे ऩधन उऩबोक्ताको 
अधधकाय सॊयऺणका राधग आफ्ना दाष्ट्रमत्वहरु ऩारना गनुयऩछय ।  

ऩैठायीकतायरे ऩयर भूल्मबन्दा फढी वा पयक नऩने गयी ऩैठायी गनुयऩने, सम्फजन्धत धनकाम वा 
अधधकायीरे भाग गयेको फखत ऩैठायी गरयएको वस्त ु सम्फन्धी ष्ट्रववयण उऩरधध गयाउने, प्रचधरत 
कानून य भाऩदण्ड फभोजजभ ऩैठायी गनय नऩाउने वस्त ुऩैठायी नगने, कुनै वस्तकुो गणुस्तय वा प्रकृधत 
फभोजजभ अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक ऩैठायी बएको धभधतफाट छ भष्ट्रहनाऩधछ उऩबोग गनय नहनेु 
वा नसष्ट्रकने वा त्मस्तो अवधध सभाप्त बएऩधछ उऩबोग गनय नधभल्ने वस्त ु ऩैठायी गने तथा वस्तकुो 
रेफरभा उल्रेख गनुयऩने कुया उल्रेख नगयी वस्त ु ऩैठायी गयेकोभा त्मस्तो वस्तकुो प्रमोगफाट 
कसैराई हानी नोक्सानी हनु गएभा त्मस्तो हानी नोक्सानी फाऩत ऩैठायीकताय य ष्ट्रवतयकसभेत 
जजम्भेवाय हनेु य त्मस फाऩत ऺधतऩूधतय गनुयऩने जस्ता ष्ट्रवषमहरु सधुनजश्चत गनुय ऩदयछ।  

मसैगयी ढुवानीकतायरे ढुवानी गरयने वस्तकुो प्रकृधत अनसुाय धनधायरयत अवधधधबरै ढुवानी गनुय ऩने, 

ढुवानी गदाय वस्तकुो गणुस्तयभा ह्रास आउन नददने, ढुवानी गदाय तोष्ट्रकए फभोजजभ सयुऺात्भक व्मवस्था 
तथा ऩारना गनुयऩने सतयहरुको ऩूणयरुऩभा ऩारना गने, सम्फजन्धत धनकाम वा अधधकायीरे भाग गयेको 
फखत वस्तकुो ष्ट्रववयण उऩरधध गयाउने तथा तोष्ट्रकए फभोजजभका अन्म दाष्ट्रमत्वहरु ऩूया गनुयऩदयछ । 
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सञ्चम गने व्मवसाम गने सॊस्था वा सञ्चमकतायरे वस्त ुसञ्चम वा बण्डायण गदाय त्मस्ता वस्तकुो प्रकृधत 
अनसुाय सतकय ता अऩनाउने, वस्तकुो ष्ट्रकधसभ वा प्रकृधत अनसुाय गणुस्तयभा ह्रास नआउने गयी तोष्ट्रकए 
फभोजजभ सयुऺात्भक उऩाम अऩनाई सञ्चम गने य वस्तकुो गणुस्तय वा ऩरयभाणभा ह्रास आउने 
खारको कुनै काभ नगने, उत्ऩादकरे उल्रेख गयेका वस्तकुो रेफर वा ष्ट्रववयण पेयफदर नगने, 

सम्फजन्धत धनकाम वा अधधकायीरे भाग गयेको फखत वस्तकुो सञ्चमसॉग सम्फजन्धत ष्ट्रववयण उऩरधध 
गयाउने, तोष्ट्रकएको सयुऺात्भक उऩाम अऩनाउने तथा तोष्ट्रकए फभोजजभका अन्म दाष्ट्रमत्वहरु सभेत ऩूया 
गनुय ऩदयछ।  

मसैगयी उऩबोक्ताको अधधकाय सॊयऺणभा धफके्रताको ऩधन केही उत्तयदाष्ट्रमत्व हनु्छ । धफके्रतारे ष्ट्रवना 
बेदबाव उऩबोक्ताराई वस्त ु धफक्री गने, कृधरभ अबाव सृजना नगने, वस्तकुो ष्ट्रकधसभ वा प्रकृधत 
अनसुाय गणुस्तयभा ह्रास नआउने गयी सयुजऺत रुऩभा याख्ने य सयुजऺत रुऩभा धफक्री गने, 

सवयसाधायणरे स्ऩि रुऩभा देख्न े फझु्ने गयी वस्तकुो भूल्म सूची याख्न,े सम्फजन्धत धनकाम वा 
ऩदाधधकायीरे भाग गयेका फखत आपूसॉग यहेको वस्तकुो भौज्दात वा ष्ट्रववयण उऩरधध गयाउने, 

वस्तभुा कुनै ष्ट्रकधसभको ग्मायेण्टी वा वायेण्टीको व्मवस्था बएभा त्मसको ऩारना गने, ऩष्ट्रहरे आउने 
उऩबोक्ताराई ऩष्ट्रहरे वस्त ुधफक्री गने, उऩबोग्म वस्त ुधफक्री गरयसकेऩधछ त्मसको धफर वा यधसद ददने 
एवभ ्तोष्ट्रकएफभोजजभ अन्म दाष्ट्रमत्व ऩूया गनुय ऩदयछ।  

त्मस्तै सेवा प्रदामक व्मवसामरे ऩधन ष्ट्रवना बेदबाव उऩबोक्ताराई सेवा प्रदान गने, सवयसाधायणरे स्ऩि 
रुऩभा फझु्ने गयी सफैरे देख्ने ठाउॉभा आपूरे प्रदान गने सेवाको प्रकृधत य सो सेवा प्राप्त गये फाऩत 
उऩबोक्तारे धतनुयऩने भूल्मको सूची याख्ने, सम्फजन्धत धनकाम वा अधधकायीरे भाग गयेका फखत आपूरे 
प्रदान गने सेवासॉग सम्फजन्धत ष्ट्रववयण तथा कागजात उऩरधध गयाउने, ऩष्ट्रहरे आउने उऩबोक्ताराई 
ऩष्ट्रहरे सेवा प्रदान गने, कृधरभ अबाव सृजना नगने, उऩबोक्ताराई सेवा प्रदान गये फाऩतको यकभ धरए 
ऩधछ स्वस्पुतय रुऩभा त्मसको बमाट धफर वा यधसद ददने तथा तोष्ट्रकए फभोजजभ अन्म दाष्ट्रमत्व ऩूया 
गनुय ऩदयछ।  

मसप्रकाय उऩबोक्ताको अधधकाय सॊयऺणका राधग व्मवसाष्ट्रमक ऺेरभा कृमाशीर सफैरे आआफ्नो 
स्थानफाट व्मजक्तगत य सॊस्थागत उत्तयदाष्ट्रमत्व ऩूया गयी भानव अधधकायको सॊयऺण य सम्भानभा 
मोगदान ऩ¥ुमाउन ुऩदयछ।  
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२.१.२.३ उऩबोक्ता अधधकायको उऩचाय ष्ट्रवधध 

उऩबोक्ता अधधकायको सॊयऺण, सम्भान य उऩचायात्भक ऩद्धधतको प्रबावकारयताको राधग वस्तकुो 
उत्ऩादन, गणुस्तय, भूल्म, रेवर, भारा तथा आऩूधतयजस्ता ष्ट्रवषम अन्तयसम्फजन्धत छन ्। वस्तकुो भूल्म 
धनधाययण भाग य आऩूधतयको सम्वन्धफाट हनेुबएता ऩधन अप्यायो य ष्ट्रवशेष ऩरयजस्थधतभा भूल्म य 
आऩूधतयराई सहज याख्न व्मवसामीहरु कृमाशीर यहन ुऩदयछ।सॊष्ट्रवधानको धाया ३१ फभोजजभ भौधरक 
हक उऩय फन्देज रगाइएको वा अन्म कुनै कायणरे कुनै कानून सॊष्ट्रवधानसॉग फाजझएको खण्डभा 
त्मस्तो कानून वा त्मसको कुनै बाग वा प्रदेश सबारे फनाएको कुनै कानून सॊघीम सॊसदरे फनाएको 
कुनै कानूनसॉग फाजझएको वा नगय सबा वा गाउॉ सबारे फनाएको कुनै कानून सॊघीम सॊसद वा प्रदेश 
सबारे फनाएको कुनै कानूनसॉग फाजझएको हकभा त्मस्तो कानून वा त्मसको कुनै बाग फदय घोष्ट्रषत 
गयी ऩाउॉ बनी कुनै ऩधन नेऩारी नागरयकरे सवोच्च अदारतभा धनवेदन ददन सक्छ तथा त्मस्तो 
कानूनराई प्रायम्बदेजख नै वा धनणयम बएको धभधतदेजख अभान्म वा फदय घोष्ट्रषत गयाउन सक्छ ।त्मस्तै 
भौधरक हक प्रचरनका राधग मा वैकजल्ऩक उऩचाय नबएको अवस्थाभा वा त्मस्तो उऩचायको 
व्मवस्था बए ऩधन त्मस्तो उऩचाय अऩमायप्त वा प्रबावहीन देजखएको अन्म कुनै काननुी हकको 
प्रचरनका राधग वा सावयजधनक हक वा सयोकायको कुनै ष्ट्रववादभा सभावेश बएको कुनै सॊवैधाधनक 
वा काननुी प्रश्नको धनरुऩणका राधग आवश्मक य उऩमकु्त आदेश जायी गने, उजचत उऩचाय प्रदान 
गने, त्मस्तो हकको प्रचरन गयाउने वा ष्ट्रववाद टुॊगो रगाउने असाधायण अधधकाय सवोच्च 
अदारतराई छ।तय धाया १३३ को (१) य (२) अन्तगयतको उऩचाय केवर याज्म ष्ट्रवरुद्ध प्राप्त छ 
।साभान्मत् साभान्म नागरयकरे व्मवसाम ष्ट्रवरुद्ध रयट अधधकायको प्रमोग गनय सक्दैन।मसका राधग 
अधधकायको व्मवस्था गने सम्फजन्धत ऐन अनसुाय नै उऩचाय खोज्न ुऩने हनु्छ। 

उऩबोक्ता अधधकायकोव्मवसाष्ट्रमक ऺेरफाट सॊयऺण गने गयाउने सम्फन्धभा न्माष्ट्रमक तथा गैयन्माष्ट्रमक 
दवैु ष्ट्रकधसभका उऩचाय ष्ट्रवधधहरु देजखन्छन।्साभान्मत् मसको सरुुवात गनुासो व्मवस्थाऩन गने ष्ट्रवधध 
(धग्रबेन्स ् म्मानेजभेण्ट भेकाधनज्भ) फाट सरुु हनु ु ऩने हो।जस्तो, भापी (एऩोरोजी) को धनवेदन, 

येजस्टट्युसन, ऩनुस्थायऩना (रयह्याधफधरटेसन), ष्ट्रवत्तीम वा गैय ष्ट्रवत्तीम ऺधतऩूधतय तथा दण्डात्भक प्रावधानहरु 
हनु सक्दछन।्दण्डात्भक प्रावधान अन्तगयत आऩयाधधक य प्रशासधनक कामय सभेत ऩदयछन।्धनषेधाऻा 
वा ऺधत नदोहोर् माउन सधुनजश्चतताका राधग दण्डात्भक प्रावधान ऩधन हनु्छन।्प्राप्त उऩचाय ष्ट्रवधध 
धनष्ऩऺ, भ्रिाचायभकु्त तथा धनणयमराई कही ीँ कतैफाट प्रबाष्ट्रवत नहनेु गयी गनय सष्ट्रकने ष्ट्रकधसभको ऩधन 
हनुऩुदयछ।  
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क.उऩचायभा ऩहुॉच य न्माष्ट्रमक प्रणारीको व्मवस्था 

व्मावसाष्ट्रमक ऺेरफाट उऩबोक्ताको अधधकायको हनन ् बएको अवस्थाभा उऩबोक्ता सॊयऺण ऐनभा 
बएको व्मवस्था फभोजजभ उऩचाय प्राप्त गनय सष्ट्रकन्छ।उऩबोक्ता अधधकाय हनन ् बएका ऩीधडतहरुरे 
उऩचायभा सहज ऩहॉुुच ऩाउन सक्ने सधुनजश्चतता हनुऩुदयछ।ष्ट्रवश्वाधसरो न्माष्ट्रमक प्रणारी, गनुासो 
व्मवस्थाऩन य धछटो न्माम धनरुऩण गने ऩद्धधतको ष्ट्रवकासरे भार उल्रॊघन बएका ती अधधकायहरुको 
ऩनुफयहारी हनुसक्तछ य उल्रॊघनकतायराई सचेत वा दजण्डत फनाई जजम्भेवायी फहन गयाउन सष्ट्रकन्छ 
।उऩचाय ष्ट्रवधध वैऻाधनक, सयर य सहज हनु ुजरुयी हनु्छ।उऩबोक्ताको हक ष्ट्रहत सॊयऺणका राधग 
वस्त ु वा सेवाको आऩूधतय व्मवस्था, भूल्म, गणुस्तय, शदु्धताको अनगुभन वा सऩुयीवेऺणभा सॊरग्न 
धनकामहरु फीच सभन्वम गनय सॊघभा केन्िीम फजाय अनगुभन सधभधतको व्मवस्था गरयएको छ बने 
प्रदेश तथा स्थानीम सयकायहरुराई ऩधन आआफ्नो अधधकाय ऺेर अन्तगयत उऩबोक्ताको अधधकाय 
सॊयऺण गनय, गयाउन ष्ट्रवधबन्न अधधकायहरुको व्मवस्था ऐनभा गरयएको छ। 

उऩबोक्ता सॊयऺण ऐनरे उऩबोक्ता ष्ट्रहत ष्ट्रवरुद्ध वा उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन वा उक्त ऐन अन्तगयत 
फनेका धनमभ ष्ट्रवऩयीत कुनै काभ कायफाही गयेभा त्मस्तो कुयाको जानकायी ऩाउने, जनुसकैु व्मजक्तरे 
आऩूmसॉग बएको जानकायी वा सफदु प्रभाण सष्ट्रहत केन्िीम फजाय अनगुभन सधभधत, ष्ट्रवबाग वा 
धनयीऺण अधधकृत सभऺ धरजखत वा भौजखक वा ष्ट्रवद्यतुीम भाध्मभफाट उजयुी गनय सक्ने व्मवस्था 
गयेको छ।उजयुीकतायरे आफ्नो नाभ गोप्म याख्न चाहेभा नाभ गोप्म याजखने छ।त्मस्तै आकजस्भक 
धनयीऺण वा धनमधभत रुऩभा हनेु अनगुभनको सूचना अनगुभन धनयीऺण नहुॉदै चहुावट गयेभा त्मसतो 
सूचना चहुावट गने यािसेवकराई सभेत ष्ट्रवबागीम कायफाही हनेु व्मवस्था छ।  

ख. उऩचायको अधय-न्माष्ट्रमक  सॊमन्रको व्मवस्था 

उऩबोक्ताको अधधकाय सॊयऺण गनयका राधग उऩबोक्ता सॊयऺण ऐनरे ष्ट्रवधबन्न अधय-न्माष्ट्रमक  सॊमन्रको 
व्मवस्था गयेको छ।मसका राधग केन्िीम फजाय अनगुभन सधभधत, ष्ट्रवबाग तथा धनयीऺण 
अधधकृतहरुराई ऐन फभोजजभ हनेु ष्ट्रवधबन्न कसूयहरुभा जरयवाना गनय सक्ने अधधकाय ददएको 
छ।त्मसैगयी ष्ट्रवबागको भहाधनदेशकरे ऩधन ऐनभा तोष्ट्रकएको ष्ट्रवधबन्न कसूयहरुभा जरयवाना य एक 
वषयसम्भ कैद गनय सक्ने अधय-न्माष्ट्रमक  अधधकाय प्राप्त गयेको छ।ऐनरे तोकेका ष्ट्रवषमवस्तकुा 
सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे आवश्मकता फभोजजभ उऩबोक्ता अदारत ऩधन गठन गनय 
सक्दछ।उऩबोक्ता अदारतको गठन नबएसम्भका राधग उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन फभोजजभको भदु्दाको 
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कायफाही, सनुवुाई य ष्ट्रकनाया गने अधधकाय सम्फजन्धत जजल्रा अदारतराई ददइएको छ।मी 
सॊमन्रहरुको प्रबावकारयता य उऩबोक्ता अधधकाय सॊयऺणको राधगव्मवसाष्ट्रमक ऺेररे ऩधन सकायात्भक 
सहमोग गनुय ऩदयछ।  

२.१.३ भष्ट्रहरा तथा फार अधधकाय 

२.१.३.१ भष्ट्रहरा तथा फारअधधकायको सॊयऺण य सम्भानको राधग याज्मको कतयव्म 

कुनै ऩधन व्मवसामीरे आन्तरयक सॊयचनाहरुभा वा फाह्य रुऩभा ऩधन प्रबाष्ट्रवत गने गयी भष्ट्रहरा 
ष्ट्रवरुद्धका ष्ट्रवबेदजन्म कामय गनुय हुॉदैन।भष्ट्रहरा ष्ट्रवरुद्धका सवै प्रकायका बेदबाव उन्भूरनसम्फन्धी 
भहासजन्ध (CEDAW) १९७९ को दपा ४ रे याज्महरुराई ऩरुुष तथा भष्ट्रहरा फीच ष्ट्रवबेद नगयी 
सभानता प्राप्त गने उद्देश्मरे ष्ट्रवशेष उऩामहरु राग ुगनय अधबप्रेरयत गदयछ।दपा ११ रे सभान अवसय, 

स्वतन्र रुऩभा व्मवसाम छान्न सक्ने छनौटको अधधकाय, फढुवाको अधधकाय, सभान ज्मारा तथा 
सभान व्मवहाय सधुनजश्चत गनुयकासाथै दपा १४ रे ग्राभीण ऩरयवेशभा भष्ट्रहरा ष्ट्रवरुद्धको ष्ट्रवबेदराई 
सम्फोधन गदयछ य उनीहरुराई योजगाय तथा स्वयोजगाय सम्फन्धभा आधथयक अवसयहरुभा सभान 
ऩहुॉच सधुनजश्चत गदयछ।स्व–सहमोग सभूह तथा सहकारयता भापय त सो अधधकाय प्रमोग गनय सष्ट्रकन्छ।  

भष्ट्रहरा ष्ट्रवरुद्धका सवै प्रकायका बेदबाव उन्भूरन सम्फन्धी भहासजन्धको साभान्म सझुाव (जेनयर 
येकभेण्डेसन) २८ रे भहासजन्धको दपा २ अन्तगयत याज्मका आधायबतू दाष्ट्रमत्वहरु उल्रेख गदै 
भष्ट्रहराहरुका सम्फन्धभा कुनै कामय गयेय वा नगयेय कुनै ष्ट्रकधसभको ष्ट्रवबेद नगनय तथा याज्म स्वमम्रे 
वा धनजी ऺेरफाट गरयने भष्ट्रहरा ष्ट्रवरुद्धका ष्ट्रवबेदजन्म कामयहरुराई सष्ट्रक्रमताऩूवयक सम्फोधन गनुय ऩने 
जजम्भेवायी ददएको छ।  

न्मूनतभ श्रभ भाऩदण्ड ऩधन भष्ट्रहरा अधधकायको राधग एउटा फधरमो ष्ट्रवषम हो।मसरे भष्ट्रहराहरुराई 
कामयऺ ेरभा प्रवेश गनय सहज तलु्माउॉनकुा साथै त्मसभा अवयोध गनय सक्ने ष्ट्रवबेदहरुराई हटाउन 
सहमोग गछय।मो अधधकायरे भष्ट्रहराहरुराईव्मवसाष्ट्रमक नेततृ्व तथा उद्यभशीरताको अवसय ऩधन 
प्रदान गदयछ।  

अन्तयायष्ट्रिम  श्रभ सॊगठन (आइएरओ) भहासजन्ध नॊ. १११ ष्ट्रवबेद ष्ट्रवरुद्ध उन्भखु छ । मस अनसुाय 
कसैराई ऩधन धरॊग, जाधत, वणय वा धभयका आधायभा योजगाय वा ऩेशाभा ष्ट्रवबेद गनय ऩाइॉदैन।अवसय 
तथा व्मवहायहरुभा सभानता तथा योगजायको सेवासतयराई प्रवद्धयन तथा सधुनजश्चत गनय याज्मरे नीधत 
धनभायण गनुयऩदयछ।त्मसैगयी, भहासजन्ध नॊ. १०० रे सभान काभका राधग सभान ज्मारा धनधायरयत 
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गयेको छ।अन्तयायष्ट्रिम  श्रभ सॊगठनको ऩारयवारयक जजम्भेवायी बएका काभदाय सम्फन्धी भहासजन्ध नॊ. 
१५६, साभान्म सझुाव नॊ. १६५ तथा भहासजन्ध नॊ. १०३ य १८३ य साभान्म सझुाव नॊ. १९१ रे 
ऩधन भष्ट्रहराहरुराई ष्ट्रवबेदभकु्त गनय खोजेको छ।खासगयी भष्ट्रहराहरुको प्रजनन ् बधूभका 
तथाव्मवसाष्ट्रमक जीवनभा सहबाधग हनेु अधधकायभा ष्ट्रवशेष जोड ददएको छ।साना तथा भझौरा 
आकायका व्मवसामहरुभा योजगाय धसजयना सम्फन्धी सझुाव नॊ. १८९ रे भष्ट्रहरा उद्यभीको प्रवद्धयनका 
राधग भागय धनदेश गदयछ । मसफाट गणुस्तयीम योजगाय तथा आधथयक सहमोग प्राप्त गनय भदत 
धभल्दछ।मसरे भष्ट्रहरा उद्यभीहरुराई ष्ट्रवशेष उऩामहरु अऩनाई अनकुयणीम व्मजक्तत्व ऩयुस्काय मोजना 
जस्ता ष्ट्रवधधहरुफाट प्रोत्साष्ट्रहत गदयछ। 

व्मावसाष्ट्रमक गधतष्ट्रवध सॊचारन गने क्रभभा फारफाधरकाको ष्ट्रवषम ऩधन भष्ट्रहरा जजत्तकै भहत्वऩूणय 
भाधनन्छ।भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकाहरु ष्ट्रवधबन्न ष्ट्रकधसभरे जोधडएका हनु्छन।्तयव्मवसाष्ट्रमक ऩरयप्रेक्ष्मभा 
फारफाधरकाराई सयोकायवारा नभाधनएका हुॉदा फारअधधकाय सम्फन्धी भहासजन्धरे मस ष्ट्रवषमराई 
भहत्वकासाथ उठाएको छ।फारअधधकायराई आदय गने, उत्तयदाष्ट्रमत्व फहन गने तथा फारफाधरकाको 
भानव अधधकायराई सभथयन गनय प्रधतफद्ध यहने, फारश्रभ धनवायण गनयका राधग मोगदान गने, सफै 
ष्ट्रकधसभकाव्मवसाष्ट्रमक गधतष्ट्रवधधभा फारफाधरकाको सॊयऺण तथा सयुऺाराई सधुनजश्चत गने, उत्ऩादन 
तथा सेवाहरु फारफाधरकाका राधग सयुजऺत हनु सकुन ्बने्न सधुनजश्चतता गने, त्मस्ता उत्ऩादन तथा 
सेवाहरु भापय त फारफाधरकाको अधधकायभा सहमोग प्रदान गने, फार अधधकायराई आदय य सहमोग 
गने गयी भार फजायीकयण तथा ष्ट्रवऻाऩन गने, वातावयण सॊयऺण, जग्गा अधधग्रहण एवभ ् प्रमोगका 
सम्फन्धभा फारअधधकायराई आदय तथा सहमोग गने, सयुऺा व्मवस्थाभा फारफाधरकाको अधधकायराई 
आदय तथा सहमोग गने, सॊकटभा ऩयेका वा ष्ट्रवऩद् प्रबाष्ट्रवत फारफाधरकाको सॊयऺणका राधग सहमोग 
गने, फार अधधकायको सॊयऺण तथा कामायन्वमनका राधग साभदुाष्ट्रमक तथा सयकायी प्रमासहरुराई 
अझ फढी सदुृढ गने ष्ट्रवषमभा ध्मान ददन ुऩदयछ। 

भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकारे सम्भानजनक रुऩभा भानव अधधकाय उऩबोग गनय ऩाउन ु उनीहरुको 
नैसधगयक अधधकाय हो।व्मवसामहरुरे ऩधन स्थाष्ट्रऩत मी भान्मताहरुको कामायन्वमन गयी सावयजधनक 
जजम्भेवायी फहन गनुय ऩदयछ।भष्ट्रहरा तथा फारअधधकायको उऩबोगभा व्मवधान ल्माउने सॊस्थाको 
अधबरेख याख्न ुऩदयछ।व्मावसाष्ट्रमक ऺेरको जजम्भेवायी य सहबाधगताभा भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकाहरुको 
भानव अधधकाय सधुनजश्चत गनुयऩछय।भानव अधधकायको हनन ्बएभा प्राप्त हनेु उऩचाय ष्ट्रवधधराई याज्म 
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सॊमन्र, व्मवसाम य मस ऺेरभा कृमाशीर गैयसयकायी सॊस्थाहरु, नागरयक सभाज, भष्ट्रहरा तथा 
फारअधधकायकभॉरे सभन्वमात्भक रुऩभा ष्ट्रवधध एवॊ सॊयचनागत प्रफन्ध गनुयऩदयछ।  

२.१.३.२ भष्ट्रहरा तथा फारअधधकायको सॊयऺणभाव्मवसाष्ट्रमक ऺरेको उत्तयदाष्ट्रमत्व 

याज्मका नीधत तथा कानूनहरुराईव्मवसाष्ट्रमक ऺेररे आफ्नो सॊस्थाको हकभा ऩधन राग ु गयाउन ु
ऩदयछ।मसका राधगव्मवसाष्ट्रमक सॊस्थाहरुरे सञ्चारन गने ष्ट्रक्रमाकराऩहरुराई भष्ट्रहराभैरी फनाउन 
आफ्नोव्मवसाष्ट्रमक सॊस्थाभा भष्ट्रहराहरुको सभान सहबाधगता, उऩजस्थधत सधुनजश्चत गने, धतनका गनुासो 
तथा सभस्माहरु सनु्ने य कामयफाही गने सॊमन्र धनभायण गनुय ऩदयछ।व्मावसाष्ट्रमक सॊस्थाको सॊस्थागत 
मोजना तथा कामयमोजना धनभायण गदाय भष्ट्रहराभैरी हनेु गयी गनुय ऩदयछ।व्मावसाष्ट्रमक सॊस्थारे सॊस्थाको 
नीधत, ष्ट्रवधान तथा धनमभहरुभा रैंधगक सभानताका राधग ऩमायप्त प्रावधानहरु याख्नऩुदयछ । भष्ट्रहरा 
सहबाधगता, सॊस्थाको भाधथल्रो तहभा ऩधन भष्ट्रहराको उऩजस्थधत, धनणयम प्रष्ट्रक्रमा तथा सभान योजगायीको 
अवसयका सम्फन्धभाव्मवसाष्ट्रमक सॊस्थाहरुरे आफ्नो नीधतभा याज्मको कानूनराई प्रधतष्ट्रवजम्वत गनुय 
ऩदयछ।मसफाट रैंधगक सभानता कामभ गनय य मौधनक अल्ऩसॊख्मक तथा भष्ट्रहराराई भूरप्रवाहभा 
ल्माउन मोगदान हनेुछ।व्मावसाष्ट्रमक सॊस्थाहरुरे कामयस्थरभा भष्ट्रहरा, ऩरुुष तथा मौधनक 
अल्ऩसॊख्मकहरु फीचको सम्फन्धराई हेने दृष्ट्रिकोणभा ऩरयवतयन ल्माउन ुआवश्मक हनु्छ।  

भष्ट्रहरा, ऩरुुष तथा मौधनक अल्ऩसॊख्मक सफैको सभान सहबाधगता गयाउने, धरिकै आधायभा 
कसैप्रधतव्मवसाष्ट्रमक सॊस्थाको सम्ऩूणय गधतष्ट्रवधधभा बेदबाव हनु नददने आवश्मक प्रफन्ध गने, रैंधगक 
बेदबाव सम्फन्धी सभस्मा आएको खण्डभा गनुासो सनेु्न सॊमन्रको व्मवस्था गने, रैष्ट्रिकताकै आधायभा 
धनमजुक्त, ऩदोन्नती रगामतका सेवा सषु्ट्रवधाहरुभा ष्ट्रवबेद नहनेु वातावयण तमाय गयी कामय 
गनुयव्मवसाष्ट्रमक सॊस्थाहरुको उत्तयदाष्ट्रमत्व धबर ऩदयछ।  

मसका साथैव्मवसाष्ट्रमक सॊस्थाहरुरे आफ्नो बौधतक ऩूवायधाय तथा सषु्ट्रवधाहरुराई रैधगक दृष्ट्रिकोणफाट 
प्रमोग गनय सहज य सरुब फनाउन ु ऩदयछ।भष्ट्रहराहरुरे कामयस्थरभा असयुजऺत भहससु नगने 
वातावयण धनभायण गने, कामयकऺ, छुटै्ट शौचारम, स्तनऩान कऺ रगामतको प्रफन्ध गनायरेव्मवसाष्ट्रमक 
सॊस्थाभा भष्ट्रहराको अधधकायराई सम्भान य प्रोत्साष्ट्रहत गदयछ।भष्ट्रहराहरुको कामायरम आउने जाने 
सभमभा रचकता, उनीहरुको स्वास््म जाॉच, गबायवस्थाभा सजजरो काभभा रगाउने, भष्ट्रहराहरुको 
सॊस्थागत ष्ट्रवकासको राधग आवश्मक सॊमन्रको व्मवस्था गनुय भहत्वऩूणय भाधनन्छ।  
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भष्ट्रहराका राधग ऺभता ष्ट्रवकासको अवसय, ताधरभको व्मवस्था, जजम्भेवायी फाॉडपाॉट, धनणायमक तहभा 
भष्ट्रहराको उऩजस्थधत, रैंधगकभैरी शधद य बाषाको प्रमोग, सॊस्था प्रभखुहरुको रैंधगक सॊवेदनशीरता, 
रैंधगक ष्ट्रहॊसाभा शून्म सहनशीरताको सधुनजश्चतता, भष्ट्रहरा तथा मौधनक अल्ऩसॊख्मक काभदाय तथा 
कभयचायीको सभस्मा सनुवुाइका राधग सऩुयीवेऺकको व्मवस्था गने जस्ता असर 
प्रमासहरुरेव्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानको प्रधतष्ठा य उत्ऩादकत्वभा सभेत फषृ्ट्रद्ध गदयछ।   

भष्ट्रहरारे ऩधन अवसय ऩाएभा ऩरुुष सयह कामय गनय सक्छन।्त्मसको राधग ऻान, सीऩ य ऺभता 
अधबवृष्ट्रद्ध गने अवसयहरु प्रदान गने वातावयण हनुऩुदयछ।व्मावसाष्ट्रमक सॊस्थाहरुभा भष्ट्रहरा ऩरुुष 
फीचभा सहज कामय वातावयण, सहमोगी व्मवहाय हनेु ऩरयजस्थधत धनभायण गनय सकेभा सॊस्थाको 
प्रबावकारयता य उत्ऩादन फढाउन भदत गछय।मस्ता कामयनीधतहरु कामायन्वमन गदायव्मवसाष्ट्रमक 
सॊस्थाहरुरे सरुुभा केही रगानी दीधयकारभा त्मसफाट सकायात्भक प्रधतपर प्राप्त गनय सष्ट्रकने छ।  

२.१.३.३ भष्ट्रहरा तथा फारअधधकायको उऩचाय ष्ट्रवधध 

नेऩारको सॊष्ट्रवधान अन्तगयत याज्मष्ट्रवरुद्ध प्राप्त भौधरक अधधकायको दामयाभा आउने भष्ट्रहरा तथा 
फारफाधरकाको अधधकायको हनन ्ष्ट्रवरुद्ध सवोच्च अदारतको अधधकाय ऺेर प्रमोग गयी उऩचाय प्राप्त 
गनय सष्ट्रकन्छ । सॊष्ट्रवधानको धाया ३१ फभोजजभ भौधरक हक उऩय फन्देज रगाइएको वा अन्म कुनै 
कायणरे कुनै कानून सॊष्ट्रवधानसॉग फाजझएभा फाजझएको हकभा त्मस्तो कानून वा त्मसको कुनै बाग 
फदय घोष्ट्रषत गयी ऩाउॉ बनी कुनै ऩधन नेऩारी नागरयकरे सवोच्च अदारतभा धनवेदन ददन सक्छ य 
त्मस्तो कानूनराई प्रायम्बदेजख नै वा धनणयम बएको धभधतदेजख अभान्म वा फदय घोष्ट्रषत गयाउन सक्छ 
।भौधरक हक प्रचरनका राधग वा वैकजल्ऩक उऩचाय नबएको अवस्थाभा वा त्मस्तो उऩचायको 
व्मवस्था बए ऩधन त्मस्तो उऩचाय अऩमायप्त वा प्रबावहीन देजखएको अन्म कुनै काननुी हकको 
प्रचरनका राधग वा सावयजधनक हक वा सयोकायको कुनै ष्ट्रववादभा सभावेश बएको कुनै सॊवैधाधनक 
वा काननुी प्रश्नको धनरुऩणका राधग आवश्मक य उऩमकु्त आदेश जायी गने, उजचत उऩचाय प्रदान 
गने, त्मस्तो हकको प्रचरन गयाउने वा ष्ट्रववाद टुॊगो रगाउने असाधायण अधधकाय सवोच्च 
अदारतराई छ।तय धाया १३३ को (१) य (२) अन्तगयतको उऩचाय केवर याज्म ष्ट्रवरुद्ध प्राप्त छ 
।साभान्मत् साभान्म नागरयकरे व्मवसाम ष्ट्रवरुद्ध रयट अधधकायको प्रमोग गनय नसक्ने बएकोरे 
मसका राधग अधधकायको व्मवस्था गने सम्फजन्धत ऐन अनसुाय नै उऩचाय खोज्न ुऩदयछ। 
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व्मावसाष्ट्रमक ऺेरफाट भष्ट्रहरा तथा फारअधधकायको सॊयऺण गने गयाउने सम्फन्धभा न्माष्ट्रमक तथा 
गैयन्माष्ट्रमक दवैु ष्ट्रकधसभका उऩचाय ष्ट्रवधधहरु देजखन्छन।्साभान्मत् मसको सरुुवात गनुासो व्मवस्थाऩन 
गने ष्ट्रवधध (धग्रबेन्स ् म्मानेजभेण्ट भेकाधनज्भ) फाट सरुु हनु ु ऩदयछ।जस्तो, भापी (एऩोरोजी) को 
धनवेदन, येजस्टट्युसन, ऩनुस्थाऩना (रयह्याधफधरटेसन), ष्ट्रवत्तीम वा गैय ष्ट्रवत्तीम ऺधतऩूधतय तथा दण्डात्भक 
प्रावधानहरु हनु सक्दछन।्दण्डात्भक प्रावधान अन्तगयत आऩयाधधक य प्रशासधनक कामय सभेत ऩदयछन ्
।धनषेधाऻा वा ऺधत नदोहो¥माउने सधुनजश्चतताका राधग दण्डात्भक प्रावधान ऩधन हनु्छन।्प्राप्त मी 
उऩचाय ष्ट्रवधध धनष्ऩऺ, भ्रिाचाय भकु्त तथा धनणयमराई कही ीँ कतैफाट प्रबाष्ट्रवत गनय नसष्ट्रकने प्रकायको 
हनु ुऩदयछ।  

क.उऩचायभा ऩहुॉच य न्माष्ट्रमक प्रणारीको व्मवस्था 

अधधकाॊश भष्ट्रहराहरु गरयफी, अजशऺा, असऺभता तथा साभाजजक एवभ ् ऩारयवारयक कायणरे गदाय 
उनीहरुको न्मामभा ऩहुॉच कभजोय छ।वतयभान ऩद्धधतभा न्मामभा ऩहुॉचका राधग वष्ट्रकर तथा काननुी 
सल्राह घयघयै ऩगु्न नसकेको देजखन्छ।भष्ट्रहराभैरी प्रहयी, प्रशासन तथा अड्डा अदारतहरु अधधकाॊश 
अवस्थाभा हनुनसकेका कायणरे ऩधन न्मामभा ऩहुॉच किकय हनु गएको देजखन्छ।व्मावसाष्ट्रमक ऺेरभा 
आन्तरयकरुऩभा न्माम ऩाउने अवस्था अझ कभजोय छ।फारफाधरकाहरुका सम्फन्धभा ऩधन न्माम 
प्रणारी त्मस्तै ष्ट्रकधसभका सभस्माहरुभा जेधरएको छ। 

मसका अधतरयक्त भष्ट्रहरा अधधकायको सम्फन्धभा तजुयभा बएका भानव फेचष्ट्रवखन तथा ओसायऩसाय 
(धनमन्रण) ऐन २०६४ य ष्ट्रव.सॊ. २०६५ भा फनेको धनमभावरी, भरुकुी देवानी सॊष्ट्रहता २०७४, 

भरुकुी पौजदायी सॊष्ट्रहता २०७४, घयेर ु ष्ट्रहॊसा (कसूय य सजाम) ऐन २०६६, कामयस्थरभा हनेु 
मौनजन्म दवु्र्मवहाय (धनवायण) ऐन २०७१, याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग ऐन २०६८, याष्ट्रिम 
भष्ट्रहरा आमोग ऐन २०७४ य धनमभावरी २०७८ आदद कानूनहरु अन्तगयत उजल्रजखत 
अधधकायहरुको उल्रॊघन बएको अवस्थाभा प्रमोग गने न्माष्ट्रमक प्रणारी स्ऩि गरयएका छन।्      

त्मसैगयी नेऩारभा फार अधधकाय सॊयऺणका राधग फनेका भरुकुी देवानी सॊष्ट्रहता, २०७४ तथा भरुकुी 
पौजदायी सॊष्ट्रहता, २०७४ का सम्फजन्धत प्रावधानहरु, फारफाधरका सम्फन्धी ऐन २०७५, फारश्रभ 
(धनषेध य धनमधभत गने) ऐन २०५६, अऩाॊगता सॊयऺण तथा कल्माण ऐन २०३९, याष्ट्रिम भानव 
अधधकाय आमोग ऐन २०६८, याष्ट्रिम भष्ट्रहरा आमोग ऐन २०७४, सभाज कल्माण ऐन २०४९, 
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आभाको दधुराई प्रधतस्थाऩन गने वस्त ु(धफक्री ष्ट्रवतयण धनमन्रण) ऐन २०४९ रगामत अन्म ष्ट्रवधबन्न 
ऐन, धनमभहरुरे ऩधन न्माष्ट्रमक प्रणारीराई स्ऩि गयेका छन।्  

ख.उऩचायको अधय-न्माष्ट्रमक सॊमन्रको व्मवस्था 

भष्ट्रहरा अधधकायका सम्फन्धभा औऩचारयक अड्डा अदारतहरुको प्रमोग नै धेयै हदसम्भ गरयए ऩधन 
कधतऩम दण्डात्भक व्मवस्थाहरु अधय-न्माष्ट्रमक सॊमन्रको भातहत याजखएका छन।्फारफाधरका 
सम्फन्धी ऐनरे आधधुनक भान्मताभा आधारयत फार अदारतको गठन, मसको अधधकाय ऺेर, सनुवुाई 
प्रष्ट्रक्रमा, फन्द इजरासको व्मवस्था, फार सधुायको प्रणारी, फार सधुाय गहृ, ऩनुस्र्थाऩना जस्ता 
प्रष्ट्रवधधहरुको प्रमोग गयेको छ।भन्रारमदेजख भदु्दा हेने अधधकायीसम्भका प्रष्ट्रक्रमाहरु वैकजल्ऩक 
दृष्ट्रिकोणभा आधारयत छन।्  

भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकाको अधधकाय सॊयऺणका राधग व्मवसाष्ट्रमक ऺेरसॉग स्ऩि कामयददशा यहेको 
छ।ती ऺेरहरुका सम्फन्धभा न्माष्ट्रमक, प्रशासधनक, ष्ट्रवधाष्ट्रमकी तथा अन्म भाध्मभफाट भानव 
अधधकायका उल्रॊघनराई योक्ने उजचत ऺभता देखाउन ुऩदयछ।वतयभान अवस्थाभा सवोच्च अदारतको 
अधधकायऺेर अन्तगयतका उऩचायहरु सहज बएऩधन अन्म प्रष्ट्रक्रमाहरुराई अझ सहज फनाउन ुऩदयछ। 

२.१.४ आप्रवासी काभदायको अधधकाय 

२.१.४.१ आप्रवासी काभदायको अधधकाय सॊयऺण य सम्भानको राधग याज्मको कतयव्म 

नेऩारको सॊष्ट्रवधान २०७२ को धाया ३३ य ५१ रे वैदेजशक योजगायीको ष्ट्रवषमराई भागयधनदेशन 
गयेको छ। मस सम्फन्धभा भरुत: प्रत्मेक नागरयकराई योजगायीको छनौट गने ऩाउने हक, वैदेजशक 
योजगायीराई शोषणभकु्त, सयुजऺत य व्मवजस्थत तथा काभदायको योजगायी प्रत्माबधूत गनय मस ऺेरको 
धनमभन य व्मवस्थाऩन गने य वैदेजशक योजगायफाट आजयन बएको ऩूॉजी, सीऩ, प्रष्ट्रवधी य अनबुवराई 
स्वदेशभा उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगाउन प्रोत्साहन गने नीधत अवरम्फन गयेको छ। नेऩार सयकायरे 
वैदेजशक योजगायीको ऺेरराई व्मवजस्थत गनय वैदेजशक योजगाय नीधत, २०६८, वैदेजशक योजगाय ऐन, 
२०६४, वैदेजशक योजगाय धनमभावरी, २०६४, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रगामत 
धनदेजशका य कामयष्ट्रवधधहरू कामायन्वमनभा ल्माएको अवस्था छ। धत नीधत तथा कानूनहरूराई 
सभमानकुुर आप्रवासी काभदायको अधधकाय सधुनजश्चत हनेु गयी सॊघीमताको भभय तथा सॊघीम सॊयचना 
फभोजजभ ऩरयभाजयन गनय आवश्मक छ। साथै श्रभ आप्रवासन तथा आप्रवासी काभदायको सम्फन्धभा 
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सॊमकु्त याि सॊघ सष्ट्रहत अन्म अन्तयायष्ट्रिम अधबसन्धी अनभुोदन य अन्तयायष्ट्रिम प्रष्ट्रक्रमाभा नेऩाररे गयेका 
प्रधतवद्धताहरूराई याष्ट्रिमकयण गयी प्रबावकायी कामायन्वम गनय ऩधन आवश्मक देजखन्छ। गन्तव्म 
भरुकुजस्थत नेऩारी कूटनधतक धनमोग य नेऩारधबर यहेका वैदेजशक योजगायसॉग सम्फजन्धत याज्मका 
धनकामहरूको स्रोत साधान य ऺभताभा स्तयोन्नती गयी सेवा प्रवाहको दामया ष्ट्रवस्ताय गनय आवश्मक 
छ। त्मसैगयी आप्रवासी काभदायको अधधकायको सम्फन्धभा बएका याज्मको नीधत, मोजना य कानून 
फभोजजभ सम्फनधधत धनकामहरूरे कामयक्रभ तजुयभा य ऩरयणाभभखुी कामायन्वमन गनुय आवश्मक हनु्छ। 
मस सम्फन्धभा, याज्मको नीधत रैष्ट्रिक दृष्ट्रिकोणरे सभान हनु ुऩदयछ। आप्रवासी भष्ट्रहरा काभदाय तथा 
आप्रवासी काभदायको ऩरयवायको अधधकायको उजचत सम्भान य सॊयऺण गनुय ऩदयछ।   

वैदेजशक योजगायीको ष्ट्रवषम अन्तय-देशीम भदु्दा बएको हदुाॉ वैदेजशक योजगायीका राधग गन्तव्म 
भरुकुसॉग श्रभ कूटनीधत तथा श्रभ सम्झौता/सभझदायी ष्ट्रवस्ताय गनुय जरूयी छ। गन्तव्म भरुकुसॉग 
गरयने श्रभ सम्झौता/सभझदायीहरूभा आप्रवासी काभदायको अधधकायको ष्ट्रवषमराई उच्च प्राथधभकताभा 
याख्न ुऩदयछ। साथै, वैदेजशक योजगायीको ष्ट्रवषम फहआुमधभक य फहसुयोकायवाराहरूको सॊरग्नता हनेु 
हदुाॉ देशधबर य फाष्ट्रहय यहेका सम्फजन्धत सयोकायवारा ऩऺहरूसॉग आप्रवासी काभदायको अधधकाय 
सॊयऺण य सम्भानको धनजम्त सभन्वम, सहकामय य साझेदायी गनय आवश्मक छ। याज्मको 
सयोकायवारा धनकामरे प्रचधरत कानून, सयोकायवाराव्मवसाष्ट्रमक ऺेररे आप्रवासी काभदायको 
अधधकाय ऩारना य गन्तव्म भरुकुसॉग बएका दद्वऩऺीम श्रभ सम्झौताको प्रबावकायी कामायन्वमनको 
राधग उजचत अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गनय अऩरयहामय छ। वैदेजशक योजगायीको धतनै चयणहरू 
ऩूवयप्रस्थान, गन्तव्म भरुकु य ऩनु:एकीकयणराई holistic approach भा हेनुय जरूयी हनु्छ।  

२.१.४.२ आप्रवासी काभदायको अधधकाय सॊयऺणभा व्मवसाष्ट्रमक ऺरेको उत्तयदाष्ट्रमत्व 

वैदेजशक योजगायीको प्रष्ट्रक्रमा य सभग्र चक्रभाव्मवसाष्ट्रमक ऺेरको ठुरो बधुभका तथा सॊरग्नता यहेको 
छ। नेऩारभा इजाजतऩर प्राप्त सॊस्था (म्मानऩावय कम्ऩनी), स्वास््म केन्ि, फीभा कम्ऩनी, 
अधबभजुखकयण ताधरभ केन्ि, सीऩ ताधरभ प्रदामक सॊस्था, ष्ट्रवत्तीम सॊस्था, ष्ट्रवप्रेषक कम्ऩनी, 
एअयराइन्स कम्ऩनी आदद वैदेजशक योजगायीको ऺेरभा भखु्मव्मवसाष्ट्रमक सॊस्थाहरूको रूऩभा यहेका 
छन।् आप्रवासी काभदायको अधधकाय सधुनजश्चतताको राधग इजाजतऩर प्राप्त सॊस्थाको स्वच्छ बनाय 
प्रष्ट्रक्रमा प्रधतको प्रधतवद्दता तथा काभदाय प्रधतको उत्तयदाष्ट्रमत्वरे ठुरो भहत्व याख्दछ । त्मसैरे धत 
सॊस्थाहरुरे आफ्नो आन्तरयक सशुासनको प्रवद्दयन गदै काभदायको ष्ट्रहतराई ध्मानभा याखी व्मवसाम 
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सञ्चारन गनय आवश्मक छ। गन्तव्म भरुकुभा बने भखु्म गयी योजगायदाता कम्ऩनी यहेको छ। 
तसथय, आप्रवासी काभदायको अधधकाय ऩारना तथा सॊयऺणभा योजगायदाता रगामत सयोकायवारा 
व्मवसाष्ट्रमक ऺेरको उत्तयदाष्ट्रमत्व ऩधन ठुरो यहेको छ। योजगायदाता तथाव्मवसाष्ट्रमक सॊस्थाहरूरे 
योजगाय, आप्रवासी काभदायको अधधकाय तथा व्मवसामसॉग आकष्ट्रषयत हनेु याज्मको नीधत तथा 
कानूनहरूको ऩूणय रूऩभा ऩारना गनुय ऩदयछ। श्रभ आप्रवासन तथा आप्रवासी काभदायसॉग सम्फजन्धत 
अन्तयायष्ट्रिम अधबसन्धीहरूको सम्भान य ऩारना गनुय ऩदयछ। साथै, योजगायदाता तथा व्मवसामी आपैरे 
ऩधन आप्रवासी काभदायको अधधकाय स्थाष्ट्रऩत य सॊयऺण हनेु गयी आन्तरयक रूऩभा राग ुहनेु धनमभ 
तथा सॊयचानाको ष्ट्रवकास गयी प्रबावकायी रूऩभा अभ्मास गनुयऩने देजखन्छ। योजगायदाता तथा 
व्मवसामीहरूरे आप्रवासी काभदायको अधधकायराई सम्फोधन हनेु गयी आफ्नो नीधत तथा कामयक्रभ 
तजुयभा य सोही अनरुूऩ सॊयचनागत ष्ट्रवकास गयी सयोकायवारा धनकामहरूसॉग सभन्वम य सहकामय गनय 
ऩधन आवश्मक हनेु देजखन्छ। त्मसैगरय, धत योजगायदाता तथा व्मवसामीहरूको छाता सॊगठनरे ऩधन 
आफ्नो सॊगठनभा यहेका सदस्म सॊस्थाहरूभा आप्रवासी काभदायको अधधकाय सॊयऺण य सधुनजश्चत गनय 
आचायसॊष्ट्रहताको साथै आवश्मक ऩहर गनय आवश्मक छ। फतयभान ऩरयवेशभा आप्रवासी काभदायको 
अधधकाय सधुनजश्चत बए भार कानून सम्भान हनेु, कामयवातावयण सहज हनेु, उत्ऩादन/सेवाभा 
सकायात्भक ऩरयवतयन हनुकुो साथै काभदाय य योजगायदाता दवैुको ष्ट्रहत हनेु देजखएको छ।  

