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काययस्थलमा हनेु लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार षिरुद्धको आचार सिंषहता, २०७८   

1. पषृ्ठभूमी  

नेपालको सिंिैधाननक र्वयिस्था अनरुुप सिै प्रकारका षिभेद र उत्पीडन (लैषिक षिभेद र सिै प्रकारका िनगयय, जातीय, 

के्षरीय, भाषिक, धानमयक षिभेद) को अन्त्य गने सिंकल्प  गररएको  र राज्यका सिै ननकायमा समानपुानतक नसद्धान्तको 
आधारमा सहभागी हनेु हक लगायत समानताको हक, छुिाछुत तथा भेदभाि षिरुद्धको हक, शशक्षा सम्िन्धी हक, 
मषहलाको हक, बालबानलकाको हक, दनलतको हक, सामाशजक न्यायको हक, जेष्ठ नागररकको हक, सामाशजक सरुक्षाको 
हक जस्ता मौनलक हकहरुको प्रत्याभूत गरेको छ।त्यसै गरर मषहला षिरुद्ध हनेु सिै प्रकारका भेदभाि उन्मूलन गने 
महासन्धी लगायतका अन्तराषिय तथा के्षरीय सन्धी अनभसन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरर प्रनतिद्धता जनाएको छ।यसरी लैषिक 
तथा सामाशजक भेदभािहरु अन्त्य गनयको लानग राषिय तथा अन्तरायषिय स्तरमा गररएका षिनभन्न प्रनतिद्धताहरु, 

काययस्थलमा हनेु यौनजन्य दरु्वययिहार ननिारण ऐन २०७१, यस कृषि के्षर षिकास काययक्रमको षिकास साझेदार सिंस्था- 
कृषि षिकासका लानग अन्तरायषिय कोि (IFAD) को यौन दरु्वययिहार ननयन्रण नीनत र मलुकु नभर रहेका षिद्यमान सदाचार 
तथा ससुिंस्कृनतका आिश्यक पक्षलाई समेत समेटेर सरुशक्षत, स्िच्छ, मयायददत र लैषिक मरैी काययस्थल ननमायणको 
िातािरण सृजना गनय जरुरी ठानन ऐनको दफा २१ (२) बमोशजम काययस्थलमा हनेु लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार 
ननयन्रण गने उदे्दश्यले यो “कृषि के्षर षिकास काययक्रमको काययस्थलमा हनेु लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार 
षिरुद्धको आचार सिंषहता- २०७८ “ तयार गरर लाग ुगररएको छ ।  

2. पररभािा 
२.१ “आचार सिंषहता” भन्नाले काययस्थलमा हनेु लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार षिरुद्धको अचार सिंषहता भने्न बझु्न ु

पछय। यस शर्वदले कायायलयका दैननक कायय सञ्चालनका क्रममा कमयचारीहरु, सेिा प्रदायकहरु, कामदारहरु र 
लाभग्राहीहरु षिच गररन े लैषिक समानताको र्वयिहार, सामाशजक मूल्य/मान्यता र त्यस मान्यताहरुको मूल्याङ्कन 
गनयको लानग लागू हनेु नैनतक मापदण्ड र स्ि–अनशुासनलाई समेतलाई बझुाउनेछ।  

२.२  “कमयचारी” भन्नाले कृषि के्षर षिकास काययक्रममा सिंलग्न रषह प्रशासननक तथा प्राषिनधक काययका लानग तोषकएको 
पाररश्रनमक नलई िा ननलई कायय गरररहेका र्वयशि सम्झन ुपछय। 

२.३  “कामदार” भन्नाले काययक्रमको उत्पादन कायय, सामदुाषयक िा साियजननक ननमायण कायय िा सेिा प्रदान गने कायय 
िा सो काययका लानग प्रयोग भएको घर, जग्गा िा मेशशनरीमा कायय गने र्वयशि िा त्यस्तो काययसिंग सम्िशन्धत 
काम गरे िापत पाररश्रनमक ददई काम लगाईएको र्वयशि सम्झन ुपछय। 



२.४ “लाभग्राही िा सेिाग्राही” भन्नाले काययक्रमबाट कुनैपनन सेिा प्राप्त गने उदे्दश्यले काययस्थलमा उपशस्थत र्वयशि र 
उसको साथमा काययस्थलमा आएको र्वयशिलाईसमेत सम्झन ुपछय। 

