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मानव अधिकार नीधि 

 

प्रस्तावना 

मानव अधिकार धवश्वव्यापी र सबै माधनसहरुको लाधि अपररहार्य;  अधवभाज्य; परधनभयर र अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् 

। मानव अधिकार जाधत, धलङ्ग, राधरि र्ता, जातीर्ता, भाषा, िमय, वा कुनै पधन अन्य न्धथिधतको मतलब निरी सबै 

मानवमा अन्तधनयधहत हुन्छ । मानव अधिकारमा माधनसहरुको आफ्नो जीवन स्वतन्त्रताका साि बााँचे्न, दासताबाट 

स्वतन्त्रता, र्ातना वा िम्की धबना बााँच्न पाउने, बोल्ने स्वतन्त्रता, काम िने समान अधिकार, सधजलै उपलब्ध हुने 

धिक्षा, र सम्मान र मर्ायदाका साि बााँच्न पाउने अधिकारहरु समावेि भएका हुन्छन् । सबैजना माधनसहरु कुनै 

पधन खालका भेदभावधबना र्ी अधिकारहरूको हकदार छन्, र सरकार र्स्ता अधिकारहरूलाई सम्मान िने, 

सहार्ता िने, र प्रबियन िने काममा धजमे्मवार रहेको हुन्छ । 

 

धिजन 

Greens को दियन भनेको धवश्व हो, जहााँ मानव अधिकारसम्बिी धवश्वव्यापी घोषणा पत्र (UDHR) का धसद्धान्तहरू 

धवश्वव्यापी रूपमा लािू िररएका हुन्छन् । जहााँ मानव अधिकार र व्यन्धि तिा समूहहरूको मौधलक स्वतन्त्रताको 

प्रबियन, संरक्षण र सम्मान िने सरकारहरूको दाधर्त्व तोकै्द अन्तरायधरि र् मानव अधिकार कानूनको राधरि र् र 

अन्तरायधरि र् पालनालाई प्रािधमकता धदइन्छ । र्ी दाधर्त्वहरु आधियक, सामाधजक र सांसृ्कधतक अधिकार र र्सको 

प्रोटोकलमा अन्तरायधरि र् सन्धिसधहतका सम्झौता; नािररक र राजनीधतक अधिकार र र्सको प्रोटोकलहरुमा 

अन्तरायधरि र् सन्धि; र अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणको लाधि िेरै अन्य अन्तरायधरि र् समे्मलनहरूबाट स्पर रुपमा 

व्यि हुन्छन् । र्ी अधिकारहरूलाई थिानीर्, राधरि र् र अन्तरायधरि र् स्तरमा कार्ायन्वर्नको टड्कारो आवश्यकता 

रहेको छ । 

 

उदे्दश्य 

उदे्दश्य भनेको बधलर्ो राधरि र् मानव अधिकार प्रणाली हो जसले जाधत, धलङ्ग, र्ौन प्रािधमकता, वा अन्य धवभेदकारी 

उपार्हरू बेवास्ता िदै सबैका लाधि मानव अधिकारहरूको अनुिमन, सुरक्षा, र लािू िदयछ - र र्सले अन्तरायधरि र् 

मानव अधिकार धनकार्, कानून, र अभ्यासहरूमा सधिर् सहभाधिता र पालना िरेको हुन्छ । 

 

कार्य र्ोजना 

धवश्वव्यापी मानव अधिकारहरू आिारभूत हुन्छन् र सबै देि र सबै माधनसहरूका लाधि सम्मान र संरक्षण िने 

खालको हुनुपछय  । आधियक, सामाधजक, सांसृ्कधतक, वातावरणीर्, नािररक र राजनीधतक अधिकारहरू 

सावयभौधमक, पारस्पररक रुपमा धनभयर, धवभाजन िनय नसधकने, र अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । तसिय, ग्रीनहरुले 

धनम्न कार्यहरु िनेछन् - 

 

 

 

मानव अधिकारप्रधि प्रधिबद्धिा 

● मानव अधिकारको धवश्वव्यापी घोषणापत्र, आधियक, सामाधजक र सांसृ्कधतक अधिकार, नािररक तिा 

राजनीधतक अधिकारसम्बिी अन्तरायधरि र् सन्धि, अन्तरायधरि र् श्रम संिठन (ILO) महासभा, आधदवासी 

अधिकार, अन्य अन्तरायधरि र् वसु्तहरु सम्बन्धि संरु्ि रारि  संघीर् घोषणापत्र र अधिकार र स्वतन्त्रताको 