२.१.४.३ आप्रवासी काभदायको अधधकाय उऩचाय ष्ट्रवधध 

नेऩारको सन्दबयभा आप्रवासी काभदायको अधधकाय सधुनजश्चत गने सम्फन्धभा ष्ट्रवशेषत: वैदेजशक 
योजगाय ऐन, २०६४ य वैदेजशक योजगाय धनमभावरी, २०६४ कामायन्वमनभा यहेको छ। त्मसैगयी, 
आप्रवासी काभदायको अधधकाय सॊयऺण, प्रवद्धयन, अनगुभन य आवश्मक सेवा प्रदान गने जजम्भेवायीका 
साथ भन्रारम, वैदेजशक योजगाय ष्ट्रवबाग, वैदेजशक योजगाय न्मामाधधकयण, प्रदेशजस्थत श्रभ तथा 
योजगाय कामायरम, जजल्रा प्रशासन कामायरम, वैदेजशक योजगाय फोडय, काउन्सेरय सेवा ष्ट्रवबाग, 
गन्तव्म भरुकुजस्थत नेऩारी कूटनीधतक धनमोग जस्ता धनकामहरूरे कामय गरययहेको अवस्था छ। 
याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोगरे ऩधन आप्रवासी काभदायको अधधकाय सॊयऺण, प्रवद्धयन य धनमभनकायी 
बधुभका खेल्दै आएको छ। स्थानीम तहराई वैदेजशक योजगायीको सम्फन्धभा त्माङ्क सङ्करन रगामत 
सचेतना प्रवाह गने धसधभत अधधकाय स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ददए ऩधन आप्रवासी 
काभदायको राधग न्माष्ट्रमक अधधकाय बने ददएको छैन। मद्दष्ट्रऩ, सो ऐनरे ददएको जजम्भवायीराई 
स्थानीम तहरे प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गनय सके सचेतना ष्ट्रवस्ताय, सीऩ ष्ट्रवकास तथा 
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आप्रवासीको अधधकाय सधुनजश्चत गनय भहत्वऩूणय मोगदान ऩगु्न सक्छ । वैदेजशक योजगायसॉग 
सम्फजन्धत ठगीका भदु्धाको उजयुी ददने य धभरधभराऩ गयाउन सक्ने अधधकाय जजल्रा प्रशासन 
कामायरमका प्रभखु जजल्रा अधधकायीराई बएताऩधन भेरष्ट्रऩराऩ नबएभा वा ष्ट्रऩडक ष्ट्रऩधडत वेजजल्राका 
बएभा वा प्रकृधतफाट नै भेरधभराऩ नहनेु देजखएभा फैदेजशक योजगाय ष्ट्रवबागभा रयपय गने भार 
अधधकाय यहेको छ बने सॊस्थागत सभस्माको हकभा धनवेदन फजुझ फैदेजशक योजगाय ष्ट्रवबागभा ऩठाई 
ददन ु ऩदयछ । त्मस्तै कन्सरुय सेवा ष्ट्रवबागको सेवा चाष्ट्रहएभा वा उद्धाय सम्फजन्ध अन्म सेवा 
चाष्ट्रहएभा,कानून फभोजजभ जाहेयी ददन ुऩने उजयुीको हकभा ष्ट्रवबाग, फोडय य न्मामाधधकयणको सेवाराई 
स्थानीमस्तय सम्भ ष्ट्रवस्ताय गनुय अधत आवश्मक छ। आप्रवासी काभदायहरुको अॊगबॊग तथा भतृ्मकुो 
हकभा वैदेजशक योजगाय फोडयरे प्रदान गने आधथयक सहामता स्थानीम सयकायको धसपारयसभा 
सेवाग्राहीरे स्थानीम स्तयभा नै  प्राप्त गने व्मवस्था हनुरुाई भहत्वऩूणय शरुुवातको रुऩभा धरन 
सष्ट्रकन्छ । स्थानीम तहको सॊयचनाभा ऩधन आप्रवासी काभदायको गनुासो सनुवुाई य पस्मौटको 
व्मवस्था हनु आवश्मक देजखन्छ। त्मसैगयी, नेऩारको हकभा ठूरो सॊख्माभा नेऩारीहरू ष्ट्रवदेशभा 
आप्रवासी काभदायको रूऩभा जाने गयेको हदुाॉ धत काभदायहरूको अधधकाय सॊयऺण य सधुनजश्चत गनय 
ष्ट्रवदेशजस्थत नेऩारी कूटनीधतक धनमोगहरूको ऺभता अधबवृष्ट्रद्ध गयी सेवा ष्ट्रवस्ताय गनय आवश्मक 
हनु्छ। गन्तव्म भरुकुभा आप्रवासी काभदायको अधधकाय सॊयऺण य न्माॉमभा ऩहुॉचको राधग धत 
गन्तव्म भरुकुका सयोकायवारा धनकामहरूसॉग प्रबावकायी कूटनीधतक ऩहर गनुयका साथै आप्रवासी 
काभदायहरूको सहज न्माॉमभा ऩहुॉचका धनजम्त आवश्मक कामय गनुय जरूयी देजखन्छ। श्रभ आप्रवासन 
अन्तयदेशीम भदु्दा बएको य आप्रवासी काभदायको अधधकायको सम्फन्धभा सॊमकु्त याि सॊघरे प्रधतऩादन 
गयेका अधबसन्धीहरू य गनुासो सनुावाई सॊमन्र सभेत स्थाष्ट्रऩत बएको हदुाॉ आप्रवासी काभदायको 
अधधकाय सॊयऺण य सधुनश्चतता राधग धत सॊमन्रहरूको ऩधन उऩमोग गनुयऩने देजखन्छ।नेऩारको 
सन्दबयभा रयटनॉ भाइग्रने््सको सॊस्था, टे्रड मधुनमन य गैय सयकायी सॊस्थाहरूरे ऩधन आप्रवासी 
काभदायको अधधकाय सॊयऺण य न्मामॉभा ऩहुॉचका धनजम्त सहजीकयण य सचेतना कामयक्रभहरू सञ्चारन 
गदै आएको छ।  

क.उऩचायभा ऩहुॉच य न्माष्ट्रमक प्रणारीको व्मवस्था 

वैदेजशक योजगाय तथा आप्रवासी काभदायको सभस्मा सभाधन तथा न्माम सम्ऩादनका राधग कानूनत: 
वैदेजशक योजगाय ऐन, २०६४ य वैदेजशक योजगाय धनमभावरी, २०६४ य सॊयचनागत तहभा 
वैदेजशक योजगाय ष्ट्रवबाग, वैदेजशक योजगाय न्मामाधधकयण य व्मजक्तगत ठगी सम्फन्धी सभस्मा/भदु्धाको 
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राधग जजल्रा प्रशासन कामायरम यहेको छ। वैदेजशक योजगाय ष्ट्रवबाग य वैदेजशक योजगाय 
न्मामाधधकयण काठभाडौंभा धसधभत बएको हदुाॉ न्माष्ट्रमक प्रणारी केजन्िकृत बएको अवस्था छ। तसथय, 
ष्ट्रवबाग य न्मामाधधकयणको सेवाराई स्थानीम तहभा सेवाग्राहीको सहज ऩहुॉच हनेु गयी ष्ट्रवस्ताय गनुय 
आवश्मक छ।अनराईन भापय त वैदेजशक योजगायीसॉग सम्फजन्धत सूचना प्रवाह य गनुासो सनुवुाईको 
राधग वैदेजशक योजगाय सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी (FEIMS) य टेधरपोन तथा ईभेर भापय त सूचना 
प्रवाह य गनुासो सनुवुाईको राधग श्रभाधान केन्ि (Call Center) ऩधन सञ्चारन सञ्चारनभा यहेका छन।् 
मस्ता अनराईन य टेधरपोनका भाध्मभफाट प्रवाह गरयने सेवाराई सेवाभजुख य प्रबावकायी फनाउन ु
आवश्मक छ। त्मसैगरय, सयुजऺत आप्रवान कामयक्रभ अन्तगयत ३८ जजल्राका १५६ स्थानीम 
तहहरूभा आप्रवासी स्रोत केन्िहरू सञ्चारनभा यहेका छन ्जस्रे आप्रवासी काभदायको उत्तयदाष्ट्रमत्व 
य अधधकायको सम्फन्धभा  जनचेतना अधबवषृ्ट्रद्धका साथै न्मामभा ऩहुॉचको राधग सभन्वम य 
सहजीकयण गरययहेको छ। 

ख.उऩचायको अधय-न्माष्ट्रमक सॊमन्रको व्मवस्था 

वैदेजशक योजगायी तथा आप्रवासी काभदायको सम्फन्धभा अधय-न्माष्ट्रमक सॊमन्र प्रबावकायी रूऩभा 
अभ्मासभा नआएको अवस्था छ। वैदेजशक योजगायसॉग सम्फजन्धतव्मवसामीहरू ष्ट्रवशेषत: इजाजत ऩर 
प्राप्त सॊस्था (म्मानऩावय कम्ऩनी), स्वास््म ऩयीऺण केन्ि, फीभा कम्ऩनी जस्ता व्मवसामीहरू य 
धतनका छाता सॊगठनहरूरे आप्रवासी काभदायको आधधकाय सॊयऺण य गनुासो सनुवुाई तथा 
पस्मौटको राधग आवश्मक सॊमन्र ष्ट्रवकास गनय जरूयी देजखन्छ। त्मसैगरय, स्थानीम तहरे ऩधन 
वैदेजशक योजगाय तथा आप्रवासी काभदायको सभस्मा सभाधन तथा गनुासो सनुवुाईको राधग 
सॊयचनागत तवयभै अधय-न्माष्ट्रमक सॊमन्रको ष्ट्रवकास गनय आवश्मक देजखन्छ।   

२.१.५ वातावयण य आददवासी जनजाधतको अधधकाय 

वातावयण तथा आददवासी जनजाधतको अधधकायको सॊयऺण, सम्भान य उऩचायको राधग अन्तयायष्ट्रिम 
प्रफन्ध, प्रमास, याष्ट्रिम कानून य सॊवैधाधनक व्मवस्थाराईव्मवसाष्ट्रमक ऺेररे ध्मान ददन ु ऩदयछ। 
अन्तयायष्ट्रिम जगतभा वातावयणको अधधकाय य यािको भूर प्रवाहभा आउन नसकेका आददवासी 
जनजाधतहरुको अधधकायराई जोडेय सॊमकु्त रुऩभा हेने गरयन्छ।मसको प्रभखु कायण मी दफैु ऺेर 
फीचको अन्मोन्माजश्रत सम्फन्ध नै हो।व्मजक्तका आधायबतू भानव अधधकायको कुनै ऩधन ऩऺफाट हनेु 
उल्रघॊनराई याज्मरे आवश्मक काननुी व्मवस्था गयी उऩचायराई वैधाधनक य व्मवजस्थत गनुयऩने 
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हनु्छ।याज्मरे आपू य आफ्नो जजम्भेवायी बएकोव्मवसाष्ट्रमक ऺेरभा भानव अधधकाय अवस्थाको 
व्मवस्थाऩन य धनमभन गनय आवश्मक ष्ट्रवधध य सॊमन्रको ष्ट्रवकास गनुय ऩदयछ। 

२.१.५.१ वातावयण य आददवासी जनजाधतको अधधकायको सॊयऺण य सम्भानको राधग याज्मको कतयव्म  

कुनै ऩधन व्मवसामको सञ्चारन अनभुधत ददन ु अगावै वातावयणीम तथा आददवासी जनजाधतको 
अधधकायको प्रत्माबधूतको सधुनजश्चतता गने, सयकायी धनकामका कभयचायीराई भानव अधधकायको 
आधायबतू ताधरभ य त्मससॉग सम्फजन्धत ष्ट्रवषमभा सम्फन्ध सधुनजश्चत गने, कानूनको कामायन्वमन 
सम्फन्धभा अनगुभन गयी सभमभै सम्फजन्धत धनकामभा प्रधतवेदन ऩेश गने ऩद्धधत ष्ट्रवकास 
गने,व्मवसाष्ट्रमक कामयको अनभुधत ददॉदा भष्ट्रहरा, फारफाधरका तथा सीभान्तकृत सभूहका हक अधधकाय 
सधुनजश्चत हनेु गयी जोजखभको ऺधतऩूधतय वा ऩरयऩूयणको व्मवस्था गने, प्रचधरत वातावयण सॊयऺण ऐन 
तथा आददवासी जनजाधतका अधधकायहरु सधुनजश्चत गने ऐन धनमभफभोजजभको अधधकायको सॊस्थागत 
ऩरयचारनको व्मवस्था गने, नेऩार ऩऺ बएका वातावयण , जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता, यासामन य पोहय ओसाय 
ऩसाय एवॊ व्मवस्थाऩन सम्वजन्ध स्टकहोल्भ, योटयडभ य वासेर भहासजन्धहरु रगामत आददवासी 
जनजाधत, भष्ट्रहरा, फारफाधरका तथा अल्ऩसॊख्मकका अधधकायसॉग सम्फजन्धत अन्तयायष्ट्रिम सजन्ध सम्झौता 
एवॊ सॊमकु्त याि सॊघीम प्रधतवेदन, प्रोटोकर तथा भहासजन्धहरु प्रधत ऩूणयरुऩभा प्रधतफद्ध यही त्मसको 
प्रबावकायी कामायन्वमनको व्मवस्था गनुय ऩदयछ । 

सम्भानजनक रुऩभा भानव अधधकाय उऩबोग गनय ऩाउन ुसफै नागरयकको नैसधगयक अधधकाय हो । 
याज्मरे भानव अधधकायको उऩबोगभा व्मवधान खडा गने सॊस्थाको अधबरेख याख्न ु ऩदयछ 
।व्मवसाष्ट्रमक ऺेरभा सॊरग्न आददवासी जनजाधतहरुको भानव अधधकायको सम्भानको सधुनजश्चतता 
गनुयऩछय । वातावयण तथा आददवासी जननाधतको अधधकायको हनन ्बएभा प्राप्त हनेु उऩचाय ष्ट्रवधधका 
राधग प्रत्मेक व्मवसामरे आवश्मक ष्ट्रवधध एवभ ्सॊयचनागत प्रफन्ध गनुयऩदयछ ।  

२.१.५.२ वातावयण य आददवासी जनजाधतको अधधकाय सॊयऺणभाव्मवसाष्ट्रमक ऺरेको उत्तयदाष्ट्रमत्व  

ष्ट्रव.सॊ. २०७८ को जनगणनाअनसुाय नेऩारभा आददवासी जनजाधत सभूहको जनसॊख्मा कूर याष्ट्रिम 
जनसॊख्माको ३६ प्रधतशत छ।आददवासी जनजाधत सभूहधबर ऩधन साॊस्कृधतक ष्ट्रवष्ट्रवधता छ। नेऩारको 
सॊष्ट्रवधान य प्रचधरत ऐन कानून अन्तगयत आददवासी जनजाधतका राधग बनी बधूभसम्फन्धी छुटै्ट कानून 
तजुयभा बएको छैन।्आददवासी जनजाधतको तरुनात्भक रुऩभा फाक्रो उऩजस्थधत बएका ऺेरहरु 
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देशधबर प्रशस्त छन।्उक्त ऺेरहरुभा वनजॊगर, याष्ट्रिम धनकुञ्ज तथा खोरानाराहरु सभेत 
ऩदयछन।्सडक, जर ष्ट्रवद्यतु आमोजना, फाॉध, रगामत ऩूवायधाय तथा ष्ट्रवधबन्न उद्योगधन्दा स्थाष्ट्रऩत बएका 
छन।्नमाॉ प्रष्ट्रवधधको प्रमोगफाट स्थानीम जग्गा, जधभन तथा सभाज प्रबाष्ट्रवत छ।उन्नत फीऊधफजन, 

यासामधनक भर तथा कीटनासक ष्ट्रवषादी, नगदे फारीको प्रमोग तथा ठूरा आमोजनाहरुका कायणरे 
आददवासी जनजाधत रगामत स्थानीम जनताहरु वातावयणीम प्रबावभा ऩयेका छन।्मसरे ऩमायवयणराई 
असय गनुयका साथै आददवासी जनजाधतको स्थाष्ट्रऩत जीवनशैरी प्रबाष्ट्रवत हनु ऩगेुकोछ। 

आददवासी जनजाधत तथा स्थानीम यैथाने जनताहरु जथाबावी हनेु ष्ट्रवकास कामयफाट ऩधन प्रबाष्ट्रवत हनु 
सक्तछन।्ठूरा फाॉध, तटफन्ध तथा धनकुन्जहरुका कायण उनीहरु आफ्नो थातथरो छोडेय ष्ट्रहॉड्न ुऩने 
अवस्था सृजना हनु ददन ुहुॉदैन।ऺधतऩूधतयको ष्ट्रवषम कधतऩम अवस्थाभा ष्ट्रववादभा आएका छन।्ऩमयटन, 

याष्ट्रिम धनकुञ्ज तथा वन्मजन्तकुा कायण जनजीवन जीवन असहज हनुददन ुहुॉदैन।  

आददवासी जनजाधतका बाषा, धभय, सॊस्कृधत तथा जीवनको ष्ट्रवषम य अन्तयायष्ट्रिम स्तयभा बएका कधतऩम 
धनणयमहरुराई याष्ट्रिमस्तयभा कामायन्वमन गयाउन आवश्मक हनु्छ।जरवाम ु ऩरयवतयनरे आददवासी 
जनजाधत तथा कधतऩम स्थानीमको साभाजजक, आधथयक ऩरयजस्थधतभा ऩरयवतयन आएको छ।  

बधूभ, आफ्नो ऺेर, स्रोत य साधनहरुका सम्फन्धभा आददवासी जनजाधतको सयोकाय ष्ट्रवश्वव्माऩी यहन्छ 
।जथाबावी स्थाऩना बएका उद्योगव्मवसाम वा ऩरयमोजनाहरुरे आददवासी जनजाधतको साॊस्कृधतक, 

आध्माजत्भक तथा साभाजजक ऩष्ट्रहचान, धाधभयक आस्थाका केन्िहरु तथा ऩयम्ऩयागत ऻान य ऩद्धधतराई 
प्रबाष्ट्रवत गनुय हुॉदैन।  

२.१.५.३ वातावयण य आददवासी जनजाधतको अधधकायको उऩचाय ष्ट्रवधध 

नेऩारको सॊष्ट्रवधान अन्तगयत याज्म ष्ट्रवरुद्ध प्राप्त भौधरक अधधकायको दामयाभा आउने वातावयणीम तथा 
आददवासी जनजाधतको अधधकायको हननका ष्ट्रवरुद्ध सवोच्च अदारतको अधधकायऺेर प्रमोग गयी 
उऩचाय प्राप्त गनय सष्ट्रकन्छ।सॊष्ट्रवधानको धाया ३१ फभोजजभ भौधरक हक उऩय फन्देज रगाइएको वा 
अन्म कुनै कायणरे कुनै कानून सॊष्ट्रवधानसॉग फाजझएको अवस्थाभा त्मस्तो कानून वा त्मसको कुनै 
बाग फदय घोष्ट्रषत गने सवोच्च अदारतभा धनवेदन ददन सष्ट्रकन्छ।भौधरक हक प्रचरनका राधग वा 
वैकजल्ऩक उऩचाय नबएको अवस्थाभा वा त्मस्तो उऩचायको व्मवस्था बए ऩधन त्मस्तो उऩचाय 
अऩमायप्त वा प्रबावहीन देजखएको अन्म कुनै काननुी हकको प्रचरनका राधग वा सावयजधनक हक वा 
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सयोकायको कुनै ष्ट्रववादभा सभावेश बएको कुनै सॊवैधाधनक वा काननुी प्रश्नको धनरुऩणका राधग 
आवश्मक य उऩमकु्त आदेश जायी गने, उजचत उऩचाय प्रदान गने, त्मस्तो हकको प्रचरन गयाउने वा 
ष्ट्रववाद टुॊगो रगाउने असाधायण अधधकाय सवोच्च अदारतराई छ।तय धाया १३३ को (१) य (२) 
अन्तगयतको उऩचाय केवर याज्म ष्ट्रवरुद्ध प्राप्त छ।साभान्मत् साभान्म नागरयकरे व्मवसाम ष्ट्रवरुद्ध रयट 
अधधकायको प्रमोग गनय नसक्ने हनुारे सम्फजन्धत ऐन अनसुाय अधधकायको प्रचरन गनुय गयाउन ुऩने 
हनु्छ । व्मवसामहरुरे ऩधन मसतपय  ष्ट्रवशेष सजगता अऩनाउन ुऩदयछ। 

वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ य वातावयण सॊयऺण धनमभावधर २०७७ रे स्वच्छ य स्वस््म 
वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने प्रत्मेक नागरयकको भौधरक अधधकायको सॊयऺण गनय वातावयणीम प्रदषुण 
वा ह्रासफाट हनेु ऺधत फाऩत ऩीधडतराई प्रदषुकफाट ऺधतऩूधतय उऩरधध गयाउन, वातावयण य ष्ट्रवकास 
फीच सभूजचत सन्तरुन कामभ गनय, प्रकृधत, वातावयण य जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधताभा ऩने प्रधतकूर वातावयणीम 
प्रबाव न्मूनीकयण गनय तथा जरवाम ु ऩरयवतयनको चनुौतीराई साभना गनयका राधग 
सम्फजन्धतव्मवसाष्ट्रमक ऺेरराई ऩधन कानूनको दामयाभा ल्माएको छ।वन तथा वन्मजन्त,ु याष्ट्रिम 
धनकुञ्ज, जराधाय सॊयऺण, खानी तथा खधनज रगामतका ऺेरभा यहेका ऐन कानूनहरुरे ऩधन 
धनमभनकायी ऺेराधधकाय याखेका छन।्आददवासी जनजाधतको अधधकायसम्वन्धी सॊवैधाधनक 
प्रावधानहरुराई आददवासी जनजाधत आमोग ऐन २०७४, आददवासी जनजाधत उत्थान याष्ट्रिम प्रधतष्ठान 
ऐन २०५८, बाषा आमोग ऐन २०७४ इत्माददरे कामायन्वमन गने बए ऩधन आददवासी जनजाधतको 
अधधकायको दृष्ट्रिकोणफाटव्मवसाष्ट्रमक ऺेरसभेत जजम्भेवाय बई काननुी व्मवस्था गयी उऩचाय खोज्न 
सष्ट्रकने अवस्था सृजना गनुय ऩदयछ।  

मसका साथै, वातावयण य आददवासी जनजाधतसम्फन्धी अधधकायकोव्मवसाष्ट्रमक ऺेरफाट सॊयऺण गने 
गयाउने सम्फन्धभा न्माष्ट्रमक तथा गैयन्माष्ट्रमक दवैु ष्ट्रकधसभका उऩचाय ष्ट्रवधधहरुराई सधुनमोजजत रुऩभा 
प्रि गनुय ऩदयछ।साभान्मत् मसको सरुुवात गनुासो व्मवस्थाऩन गने ष्ट्रवधध (धग्रबेन्स ् म्मानेजभेण्ट 
भेकाधनज्भ) फाट शरुु गयी भापी (एऩोरोजी) को धनवेदन, येजस्टट्युसन, ऩनुस्र्थाऩना (रयह्याधफधरटेसन), 
ष्ट्रवत्तीम वा गैय ष्ट्रवत्तीम ऺधतऩूधतय तथा दण्डात्भक प्रावधानहरु याख्न सष्ट्रकन्छ।दण्डात्भक प्रावधान 
अन्तगयत आऩयाधधक य प्रशासधनक कृत्म सभेत ऩदयछन।्धनषेधाऻा वा ऺधत नदोहो¥माउने 
सधुनजश्चतताका राधग दण्डात्भक प्रावधान ऩधन हनुसक्तछन।्प्राप्त उऩचाय ष्ट्रवधध धनष्ऩऺ, भ्रिाचायभकु्त, 

धनणयमराई कतैफाट ऩधन प्रबाष्ट्रवत नहनेु गयी धनष्ऩऺ गनय सष्ट्रकने अवस्था हनुऩुदयछ।त्मसैरे ऺधतको 
उऩचाय ष्ट्रवधधराई सभग्रताभा धरई कामय गनुय ऩदयछ।   
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क.उऩचायभा ऩहुॉच य न्माष्ट्रमक प्रणारीको व्मवस्था 