२.५ “काययक्रम” भन्नाले नेपाल सरकार, कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय अन्तगयत सिंचानलत कृषि के्षर षिकास 
काययक्रम, काययक्रम समन्िय कायायलय तथा यस माताहतका कायायलयलाई समेत जनाउछ। 

२.६ “ऐन” भन्नाले कायय स्थलमा हनेु यौन जन्य दरु्वययिहार (ननिारण) ऐन, २०७१ भने्न बझु्नपुछय। 

२.७ “लैषिक षहिंसा” भन्नाले यस काययक्रमको कुनैपनन र्वयशिले यसै काययक्रमको अको कुन ै र्वयशि िा लाभग्राहीलाई 
नलिको आधारमा शारीररक, माननसक क्षनत िा षपडा पयुायउने कायय अथायत नलिको आधारमा गररने कुनै पनन 
प्रकारको अपमानजनक, षपडाजन्य िा धम्कीपूणय र्वयिहार, दिाि, करकाप िा स्िेच्छाचारर रुपमा मषहला, परुुि िा 
तेस्रो नलिीलाई उनीहरुको अनधकार िा अिसरबाट बशञ्चत गने काययलाई जनाउछ। 

२.८ “काययस्थल” भन्नाले ऐनमा तोषकए बमोशजम हनेुछ।यस कृषि के्षर षिकास काययक्रमको काययस्थललाई सशजलोसिंग 
बझु्नका लानग काययक्रम समन्िय कायायलय, काययक्रम समन्िय ईकाई कायायलयहरु, काययक्रमका सेिा प्रदायक सिंघ 
सिंस्थाका कायायलयहरु, लाभग्राही उत्पादक समहू/सहकारीका कायायलयहरु लगायत षक्रयाकलापहरु सम्पादनको 
क्रममा प्रयोग हनेु स्थलहरु जस्तै: सामदुदयक तथा साियजननक भौनतक पूिायधार ननमायण स्थल, र्खेतिारी, अनसुन्धान 
प्लट, कृषि िन, अध्ययन भ्रमण, बैठक, तानलम, गोष्ठी र यी काममा जााँदा प्रयोग भएका गाडी, घर, होटल टेन्ट 
आदद हनु भने्न बझु्न ुपछय ।  

२.९ “काययस्थलमा हनेु यौनजन्य दरु्वययिहार” भन्नाले ऐनमा उल्लेर्ख भए अनसुार कसैले आफ्नो पद, शशि िा अनधकारको 
दरुुपयोग गरी, कुनै षकनसमको दबाि, प्रभाि िा प्रलोभनमा पारी  िा हतोत्साषहत गरर कुनै कमयचारी िा 
लाभग्राहीलाई काययस्थलमा यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अिमा छोएमा िा छुने प्रयास गरेमा; अशिल तथा 
यौनजन्य षक्रयाकलापसिंग सम्िशन्धत शब्द, शचर, परपनरका, श्रर्वय, दृश्य, अन्य सूचना प्रषिनध, साधन, िस्त ु िा 
सामग्री प्रयोग िा प्रदशयन गरेमा; लेर्खेर, बोलेर िा इशाराले अशित तथा यौनजन्य आशय प्रदशयन िा प्रकट गरेमा; 
यौनजन्य षक्रयाकलापको लानग प्रस्ताि गरेमा; र यौनजन्य आशयले शजस्काएमा िा हैरानी ददएमा काययस्थलमा हनेु 
यौनजन्य दरु्वययिहार भएको मानननेछ। 

3. कृषि के्षर षिकास काययक्रमको लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार षिरुद्धको आचार सिंषहता सम्िन्धी नीनत 

३.१ यस काययक्रमले पषहचान गररएका उच्च मूल्य कृषि िस्तकुा मूल्य श्रृङ्खला षिकास गरी र्वयािसाषयक उत्पादन र 
बजारीकरणको माध्यमबाट साना षकसान, अनत षिपन्न, जोशर्खममा परेका र्वयशि तथा घरपररिारहरु, मषहला, यिुा र 
नसमान्तकृत समदुायहरु (दनलत, नसमान्तकृत जनजाती आदद) को ददगो आय आजयन, र्खाद्य सरुक्षा र पोिणमा सधुार 
ल्याउने उदे्दश्य नलएको छ।यसबाट अन्तत: कणायली प्रदेशका पहाडी तथा उच्च पहाडी के्षरमा बसोबास गरेका 
गररिी तथा पोिण असरुक्षा न्यूनीकरण गरी नेपालको ददगो षिकास लक्ष १ शनु्य गररिी र लक्ष २ शनु्य भोकमरी 
प्रानप्तमा योगदान पयुायउने लक्ष रहेको छ।  