संरक्षणको लाधि धवश्वव्यापी Greens बडापत्र, र धतनीहरुलाई राधरि र् कानूनमा लािू िने ।       
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● मानव अधिकारसम्बन्धि सचेतना बढाउन र ती कुराहरूको संरक्षण िने कुराको सुधनधित िनय थिानीर् 

समुदार्हरूसाँि काम िने ।  

● मानव अधिकारको लाधि संरु्ि रारि  संघीर् आर्ोि र अन्य सन्धि िने धनकार्हरु पर्ायप्त स्रोतहरु रहेका 

छन् भने्न कुराको सुधनधित िने ।       

● स्वथि प्राकृधतक वातावरणको अधिकार तिा प्राकृधतक र सांसृ्कधतक स्रोतको बीचमा रहेको अधिकारलाई 

समावेि िनय मानवअधिकारको सवयव्यापी घोषणा पत्रको संिोिन िनय जोड धदने ।      

● सावयभौधमक र प्रभावकारी पधहचान र हरेक धसद्धान्तको धनरीक्षण र मानव अधिकारको धवश्वव्यापी 

घोषणापत्रमा अधभव्यि िरेको कुरालाई सुरधक्षत िने । 

● सबै अन्तरायधरि र् मानव अधिकार समे्मलनहरूको वैकन्धिक प्रोटोकलसधहत धतनीहरूलाई स्वीकृत िने र 

पालना िने । 

● अन्तरायधरि र् मानव अधिकार कानून राधरि र् कानूनबाट पधन सुरधक्षत छ भनेर सुधनधित िने जुनकुरालाई 

सरकारले अधनवार्य रुपमा अपनाइएको छ र र्ी कुराहरुको सम्मान, संरक्षण, र देिधभत्र प्रबियन िररएको 

छ भने्न कुरा सुधनधित िने । 

● माधनसहरूका 'जीवन र वातावरणमा असर पाने खालका धनणयर् िने प्रधिर्ामा सबैजनाको सहभािी हुने 

बराबर मौका रहेको हुन्छ भने्न कुराको सुधनधित िने ।       

● सबै माधनसको स्वतन्त्र रुपमा अधभव्यन्धि धदने र सभा िने अधिकार सुधनधित िने ।     

 

 

आधथयक, सामाधजक र साांसृ्कधिक अधिकार 

● काम िने अधिकार र न्यार्ोधचत र अनुकूल अवथिामा सामाधजक सुरक्षा िने अधिकारको सुधनधित 

िने।       

● सबै माधनसको भेदभाव धबना नै समान कामको लाधि समान भुिानी हुने अधिकार छ भने्न 

कुराको सुधनधित िने।     

● उपरु्ि बसोबास िने र सबैभन्दा उच्च स्तर िारीररक र मानधसक अवथिा रहेको कुराको सुधनधित 

िने ।     

● धिक्षा प्राप्त िने अधिकार र सांसृ्कधतक स्वतन्त्रता र वैज्ञाधनक प्रिधतको लाभको आनन्द धलने कुराको 

सुधनधित िने । 

 

सामुदाधर्क अधिकार 

● मूख्य संसृ्कधत वा सरकारको अनावश्यक एकरूपताको मूल्य र जीवन िैली बाध्यकारी बनाएर 

नलिाइकन नािररकको रूपमा बराबर अधिकार र सामुदाधर्क दाधर्त्व सुधनधित िने ।    

● सिि वा धवपन्न र धवभेद भएका सबै समुदार्हरु, जातीर्ता, जाधत, धवश्वास, िमय, धलंि, भाषा, भौिोधलक 

थिान, वा कुनै पधन अन्य न्धथिधतको आिारमा भेदभावधबना कानूनको संरक्षण पाउन हकदार समाजका 

वियहरू हुन् भनेर मान्यता धदनुहोस् । 

● थिानीर् समुदार्साँिको साझेदारीमा धवकास िररएको कानुनी सुरक्षामार्य त हाल रहेको र काम िने 

प्रकृधतलाई सहर्ोि िने । 

● कम्पनीले समुदार्को अधिकार उल्लङ्घन िने सामुदाधर्क िधतधवधि िनय प्रस्ताव िने समुदार् र 

वातावरणको सुरक्षा िनय कानून बनाउने । 

● मधहलाहरूलाई उपरु्ि, भेदभाव वा जबरजस्ती निररएको आफ्नो प्रजननमा आफ्नो धनर्न्त्रण िने 

धनणयर्हरु सधहत उनीहरुको धनणयर्हरु िने अधिकारमा सहर्ोि िने । 
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● मधहला धबरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उनू्मलन िने महासन्धि (CEDAW) मा सहार्ता िने । 

● आधदवासी जनजाधतहरुको अधिकारसम्बिी संरु्ि रारि  संघीर् घोषणापत्रलाई सहार्ता िने र 