वातावयण सॊयऺण ऐन अन्तगयत जरयवाना तथा ऺधतऩूधतय सम्फन्धभा ऩमायप्त व्मवस्था गरयएको छ। ऐन 
अन्तगयत सॊजऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रधतवेदन स्वीकृत गयाउन ु ऩने प्रस्तावको हकभा त्मस्तो 
प्रधतवेदन स्वीकृत नगयाई वा स्वीकृत प्रधतवेदनको ष्ट्रवऩयीत हनेुगयी कामय गये गयाएभा सम्फजन्धत 
धनकामरे ५००,००० रुऩैमा सम्भ जरयवाना गनय सक्ने, कसैरे मस ऐन ष्ट्रवऩयीत प्रायजम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण, सॊजऺप्त वातावयणीम अध्ममन वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रधतवेदन स्वीकृत 
नगयाई वा स्वीकृत प्रधतवेदनको ष्ट्रवऩयीत हनेु गयी प्रस्ताव कामायन्वमन गयेभा वा उक्त ऐन ष्ट्रवऩयीत 
हनेु कामय गयेभा वा गनय रागेभा सम्फजन्धत धनकाम वा अधधकायी सभऺ धनवेदन ददनसक्ने छ।नेऩार 
सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाजशत गयी वातावयण सॊयऺणका दृष्ट्रिरे ऩूवयसावधानी अऩनाउन ु
ऩने ष्ट्रवषमका सम्फन्धभा आवश्मक आदेश जायी गनय य सोको उल्रॊघन गने व्मजक्त वा सॊस्थाराई 
१०,००,००० रुऩैमा सम्भ जरयवाना गनय सक्ने व्मवस्था छ।  

मस ऐन अन्तगयत गरयएको जरयवानाउऩय जचत्त नफझु्ने ऩऺरे स्थानीम तहफाट बएको जरयवाना उऩय 
सम्फजन्धत जजल्रा अदारतभा य नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायका अन्म धनकाम वा अधधकायीफाट 
बएको जरयवाना उऩय उच्च अदारतभा ३५ ददन धबर ऩनुयावेदन गनय सक्ने व्मवस्था छ।त्मस्तै 
ऺधतऩूधतय धनधाययण सम्फन्धभा बएको धनणयम उऩय जचत्त नफझु्ने ऩऺरे ३५ ददन धबर उच्च अदारतभा 
ऩनुयावेदन गनय सक्दछ। वनजॊगर य वातावयण सम्फन्धी ष्ट्रवधबन्न ऐनरे मसप्रकायका व्मवस्थाहरु 
गयेका छन।्आददवासी जनजाधत आमोग ऐन, २०७६ रे आददवासी सभदुामको अधधकायको उल्रॊघन 
गने व्मजक्त वा सॊस्थाका ष्ट्रवरुद्ध उजयुी सॊकरन गयी सो उऩय छानष्ट्रवन तथा तहष्ट्रककात गनय 
सम्फजन्धत धनकामभा धसपारयस गनय सक्दछ।आमोगसॉग सम्फजन्धत कुनै ष्ट्रवशेष प्रकृधतको कामय 
सम्ऩादन गने प्रमोजनका राधग आमोगरे कामयष्ट्रवधध तोकी कुनै सधभधत वा कामयदर गठन गयी कामय 
गनय सक्ने व्मवस्था छ।  

सॊष्ट्रवधानरे सभानऩुाधतक सभावेशी धसद्धान्तको आधायभा याज्मको धनकामभा सहबाधगताको हक हनेु, 

आफ्नो ऩष्ट्रहचान सष्ट्रहत नाभाकयण य जन्भदतायको हक हनेु, सेना, प्रहयी वा सशस्त्र सभूहभा बनाय वा 
प्रमोग गनय वा साॊस्कृधतक वा धाधभयक प्रचरनका नाभभा कुनै ऩधन तवयफाट दवु्मयवहाय वा उऩेऺा वा 
शायीरयक, भानधसक, मौनजन्म वा अन्म कुनै प्रकायको शोषण गनय वा अनजुचत प्रमोग गनय नऩाइने, 

असहाम, अनाथ, अऩाॊगता बएका, द्वन्द्व ऩीधडत, ष्ट्रवस्थाष्ट्रऩत एवभ ्जोजखभभा यहेका आददवासी जनजाधत 
फारफाधरकाराई याज्मफाट ष्ट्रवशेष सॊयऺण य सषु्ट्रवधा ऩाउने हक हनेु, साभाजजक न्मामको हक अन्तगयत 
साभाजजक रुऩभा ऩधछ ऩयेका आददवासी जनजाधतराई सभावेशी धसद्धान्तका आधायभा याज्मको 
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धनकामभा सहबाधगताको हक हनेु जस्ता अधधकायहरु सधुनजश्चत गरयएको हुॉदाव्मवसाष्ट्रमक ऺेरफाट ऩधन 
त्मसको सम्भान य आन्तरयक व्मवस्थाऩन हनुऩुदयछ। 

ख.उऩचायको अधय-न्माष्ट्रमक सॊमन्र व्मवस्था 

व्मवसामहरुरे धछटो, छरयतो तथा ष्ट्रवषमष्ट्रवद्को ऻान सभेत उऩरधध हनेु गयी उऩचायको अधय-न्माष्ट्रमक 
सॊमन्रको व्मवस्थाऩनभा सहमोग गनुय ऩदयछ।वन ऐन २०७६, सॊकटाऩन्न वन्मजन्त ुतथा वनस्ऩधतको 
अन्तयायष्ट्रिम व्माऩाय धनमन्रण ऐन २०७३, अन्तयायष्ट्रिम व्माऩायराई धनमभन तथा धनमन्रण गनय फनेको 
ऐन २०७५, याष्ट्रिम धनकुञ्ज तथा वन्मजन्त ु सॊयऺण ऐन २०२९, ब ू तथा जराधाय सॊयऺण ऐन 
२०४२, खानी तथा खधनज ऩदाथय ऐन २०४२ इत्मादद ऐनहरु अन्तगयत त्मस्ता अधय-न्माष्ट्रमक 
सॊमन्रहरुको व्मवस्था गरयएको छ।तय व्मवसाम य भानव अधधकायको सन्दबयभा जनजाधतको 
अधधकायसॉग जोधडएय आउने य वातावयणीम अधधकायहरुको धछनोपानो गनय सक्ने ष्ट्रवजशष्ट्रिकृत अधय-
न्माष्ट्रमक  सॊमन्रहरुको भाध्मभफाट उऩचाय प्रदान गरयन ुऩदयछ। 

२.१.६ रैष्ट्रिक सभानता य बेदबाव ष्ट्रवरूद्धको अधधकाय  

भष्ट्रहरा, मौधनक अल्ऩसॊख्मक तथा ऩरुुषहरुवीचको रैंधगक ष्ट्रवबेदजन्म ऩरयजस्थधतफाट कुनैऩधन 
व्मवसामको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा फषृ्ट्रद्ध हनु सक्दैन।अत्व्मवसामहरुरे रैंधगक सभानता तथा 
अन्म प्रकायका जातीम, बाष्ट्रषक, धाधभयक, जन्भ, बौगोधरक, साभाजजक उत्ऩजत्त, याजनीधतक आस्था जस्ता 
आधायभा ष्ट्रवबेदहरुराई धनभूयर गयी भानव अधधकायको सम्भान य सॊयऺण हनेु गयी कामय गनुयऩदयछ। 

२.१.६.१ रैष्ट्रिक सभानता य बेदबाव ष्ट्रवरूद्धको अधधकायको सॊयऺण य सम्भानभा याज्मको कतयव्म 

अन्तयायष्ट्रिम भानव अधधकाय सम्फन्धी दस्तावेजहरुरे सभानताको अधधकायराई धेयै भहत्व ददएका छन ्
। सफै प्रकायको बेदबाव अन्त्म गने अधधकायराई तटस्थ व्मवहायको अधधकाय य सभानता कामभ 
गने अधधकायराई सभान अवसयको अधधकायको रुऩभा भार सीधभत गदाय वास्तष्ट्रवक रुऩभा बेदबावको 
अन्त्म हनु सकै्तन य मसफाट सभानता ऩधन कामभ हनु सकै्तन।अत् बेदबावको अन्त्म गयी सभानता 
कामभ गनय अष्ट्रवबेदको अवधायणाराई अजघ सारयएको हनु्छ।  

अष्ट्रवबेदको धसद्धान्तरे बेदबावको ष्ट्रवस्ततृ रुऩभा ऩरयबाषा गदयछ।बेदबाव प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ हनु 
सक्दछन।्मो भनसाममकु्त वा भनसामष्ट्रवनाको ऩधन हनु सक्दछ।बेदबावराई हेदाय काननुी बेदबाव 
भार होइन, व्मावहारयक बेदबावराई ऩधन हेनुय ऩदयछ।वतयभान य इधतहासको कुनै कारखण्डभा 



36 
 

गरयएको बेदबावको कायण भाधनस प्रबाष्ट्रवत छ बने त्मस्तो बेदबावराई ऩधन धनभूयर गनुयऩने 
हनु्छ।त्मस्तै बेदबावहरु अन्तयष्ट्रवषमगत य अन्तयसम्फजन्धत ऩधन हनु सक्दछन।्अष्ट्रवबेदको 
अवधायणारे सावयजधनक ऺेरका साथै धनजी ऺेर, व्माऩाय व्मवसाम, घय ऩरयवाय य सभाजभा हनेु 
बेदबावराई सभेत प्रधतफन्ध रगाउन ुऩदयछ बन्ने भान्मता याख्दछ।सभानताको अवधायणा ष्ट्रवना मस्ता 
ष्ट्रवबेदहरु सभाप्त हुॉदैनन।्  

सभानता तथा ष्ट्रवबेदष्ट्रवहीनताराई अन्तयायष्ट्रिम भानव अधधकाय कानूनको प्रभखु तत्व भाधनन्छ । भानव 
अधधकायको ष्ट्रवश्वव्माऩी घोषणा ऩर (मधुडएचआ्य) को दपा २ रे जाधत, वणय, धरि, बाषा, धभय, 
याजनीधतक वा अन्म ष्ट्रवचायधाया, याष्ट्रिम वा साभाजजक उत्ऩजत्त, सम्ऩजत्त, जन्भ वा अन्म कुनै हैधसमत 
जस्ता कुनै ऩधन आधायभा कुनै ऩधन ष्ट्रकधसभको बेदबाव ष्ट्रवना प्रत्मेक व्मजक्तराई भौधरक अधधकाय य 
स्वतन्रताको अधधकाय हनेुछ  बनेको छ।साथै कुनै ऩधन व्मजक्त यहेको भरुकु वा इराका स्वतन्र, 

न्माम, स्वशासनयष्ट्रहत वा सावयबौभसत्ताको अन्म कुनै ऩधन सीभाको अधधनभा यहेको जे बए ताऩधन 
त्मस्तो भरुकु वा ईराकाको याजनीधतक, ऺेराधधकायगत वा अन्तयायष्ट्रिम हैधसमतका आधायभा कुनै ऩधन 
बेदबाव गरयने छैन ् बने्न घोषणा गयेको छ।मो घोषणाराई नागरयक तथा याजनीधतक अधधकायको 
अन्तयायष्ट्रिम भहासजन्ध (आइधसधसष्ट्रऩआय) तथा आधथयक, साभाजजक तथा साॊस्कृधतक अधधकायको 
अन्तयायष्ट्रिम भहासजन्ध (आइधसइएजस्सआय) रे ऩधन ष्ट्रवना बेदबाव सफै अधधकाय सधुनजश्चत गनय 
याज्महरुराई धनदेशन ददएको छ।भष्ट्रहरा अधधकायसम्वन्धी भहासन्धी (धसईडीएडधल्म ु(धसड) तथा सफै 
प्रकायका जातीम ष्ट्रवबेदहरुराई उन्भूरन गने अन्तयायष्ट्रिम भहासजन्धको दपा ५ तथा अऩाॊगता बएका 
व्मजक्तहरुको अधधकाय सम्फन्धी भहासजन्ध (सीआयऩीडी) को दपा २८ मस सम्फन्धभा धेयै भहत्वऩूणय 
भाधनन्छन।्अन्तयायष्ट्रिम श्रभ सॊगठनको भहासजन्ध नॊ. ११८ (सभान व्मवहाय, साभाजजक सयुऺा) य 
१५७ (साभाजजक सयुऺा अधधकाय भहासजन्धको ऩारना) तथा सझुाव नॊ. २०२ रे ऩधन अष्ट्रवबेको 
अधधकायराई फधरमोसॉग स्थाष्ट्रऩत गयेको छ।  

अत्प्रत्मऺ वा ऩयोऺ रुऩभा कानूनभा वा व्मवहायभा यहेका सफैप्रकायका बेदबावहरुराई अस्वीकाय 
गदै भानव अधधकायको सम्भानको राधगव्मवसाष्ट्रमक जगत य सयोकायवाराहरुरे ऩधन मस्ता 
ष्ट्रवबेदहरुराई तत्कार हटाउन ु ऩदयछ य भानव अधधकाय सॊस्कृधतको ष्ट्रवकासभा भहत्वऩूणय दाष्ट्रमत्व 
धनवायह गनुय ऩदयछ । 
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२.१.६.२ रैष्ट्रिक सभानता य बेदबाव ष्ट्रवरूद्धको अधधकायको सॊयऺणभा व्मवसाष्ट्रमक ऺरेको 
उत्तयदाष्ट्रमत्व 

ष्ट्रवधबन्न प्रकायका ष्ट्रवबेदको ष्ट्रवद्यभानता सावयजधनक ऺेरभा नधत छ, त्मजत्तकै व्मवसाष्ट्रमक ऺेरभा ऩधन 
बएको भाधनन्छ।वतयभान अवस्थाभा धनजी ऺेररे नै भूरत् वस्त ु तथा सेवाको सम्फन्धभा ठूरो 
बधूभका धनवायह गने गयेको छ। मो ऺेररे नै भरुकुको फढ्दो जनशजक्तराई जशऺाददऺा, योजगाय, 

सहज य उच्च जीवनशैरी तथा अन्म अवसयहरु प्रदान गदयछ।सावयजधनक ऺेररे ऩयम्ऩयागत रुऩभा 
गदै आएका अधधकाॊश उद्योगधन्दा, करकायखाना तथा सावयजधनक सेवाका ऺेरहरु हार आएय धनजी 
व्मवसाष्ट्रमक ऺेरराई हस्तान्तयण वा आउटसोसय गयेफाट भानव अधधकायको सम्भान य सॊयऺणभा 
व्मवसाष्ट्रमक ऺेरको बधूभका अत्मन्त भहत्वऩूणय भाधनन्छ य मसरे सभाजप्रधतको उत्तयदाष्ट्रमत्व ऩधन 
थऩेको प्रि देजखन्छ।तय त्मस ऺेरभा ऩधन ष्ट्रवबेदको अवस्था ष्ट्रवद्यभान छ।ष्ट्रवशेषगयी भष्ट्रहरा, दधरत 
तथा अऩाॊगता बएका व्मजक्तहरुरे खष्ट्रऩयहेको ष्ट्रवबेदको उन्भूरन प्रधत व्मवसाष्ट्रमक जगत जजम्भेवाय हनु 
आवश्मक छ ।   

२.१.६.३ रैष्ट्रिक सभानता य बेदबाव ष्ट्रवरूद्धको अधधकायको उऩचाय ष्ट्रवधध 

नेऩारको सॊष्ट्रवधान अन्तगयत याज्मष्ट्रवरुद्ध प्राप्त भौधरक अधधकायको दामयाभा आउने सभानता तथा 
ष्ट्रवबेदष्ट्रवहीनताको अधधकायको हनन्का ष्ट्रवरुद्ध सवोच्च अदारतको अधधकायऺेर प्रमोग गयी उऩचाय 
प्राप्त गनय सष्ट्रकन्छ।सॊष्ट्रवधानको धाया ३१ फभोजजभ भौधरक हक उऩय फन्देज रगाइएको वा अन्म 
कुनै कायणरे कुनै कानून सॊष्ट्रवधानसॉग फाजझएको हुॉदा त्मस्तो कानून वा त्मसको कुनै बाग वा प्रदेश 
सबारे फनाएको कुनै कानून सॊघीम सॊसदरे फनाएको कुनै कानूनसॉग फाजझएको वा नगय सबा वा 
गाउॉ सबारे फनाएको कुनै कानून सॊघीम सॊसद वा प्रदेश सबारे फनाएको कुनै कानूनसॉग फाजझएको 
हकभा त्मस्तो कानून वा त्मसको कुनै बाग फदय घोष्ट्रषत गयी ऩाउॉ बनी कुनै ऩधन नेऩारी नागरयकरे 
सवोच्च अदारतभा धनवेदन ददन सक्छ य त्मस्तो कानूनराई प्रायम्बदेजख नै वा धनणयम बएको 
धभधतदेजख अभान्म वा फदय घोष्ट्रषत गयाउन सक्छ।त्मस्तै मस धाया अन्तगयत भौधरक हक प्रचरनका 
राधग मा वैकजल्ऩक उऩचाय नबएको अवस्थाभा वा त्मस्तो उऩचायको व्मवस्था बए ऩधन त्मस्तो 
उऩचाय अऩमायप्त वा प्रबावहीन देजखएको अन्म कुनै काननुी हकको प्रचरनका राधग वा सावयजधनक 
हक वा सयोकायको कुनै ष्ट्रववादभा सभावेश बएको कुनै सॊवैधाधनक वा काननुी प्रश्नको धनरुऩणका 
राधग आवश्मक य उऩमकु्त आदेश जायी गने, उजचत उऩचाय प्रदान गने, त्मस्तो हकको प्रचरन 
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गयाउने वा ष्ट्रववाद टुॊगो रगाउने असाधायण अधधकाय सवोच्च अदारतराई छ।तय धाया १३३ को 
(१) य (२) अन्तगयतको उऩचाय केवर याज्म ष्ट्रवरुद्ध प्राप्त छ।साभान्मत् साभान्म नागरयकरे 
व्मवसाम ष्ट्रवरुद्ध रयट अधधकायको प्रमोग गनय सक्दैन।मसका राधग अधधकायको व्मवस्था गने 
सम्फजन्धत ऐन अनसुाय नै गनुयऩने हनु्छ। 

रैंधगक सभानता तथा बेदबाव ष्ट्रवरूद्धको अधधकायको व्मवसाष्ट्रमक ऺेरफाट सॊयऺण गने गयाउने 
सम्फन्धभा न्माष्ट्रमक तथा गैयन्माष्ट्रमक दवैु ष्ट्रकधसभका उऩचाय ष्ट्रवधधहरु देजखन्छन।्तय मी उऩचाय 
ष्ट्रवधधहरु धनमोजजत रुऩभा प्रि गनय फाॉकी नै छ।साभान्मत्मसको सरुुवात गनुासो व्मवस्थाऩन गने 
ष्ट्रवधध (धग्रबेन्स ् म्मानेजभेण्ट भेकाधनज्भ)फाट सरुु हनु ु ऩदयछ।जस्तो, भापी (एऩोरोजी)को धनवेदन, 

येजस्टट्युसन, ऩनुस्थाऩना (रयह्याधफधरटेसन), ष्ट्रवत्तीम वा गैय ष्ट्रवत्तीम ऺधतऩूधतय तथा दण्डात्भक प्रावधानहरु 
हनु सक्दछन।्दण्डात्भक प्रावधान अन्तगयत आऩयाधधक य प्रशासधनक कृत्म सभेत ऩदयछन।्धनषेधाऻा 
वा ऺधत नदोहोरयने सधुनजश्चतताका राधग दण्डात्भक प्रावधान ऩधन हनु्छन।्प्राप्त उऩचाय ष्ट्रवधध धनष्ऩऺ, 

भ्रिाचाय भकु्त तथा धनणयमराई कही ीँ कतैफाट प्रबाष्ट्रवत नहनेु गयी गनय सष्ट्रकने अवस्था ऩधन हनु ु
ऩदयछ।त्मसैरे उऩचाय ष्ट्रवधधराई सभग्रताभा धरन ुऩदयछ। 

क.उऩचायभा ऩहुॉच य न्माष्ट्रमक प्रणारीको व्मवस्था 

ष्ट्रवबेद खेष्ट्रऩयहेका अधधकाॊश सभदुाम गरयफी, अजशऺा, असऺभता तथा साभाजजक एवभ ् ऩारयवारयक 
कायणरे उनीहरुको न्मामभा ऩहुॉच कभजोय छ।वतयभान ऩद्धधतभा न्मामभा ऩहुॉचका राधग वष्ट्रकर तथा 
काननुी सल्राह घयघयै ऩगु्न नसकेको अवस्था छ। ऩीधडतभैरी प्रहयी, प्रशासन तथा अड्डा अदारतहरु 
अधधकाॊश अवस्थाभा नबएका कायणरे ऩधन न्मामभा ऩहुॉच किकय हनु गएको छ।व्मावसाष्ट्रमक 
ऺेरभा आन्तरयक रुऩभा न्माम ऩाउने अवस्था अझ कभजोय छ।प्रत्मेक व्मजक्तको अधधकाय य 
भानवीम भमायदाभा सभान हनेु धसद्धान्तराई आत्भसात ्गदै प्रथा, ऩयम्ऩया, धभय, सॊस्कृधत, यीधतरयवाज वा 
अन्म कुनै नाभभा जात, जाधत, वॊश, सभदुाम, ऩेशा वा व्मवसाम वा शायीरयक अवस्थाका आधायभा 
जातीम तथा अन्म साभाजजक छुवाछुत, बेदबाव नहनेु अवस्था धसजयना गयी प्रत्मेक व्मजक्तको सभानता, 
स्वतन्रता य सम्भानऩूवयक फाॉच्न ऩाउने अधधकायको सॊयऺण गनय तथा कुनै ऩधन स्थानभा गरयने 
छुवाछुत, फष्ट्रहष्काय, प्रधतफन्ध, धनष्कासन, अवहेरना वा त्मस्तै अन्म भानवता ष्ट्रवयोधी बेदबावजन्म 
कामयराई दण्डनीम फनाई त्मस्तो कामयफाट ऩीधडत व्मजक्तराई ऺधतऩूधतयको व्मवस्था गयी सवयसाधायण 
फीच ससुम्फन्ध सदुृढ गयी याष्ट्रिम एकता अऺुण याखी सभताभूरक सभाजको धसजयना गने सम्फन्धभा 
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सभमानकूुर व्मवस्था गनय जातीम तथा अन्म साभाजजक छुवाछुत तथा बेदबाव (कसूय य सजाम) ऐन, 

२०६८ नेऩारभा अजस्तत्वभा आएको छ।मस ऐन अन्तगयतको भदु्दा सयकायवादी हनु्छ।  

रैष्ट्रिक सभानता तथा अऩाॊगता बएका व्मजक्त ष्ट्रवरुद्ध हनेु बेदबाव अन्त्म गयी उनीहरुको नागरयक, 

याजनीधतक, आधथयक, साभाजजक तथा साॊस्कृधतक अधधकायको सम्भान गनय तथा अऩाॊगता बएका 
व्मजक्तराई सशक्तीकयण गयी नीधत धनभायण य ष्ट्रवकास प्रष्ट्रक्रमाभा सहबागी गयाई स्वावरम्फी य 
सम्भानजनक जीवनमाऩनको वातावयण सधुनजश्चत गने सम्फन्धभा अऩाॊगता बएका व्मजक्तको अधधकाय 
सम्फन्धी कानूनराई अऩाॊगता बएका व्मजक्तको अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ रे व्मवस्था गयेको छ 
।मो ऐन अन्तगयतका कसूयहरुभा नेऩार सयकाय वादी हनेु व्मवस्था छ।    

ख.उऩचायको अधयन्माष्ट्रमक सॊमन्रको व्मवस्था 

साभाजजक छुवाछुत तथा बेदबाव (कसूय य सजाम) ऐन, २०६८ तथा अऩाॊगता बएका व्मजक्तको 
अधधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ रे अधयन्माष्ट्रमक धनकामको व्मवस्था गयेको छैन।्साभान्म अदारतभा 
सयकायवादी भदु्दाका रुऩभा साभान्मत् मी दवैु ऐनरे तोकेका कसूयहरुभा कायफाही हनेु व्मवस्था 
छ।व्मावसाष्ट्रमक ऺेररे मस्ता ष्ट्रवबेदजन्म कसूयको धनयाकयणको राधग भानव अधधकायसम्वन्धी 
सजगताका सरुहरु तथा कामयमोजना फनाई कामय गनुय ऩदयछ। 
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ऩरयच्छेद्तीन 

याष्ट्रिम कामय मोजनाफाट अऩेऺा, कामायन्वमन य अनगुभन 

 