३.२ काययक्रमको यस्ता महत्िपूणय लक्ष तथा उदे्दश्य परुा गनयका लानग काययक्रमका कमयचारीहरुको आचरण, मूल्य, 
मान्यता तथा र्वयिहारहरुले काययक्रमको मूल्य र नसद्धान्तलाई प्रनतषिशम्ित गने र उनीहरुको र्वयिहारलाई ननरन्तर 
रूपमा सियसाधारण जनता, सेिाग्राही तथा परकार जगतले पनन ननयाली रहने हुाँदा कुनै पनन कमयचारीले अशशष्ट, 

अस्िाभाषिक र ननन्दनीय आचरण तथा र्वयिहार प्रस्ततु नगनय, यौनजन्य दरु्वययिहार नगनय नगराउन र काययस्थललाई 



मषहला मैरी बनाउनको लानग यस आचार सिंषहताले काययक्रमको सिंथागत सिंकृनत तथा मूल्य मान्यता र काययके्षर 
बाषहर गने र्वयिहारलाई समेत समेट्दछ। 

३.३ प्रस्ततु आचार सिंषहत यस कृषि के्षर षिकास काययक्रमका सम्पूणय कमयचारीहरु, साझेदार सिंस्थाहरु, अन्य तेश्रो पक्षका 
सेिा प्रदायकहरू र लाभग्राहीहरु सबैका लानग बाध्यकारी दस्तािेज हनेुछ।कसैले पनन काययक्रमको काम गदाय 
लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार गनय गराउन र त्यस्ता दरु्वययिहार हनेु िातािरण नसजयना गनुय हुाँदैन तसथय यो 
दस्तािेजलाई काययक्रममा सम्बद्ध सबै पक्षको प्रनतबद्धताका रुपमा पालना गनुय पने गरर एक अनभन्न अिको रूपमा 
स्िीकार गनुयपन ेछ ।  

३.४ काययक्रमको “लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार षिरुद्धको आचार सिंषहता” देहाय बमोशजम रहेको छ- 

३.४.१ यस कृषि के्षर षिकास काययक्रममा काययरत कुनै पनन कमयचारीले यस काययक्रमको काम गदाय लैषिक षहिंसा 
र यौनजन्य दरु्वययिहार गनय गराउन र त्यस्तो दरु्वययिहार हनेु िातािरण नसजयना गनय नहनेु। 

३.४.२ कमयचारीले सिै जातजाती, नलि, धमय, भेि- भािा, भूगोल र सामाशजक मूल्य मान्यता षिशेिका आधारमा 
कुनैपनन भेदभाि र पूिायग्रह नरार्खी ननश्पक्षतापूियक काम गने। 

३.४.३ आफ्ना सहकमी / सहयोगी र लाभग्राहीहरुको समेत हक षहतको ख्याल गरर परस्परमा सम्मानजनक बोली 
र्वयिहार गदै एक अकायको पेशागत र मानिीय मयायदा बढाउने, र मानि अनधकारको सिंरक्षण तथा सम्िधयन 
हनेु गरर काम कारिाही गने। 

३.४.४ बाल षििाह, बह ु षििाह, छुिाछुत र बोक्सा बोक्सी जस्ता सामाशजक मूल्य मान्यता षििररतका कायय िा 
आरोषपत गने काययमा सिंलग्न नहनेु। 

३.४.५ काययक्रमसिंग सम्िशन्धत दस्तािेज, लेर्ख रचना तथा प्रनतिेदनहरु तयार गदाय लैषिक सिंिेदनशील र 
शशष्टाचारयिु भािा प्रयोग गने। 

३.५ काययक्रमले लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार हनु नददन र मषहलामरैी कायय स्थल ननमायणका लानग देहाय 
बमोशजमका काययहरु गनुयपने छ- 

३.५.१ काययस्थलमा लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार हनु नददन यस काययक्रमका कमयचारीहरु र र्वयिस्थापन 
पक्ष षिच र्खुल्ला छलफल हनेु िातािरण नमलाउने, 