आधदवासीहरुलाई उनीहरुको आफ्नो अन्तरायधरि र् धनकार्हरुमार्य त थिापना िनय र काम िनय सहर्ोि 

पुर् र्ाउने ।       

● आत्म-धनणयर्, भूधमको अधिकारमा आधदवासी र जनजाती माधनसहरुलाई सहार्ता िने, र मानवीर् र 

पाररन्धथिधतक रुपमा धदिो प्रधविी प्रर्ोि िरेर, परम्पराित जनजातीको आफ्नो धनवायहका लाधि 

अधिकारमा पहुाँच पुर् र्ाउन सहर्ोि िने । 

 

 

अन्तरायधरिर् 

● सरकारले आफ्नो कूटनीधतक र अन्तरायधरि र् कार्यिमको बेलामा एजेन्डामा मानव अधिकारको 

उलं्लघनको धवषर् राखे्न कुरा सुधनधित िने ।       

● धवरोिीहरुलाई कडा रुपमा र्ातना धदने, अवैिाधनक रुपमा कैद िने, अधनर्न्धन्त्रत व्यन्धिित डाटा 

खुलासाको रूपमा िम्काउने वा पधिमी सरकारहरूले िरेको असािारण व्याख्याको धबरोि िने जस्ता 

डराउनु िम्काउने िने साजनीधतक धहंसाको धबरोि िने । 

● तानािाही र िासकहरूको राजनीधतक दावीहरूको पवायह निरी मानव अधिकारलाई अस्वीकार िने 

उनीहरु धबरूद्ध कार्य िने ।      

● राजनीधतक कैदीलाई ररहाई िने र र्ातना धदने व्यन्धिहरुलाई समर्मा नै न्यार् धदलाउन सुधनधित िने । 

● मधहला तिा बच्चाहरुको तस्करी र सबै प्रकारको दासत्वको अन्त्य िने ।     

● अन्तरायधरि र् र्ौजदारी अदालतको भूधमकालाई बढावा धदने र सुदृढ पाने र रोमको कानून स्वीकृत िनय 

सबै रारि हरूलाई प्रोत्साधहत िनय समू्पणय उपलब्ध स्रोत-सािनहरूको प्रर्ोि िने ।    

● धवदेिी देिहरूबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनको धसकार भएका नािररकहरूको रक्षा िने ।       

● मानव अधिकार उल्लङ्घन िने प्रिासन र सरकारहरूमा कूटनीधतक र व्यावसाधर्क दबावको प्रर्ोि 

सधहत अन्य देिहरूमा अन्तरायधरि र् मानव अधिकारहरूको प्रबियन िने ।       

● मृतु्य दण्डलाई अन्त्य िने, सबै अवथिामा मृतु्य दण्डको धबरुद्धमा आवाज उठाउने र र्सको उनू्मलनको 

लाधि अधभर्ानहरु चलाउने ।      

● जातीर्, िाधमयक, के्षत्रीर् वा धवकाससम्बन्धि दावीको आिारमा स्रोत-संसािनहरूको लाधि जबरजस्ती 

धनकाष्सन िने, राज्यहरुलाई आिमण, र भूधम कब्जा िने अभ्यासलाई अन्त्य िने । 

● अन्तरायधरि र् सम्झौताले अधनवार्य भने्न प्रकृधत र समुदार् अधिकारलाई िप धवकास, पररषृ्कत र अधभव्यि 

िने प्रर्ासलाई सहार्ता र प्रबियन िने ।      

  

सन्दियसूची: 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/ 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/ 

https://www.cagreens.org/platform/human-rights-civil-liberties 

https://www.cagreens.org/platform/human-rights-civil-liberties 

https://greens.org.au/policies/human-rights 

https://www.greens.org.nz/human_rights_policy 

https://www.greenparty.ca/en/statement/2019-12-10/green-party-statement-human-

rights-day 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/
https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
https://www.cagreens.org/platform/human-rights-civil-liberties
https://www.cagreens.org/platform/human-rights-civil-liberties
https://greens.org.au/policies/human-rights
https://www.greens.org.nz/human_rights_policy
https://www.greenparty.ca/en/statement/2019-12-10/green-party-statement-human-rights-day
https://www.greenparty.ca/en/statement/2019-12-10/green-party-statement-human-rights-day
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https://policy.greenparty.org.uk/rr.html 

https://indiagreensparty.org/policies/human-rights/ 

https://www.globalgreens.org/brazil2008/declarations/21_commitments 

  

 

https://policy.greenparty.org.uk/rr.html
https://indiagreensparty.org/policies/human-rights/
https://www.globalgreens.org/brazil2008/declarations/21_commitments