३.१ याष्ट्रिम कामय मोजनाफाट अऩेजऺत उऩरजधधहरु  

वतयभान सभमभा व्मवसाम य भानव अधधकाय अन्तयायष्ट्रिम चासोको ष्ट्रवषम फन्दै गइयहेको छ।मसको 
प्रबावकायी कामायन्वमनका राधग याष्ट्रिम कामयमोजना फनाई कामय गनय आवश्मक हनु्छ।मसफाट 
सयकाय यव्मवसाष्ट्रमक ऺेरफीच भार नबई सयकायका ष्ट्रवधबन्न भन्रारम, ष्ट्रवबाग एवभ ्अन्म धनकामहरु 
फीच ऩधन भानव अधधकायको सॊयऺण य सम्भानको राधग तजुयभा गनुयऩने नीधत, धनमभहरुभा साभञ्जस्मता 
ल्माई सभन्वम य सहकामयको बावनाराई ष्ट्रवस्ताय गनय सष्ट्रकन्छ। याष्ट्रिम कामय मोजनाको प्रकाशन, 
प्रचाय, प्रसाय य व्माऩक ष्ट्रवतयणफाटव्मवसाष्ट्रमक ऺेरराई भानव अधधकायको सम्फन्धभा थऩ जागरुक 
य याष्ट्रिम कामय मोजनाराई आतभसात गयाई फढी जजम्भेफाय फनाउन सष्ट्रकन्छ।मसफाट सयकायरे 
सफैव्मवसाष्ट्रमक गधतष्ट्रवधधहरुराई व्मवजस्थत य भानव अधधकायभैरी फनाउन फर धभल्नकुा साथै धसॊगो 
सभाजराई त्मसतपय  रैजान अधबप्रेरयत गनय भदत गछय।भानव अधधकायको सम्भान य प्रत्माबधूत गने 
गयेकाव्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानहरुरे याष्ट्रिम य अन्तयायष्ट्रिम फजायहरुभा सभेत आफ्नो फजाय ष्ट्रहस्सा कामभ 
याख्न वा फढाउन यव्मवसाष्ट्रमक ष्ट्रक्रमाकराऩहरुराई दीघयकाधरक फनाउन सपर हनु सक्दछन।्मसका 
अधतरयक्त व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम कामय मोजनाको प्रबावकायी कामायन्वमनफाट 
देहामका थऩ उऩरजधधहरु हाधसर हनु सक्ने अऩेऺा गरयएको छ। 

३.१.१ धसिो सभाजभा नै भानव अधधकायको सॊयऺण य सम्फद्धयन हनेु  

सयकायरे अन्तयायष्ट्रिमभञ्चभा प्रधतवद्धता व्मक्त गयेका भानव अधधकायका ष्ट्रवधबन्न ष्ट्रवषमहरु तथा 
अन्तयायष्ट्रिम भहासजन्धहरुभा बएका व्मवस्थाहरुको कामायन्वमन तथा Un Guiding Principles on 

Business and Human Rights रे धनददयि गयेका सयकायी तथाव्मवसाष्ट्रमक ऺेरको जजम्भेवायी सभेत ऩूया 
गदै सम्ऩूणय सभाजराई भानव अधधकायभैरी फनाउन सष्ट्रकन्छ।व्मावसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानहरुफाट भानव 
अधधकायका ष्ट्रवषमभा ऩनय सक्ने प्रधतकूर प्रबावहरुराई याष्ट्रिम कामयमोजनाको सपर कामायन्वमनफाट 
धनयाकयण गनय सष्ट्रकन्छ।मसफाट व्मजक्तरे बोधगयहेका सभस्माहरु, वातावयणीम असय, उसका 
आवश्मकता एवभ ्अधधकायहरु सभेतराई सम्फोधन गनय सहज हनेुछ।  

  



41 
 

३.१.२. व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धभा नीधतगत साभञ्जस्मता सधुनजश्चत गनय सष्ट्रकने  

एउटा सचेत सभाजरे कुनै ऩधनव्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानफाट हनेु ष्ट्रक्रमाकराऩहरुको सम्फन्धभा धनगयानी 
गरययहने य त्मस्ता ष्ट्रक्रमाकराऩहरु प्रचधरत धनमभ, कानून तथा भानव अधधकायका धसद्धान्त, भूल्म 
भान्मताका आधायभा बए नबएको सभेत हेने बएकारे व्मवसामहरुरे सदैव त्मस अनकूुर हनेु गयी 
कामय गनुय ऩदयछ । सयकायरे ऩधन सभाजको चाहना य आवश्मकता अनरुुऩ हनेु गयी नीधत, धनमभहरु 
तजुयभा गने, ऩरयभाजयन तथा खायेज सभेत गनय सक्ने बएको हुॉदा याष्ट्रिम कामयमोजनारे Un Guiding 

Principles on Business and Human Rights का ३ वटै खम्फाहरुको आधायभा भानव अधधकाय 
सधुनजश्चत गनय सहमोग गदयछ।  

३.१.३.व्मावसाष्ट्रमक प्रधतस्ऩधाय य ददगोऩन कामभ गने  

व्मवसाष्ट्रमक ष्ट्रक्रमाकराऩहरुभा भानव अधधकायको सम्भान गने प्रचरनरे भानव अधधकाय हनन्का 
घटनाहरु धनभूयर हनेु एवभ ् सभाज, श्रधभक तथा उऩबोक्ताहरुको दृष्ट्रिकोणभा सभेत सकायात्भक 
ऩरयवतयन ल्माउन सष्ट्रकने बएको हुॉदा व्मवस्थाऩकीम उल्झनहरुफाट सभेत भकु्त बई आफ्नो 
व्मवसामराई अन्म प्रधतस्ऩधॉहरुको तरुनाभा अधफर फनाउन सष्ट्रकन्छ य मसराई याष्ट्रिम तथा 
अन्तयायष्ट्रिम फजायभा ददगोऩन ददन सष्ट्रकन्छ।ष्ट्रवश्व फजायरे ऩधन उत्ऩाददत जचज, वस्त ु तथा सेवाको 
सम्फन्धभा श्रभ शोषण तथा भानव अधधकाय ष्ट्रवऩयीतका गधतष्ट्रवधध बए नबएको हेने बएको 
हुॉदाव्मवसाष्ट्रमक सपरताको राधग याष्ट्रिम कामयमोजनाको कामायन्वमन भहत्वऩूणय भाधनन्छ।  

३.१.४. ददगो ष्ट्रवकास रक्ष्म (Sustainable Development Goals) हाधसर गनय सहमोगी हनेु  

सॊमकु्त याि सॊघको ददगो ष्ट्रवकास रक्ष्म य भानव अधधकायको सम्भान य सॊयऺण फीच अन्मोन्माजश्रत 
सम्फन्ध यहेको छ।ददगो ष्ट्रवकास रक्ष्मको प्रस्तावनाभा नै “सफैको राधग भानव अधधकायको अनबुधूत” 

बनी मसको प्रभखु उद्देश्मको रुऩभा याजखएको हुॉदाव्मवसाष्ट्रमक जगतरे ऩधन आफ्ना सफै श्रधभक, 

काभदाय तथा उऩबोक्ताहरुको भानव अधधकायराई सम्भान य सधुनजश्चत गनय सक्ने वातावयण धसजयना 
गनुय ऩदयछ।याज्मरे “कसैराई ऩधन ऩधछ नऩाने” (Leave No One Behind) नीधत अनरुुऩ व्मजक्तको 
आधायबतू स्वतन्रताको यऺाको राधग कामय गनुयऩने बएकारे व्मवसाष्ट्रमक ऺेर ऩधन मो जजम्भेवायीफाट 
अरग यहन ुहदैुन।अत् मस याष्ट्रिम कामयमोजनाको प्रबावकायी कामायन्वमनफाट यािको ददगो ष्ट्रवकास 
रक्ष्मका साथै भानव अधधकाय सॊस्कृधतको धनभायणभा भहत्वऩूणय उऩरजधध हाधसर हनु सक्दछ।  
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मसका साथै,  याष्ट्रिम कामयमोजनारे सयकायराई भानव अधधकायको सम्भान य सॊयऺण गने सन्दबयभा 
आन्तरयक य फाह्य रुऩभा सभेत भद्दत गदयछ। सयकायी धनकामहरु, सयकायी उद्योग, व्मवसाम तथा 
धनजी व्मवसामहरु सफैरे एकै प्रकायको व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम कामयमोजनाको 
प्रमोगफाट कामय सञ्चारन गनय सकेको खण्डभा भानव अधधकायको प्रवद्धयन य सॊयऺण हनु गई 
व्मवसामहरुफाट हनुसक्ने भानव अधधकाय हनन्का ष्ट्रवषमहरुराई तत्कारै सभाधान गयीव्मवसाष्ट्रमक 
जोजखभ कभ गनय सहज हनेुछ।मसयी व्मवसामीहरुरे सभाजप्रधतको जजम्भेवायी (Corporate Social 

Responsibility-CSR) ऩूया गदै धसॊगो सभाजभा सयुऺा य सम्भानको बावना जागतृ गयाउन सक्दछन।् 
मसफाट औद्योधगक तथा श्रधभक ष्ट्रववादको सभमभै धनरुऩण हनु जानेछ।भानव अधधकायको सम्भान, 

साभाजजक सयुऺा तथा आभ सन्तषु्ट्रिफाट वैदेजशक रगानीभा अधबवषृ्ट्रद्ध, योजगायी धसजयना, आमआजयन, 

गणुस्तयीम वस्त ुतथा सेवाको उत्ऩादन य उऩबोगभा सहजता हनुकुो साथै भानव जीवनस्तयभा सभेत 
उल्रेखनीम सधुाय आउने छ।   

३.२ व्मवसाष्ट्रमक ऺरेसॉगको अऩेऺा 
भानव अधधकायको सम्भान, सॊयऺण य उऩबोगको अवस्थाराई व्माऩक रुऩभा फढाउॉदै रैजाने 
सयकायको अधबमानराई ऩूणयता ददने उद्देश्म नै व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम 
कामयमोजनाको हो। मसको राधग सम्फद्ध सफै ऩऺहरुसॉग सहकामय गनय आवश्मक हनु्छ। सावयजधनक 
ऺेररे भानव अधधकायका ष्ट्रवधबन्न ष्ट्रवषमहरुभा दैधनक रुऩभा प्रत्मेक व्मजक्तराई कुनै न कुनै तवयरे 
प्रबाव ऩारययहने बएको हुॉदाव्मवसाष्ट्रमक ऺेरको सहमोग, सद्भाव य सहकामयधफना भानव अधधकायको 
सॊयऺण य प्रवद्धयन हनु कदठन हनु्छ। अत्व्मवसाष्ट्रमक गधतष्ट्रवधधहरु भानव अधधकायप्रधत सदैव 
जजम्भेवाय य सॊवेदनशीर फन्न सकुन ्बने्न अऩेऺा सयकायको यहन्छ।व्मवसाष्ट्रमक ऺेरको सहमोग य 
सहकामयफाट भानव अधधकायका ष्ट्रवषमहरुराई याष्ट्रिम सीभाबन्दा ऩयसम्भ ऩधन सम्फोधन गनय सहज हनेु 
बएकोरे त्मस्तो सहमोगको अऩेऺा सयकायको यहेको छ ।  

भानव अधधकायका प्रचधरत भूल्म य भान्मता, अन्तयायष्ट्रिम धसद्धान्तहरु, भानव अधधकायको ष्ट्रवश्वव्माऩी 
घोषणाऩर, अन्तयायष्ट्रिम भहासजन्धहरु, अन्तयायष्ट्रिम श्रभ सॊगठनका भाऩदण्डहरुका साथै Un Guiding 

Principles on Business and Human Rights (UNGP), Organisation for Economice Coopearation 

and Development Guidelines सभेतरे धनददयि गयेका धसद्धान्तहरु अनकूुर हनेु गयीव्मवसाष्ट्रमक ऺेररे 
कामय गरयददएको अवस्थाभा अन्तयायष्ट्रिम भञ्चभा यािरे गयेका भानव अधधकाय सम्फन्धी प्रधतफद्धताहरु 
ऩूया बएको ष्ट्रवषमराई सगौयव प्रस्ततु गनय सष्ट्रकनेछ बने्न अऩेऺा ऩधन सयकायको यहेको हनु्छ।देशको 
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सयकाय बनु्न नैव्मवसाष्ट्रमक जगतको ऩधन ऩष्ट्रहचान य शानको धनशान बएको हुॉदा सयकायका 
प्रधतफद्धताहरु ऩूया गनुय गयाउनवु्मवसाष्ट्रमक ऺेरको कतयव्म ऩधन हनु आउॉछ।अत् व्मवसामरे भानव 
अधधकायप्रधतको जजम्भेवायी ऩूया गनय प्रत्मेक व्मवसाम, उद्यभ तथा आऩूधतय प्रणारीभा मएुन्जीऩी भा 
उल्रेख बएअनसुाय देहामका नीधत तथा प्रष्ट्रक्रमाहरुराई अवरम्वन गनुय आवश्मक देजखन्छ।  

३.२.१ भानव अधधकाय नीधत  

व्मावसाष्ट्रमक ऺेररे आफ्नो जवापदेष्ट्रहता ऩूया गनय सफैव्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानहरुभा भानव अधधकाय 
सम्फन्धी नीधत फनाई कामायन्वमनभा ल्माउन ु ऩदयछ।मसफाट नीधतगत रुऩभा नै व्मवसामको भानव 
अधधकायप्रधतको प्रधतफद्धता देजखनेछ।   

३.२.२ भानव अधधकायप्रधतको सजगता 
व्मवसामसॉग सम्फजन्धत यहने व्मवसाम धबर वा फाष्ट्रहयका भानव अधधकाय हननका ष्ट्रवषमहरुको 
ऩष्ट्रहचान गने, योकथाभ गने, धनयाकयण गने, त्मसको रेखाजोखा गने तथा तत्ऩश्चात ्ती उऩय गरयएको 
सम्फोधन प्रष्ट्रक्रमा य नधतजा सभेतराई सभम–सभमभा सावयजधनक गने गनुयऩदयछ।भानवीम सॊवेदना, 
जीवन य भमायदा जस्ता ष्ट्रवषमहरु अत्मन्त सॊवेदनशीर हनेु बएकारे त्मस्ता ष्ट्रवषमहरुराई फेवास्ता 
नगयी सभमभै प्रबावकायी ढॊगरे धनयाकयण गनुयऩदयछ।मस प्रष्ट्रक्रमाराई नै व्मवसामको भानव 
अधधकायप्रधतको सजगता, जचन्तन, तत्ऩयता वा प्रमत्नशीरता (Due Deligence) बधनन्छ।नेऩार सयकाय, 

कानून न्माम तथा सॊसदीम भाधभरा भन्रारमरे मसअजघ प्रकाशन गयेकोव्मवसाष्ट्रमक ऺेरभा कोधबड 
१९ को सभमभा भानव अधधकायको ऩरयऩारनाको अवस्थाको भूल्माङ्कन (ह्यभुन याइ्स ् डु्य 
धडधरजेन्स ्एसेसभेण्ट अप धफजनेस सेक्टय इन कोधबड–१९ येस्ऩोन्स)् सम्फन्धी अध्ममन प्रधतवेदनरे 
केही धनष्कषयहरु सावयजधनक गयेको छ।  

३.२.३ उऩचायको व्मवस्था 
व्मावसामरे आफ्ना गधतष्ट्रवधधहरु सञ्चारनको क्रभभा कुनैऩधन कायणफाट कसैको भानव अधधकायभा 
प्रधतकूर असय ऩनय गएको खण्डभा त्मसयी असय ऩनय गएको व्मजक्त वा सभदुामराई आवश्मक य 
उजचत ऺधतऩूधतय, याहत वा उऩचाय प्रदान गनय वा त्मस्तो उऩचाय प्राप्त गनय सक्ने वैधाधनक फाटोतपय  
रैजाने कामयभा व्मवसामहरु सदैव सचेत य सष्ट्रक्रम यहन ुऩदयछ ।   

३.३ याष्ट्रिम कामय मोजनाको कामायन्वमन य अनगुभन 

मस कामयमोजनाभा उल्रेख गरयएका भानव अधधकायका भूरबतु ष्ट्रवषमहरु तथा अन्म सम्फजन्धत 
ष्ट्रवषमहरुको कामायन्वमनका राधग सॊघीम, प्रदेश य स्थनीम तहभा व्मवसाम य भानव अधधकाय याष्ट्रिम 
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कामय मोजना कामायन्वमन तथा अनगुभन सधभधत (जस्टमरयि कधभटी) फनाई कामय गरयने छ । ती 
सधभधतहरुभा अनसूुची १, अनसूुची २ य अनसूुची ३ भा उल्रेख गये फभोजजभका धनकामका 
ऩदाधधकायी तथा प्रधतधनधधहरु यहनेछन ् । मी सधभधतहरुभा नेऩार सयकाय, श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा भन्रारमरे आवश्मकता अनसुाय ऩदाधधकायी तथा प्रधतधनधधहरुको सॊख्मा थऩघट 
गनय सक्नेछ य मस सधभधतरे ष्ट्रवषमगत रुऩभा उऩसधभधतहरु फनाई कामय गनय सक्नेछ । 

कामय मोजना अनसूुची ४ फभोजजभ कामायन्वमन तथा अनगुभन सधभधतरे धनधायरयत कामयमोजना रागू 
बएऩधछ व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी कामयक्रभहरु  तम गने, सोका राधग धनददयि कामायवधध 
उल्रेख गने, कामयक्रभ कामायन्वमन गने धनकाम तथा ऩदाधधकायीको जजम्भेवायी अनरुुऩ त्मस्ता 
कामयक्रभहरुको कामायन्वमन य धनमधभत रुऩभा अनगुभन सभेत गनेछ।मस्तो कामयक्रभ कामायन्वमन 
गदाय प्रत्मेक कामयको राधग तोष्ट्रकएको सभम, जजम्भेवाय व्मजक्त, धनकाम वा सॊस्था य प्रधतवेदनको 
ढाॉचासभेत उल्रेख गरयने छ।याष्ट्रिम कामय मोजनाको प्रबावकायी कामायन्वमन य भानव अधधकायको 
सधुनजश्चता तथा जजम्भेवायव्मवसाष्ट्रमक आचयण (येस्ऩोजन्सफर धफजनेस कण्डक्ट) का राधग सयकायरे 
हार गरययहेका तथा बष्ट्रवष्मभा तजुयभा गरयने नीधत, कामयक्रभ, मोजना तथा प्रधतफद्धताहरुराई सभेत 
सभे्न ुऩदयछ।मसका साथै याष्ट्रिम कामय मोजनाका सम्फन्धभा सयकायरे सयोकायवाराहरुसॉग छरपर 
तथा सॊवाद गनुय ऩदयछ।याष्ट्रिम कामय मोजनाका सम्फन्धभा प्राप्त हनेु सझुावहरु धनमधभत रुऩभा सॊकरन 
गने य त्मसको कामायन्वमन गनय बयऩदो सॊमन्र तमाय गनुय आवश्मक हनु्छ।सयकायरे 
व्मवसामहरुराई आवधधक रुऩभा भानव अधधकाय सम्फन्धी प्रधतवेदनहरु प्रकाशन गनय ऩधन प्रोत्साष्ट्रहत 
गनुय ऩदयछ।सम्ऩूणयव्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानहरुराई सयकायरे (ओइधसडी गाइडराइन्स ्एण्ड मएुन गाइधडि 
ष्ट्रप्रजन्सऩल्स ्हरु) भानव अधधकायको सम्भान य सॊयऺणको राधग आवश्मक य आधायबतू धसद्धान्तहरु 
हनु ्य ष्ट्रमनराई ऩूणय रुऩभा रागू गनुय ऩदयछ बने्न कुयाभा प्रोत्साष्ट्रहत गयाउन ुऩदयछ।  

३.४ याष्ट्रिम कामय मोजनाको ऩनुयावरोकन  

मो कामय मोजनाको अवधध ऩाॉच वषयको हनेुछ।मो कामय मोजना रागू बएको ऩाॉच वषय ऩधछ मसको 
ऩूनयावरोकन गरयने छ।मसको कामायन्वमनभा कुनै कदठनाई बएभा भध्मावधध सभीऺा तथा 
ऩनुयावरोकन सभेत गनय सष्ट्रकनेछ।कामयमोजनाराई प्रबावकायी फनाउन सधभधतरे एड्बाइजयी कधभटी 
तथा वष्ट्रकय ि ग्रऩु पय धफजनेस एण्ड ह्यभुन याइ्स ्गठन गयी कामय गनुय ऩदयछ । मस्तो सल्राहकाय 
सधभधत तथा कामय सभूहभा उद्योगी, व्मवसामी, धनभायण, उत्खनन ् तथा ष्ट्रवतयण व्मवसामी, श्रधभक 
प्रधतधनधध, उऩबोक्ता अधधकायकभॉ, भानव अधधकायकभॉ, प्राध्माऩक, वष्ट्रकर, ऩरकाय, फैष्ट्रङ्कि ऺेरका 
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प्रधतधनधध तथा सयकायी प्रधतधनधधहरु यहन ुउऩमकु्त हनु्छ । कामयमोजनाको अवधध सभाप्त हनुबुन्दा 
एकवषय अगाधड नै सफै सयोकायवाराहरुसॉग छरपर गयी सधभधतरे कामय मोजनाराई ऩरयभाजयन गनुय 
ऩदयछ।सधभधतरे सम्फजन्धत सफै भन्रारमहरु फीच याष्ट्रिम कामय मोजनाको कामायन्वमन अवस्थाराई 
फाष्ट्रषयक रुऩभा सभीऺा गनय सक्दछ।तीन वषयऩधछ सधभधतरे व्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानहरुको गधतष्ट्रवधधराई 
क्रभश्अन्तयायष्ट्रिमस्तयसॉग तरुना गने, सहमोग गने, सधुाय गने कामय गनेछ। श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा भन्रारमरे सभम सभमभा मो कामयमोजनाको ऩनुयावरोकन गनेछ।  

३.५ याष्ट्रिम कामय मोजनाको सीभा य ऺरे  

व्मवसाम य भानव अधधकायको ऺेर अत्मन्तै व्माऩक छ।नेऩार जस्तो ष्ट्रवकासशीर देशभा स्रोत 
साधन, अजशऺा, आधथयक असभानता रगामतका कायण भानव अधधकायका अनेक ष्ट्रवषमहरुराई 
एकसाथ सम्फोधन गनुयऩने आवश्मकता छ।भानव अधधकायको प्रभखु ष्ट्रवषम अष्ट्रवबेद (नन–्

धडजस्क्रभेसन) नै हो।कुनै ऩधन ष्ट्रकधसभको ष्ट्रवबेदजन्म व्मवहायफाट नै भानव अधधकाय हनन ्
(बामोरेसन) वा सॊकुचन (इजन्फ्रञ्जभेण्ट) को अवस्था सरुु हनु्छ । मस कामय मोजनाभा श्रधभकको 
अधधकाय, वातावयण य आददवासी जनजाधतको अधधकाय, उऩबोक्ताको अधधकाय, भष्ट्रहरा तथा 
फारफाधरकाको अधधकाय य रैंधगक सभानता तथा अष्ट्रवबेदको ष्ट्रवषमराई भखु्म प्राथधभकताभा 
याजखएको बएता ऩधन भानव अधधकायका अन्म सफै ष्ट्रवषमहरु उजत्तकै सॊवेदनशीर य अन्तयसम्फजन्धत 
हनेु बएकारे ती सफै ष्ट्रवषमहरु ऩधन मस कामय मोजनाको ऺेरधबर ऩदयछन।्अत्मस कामयमोजनारे 
प्रत्मेक व्मवसामी यव्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठानहरुराई भानव अधधकायका सफै धफषमहरुप्रधत सॊवेदनशीर बई 
कामय गनय अधबप्रेरयत गने ष्ट्रवश्वास गरयएको छ।   
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अनसूुची १ 

कामायन्वमन य अनगुभन सॊघीम सधभधत 

१. सॊमोजक् सजचव, श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्रारम 

२. सदस्म् सहसजचव, उद्योग, वाजणज्म तथा आऩूधतय, उजाय, बौधतक ऩूवायधाय, भष्ट्रहरा तथा फारफाधरका, 
स्वास््म, वन तथा वातावयण, गहृ भन्रारम य उऩबोक्ता ष्ट्रहत सॊयऺण ष्ट्रवबाग) 

३. सदस्म् सहन्मामाधधवक्ता, भहान्मामाधधवक्ताको कामायरम 

४. सदस्म् नामफ प्रहयी भहाधनयीऺक, नेऩार प्रहयी 
५. सदस्म् उद्योग वाजणज्म भहासॊघ, उद्योग ऩरयसॊघ, च्माम्फय अप कभशयको प्रधतधनधध 