३.५.२ काययस्थलमा लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहार षिरुद्ध जनचेतना जगाउने र्खालका जानकारीमूलक नलशर्खत 
सामग्रीहरु जस्तै: पोष्टर तथा नलफलेटहरु षितरण गने, लैषिक षहिंसा षिरुद्धको १६ ददने अनभयान, 

अन्तरायषष्टय मषहला ददिसका साथै समय समयमा यस सम्िन्धमा अनभमशुर्खकरण, तानलम, गोष्ठी तथा 
बैठकहरु माफय त जानकारी तथा प्रचार प्रसार गने, 

३.५.३ यस काययक्रमका मषहला कमयचारीहरुको लानग छुटै्ट शौचालयको साथै स्तनपान गराईरहेका मषहलाहरुको 
लानग स्तनपान कक्ष र शशश ुस्याहारको लानग सहज िातािरण बनाउने,  

३.५.४ स्तनपान गराईरहेका (३ ििय भन्दा कम उमेरका बच्चा भएका) मषहला कमयचारीहरु, ननमायण स्थलमा काययरत 
मषहला कामदारहरु िा लाभग्राहीहरुलाई काययक्रमबाट सिंचानलत कुन ैतानलम, गोषष्ठमा सहभागी हनुका लानग 
आफ्नो ननयनमत बासस्थान भन्दा बाषहर जानपुरेमा त्यस्ता काययक्रमहरुमा शशश ुस्याहारको र्वयिस्थापन गने 
िा सम्िशन्धत र्वयशिले नलएर आएको हेराललुाई ननयमानसुार दै. भ्र. भ. तथा यातायात र्खचय उपलर्वध गराउने,   



३.५.५ यस काययक्रमको काययस्थलमा मषहला कमयचारीहरुलाई बेलकुा अिेर सम्म काम गराएमा सरुशक्षतपूियक 
आफ्नो ननयनमत बासस्थान सम्म पयुायउने र्वयिस्था गने,  

३.५.६ कमयचारीहरुहरुको नसप, क्षमता र िृशि षिकासका षक्रयाकलापहरुमा मषहलाहरु र नसमान्तकृत तथा 
षपछनडएका जातजाती अन्तगयतका कमयचारीको सहभानगता अनभिृषद्ध गराउने,  

३.५.७ लैषिक षहिंसा र यौनजन्य दरु्वययिहारका कुनै पनन उजरुी िा गनुासोका ननिेदनहरु उजरुी पेषटका, टेनलफोन, 

ईमेल, शचठ्ठी, फ्याक्स माफय त नलने र्वयिस्था नमलाउने, 

३.५.८ लैषिक षहिंसा िा यौनजन्य दरु्वययिहारका घटना भएको पाईएमा तत्काल छानषिन गरर दोिीलाई काययस्थलमा 
हनेु यौनजन्य षहिंसा ननिारण ऐन २०७१ तथा प्रचनलत ननयम कानून अनसुार कारिाषह गने। 

4. आचार सिंषहताको पालना र अनगुमन  

४.१ काययक्रमका सिै कमयचारीहरुले यस आचार सिंषहताको पालना गनुयपनेछ।  

४.२ यस आचार सिंषहताको पालना गने गराउने कतयर्वय काययक्रमको हनेुछ र आचार सिंषहताको पालना भए नभएको 
अनगुमन काययक्रमको तहबाट काययक्रम सिंयोजकले र मन्रालय तहबाट कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालयले 
र्खटाएका कुनैपनन र्वयशि िा ऐनले तोके अनसुारका र्वयशिले गनय सक्नेछन।्  

5. आचार सिंषहताको पालना प्रनत कमयचारीको प्रनतिद्धता 

म ………………………………………………..पदमा काययरत ………………………………….ले यो आचार सिंषहता 
पूणय रूपमा अध्ययन गरें । यस आचार सिंषहताका प्रािधानहरू प्रनत मेरो पूणय मञु्जरी भएकोले इमान्दारीपूियक मन, िचन र 
कमयले सम्मान र पालना गने प्रनतिद्धता गदयछु ।  
 

कमयचारीको नामः.................................... 

दस्तर्खतः............................................... 

नमनतः.................................................... 

समयः.................................................... 

 