६. सदस्म् भष्ट्रहरा भानव अधधकायकभॉ एक जना  

७. सदस्म् याष्ट्रिम फार अधधकाय ऩरयषद्को प्रधतधनधध 

८. सदस्म सजचव् भहाधनदेशक, नेऩार सयकाय श्रभ तथा व्मवसामजन्म सयुऺा ष्ट्रवबाग । 
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अनसूुची २ 

व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम कामय मोजना 
कामायन्वमन य अनगुभन प्रदेश सधभधत 

 

१.  सॊमोजक् प्रभखु सजचव, भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामायरम  

२.  सदस्म् सजचव, प्रदेशका (साभाजजक ष्ट्रवकास, बौधतक ऩूवायधाय, ऩमयटन उद्योग, जशऺा, स्वास््म, वन 
तथा वातावयण भन्रारमहरु) 

३.  सदस्म् उऩन्मामाधधवक्ता, भखु्मन्मामाधधवक्ताको कामायरम 

४.  सदस्म् नामफ प्रहयी उऩयीऺक, नेऩार प्रहयी 
५.  सदस्म् उद्योग वाजणज्म भहासॊघको प्रदेश प्रधतधनजघ    

६.  सदस्म् भष्ट्रहरा भानव अधधकायकभॉ एक जना  

७.  सदस्म् उऩबोक्ता अजघकायकभॉ एक जना  

८.  सदस्म् फार अधधकायकभॉ एक जना  

१०.  सदस्म सजचव् कामायरम प्रभखु, श्रभ तथा योजगाय कामायरम । 
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अनसूुची ३ 

व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम कामय मोजना 
कामायन्वमन य अनगुभन स्थानीम सधभधत 

 

१.सॊमोजक् उऩप्रभखु वा उऩाध्मऺ  सम्फजन्धत स्थानीम तह 

२. सदस्म् नगय वा गाउॉकामयऩाधरकाफाट भनोनीत उद्योग व्मवसामी एक जना  

३. सदस्म् नगय वा गाउॉकामयऩाधरकाफाट भनोनीत भानव अधधकायकभॉ एक जना 
४. सदस्म् नगय वा गाउॉकामयऩाधरकाफाट भनोनीत श्रधभक सॊगठनको प्रधतधनधध एक जना 
५. सदस्म सजचव् प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत,  सम्फजन्धत स्थानीम तह  
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अनसूुची ४ 

सॊमकु्त यािसॊघ-व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी भागयदशयक धसध्दान्त (UNGP) कामायन्वमन कामयमोजना  

१.भमायददत श्रभको प्रवद्धयन्  

नेऩार २३ अष्ट्रप्रर २००४ देजख ष्ट्रवश्व व्माऩाय सॊगठनको सदस्म यहदै आएको छ। करयफ एक कयोड ६८ राख श्रधभक यहेको नेऩारी श्रभशजक्त ष्ट्रवश्वको ३७औीँ ठूरो श्रभशजक्त 
बएको भरुकु हो।याष्ट्रिम त्माङ्क कामायरमरे २०१८ भा गयेको याष्ट्रिम आधथयक गणनाको प्रधतवेदन अनसुाय नेऩारभा कुर ९,२३,३५६ वटा ष्ट्रवधबन्न प्रकाय य आकायका प्रधतष्ठानहरु 
यहेका छन।् उक्त प्रधतष्ठानहरुभा २०,१२,२३७ (६२.३%) ऩूरुष य १२,१६,२२० (३७.७%) भष्ट्रहरा गयी जम्भा ३२,२८,४५७ जना भाधनसहरुरे प्रत्मऺ रुऩभा योजगायी ऩाएका 
छन ्। 

श्रधभकहरूको हकष्ट्रहत सॊयऺणका रागी ष्ट्रवधबन्न कानूनहरू ष्ट्रवधभान यहेऩधन भानव फेचष्ट्रवखन, दास वा फधवुा, व्मजक्तको इच्छा ष्ट्रवऩयीत काभभा रगाउने, योजगायीको हकको हनन,् 
रैंधगक बेदबाव, ऩष्ट्रहचान, सभान काभका राधग असभान ज्मारा, फारश्रभ य श्रभ शोषण, श्रधभकको असभान ज्मारा, काभ, आयाभ, भनोयञ्जन, वीभा, कामयवातावयण, रैष्ट्रिक असभानता, 
ष्ट्रवबेद, मौन शोषण य दवु्मयवहाय धसभाऩाय, अन्तयायष्ट्रिम य फहयुाष्ट्रिम कम्ऩधनहरूभा हनेु भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकाको अधधकाय हनन ्फाये उजयुी दताय गने य सभाधान सम्फन्धी न्माष्ट्रमक 
सॊमन्रहरूभा यहेका कधभकभजोयीराई धनम्न ष्ट्रक्रमाकराऩहरुफाट सभाधान गयी श्रधभकको अधधकायको सॊयऺण, सम्भान य उऩचाय भापय त भमायददत श्रभको प्रवद्धयन गरयनेछ । 

१.१ सॊयऺण 

क्र.स. 
 
 

ष्ट्रक्रमाकराऩ 
जजम्भेवाय धनकाम 

सहकामय गने 
धनकाम 

सभम सीभा 
 

UNGP/SDG 
 

कामयसम्ऩादन सूचक 

१ 

व्मवसाम य भानव अधधकाय सम्फन्धी याष्ट्रिम 
नीधत तजुयभा गने । 

 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

उद्योग, वाजणज्म 
तथा आऩूधतय 

भन्रारम य याष्ट्रिम 
मोजना आमोग 

ऩष्ट्रहरो वषय १ देजख १०/ ८ य १६ 
 

नीधत तजुयभा बएको 
हनेु 

 

२ 

सम्फद्ध याष्ट्रिम नीधतहरुभा व्मवसाम य 
भानवअधधकाय ष्ट्रवषमराई क्रभश् भूर 
प्रवाहीकयण गने 

सम्फद्ध भन्रारम सयोकायवारा तेस्रो वषय १ देजख १०/१० 
 

व्मवसाम य 
भानवअधधकाय ष्ट्रवषम 

भूरप्रवाहीकयण 
बएको हनेु 

३ 

श्रभ य श्रधभक सम्फन्धी ऐन धनमभावरीहरुको 
ऩनुयावरोकन गने। 

 

 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

कानून, न्माम तथा 
सॊसदीम व्मवस्था 

भन्रारम 

दोस्रो वषय १ देजख १०/८ य १० 
 

नमाॉ कानून तजुयभा 
बएको हनेु 



50 
 

४ 

व्मवसाम धबरको फारश्रभ, ष्ट्रवबेदजन्म व्मवहाय 
तथा सिदठत हनु ऩाउने अधधकायको अवस्था 
सम्फन्धभा अध्ममन गयी आवश्मक सधुायको 
राधग सम्फजन्धत धनकामभा धसपारयस गने । 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

नीधत अध्ममन 
प्रधतष्ठान 

ऩष्ट्रहरो वषय १ देजख १०/८ य १० 
 

सधुायका राधग 
धसपारयस प्राप्त बएको 

हनेु 

५ 

व्मवसाम सञ्चारन अनभुधत ददनऩूुवय श्रधभकको 
अधधकाय सम्फन्धभा सञ्चारन अनभुती ददने 
कामयभा सॊरग्न कभयचायीहरु य व्मवसाम 
सञ्चारकहरुराई व्मवसाम य भानवअधधकायका 
सम्फन्धभा अनजुशऺण ददने।  

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूतॉ भन्रारम 

स्थानीम तह/ श्रभ 
तथा योजगाय 

कामायरम / ष्ट्रवशेष 
आधथयक ऺेर 

दोस्रो वषय १ देजख १०/८ य १२ 
 

कम्ऩनी सञ्चारक य 
सयकायी कभयचायीहरु 
श्रधभक अधधकायका 
सम्फन्धभा सूसूजचत 

बएको हनेु 

६ 

प्रधतष्ठानधबरको फारश्रभ, ष्ट्रवबेदजन्म व्मवहाय 
तथा सिदठत हनु  ऩाउने अधधकायको 
सधुनजश्चतताको राधग अध्ममन गयी सधुायका 
राधग धसपारयसहरु प्राप्त गन।े 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

भष्ट्रहरा, फारफाधरका 
तथा जेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, उद्योग, 

वाजणज्म तथा आऩूतॉ 
भन्रारम उद्योग 

प्रधतष्ठान य सॊघहरु, 
टे्रड मूधनमनहरु य 

श्रधभकहरु 

दोस्रो वषय १ देजख १०/८ य १० 
 

अध्ममन प्रधतवेदन 
तमाय बइ सधुायको 
राधग कामयमोजना 

तमाय बएको हनेु । 

७ 

श्रधभकको अधधकाय सम्फन्धी अदारत वा वा 
अन्म अधय न्माष्ट्रमक धनकामभा यहेको भदु्दा य 
उजयुीको अवस्थाको अध्ममन गयी तत ्
धनकामको ऺभताको ष्ट्रवकास गने। 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

भष्ट्रहरा, फारफाधरका 
तथा जेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, उद्योग, 

वाजणज्म तथा आऩूतॉ 
भन्रारम उद्योग 

प्रधतष्ठान य सॊघ हरु, 
टे्रड मूधनमनहरु य 

श्रधभकहरु 

दोस्रो वषय १ देजख १०/८,१० य १६ 
 

अध्ममन प्रधतवेदन 
तमाय बई ऺभता 

ष्ट्रवकासका 
कामयक्रभहरु सञ्चारन 

बएको हनेु। 

८ योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको ष्ट्रवकास 
गयी औऩचारयक तथा अनौऩचारयक ऺेरभा 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भष्ट्रहरा, फारफाधरका 
तथा जेष्ठ नागरयक 

दोस्रो वषय १ देजख १०/८ य १० 
 

एकीकृत अधबरेख 
तमाय बएको हनेु । 
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कामययत तथा श्रभ फजायभा उऩरधध सम्ऩूणय श्रभ 
शजक्तको य उऩरधध योजगायीको अवसयको 
अधबरेखीकयण गने । 

भन्रारम भन्रारम, उद्योग, 

वाजणज्म तथा आऩूतॉ 
भन्रारम उद्योग 

प्रधतष्ठान य सॊघ हरु, 
टे्रड मूधनमनहरु य 

श्रधभकहरु 

 

९ 

अनौऩचारयक ऺेरभा यहेका श्रधभक तथा 
कभयचायीहरुको श्रभ अधधकाय सधुनजश्चत गनय 
कामयमोजना धनभायण गने। 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

भष्ट्रहरा, फारफाधरका 
तथा जेष्ठ नागरयक 
भन्रारम, उद्योग, 

वाजणज्म तथा आऩूतॉ 
भन्रारम उद्योग 

प्रधतष्ठान य सॊघ हरु, 
टे्रड मूधनमनहरु य 

श्रधभकहरु 

दोस्रो वषय १ देजख १०/८  
 

कामयमोजना तमाय 
बएको हनेु। 

१० 
सम्फद्ध योजगायदाता सॊस्थाका भहासॊघहरुभा 
Human Right Desk स्थाऩना गने । 

 

 

सम्फद्ध धनकामहरु श्रभ तथा योजगाय 
कामायरमहरु 

धनयन्तय १ देजख १०/८,९ य १२  
 

भहासॊघहरुभा 
Human Right 

Desk स्थाऩना बएको 
हनेु। 

११ 
श्रधभक अधधकायको ऩरयऩारना सम्फन्धभा 
धरऩऺीम अनगुभन सॊमर ष्ट्रवकास गयी ऩरयचारन 
गने . 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठान,टे्रड 
मूधनमन य श्रधभकहरु 

तेस्रो वषय १ देजख १०/८ य १२  
 

धरऩजऺम अनगुभन 
सॊमर ष्ट्रवकास बएको 

हनेु। 

१२ 

सावयजधनक धनजी य सहकायी ऺेरभा उऩरधध 
योजगायीका अवसयसम्फन्धी एकीकृत ष्ट्रवद्यतुीम 
प्रेटपभयको रुऩभा याष्ट्रिम योजगाय सूचना 
प्रणारी (National Employment Management 

Information System-NEMIS) को ष्ट्रवकास गयी 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

प्रदेश सयकाय तथा 
स्थानीम तह 
योजगायदाता / 

व्मावसाष्ट्रमक नीजज 
ऺेर नागरयक सभाज 

दोस्रो वषय १ देजख १०/८ य ९ 
 

याष्ट्रिम योजगाय सूचना 
प्रणारी  सञ्चारन 
बएको हनेु। 
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योजगाय ष्ट्रवधनभमको व्मवस्था गने । 

१३ 

श्रधभक अधधकायहरु (फारश्रभ धनषेध, फाध्मकायी 
श्रभ धनषेध,न्मूनतभ ऩारयश्रधभक/सषु्ट्रवधा, धफदा, 
साभाजजक सयुऺा, कामयघण्टा, भष्ट्रहराका ष्ट्रवशेष 
अधधकाय य श्रभको सम्भान) सम्फन्धी 
सचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गने। 

श्रभ तथा योजगाय 
कामायरमहरु, स्थानीम 
तह, योजगायदाता, टे्रड 

मधुनमन 

प्रदेश सयकाय, भानव 
अधधकायको ऺेरभा 
काभ गने सॊघ 

सॊस्थाहरु, नागरयक 
सभाज 

धनयन्तय १ देजख १०/८,१०,१२ य 
१७ 

 

७५३ वटै स्थानीम 
तहहरुभा श्रधभक 
अधधकाय सम्फन्धी 
सचेतनाभूरक 

कामयक्रभहरु सॊचारन 
बएको हनेु 

१४ 

औऩचारयक य अनौऩचारयक ऺेरका सफै 
श्रधभकराई मोगदानभा आधारयत साभाजजक 
सयुऺा प्रणारीभा आवद्धता गने। 

साभाजजक सयुऺा कोष श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम, उद्योग, 

वाजणज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम,व्मवसाष्ट्रम
क धनजी ऺेर, टे्रड 

मधुनमन 

ऩाॉचौ वषय १ देजख १०/१, ८ य १० 
 

सफै श्रधभकहरु 
साभाजजक सयुऺा 

कोषभा आवद्ध बएका 
हनेु । 

१५ 

स्वयोजगाय य अनौऩचारयक  ऺेरका श्रधभकराई 
मोगदानभा आधारयत साभाजजक सयुऺा प्रणारीभा 
आवद्ध गनय प्रोत्साहन गने। 

साभाजजक सयुऺा कोष उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम, 
टे्रड मधुनमन, 

व्मावसाष्ट्रमक धनजी 
ऺेर 

धनयन्तय १ देजख १०/१, ८ य १० 
 

मोगदानभा आधारयक 
साभाजजक सयुऺाभा 
आवद्ध हनेु श्रधभकको 
सॊख्माभा वढोत्तयी 
बएको हनेु । 

१६ 

वैदेजशक योजगायभा यहेका नेऩारी नागरयकको 
अन्तयायष्ट्रिम श्रभ कानून य दद्वऩऺीम श्रभ सम्झौता 
फभोजजभका सेवा सषु्ट्रवधाहरु प्राधप्तको सधुनजश्चतता 
गने 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

ऩययाि 
भन्रारम/नेऩारी 

धनमोगहरु/सम्फजन्धत 
भरुकुका सम्फद्ध 

धनकाम 

धनयन्तय १ देजख १०/१, ८ य १७ 
 

प्रवाशी नेऩारी 
श्रधभकरे योजगाय 
सम्झौता अनरुुऩको 

सेवसषु्ट्रवधा प्राप्त गयेका 
हनेु । 

१.२ सम्भान (Respect) 

१७ प्रधतष्ठानहरुको आन्तरयक नीधत, कामय प्रणारी एवॊ 
ष्ट्रवधनमभावरीभा भानव अधधकायको सधुनजश्चत गने 

योजागायदाता/प्रधतष्ठान श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

धनयन्तय ११ देजख २४/ ८ य १२ 
 

भानव अधधकायको 
सम्भान सधुनजश्चत 
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। भन्रारम, उद्योग, 

वाजणज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, टे्रड 
मूधनमन, भानव 

अधधकाय सम्फन्धी 
सॊघ सॊस्थाहरु 

बएको हनेु। 

१८ 

व्मवसाष्ट्रमक ऺेरभा श्रधभक अधधकायको 
ऩरयऩारना सम्फन्धभा भाऩदण्ड फनाउने। 

योजागायदाता/प्रधतष्ठान श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम, उद्योग, 

वाजणज्म तथा आऩूधतय 
भन्रारम, टे्रड 
मूधनमन, भानव 

अधधकाय सम्फन्धी 
सॊघ सॊस्थाहरु 

दोस्रो वषय ११ देजख २४/ ८ य १२ 
 

भाऩदण्ड तमाय 
बएको हनेु। 

१९ 

व्मवसामजन्म सयुऺा य स्वास््म सम्फन्धी 
भाऩदण्डहरु तजुयभा गने। 

श्रभ तथा व्मवसामजन्म 
सयुऺा ष्ट्रवबाग 

श्रभ तथा योजगाय 
कामायरमहरु टे्रड 
मूधनमन, भानव 

अधधकाय सम्फन्धी 
सॊघ सॊस्थाहरु 

तेस्रो वषय ११ देजख २४/ ३ य १२ 
 

नीधत तजुयभा बएको 
हनेु। 

 

कामयस्थर सयुऺा 
सदुृढ बएको हनेु। 

२० 

सफै प्रधतष्ठानरे श्रभ अधडट अधनवायम गयी 
प्रधतवेदन सावयजधनक गने। 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम, टे्रड 
मूधनमन, भानव 

अधधकाय सम्फन्धी 
सॊघ सॊस्थाहरु  

धनयन्तय ११ देजख २४/ १२ य 
१६ 

 

ताधरभ प्राप्त श्रधभक 
तथा कभयचायीको 
सॊख्माभा फढोत्तयी 

बएको हनेु 

२१ श्रधभक तथा कभयचायीहरुको सीऩ ष्ट्रवकास तथा 
ऺभता अधबवृष्ट्रद्धको राधग ताधरभ कामयक्रभ 

व्मवसाष्ट्रमक धनजी ऺेर, 

सहकायी ऺेर 
श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

धनयन्तय ११ देजख २४/ १ य १० 
 

श्रभ धनयीऺण कामयभा 
सहमोग सभन्वम 
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सञ्चारन गन े. भन्रारम, टे्रड 
मूधनमन, भानव 

अधधकाय सम्फन्धी 
सॊघ सॊस्थाहरु  

सधुनजश्चत बएको हनेु। 

२२ 

श्रभ धनयीऺण सम्फन्धी कामयभा सभन्वम, सहमोग 

तथा सहकामय गने। 
योजागायदाता/प्रधतष्ठान श्रभ, योजगाय तथा 

साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम, टे्रड 
मूधनमन, भानव 

अधधकाय सम्फन्धी 
सॊघ सॊस्थाहरु  

धनयन्तय ११ देजख २४/ ३,५ य 
१० 

 

भानव अधधकायको 
सम्भान सधुनजश्चत 
बएको हनेु। 

२३ 

प्रधतष्ठानहरुभा भानवअधधकायको सम्बाष्ट्रवत 
उल्रघॊनफाट हनेु ऩरयणाभराई न्मूनीकयण वा 
धनस्तेज गने सॊमन्रको ष्ट्रवकास गयी 
कामायन्वमनभा ल्माउने व्मवस्था धभराउने । 

योजागायदाता/प्रधतष्ठान श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम, टे्रड 
मूधनमन, भानव 

अधधकाय सम्फन्धी 
सॊघ सॊस्थाहरु य 
उद्योग प्रधतष्ठान 

धनयन्तय ११ देजख २४/ ३,५ य 
१० 

 

भानव अधधकायको 
सम्भान सधुनजश्चत 
बएको हनेु। 

२४ 

प्रधतष्ठानहरुभा श्रधभकको अधधकायको 
सधुनश्चतताको अवस्था सम्फन्धी साभाजजक रेखा 
ऩयीऺण गने । 

श्रभ तथा व्मवसामजन्म 
सयुऺा ष्ट्रवबाग 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम, टे्रड 

मूधनमन य उद्योग 
प्रधतष्ठान 

दोस्रो वषय ११ देजख २४/ १२ य 
१६ 

 

साभाजजक रेखा 
ऩयीऺण बएको हनेु। 

१.३ उऩचाय (Remedy) 

२५ 

प्रधतष्ठानस्तयभा गनुासो तथा उजयुी सनुवुाई 
सॊमन्रको ष्ट्रवकास तथा ष्ट्रवस्ताय गने। 

योजागायदाता/प्रधतष्ठान श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम, टे्रड 
मूधनमन, भानव 

धनयन्तय २५ देजख ३१/ १६ 
 

गनुासो तथा उजयुी 
सनुवुाई सॊमन्रको 

ष्ट्रवकास बएको हनेु। 
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अधधकाय सम्फन्धी 
सॊघ सॊस्थाहरु य 
उद्योग प्रधतष्ठान 

२६ 
प्रधतष्ठानहरुभा श्रधभकको अधधकायको हनन ्
बएको अवस्थाभा उऩचाय ऩाउने सॊमन्रराई 
प्रबावकायी फनाउने । 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम य योजगायदाता 

टे्रड मूधनमन, भानव 
अधधकाय सम्फन्धी 
सॊघ सॊस्थाहरु य 

धनयन्तय २५ देजख ३१/ ८ य १६ 
 

उऩचाय सॊमन्र 
प्रबावकायी बएको 

हनेु। 

२७ 

ष्ट्रववाद सभाधानभा Alternative Dispute 

Resolution -(ADR) ऩद्धधतराई प्रदेश य 
स्थानीम तहभा ष्ट्रवस्ताय गने। 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम य योजगायदाता  

टे्रड मूधनमन य 
व्मवसाष्ट्रमक 
सॊघ/भहासॊघ 

धनयन्तय २५ देजख ३१/१६ 
 

प्रदेश तथा स्थानीम 
तहभा ष्ट्रववाद 

सभाधानभा ADR 
ऩजद्त ष्ट्रवस्ताय बएको 

हनेु। 

२८ 

श्रभ अदारतसम्फन्धी कामय गनय सफै उच्च 
अदारतराई भकुाभ तोक्ने। 

 

भजन्रऩरयषद् सवोच्च अदारत, 
न्माम ऩरयषद 

दोस्रो वषय २५ देजख ३१/१६ 
 

श्रभ अदारतसम्फन्धी 
कामय गने उच्च 
अदारतको सॊख्मा 
वृष्ट्रद्ध बएको हनेु। 

२९ 

याष्ट्रिम ष्ट्रवऩद् भहाभायी य द्वन्द्वको अवस्थाभा 
श्रधभकको अधधकायको प्रमोगराई सधुनश्चत गने 
प्रणारीको ष्ट्रवकास गने । 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम य योजगायदाता 

टे्रड मूधनमन दोस्रो वषय २५ देजख ३१/३,६,१३ य 
१६ 

 

याष्ट्रिम ष्ट्रवऩद् भहाभायी 
य द्वन्द्वको अवस्थाभा 

श्रधभकको 
अधधकायको प्रमोग 

सधुनजश्चत बएको हनेु। 
२. उऩबोक्ताको अधधकाय् उऩबोग्म वस्त ुवा वस्तकुो सजम्भश्रणफाट भाधनसको स्वास््म य सन्तषु्ट्रिभा हानी, नोक्सानी वा कभी हनु ददन ुहुॉदैन।नेऩारको सॊष्ट्रवधानरे उऩबोक्ताको 
अधधकायराई भौधरक हकको रुऩभा ऩरयबाष्ट्रषत गयेको छ।उऩबोक्ताको अधधकायको सम्भान गनय तथा व्मवसामहरुराई भानवअधधकायभैरी फनाउन उत्ऩादक, ऩैठायीकताय, ढुवानीकताय, 
सञ्चमकताय, धफके्रता, सेवा प्रदामक, उऩबोक्ता सभूह, सॊघ, सॊगठन वा सयोकायवाराहरुको भहत्वऩूणय बधूभका यहन्छ।प्रत्मेक उऩबोक्ताराई गणुस्तयीम वस्त ुतथा सेवा प्राप्त गने हक 
बएताऩधन ष्ट्रवधबन्न अध्मन य अनगुभनका प्रधतवेदनहरुरे दैधनक उऩबोग्म वस्तहुरुभा अखाद्य वस्तकुो धभसावट तथा ष्ट्रवधबन्न ष्ट्रकधसभका ष्ट्रकटाणहुरु यहेको अवस्था देजखने गयेको 
छ।उऩबोक्ता अधधकायको ष्ट्रवषमवस्तसुॉग यहेका कधभकभजोयीहरुराई धनम्न ष्ट्रक्रमाकराऩहरुफाट सभाधान गयी उऩबोक्ताहरुको अधधकायको सॊयऺण, सम्भान य उऩचायको सधुनजश्चतता 
गनुय गयाउन ुऩदयछ । 
२.१ सॊयऺण ( Protection) 
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३० 

उऩबोक्ताको अधधकायको सम्वन्धभा सूचक तथा 
भाऩदण्ड (Indicators and Standards) तमाय गने 
। 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम, 
टे्रड मूधनमन य 
उऩबोक्ता 

अधधकायभञ्च 

ऩष्ट्रहरो वषय १ देजख १०/२ य ३ 
 

सूचक तथा भाऩदण्ड 
तमाय बएको हनेु 

३१ 

सूचक तथा भाऩदण्ड (Indicators and 

Standards) सभेतका आधायभा ष्ट्रवद्यभान नीधतको 
ऩनुयावरोकन तथा आवश्मक नीधतको तजुयभा  
गने । 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

दोस्रो वषय १ देजख १०/१,३ य१२ 
 

ष्ट्रवद्यभान नीधतको 
ऩनुयावरोकन तथा 
आवश्मक नीधतको 

तजुयभा बएको हनेु । 

३२ 
उऩबोक्ताको अधधकाय सम्वन्धी प्रदेशगत 
अवस्थाको जचरण गयी प्रादेजशक य  एकीकृत 
आवधधक प्रधतवेदन तमाय गने   

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम,प्रदेश 

प्रदेश तथा स्थानीम 
तह 

धनयन्तय १ देजख १०/१ य ३ 
 

प्रादेजशक य एष्ट्रककृत 
प्रधतवेदन तमाय 
बएको हनेु । 

३३ 
एकीकृत प्रधतवेदनको आधायभा याष्ट्रिम 
भागयधनदेशन (Guideline)  तमाय गयी रागू गने । 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

दोस्रो वषय १ देजख १०/१ य ३ 

भागयधनदेशन तमाय 
बएको हनेु । 

३४ 
याष्ट्रिम भागयधनदेशनको आधायभा प्रादेजशक 
भागयधनदेशन (Guideline) तमाय गने। 

सम्फजन्धत प्रदेश उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

तेस्रो वर्ष १ देजख १०/१ य ३ 

प्रादेजशक भागयधनदेशन 
तमाय बएको हनेु। 

३५ 
स्थानीम भागयधनदेशन (Guideline) तमाय गने। स्थानीम तह उद्योग प्रधतष्ठान य 

व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 
भहासॊघहरु 

तेस्रो वषय १ देजख १०/१ य ३ 

स्थानीम भागयधनदेशन 
तमाय बएको हनेु। 

३६ 

उऩबोक्ता अधधकायको सॊयऺण सम्वन्धी 
कामयक्रभहरु प्रबावकायी रूऩभा कामायन्वमन गन े
। 

स्थानीम तह उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

धनयन्तय १ देजख १०/१,३ य १२ 
 

कामयक्रभको 
प्रबावकायी रुऩभा 
कामायन्वमन बएको 

हनेु। 
२.२ सम्भान( Respect) 

३७ उत्ऩादकराई नै उत्तयदामी फनाउने गयी उद्योग, वाजणज्म तथा स्थानीम तह ऩष्ट्रहरो वषय ११ देजख २४/१२ वडाऩर कामायन्वमनभा  
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उऩबोक्ता वडाऩर (Consumer Charter )  ढाॉचा 
तमाय गने । 

आऩूधतय भन्रारम आएको हनेु। 

३८ 
उऩबोक्ता वडाऩर (Consumer Charter ) तमाय 
गयी कामयन्वमन गने । 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

स्थानीम तह धनयन्तय ११ देजख २४/१२ याष्ट्रिम अधबमान 
सञ्चारन बएको हनेु 

। 
२.३ उऩचाय (Remedy) 

३९ तहगत सयकायभा यहेका अनगुभन सधभधतहरुभा 
कामययत जनशजक्तको ऺभता ष्ट्रवकास गने । 

सयोकायवारा सम्फजन्धत जनशजक्त धनयन्तय २५ देजख ३१/१,८ य१० ऺभता ष्ट्रवकास बएको 
हनेु। 

४० 
ऩाधरका स्तयभा गनुासो व्मवस्थाऩन सॊमन्र 
गठन गयी ष्ट्रक्रमाजशर फनाउने । 

स्थानीम तह उऩबोक्ता 
अधधकायकभॉ 

ऩष्ट्रहरो वषय २५ देजख ३१/१६ गनुासो व्मवस्थाऩन 
सॊमन्र गठन बएको 

। 

४१ 
उऩबोक्ता अधधकायको सम्फन्धभा आवधधक 
रुऩभा अध्ममन गयी जस्थधत प्रधतवेदन सावयजधनक 
गने । 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

आवधधक 
रुऩभा 
धनयन्तय 

२५ देजख ३१/१२ प्रधतवेदन प्राप्त बएको 
हनेु। 

३. भष्ट्रहरा तथा वारवाधरकाको अधधकाय् भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकाको अधधकायको सॊयऺण, सम्भान य उऩचायको राधग मस सम्फन्धभा बएका अन्तयायष्ट्रिम प्रवन्ध, प्रमास, याष्ट्रिम कानून 
य सॊवैधाधनक व्मवस्थाराई सभेत व्मवासाष्ट्रमक ऺेररे ध्मान ददन ुजरूयी हनु्छ ।व्मवासाष्ट्रमक ऺेररे व्मवसाम सञ्चारनको सभमभा भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकाको अधधकायसॉग सम्फजन्धत  
सभस्माहरुराई देहाम फभोजजभको ष्ट्रक्रमाकराऩहरुफाट सम्फोधन गनय सष्ट्रकन्छ । 
३.१ सॊयऺण (Protection) 

४२ 

व्मवसामजन्म कामयऺ रे धबरको फारश्रभ य 
ष्ट्रवबेदजन्म व्मवहाय तथा सिदठत हनु ऩाउने 
अधधकायको अवस्थाको सम्फन्धभा अध्ममन 
गने। 

भष्ट्रहरा,फारफाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक भन्रारम 

सयोकायवारा ऩष्ट्रहरो वषय १ देजख १०/५य१० अध्ममन प्रधतवेदन 
प्राप्त बएको हनेु। 

४३ 
कामयस्थरभा भष्ट्रहरा श्रधभकको राधग स्तनऩान 
कऺको व्मवस्था गने 

भष्ट्रहरा,फारफाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

धनयन्तय १ देजख १०/३,५ य ८ सफै कामयस्थरभा 
स्तनऩान कऺको 

व्मवस्था बएको हनेु। 

४४ हयेक कामयस्थरभा जशश ु स्माहाय केन्िको 
व्मवस्था गने 

भष्ट्रहरा,फारफाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

धनयन्तय १ देजख १०/३,५ य ८ सफै कामयस्थरभा 
जशश ुस्माहाय केन्िको 
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भहासॊघहरु व्मवस्था बएको हनेु। 

४५ 

ष्ट्रवद्याथॉहरु धफद्यारम छोड्न े (dropout) दयभा 
कभी ल्माउने । 

जशऺा भन्रारम य 

भष्ट्रहरा,फारफाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक भन्रारम 

सयोकायवारा धनयन्तय १ देजख १०/४ ष्ट्रवद्याथॉहरु धफद्यारम 
छोड्न े(dropout) 

प्रवृधतक अन्त्म बएको 
हनेु। 

४६ भष्ट्रहरा उद्यधभहरुरे फनाएका साभग्री सम्फन्धी 
एऩको धनभायण गयी प्रबावकायी कामायन्वमन गने। 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

सयोकायवारा दोस्रो वषय १ देजख १०/१ य ८ एऩ सञ्चारनभा 
आएको हनेु। 

४७ 
कामयस्थरभा हनेु मौन दवु्मयवहाय, रैंधगक ष्ट्रवबेद य 
भानव अधधकायको अवस्था सम्फन्धभा अध्ममन 
गने ।  

याष्ट्रिम भष्ट्रहरा आमोग य 
याष्ट्रिम भानव अधधकाय 

आमोग 

व्मवसाष्ट्रमक 
प्रधतष्ठानहरु 

दोस्रो वषय १ देजख १०/१ य ८ अध्ममन प्रधतवेदन 
प्राप्त बएको हनेु। 

४८ 

व्मवसामभा हनेु य गरयन ेष्ट्रवबेदजन्म व्मवहायराई 
अन्त्म गनय उजचत उऩचाय ऩद्घधतको 
सदुृढीकयणको राधग सॊमन्र खडा गनय प्रोत्साष्ट्रहत 
गने।  

भष्ट्रहरा,फारफाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक भन्रारम 
य उद्योग, वाजणज्म तथा 

आऩूधतय भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठान, 
स्थानीम तह य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

धनयन्तय १ देजख १०/८ य १० सॊमन्र स्थाष्ट्रऩत 
बएको हनेु। 

४९ 

भष्ट्रहराराई याज्मद्धाया प्रदान गरयएका ष्ट्रवशेष 
सषु्ट्रवधा सष्ट्रहत योजगायीभा प्राथधभतकता ददन ेगरय 
योजगायीको सजृना गने। 

भष्ट्रहरा,फारफाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक भन्रारम 
य उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम य 

प्रधतष्ठानहरु 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम, श्रधभक 
सॊघ/सॊगठन,उद्योग 

प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

धनयन्तय १ देजख १०/८ य १० योजगायीभा भष्ट्रहराको 
सहबाधगता वृष्ट्रद्ध 
बएको हनेु। 

५० 
फारक्रफको अवधायणाराई ददगोऩना य 
स्थाष्ट्रमत्व ददनको राधग आवश्मक नीधत 
अवरम्फन गन।े 

भष्ट्रहरा,फारफाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक भन्रारम 

सयोकायवारा/ 

स्थानीम तह 
दोस्रो वषय १ देजख १०/४ फारक्रफको 

उऩजस्थधत प्रबावकायी 
बएको हनेु। 

५१ 
भनोयछ जनको ऺेरभा काभ गने भष्ट्रहरा 
श्रधभकको हक अधधकायको सधुनजश् चत गनय 
आवश्मक कानून तजुयभा गने। 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

भष्ट्रहरा,फारफाधरका 
तथा जेष्ठ नागरयक 

भन्रारम य 

दोस्रो वषय १ देजख १०/३,५,८ य 
१० 

आवश्मक कानून 
तजुयभा बएको हनेु। 
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सयकायवारा 

५२ 
औऩचारयक तथा अनौऩचारयक ऺेरभा कामययत 
भष्ट्रहरा श्रधभकहरुको फेतनको अवस्था सम्फन्धभा 
अध्ममन गने। 

भष्ट्रहरा,फारफाधरका तथा 
जेष्ठ नागरयक भन्रारम 

प्रदेश य स्थानीम तह दोस्रो वषय १ देजख १०/१, ८ य १० अध्ममन प्रधतवेदन 
प्राप्त बएको हनेु। 

५३ 
व्मावसामजन्म ऺेरभा हनेु ष्ट्रवबेद य दवु्मयवहायको 
गनुासो सनुवुाई गने सॊमन्र धनभायण गने। 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

दोस्रो वषय १ देजख १०/१, ८ य १० गनुासो सनुवुाई गने 
सॊमन्र धनभायण बएको 

हनेु। 
३.२ सम्भान ( Respect) 

५४ 

कामयऺ ेरधबरको फारश्रभ य ष्ट्रवबेदजन्म व्मवहाय 
तथा सॊगदठत हनु ऩाउने अधधकाय,मौनशोषण य 
दवु्मयवहाय ष्ट्रवरुद्ध सयुऺा, भष्ट्रहरा योजगाय य 
सभान तरफभान य वीभा (जीवन य स्वास््म)को 
सधुनजश्चतता गने। 

श्रभ, योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

दोस्रो वषय ११ देजख २४/१, ५,८ य 
१० 

श्रभ कानूनको 
ऩरयऩारनाको सधुनश्चत 

बएको हनेु। 

५५ 
प्रत्मेक कामयस्थरभा भष्ट्रहरा श्रधभकको राधग 
स्तनऩान क ,ऺ जशश ु स्माहाय केन्ि य छुटै्ट 
शौचारमको सधुनजश्चत गने। 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

धनयन्तय ११ देजख २४/३, ५,८ य 
१० 

श्रभ कानूनको 
ऩरयऩारनाको सधुनश्चत 

बएको हनेु। 

५६ 
कामयस्थरभा हनेु मौन दवु्मयवहाय, रैंधगक ष्ट्रवबेद 
य भानव अधधकाय सम्फन्धी नीधत, ऐन य 
धनमभावरीको ऩूणय ऩारना बएको सधुनश्चत गने। 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

धनयन्तय ११ देजख २४/३, ५,८ य 
१० 

श्रभ कानूनको 
ऩरयऩारनाको सधुनश्चत 

बएको हनेु। 

५७ 
व्मवसामजन्म ऺेरभा हनेु ष्ट्रवबेद य दवु्मयवहायको 
गनुासो सनुवुाई सॊमन्र धनभायण गने। 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

प्रदेश य स्थानीम तह धनयन्तय ११ देजख २४/ ५,८ य 
१० 

सॊमन्रको धनभायण 
बएको हनेु। 

३.३ उऩचाय (Remedy) 

५७ 
भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकाको अधधकायहरु 
सधुनजश्चत गनय कानूनी तथा गैय कानूनी 
उऩचायहरुको राधग आवश्मक प्रवन्ध गने। 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
व्मवसाष्ट्रमक सॊघ 

भहासॊघहरु 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम, 

प्रदेश य स्थानीम तह  

ऩष्ट्रहरो वषय २५ देजख ३१/ ५,८ य 
१६ 

उऩचायको प्रवन्ध 
प्रबावकायी बएको 

हनेु। 
५८ धसभाऩाय, अन्तयायष्ट्रिम य फहयुाष्ट्रिम कम्ऩधनहरूभा व्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठान  उद्योग, वाजणज्म तथा धनयन्तय २५ देजख ३१/ ५,१६ य धसभाऩाय, अन्तयायष्ट्रिम 
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हनेु भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकाको अधधकाय हनन ्
फाये उजयुी दताय गने य सभाधान गने सम्फन्धी  
सॊमन्रराई सदुृढ गने ।   

 

आऩूधतय भन्रारम १७ य फहयुाष्ट्रिम 

कम्ऩधनहरूभा हनेु 
अधधकाय हनन ्का 
घटनाहरूभा कधभ 
आएको हनेु। 

५९ 

भष्ट्रहरा तथा फारफाधरकाको अधधकाय हनन ्
सम्फन्धी भदु्दाहरूफाये जशकामत दताय य धनरूऩण 
धफना झनझट, धन-शतय य ऩणुय गोऩधनमताका साथ 
ितु गधतफाट गने ।   

 

व्मवसाष्ट्रमक प्रधतष्ठान  उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

धनयन्तय २५ देजख ३१/ ५,१० य 
१६ 

अधधकाय हनन ्का 
घटनाभा कभी 
आएको हनेु। 

४. आप्रवासी काभदाय सम्फन्धी अधधकाय्  आप्रवासी काभदायको अधधकायको सॊयऺण, सम्भान य उऩचायको राधग मस सम्फन्धभा बएका अन्तयायष्ट्रिम प्रवन्ध, प्रमास, याष्ट्रिम कानून य 
सॊवैधाधनक व्मवस्थाराई सभेत व्मवासाष्ट्रमक ऺेररे ध्मान ददन ुजरूयी हनु्छ ।आप्रवासी काभदायको बनाय य आऩूधतयको सभमभा हनेु ठगी, काभ फभोजजभको तरफ बत्ता, धनमभानसुायको 
ष्ट्रवदा तथा अन्म सेवा सषु्ट्रवधाको उऩरधधतासॉग सम्फजन्धत सभस्माहरुराई देहाम फभोजजभको ष्ट्रक्रमाकराऩहरुफाट सम्फोधन गनय सष्ट्रकन्छ । 
४.१ सॊयऺण 

६० 
नमाॉ वैदेजशक योजगाय नीधत तजुयभा गयी Ethical 

Recruitment Policy अवरम्वन गने । 
श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

सयोकायवारा दोस्रो वषय १ देजख १०/ १,२ य ८ नीधत तजुयभा बई 
कामायन्वमन बएको 

हनेु। 

६१ 
श्रभ आप्रवासन नीधत तजुयभा गने । श्रभ,योजगाय तथा 

साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम 

सयोकायवारा दोस्रो वषय १ देजख १०/ १,२ य ८ नीधत तजुयभा बई 
कामायन्वमन बएको 

हनेु। 

६२ 

व्मावसाम य भानवअधधकायको दृष्ट्रिकोणफाट 
वैदेजशक योजगाय ऐन २०६४ भा सभसाभष्ट्रमक 
ऩरयभाजयन गन े। 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

सयोकायवारा दोस्रो वषय १ देजख १०/ १,२,३ य ८ वैदेजशक योजगाय ऐन 
२०६४ ऩरयभाजयन 
बई कामायन्वमन 
बएको हनेु। 

६३ 
वैदेजशक योजगाय व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
धनकामहरुको ऺभता अधबवृष्ट्रद्ध गने । 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

सयोकायवारा दोस्रो वषय १ देजख १०/ १,८ य १० ऺभता अधबवृष्ट्रद्ध 
बएको हनेु। 
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६४ 

वैदेजशक योजगायभा ताधरभ प्राप्त काभदायहरु 
ऩठाउने कानूनी व्मवस्था अधनवामय गने।  

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

सयोकायवारा दोस्रो वषय १ देजख १०/ १, ४, ८ य 
१० 

वैदेजशक योजगायीभा 
जाने ताधरभ प्राप्त 

काभदायहरु सॊख्माभा 
वृष्ट्रद्ध बएको हनेु।  

६५ 

वैदेजशक योजगाय तथा श्रभ फजाय व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारीराई सदुृढ य धनमधभत अद्यावधधक 
गने। 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

वैदेजशक योजगाय 
ष्ट्रवबाग य श्रभ तथा 
व्मवसामजन्म सयुऺा 

ष्ट्रवबाग 

दोस्रो वषय १ देजख १०/ ८ वैदेजशक योजगाय तथा 
श्रभ फजाय 

व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारी धनमधभत 
रुऩभा अद्यावधधक 
बएको हनेु। 

४.२ सम्भान( Respect) 

६६ 

वैदेजशक योजगाय व्मवसामीहरूरे प्रचधरत याष्ट्रिम 
य अन्तयायष्ट्रिम श्रभ कानून अनसुाय आफ्नै 
Ethical recruitment policy फनाई कामायन्वमन 
गने। 

वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

वैदेजशक योजगाय 
वोडय 

दोस्रो वषय ११ देजख २४/ १६ Ethical recruitment 

policy फनाई 
कामायन्वमन बएको 

हनेु। 

६७ 

वैदेजशक योजगाय व्मवसामहीहरूको सॊरग्नताभा 
याष्ट्रिम य अन्तयायष्ट्रिम स्तयभा वास्तष्ट्रवक वा 
सम्बाष्ट्रवत प्रधतकूर भानव अधधकाय प्रबावहरूको 
ऩष्ट्रहचान य भूल्माॊकन गने सम्फन्धभा अध्ममन 

गने । 

वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

वैदेजशक योजगाय 
वोडय 

दोस्रो वषय ११ देजख २४/ ३ य १६ अध्ममन बई 
प्रधतवेदन प्राप्त बएको 

हनेु। 

६८ 

वैदेजशक योजगाय व्मवसामीहरुको ऺभता 
अधबवृष्ट्रद्ध गने। 

वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

वैदेजशक योजगाय 
वोडय 

धनयन्तय ११ देजख २४/ १६ वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामीहरुको 
ऺभता अधबवृष्ट्रद्ध 
बएको हनेु। 

६९ 
वैदेजशक योजगायीभा गएका नेऩारी काभदायको 
कामयस्थरको सयुऺाको सधुनश्चतता गने 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम य नेऩारी 

वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

धनयन्तय ११ देजख २४/ ३ य ८ सयुजऺत कामयस्थरको 
सधुनजश्चतता बएको 

हनेु। 
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दूतावासहरु 

७० 

ष्ट्रवदाको सभमभा नेऩारी काभदायरे 
गन्तव्मभूरकभा धनवायधरुऩभा आवागभन गनय 
ऩाउने अवस्थाको सधुनश्चतता गने 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम य नेऩारी 

दूतावासहरु 

वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

धनयन्तय ११ देजख २४/ ३ य ८ ष्ट्रवदाको सभमभा हनेु 
आवागभनभा सहजता 

हनेु। 

७१ 

श्रभ गन्तव्म भरुकुभा यहॉदा नेऩारी काभदायको 
स्वस्थ आवास, ऩोषणमकु्त खाना तथा चौष्ट्रवसै 
घण्टा स्वास््म उऩचायको प्रत्माबधूत गने 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम य नेऩारी 

दूतावासहरु 

वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

धनयन्तय ११ देजख २४/ २ य ३ उल्रेजखत सषु्ट्रवधाको 
उऩबोगको सधुनजश्चतता 

बएको हनेु। 

४.३ उऩचाय (Remedy) 

७२ 

नेऩारी काभदायहरुको चमन, काभभा ऩठाउने, 
जजवनको यऺा, कामयस्थरको सयुऺा, स्वस्थ 
आवास, ऩोषणमकु्त खाना, आजयन गयेको 
ऩारयश्रधभक ऩठाउने, धनवायधरुऩभा आवागभन 
आददको प्रत्माबधूत गनय गयाउन न्माष्ट्रमक , 
अधयन्मामीक  उऩचायभा ऩहचु स्थाष्ट्रऩत गने। 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम य नेऩारी 

दूतावासहरु 

वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

धनयन्तय २५ देजख ३१/ १,३ य ८ उऩचायभा सहज ऩहुॉच 
स्थाष्ट्रऩत बएको हनेु। 

७३ 

नेऩारी काभदायरे आजयन गयेको ऩारयश्रधभक 
धनजरे चाहेको भिुा (Currency) भा ऩरयवतयन गयी 
धनवायधरुऩभा ऩठाउने सहजीकयण गने। 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम य नेऩारी 

दूतावासहरु 

वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

धनमधभत २५ देजख ३१/ १,२,८ य 
१० 

काभदायरे ऩारयश्रधभक 
धनजरे चाहेको भिुा 

(Currency) भा 
ऩरयवतयन गयी 

धनवायधरुऩभा ऩठाउने 
सहज बएको हनेु। 

७४ 

कयायअवधध सभाप्त बएऩधछ स्वदेश पष्ट्रकय न े
प्रष्ट्रक्रमाराई सम्भानजनक फनाउने। 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम य नेऩारी 

दूतावासहरु 

वैदेजशक योजगाय 
व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

धनमधभत २५ देजख ३१/ १,२,८, 
१० य १७ 

सम्भानजनक स्वदेश 
ष्ट्रपधतयको सधुनजश्चतता 

बएको हनेु। 

७५ धबषाको अवधध सभाप्त बई ष्ट्रवधबन्न कायणरे श्रभ,योजगाय तथा वैदेजशक योजगाय धनमधभत २५ देजख ३१/१७ सम्भानजनक स्वदेश 
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नेऩार पष्ट्रकय न नसकेका नेऩारी नागरयकहरुराई 
दतुावासरे सम्वद्द भरुकुसॉग वाताय गयी 
Overstay charge  धभनाहा रगामत आभभापी 
सम्भानजनक ष्ट्रहसावरे स्वदेश ष्ट्रपताय गयाउने। 

साभाजजक सयुऺा 
भन्रारम य नेऩारी 

दूतावासहरु 

व्मवसामी सॊघ य 
व्मवसामीहरु 

ष्ट्रपधतयको सधुनजश्चतता 
बएको हनेु। 

५. वातावयण तथा आदीवासी जनजाधतको अधधकाय् वातावयण तथा आददवासी जनजाधतको अधधकायको सॊयऺण, सम्भान य उऩचायको राधग अन्तयायष्ट्रिम प्रफन्ध, प्रमास, याष्ट्रिम कानून य 
सॊवैधाधनक व्मवस्थाराई व्मवसाष्ट्रमक ऺेररे ध्मान ददन ु ऩदयछ।अन्तयायष्ट्रिम जगतभा वातावयणको अधधकाय य यािको भरू प्रवाहभा आउन नसकेका आददवासी जनजाधतहरुको 
अधधकायराई जोडेय सॊमकु्त रुऩभा हेने गरयन्छ।मसको प्रभखु कायण मी दफैु ऺेर फीचको अन्मोन्माजश्रत सम्फन्ध नै हो । आददवासी जनजाधत, भष्ट्रहरा, फारफाधरका तथा अल्ऩसॊख्मकका 
अधधकायसॉग सम्फजन्धत अन्तयायष्ट्रिम सजन्ध सम्झौता एवॊ सॊमकु्त याि सॊघीम प्रधतवेदन, प्रोटोकर तथा भहासजन्धहरु प्रधत ऩूणयरुऩभा प्रधतफद्ध यही त्मसको प्रबावकायी कामायन्वमनको 
व्मवस्था गनुय ऩदयछ।मस्ता वातावयण तथा आददवासी जनजाधतको अधधकायको ष्ट्रवषमवस्तहुरुसॉग यहेका कधभकभजोयीहरुराई धनम्न ष्ट्रक्रमाकराऩहरूफाट साभाधान गनुय गयाउन ुऩदयछ । 
५.१ सॊयऺण 

७६ 

व्मवासाम सञ्चारन ऩूवय गरयने प्रायजम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण, वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माॊकन सभग्र प्रबाव भूल्माॊकन प्रणारीराई 
वातावयण तथा आददवासी जनजाधतको अधधकाय 
का सम्फन्धभा वस्तधुनष्ठ य मथाथयऩयक फनाउने 
सम्फन्धभा अध्ममन गन े। 

उद्योग प्रधतष्ठान/ 
प्रस्तावक 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/ प्रदेश 

सयकाय 

धनमधभत १ देजख १०/३,६,१३ य 
१५ 

अध्ममन प्रधतवेदन 
प्राप्त बएको हनेु। 

७७ 

आमोजनाको सॊबाव्मता अध्ममन देजख 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन रगामत 
आमोजनाको सम्ऩूणय चक्रभा सम्फजन्धत वा 
प्रबाष्ट्रवत सभदुामरे धनशलु्क, ऩूवय सूजचत सहभधत 
प्राप्त गनुयऩने प्रावधानको धनभायण य कामायन्वमन 
गने। 

उद्योग प्रधतष्ठान/ 
प्रस्तावक 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/ प्रदेश 

सयकाय 

धनमधभत १ देजख १०/३,६,१३ य 
१५ 

प्रावधानको धनभायण य 
कामायन्वमन बएको 

हनेु । 

७८ 

प्रायजम्बक वातावयणीम ऩयीऺण य वातावयणीम 
प्रबाव भूल्माॊकन, साभाजजक प्रबाव भूल्माॊकनभा 
प्रबाष्ट्रवत ऺेरका आददवासी, भष्ट्रहरा, ऩयम्ऩयागत 
सॊस्थाका प्रधतधनधी, मवुा, अऩािता बएका व्मजक्त 
जेष्ठ नागरयक रगामतको अथयऩूणय सहबाधगता य 

उद्योग प्रधतष्ठान/ 
प्रस्तावक 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/ प्रदेश 

सयकाय 

धनमधभत १ देजख १०/३,६,१३ य 
१५ 

अथयऩूणय सहबाधगता य 
ऩयाभशय सधुनजश्चत 
बएको हनेु। 
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ऩयाभशय सधुनजश्चत गने। 

७९ 

आददवासी भष्ट्रहराका अधधकाय सधुनजश्चत गनय धसड 
सधभधतरे नेऩार सयकायराई सन ् २०१८ भा 
ददएका ददएका आधायबतू सझुाव य सन ्२०२२ 
भा ददएका धनष्कसय सझुावहरुको कामयन्वमन 
कामयमोजना धनभायण गयी कामयन्वमन गन।े 

सयोकायवारा भन्रारम आददवासी तथा 
जनजाती आमोग 

धनमधभत १ देजख १०/३,६,१३ य 
१५ 

सझुावराई  धनष्ट्रमधभत 
रुऩभा कामयन्वमन 
बएको हनेु। 

७९ 

वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी भाऩदण्डहरुको 
तजुयभा गदाय याष्ट्रिम तथा अनतययाष्ट्रिम कानूनरे 
प्रत्माबतू गयेका आददवासी जनजातीको 
अधधकायराई सधुनजश्चत गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/प्रदेश 

सयकाय/स्थानीम तह 

आददवासी तथा 
जनजाती आमोग 

धनमधभत १ देजख १०/६,१०,१३ य 
१५ 

भाऩदण्डहरुभा 
आददवासी 

जनजातीहरुको 
अधधकाय सधुनश्चत 
बएको हनेु। 

८० 
ष्ट्रवद्यभान वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी ऐन, कानून 
तथा भाऩदण्डहरुको सभमसाऩेऺ ऩरयभाजयन गने 
तथा आवश्मक नमाॉ कानून तजुयभा गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/प्रदेश 

सयकाय/स्थानीम तह 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम य 
सयोकायवाराहरु 

धनमधभत १ देजख १०/६,१०,१३ य 
१५ 

कानूनहरुको 
ऩरयभाजयन तथा तजुयभा 

बएको हनेु। 

८१ 

वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी ष्ट्रवद्यभान ऐन, कानून 
तथा भाऩदण्डहरुको प्रबावकायी कामायन्वमन गनय 
आवश्मक सॊमन्रको ष्ट्रवकास य आवश्मक 
ऩूवायधायको व्मवस्था गने। 

उद्योग प्रधतष्ठान उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम य 
सयोकायवाराहरु 

धनमधभत १ देजख १०/६,१०,१३ य 
१५ 

आवश्मक 
ऩूवायधायहरुको 

व्मवस्था बएको हनेु। 

७६ 

सयोकायवाराहरुसॉगको सहकामयभा वातावयण 
सॊयऺण सम्फन्धी कामयक्रभहरु तजुयभा गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/प्रदेश 

सयकाय/स्थानीम तह 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम य  

धनजी ऺेर 

धनयन्तय १ देजख १०/४,१३ य 
१५ 

सॊयऺण य जनचेतना 
सम्फन्धी कामयक्रभहरु 

सञ्चारन य 
प्रधतवेदनहरुको प्राधप्त 

७७ 

वामू प्रदूषण योकथाभ सम्फन्धी आवस्मक याष्ट्रिम 
नीधत, ऐन, धनमभावरीको तजुयभा गयी कामायन्वमन 
गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/प्रदेश सयकाय 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम य  

धनजी ऺेर 

दोस्रो वषय १ देजख १०/६,१३ य 
१५ 

नीधत, ऐन, 

धनमभावरीको तजुयभा 
गयी कामायन्वमन 
बएको हनेु। 

७८ वामू प्रदूषण योकथाभका राधग फनाएका वन तथा वातावयण उद्योग, वाजणज्म तथा दोस्रो वषय १ देजख १०/६,१३ य सॊमन्रको ष्ट्रवकास 
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भाऩदण्डहरु य सयकायी धनणयमहरुको प्रबावकायी 
कामायन्वमन गन ेसॊमन्रको ष्ट्रवकास गने। 

भन्रारम/प्रदेश सयकाय आऩूधतय भन्रारम य  
धनजी ऺेर 

१५ बएको हनेु। 

७९ 
सावयजधनक मातामात य ष्ट्रवधतुीम सवायी 
साधनराई प्रोत्साहन, सहयी हरयमारीको व्मवस्था 
गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/प्रदेश सयकाय 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम य  

धनजी ऺेर 

दोस्रो वषय १ देजख १०/६,१३ य 
१५ 

प्रोत्साहन य 
आवश्मक व्मवस्था 

बएको हनेु। 

८० 

जर प्रदूषण योकथाभ सम्फन्धी आवश्मक याष्ट्रिम 
नीधत, ऐन य धनमभावरीको तजुयभा गयी 
कामायन्वमन गन।े 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/प्रदेश सयकाय 

सयोकायवारा दोस्रो वषय १ देजख १०/६,१४ य 
१५ 

नीधत, ऐन य 

धनमभावरीको तजुयभा 
बई कामयन्वमन 
बएको हनेु। 

८१ 

जरप्रदूषण योकथाभका राधग फनाएका 
भाऩदण्डहरु, पोहोय ऩानी ष्ट्रवसजयन सम्फन्धी 
भाऩदण्डहरु,  सयकायी धनणयमहरुको प्रबावकायी 
कामायन्वमन गन ेसॊमन्रको ष्ट्रवकास गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/प्रदेश सयकाय 

सयोकायवारा ऩष्ट्रहरो वषय १ देजख १०/६,१४ य 
१५ 

सॊमन्रको ष्ट्रवकास 
बएको हनेु। 

८२ औधोधगक पोहोय प्रशोधन सॊमन्रहरुको ष्ट्रवकास 
गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/प्रदेश सयकाय 

सयोकायवारा दोस्रो वषय १ देजख १०/६,१३,१४ य 
१५ 

सॊमन्रको ष्ट्रवकास 
बएको हनेु। 

८३ 

पोहयभैरा (ठोस तथा तयर एंव घातक) 
व्मवस्थाऩन सम्फजन्ध आवश्मक याष्ट्रिम नीधत, ऐन, 

धनमभावरीको तजुयभा गयी कामायन्वमन गने। 

सम्फजन्धत  
भन्रारम/प्रदेश 

सयकाय/स्थानीम तह 

सयोकायवारा दोस्रो वषय १ देजख १०/६,१३,१४ य 
१५ 

नीधत, ऐन, 

धनमभावरीको तजुयभा 
गयी कामायन्वमन 
बएको हनेु। 

८४ 
पोहयभैरा (ठोस तथा तयर) वातावयणभैरी 
तरयकारे व्मवस्थाऩन गनय गयाउन आवश्मक  
सॊमन्रको ष्ट्रवकास गने। 

सम्फजन्धत  
भन्रारम/प्रदेश 

सयकाय/स्थानीम तह 

सयोकायवारा धनमधभत १ देजख १०/६,१३,१४ य 
१५ 

सॊमन्रको ष्ट्रवकास 
बएको हनेु। 

८५ 
ष्ट्रवषादी आमात, ष्ट्रवक्रीष्ट्रवतयण तथा न्मामोजचत 
उऩमोग गने सम्फजन्ध कानूनको तजुयभा वा 
अधावधधक गने। 

कृष्ट्रष तथा ऩशऩुॊऺी 
भन्रारम/प्रदेश 

सयकाय/स्थानीम तह 

धनजी ऺेर य 
सयोकायवारा 

ऩष्ट्रहरो वषय १ देजख १०/३,६,१३,१४ 
य १५ 

कानूनको तजुयभा 
बएको हनेु। 

८६ उऩबोग्म फस्तहुरुभा, मीनका उत्ऩादन प्रष्ट्रक्रमाभा 
यसामनहरुको प्रमोग य अवशेष तथा सम्ऩूणय 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम /प्रदेश 

धनजी ऺेर य 
सयोकायवारा 

दोस्रो वषय १ देजख १०/३,६,१३,१४ 
य १५ 

कानून य  
भाऩदण्डहरुको तजुयभा 
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जीवनचक्रको व्मवस्थाऩन सम्फजन्ध कानून य  
भाऩदण्डहरुको तजुयभा गने। 

सयकाय/स्थानीम तह 

८७ 

जरवामू ऩयीवतयनका कायण हनेु  भानव 
अधधकायको हनन ् सम्फजन्ध अध्ममन गयी 
न्मूधनकयणको राधग जजम्भेफाय ऩऺसॉग ऩहर 
गने।  

वन तथा वातावयण 
भन्रारम/प्रदेश 

सयकाय/स्थानीम तह 

धनजी ऺेर य 
सयोकायवारा 

धनमधभत १ देजख १०/३,६,१३,१४ 
य १५ 

प्रबावकायी सभन्वम 
बएको हनेु। 

५.२ सम्भान ( Respect) 

८८ 

प्रायजम्बक वातावयणीम ऩयीऺण य वातावयणीम 
प्रबाव भूल्माङ्कन अनगुभन गने य अनगुभन गदाय 
जनजाती य आददवासीको सहबाधगता एवॊ 
राबाजन्वतको अवस्थाराई सूचकको रुऩभा 
आवद्ध गने।  

उद्योग प्रधतष्ठानहरु सयोकायवारा धनमधभत १ देजख १०/३,६,१३,१४ 
य १५ 

अनगुभन प्रधतवेदन, 

आददवासी य 
जनजातीको सॊरग्नता 

स्तयको भाऩन 
प्रधतवेदन 

८९ 
सहबाधगताभूरक (जनजाती आददवासी सभेतको) 
वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी भाऩदण्ड तजुयभा 
गने।  

उद्योग प्रधतष्ठानहरु सयोकायवारा ऩष्ट्रहरो वषय ११ देजख २४/१,४,६ य 
१० 

भाऩदण्डको तजुयभा 
बएको हनेु। 

९० 
प्रधतष्ठानस्तयभा वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी 
सॊस्थागत सॊयचना य ऩूवायधायको स्थाऩना गने। 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख २४/६,७,८ य 
९ 

सॊस्थागत सॊयचना य 
ऩूवायधायको स्थाऩना 

बएको हनेु। 

९१ 
सयोकायवाराहरुसॉगको सहकामयभा वातावयण 
सॊयऺण सम्फन्धी कामयक्रभहरु सॊचारन गने। 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख २४/४,६ य ८  कामयक्रभहरु 
धनमधभतरुऩभा 

सञ्चारन बएको हनेु। 

९२ 
वामू प्रदूषण योकथाभ सम्फन्धी याष्ट्रिम नीधत, ऐन, 

धनमभावरी, भाऩदण्डहरु, सयकायी धनणयमहरुको 
कामायन्वमन गन।े 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
वातावयण ष्ट्रवबाग 

सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख २४/४,५,६ य 
८  

कामयन्वमन बएको 
हनेु। 

९३ 
जर प्रदूषण योकथाभ सम्फन्धी याष्ट्रिम नीधत, ऐन, 

धनमभावरी, भाऩदण्डहरु, सयकायी धनणयमहरुको 
कामायन्वमन गन।े 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
वातावयण ष्ट्रवबाग 

सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख २४/४,५,६ य 
८  

कामयन्वमन बएको 
हनेु। 
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९४ औधोधगक पोहय प्रशोधन सॊमन्रहरुको 
प्रबावकायी सञ्चारनको रागी अनगुभन गने। 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
वातावयण ष्ट्रवबाग 

सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख २४/३,६ य ८ अनगुभन प्रधतवेदन 

९५ 

पोहयभैरा (ठोस तथा तयर एॊभ घातक) 
व्मवस्थाऩन सम्फजन्ध आवश्मक याष्ट्रिम नीधत, ऐन, 

धनमभावरीको कामायन्वमन गने य वातावयणभैरी 
तयीकारे व्मवस्थाऩन गने गयाउने। 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
वातावयण ष्ट्रवबाग 

सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख २४/३,६ य ८ अनगुभन प्रधतवेदन 

९६ ष्ट्रवषादी आमात, ष्ट्रवक्रीष्ट्रवतयण तथा न्मामोजचत 
उऩमोग गन।े 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
वातावयण ष्ट्रवबाग 

सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख २४/३,६,८,१४ 
य १५ 

अनगुभन प्रधतवेदन 

९७ 

 

उऩबोग्म फस्तहुरु, मीनका उत्ऩादन प्रष्ट्रक्रमाभा 
यसामनहरुको प्रमोग य अवशेष तथा सम्ऩूणय 
जजवनचक्रको व्मवस्थाऩन गने। 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
वातावयण ष्ट्रवबाग 

सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख २४/३,६,८ य 
११ 

अनगुभन प्रधतवेदन 

९८ 
जरवामू ऩयीवतयनका कायण हनेु भानव 
अधधकायको हनन ्सम्फजन्ध अध्ममन प्रधतवेदनका 
सझुाव कामायन्वमन गने गयाउने। 

उद्योग प्रधतष्ठान य 
वातावयण ष्ट्रवबाग 

सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख 
२४/३,६,१३,१४ य १५ 

अनगुभन प्रधतवेदन 

९९ 
आददवासी जनजाधतको ऩयम्ऩयागत व्मवसाष्ट्रमक 
सीऩहरुको सयॊऺण य प्रवद्धयन गने कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गन।े 

उद्योग प्रधतष्ठान सयोकायवारा धनमधभत ११ देजख 
२४/३,६,१३,१४ य १५ 

कामयक्रभहरु सञ्चारन 
बएको हनेु। 

५.३ उऩचाय (Remedy) 

९९ 

प्रायजम्बक वातावयणीम ऩयीऺण य वातावयणीम 
प्रबाव भूल्माॊकन गदाय य अनगुभन प्रधतवेदनको 
सझुावहरुको कामायन्वमन गदाय प्रधतष्ठानहरुराई 
सहजीकयण गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

वातावयण ष्ट्रवबाग य 
उद्योग प्रधतष्ठानहरु 

धनमधभत २५ देजख ३१/४,९ य 
११ 

अनगुभन प्रधतवेदन 

१०० 
वातावयण सॊयऺण य आददवासी जनजातीको 
अधधकाय सम्फन्धी ष्ट्रवषमको आवद्धता फोधगम्म 
य सहबाधगताभूरक फनाउने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

वातावयण ष्ट्रवबाग य 
उद्योग प्रधतष्ठानहरु 

धनमधभत २५ देजख ३१/४,५,६,७ 
य १० 

अनगुभन प्रधतवेदन 

१०१ वातावयण सॊयऺणसम्फन्धी सॊस्थागत सॊमन्रको 
प्रबावकायीता फढाउन उत्ऩेरयत गने।  

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

वातावयण ष्ट्रवबाग य 
उद्योग प्रधतष्ठानहरु 

धनमधभत २५ देजख ३१/५ य ९ अनगुभन प्रधतवेदन 
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१०२ प्रधतवेदनको कामायन्वमनभा काननु फभोजजभ दण्ड 
य ऩयुस्कायसॉग आवद्ध गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

वातावयण ष्ट्रवबाग य 
उद्योग प्रधतष्ठानहरु 

धनमधभत २५ देजख ३१/८,९ य 
१० 

अनगुभन प्रधतवेदन 

१०३ 
ष्ट्रवषादी आमात, ष्ट्रवक्रीष्ट्रवतयण तथा न्मामोजचत 
उऩमोग गने गयाउने सॊमन्र तमाय ऩान।े 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

कृष्ट्रष तथा ऩशऩुॊऺी 
भन्रारम य 
सयोकायवारा 

धनमधभत २५ देजख ३१/४,५ य ९ अनगुभन प्रधतवेदन 

१०४ 
वामू प्रदूषण, जर प्रदूषण, पोहयभैरा (ठोस तथा 
तयर) व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अनगुभन गने 
सॊमन्र य ऩूवायधाय तमाय ऩाने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

वातावयण ष्ट्रवबाग य 
उद्योग प्रधतष्ठानहरु 

धनमधभत २५ देजख ३१/४,५ य ९ अनगुभन प्रधतवेदन 

१०५ 

उऩबोग्म फस्तहुरुको उत्ऩादन, आमात, धफक्री 
ष्ट्रवतयणभा यसामनहरुको प्रमोग य अवशेष 
सम्फन्धी अनगुभन गने सॊमन्र य ऩूवायधाय तमाय 
ऩाने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

वातावयण ष्ट्रवबाग य 
उद्योग प्रधतष्ठानहरु 

धनमधभत २५ देजख ३१/४,५ य ९ अनगुभन प्रधतवेदन 

१०६ 
जरवामू ऩरयवतयनका कायण हनेु भानव 
अधधकायको हनन ् धनवायण सम्फन्धी सॊस्थागत 
सॊमन्रको प्रबावकारयता फढाउन उत्ऩेरयत गने। 

वन तथा वातावयण 
भन्रारम 

वातावयण ष्ट्रवबाग य 
उद्योग प्रधतष्ठानहरु 

धनमधभत २५ देजख ३१/४,५,९ य 
१३ 

अनगुभन प्रधतवेदन 

१०७ 

व्मावसाष्ट्रमक ष्ट्रक्रमाकराऩफाट आददवासी 
सभदुामको हकअधधकाय उल्रॊघन बएको 
सन्दबयभा सो को उऩचायको सन्दबयभा सम्फजन्धत 
सभदुामको ऩयम्ऩयागत न्मामप्रणारी य सॊस्थाराई 
सम्भान य सभावे हनेु गयी उऩचाय प्रणारीको 
व्मवस्था गने। 

उद्योग 
प्रधतष्ठानहरु/व्मावासाष्ट्रमक 

आमोजनाहरु 

साॊस्कृधतक, ऩमयटन 
य नागरयक उड्डमन 
भन्रारम, भष्ट्रहरा, 
फारफाधरका तथा 
सभाज कल्माण 
भन्रारम य 

 

धनमधभत २५ देजख ३१/४,५,९ य 
१३ 

कानूनी उऩचायका 
भदु्दाहरुभा कभी  
आएको हनेु। 

१०८ फहयुाष्ट्रिम उद्यभहरुको धनमभनको राधग छुटै्ट 
प्रवन्ध गने। 

उद्योग, वाजणज्म तथा 
आऩूधतय भन्रारम 

सयोकायवारा धनमधभत २५ देजख ३१/४,५,९ य 
१३ 

प्रबावकायी धनमभन 
बएको हनेु। 

६. रैष्ट्रिक सभानता य ष्ट्रवबेद ष्ट्रवरूद्धको अधधकाय्  रैष्ट्रिग सभानता तथा ष्ट्रवबेद ष्ट्रवरूद्धको अधधकायको सॊयऺण, सम्भान य उऩचायको राधग मस सम्फन्धभा बएका अन्तयायष्ट्रिम प्रवन्ध, 
प्रमास, याष्ट्रिम कानून य सॊवैधाधनक व्मवस्थाराई सभेत व्मवासाष्ट्रमक ऺेररे ध्मान ददन ुजरूयी हनु्छ ।व्मवासाम सञ्चारनको सन्दबयभा रैष्ट्रिक सभानता य अष्ट्रवबेदको अधधकायहरुको 
ष्ट्रवषमवस्तहुरुसॉग यहेका कधभकभजोयीहरुराई धनम्न ष्ट्रक्रमाकराऩहरूफाट साभाधान गनुयगयाउन ुऩदयछ । 
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६.१ सॊयऺण 

१०९ 

रैष्ट्रिकभैरी, अऩािभैरी य LGBTQIA भैरी 
कामयस्थर साथै प्रमोग गने औजाय य 
उऩकयणहरुको उऩरधधताको राधग सहजीकयण 
गने। 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु धनमधभत १ देजख १०/५,८ य १० रैष्ट्रिकभैरी, 
अऩािभैरी य 

LGBTQIA भैरी 
कामयस्थरको 
उऩरधधता 

११० 

सयकायी सॊमन्रफाट रैष्ट्रिक सभानता य अधबवेद 
अधधकायको ऩवुय प्रत्माबधुत गयाउने कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गन।े 

 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु धनमधभत १ देजख १०/५,८ य १० 

कामयक्रभहरु सञ्चारन 
बएको हनेु। 

१११ 

रैष्ट्रिक सभानताको प्रवद्धयन य अधबवेदको अवस्था 
सधुायका धनजम्त स्थानीम सयकाय य उद्योगी 
व्मवसामीको छाता सॊगठनको प्रबावकायी 
ऩरयचारन गन।े 

सयोकायवारा उद्योग प्रधतष्ठानहरु धनमधभत १ देजख १०/५,८ य १० सॊमन्र प्रबावकायी 
रुऩभा सञ्चारन  
बएको हनेु। 

 

११२ 
फजन्दगहृ य सधुाय केन्िहरुको अवस्थाभा सधुाय 
गने । 

सयोकायवारा उद्योग प्रधतष्ठानहरु धनमधभत १ देजख १०/५,८ य १० सधुाय बएको हनेु। 

६.२ सम्भान( Respect) 

११३ 
सभान काभका राधग सभान ज्माराको प्रत्माबधूत 
गने। 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु धनमधभत ११ देजख २४/५,८ य 
१० 

अनगुभन प्रधतवेदन 

११४ 
सकायात्भक रैष्ट्रिक ष्ट्रवबेदको नीधत आवश्मक 
ऩने काभहरुको ऩष्ट्रहचान गयी सूचीकृत गने। 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु धनमधभत ११ देजख २४/५,८ य 
१० 

अनगुभन प्रधतवेदन 
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११५ 

रैष्ट्रिक सभानता य अधबवेदका राधग 
कामयस्थरभा भानव अधधकाय सम्फन्धी 
अधबभखुीकयण य सचेतना जशऺा सञ्चारन गने। 

 

श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु धनमधभत ११ देजख २४/५,८ य 
१० 

अनगुभन प्रधतवेदन 

६.३ उऩचाय (Remedy) 

११७ 
रैष्ट्रिकभैरी ष्ट्रवदा, सेवासषु्ट्रवधा आददको राधग 
आवश्मक कानूनको व्मवस्था गने। 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

धनमधभत २५ देजख ३१/५,८,१० य 
१६ 

अनगुभन प्रधतवेदन 

११८ 
रैष्ट्रिक ष्ट्रहॊसा हनु नददने य बएभा तत्कार 
सनुवुाईको राधग Fast Tract सॊमन्र फनाउने। 

उद्योग प्रधतष्ठानहरु श्रभ,योजगाय तथा 
साभाजजक सयुऺा 

भन्रारम 

धनमधभत ११ देजख २४/५,८ य 
१० 

Fast Tract सॊमन्र 
धनभायण बएको हनेु। 

 

 


