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प्रा्कथन 

केही समयदखेि खिखिटखिकरणिे सार्विखिक र खििी खिकायहरूबाट खर्द्यखुिय सरकार र खर्द्यखुिय शासि, 

खशक्षा प्रखर्खि, सार्विखिक िररदको पररणाम, सार्विखिक परू्ाविार अिगुमि, सार्विखिक क्षेत्रको 

ििशक्िीका खबचमा रहकेो सीमािा र खिम्मेर्ारीहरूिाई ओझेिमा पाद ैआएको छ । खिखिटि रूपान्िरण, 

िथाखप संसारमा पखहिे कखहल्यै िदेखिएको गखिमा खर्कास हुदै ैँछ । कोखिि-१९ बाट हुिे सम्िाखर्ि आखथवक 

मन्दीिे आगामी र्र्वहरूमा सार्विखिक के्षत्रको बिेट िखुम्चिे िएकािे यो खसिखसिा िारी रहिे सम्िार्िा 

दखेिन्छ ।  

यस परररे्शमा खर्श्विरका सरकारहरूिे यी पररर्िविहरूिाई अझ राम्रो र अखिक खर्श्वव्यापी गणुस्िरीय 

सार्विखिक सेर्ाहरू प्रदाि गिव प्रयोग िगरी प्रयोगकिाव र श्रखमकहरूको िचवमा ियाैँ प्रखर्खिहरू अपिाएर 

िागि कटौिी, आउटसोखसवङ र खििीकरणिाई िीव्रिा खदिे िोखिम छ । हामी सार्विखिक क्षेत्रमा काम गिे 

व्यक्तीहरुिे अब यस खर्र्यमा कसरी अघी बढ्िे िन्िे प्रश्न गिव िरुरी दखेिन्छ । हामीिे यस खर्र्यमा हाम्रो 

प्रखिकृया र अिाि कसरी बिाउि सकछौ ैँ ?  

यस प्रखशक्षण सामग्रीिे कसरी र खकि अखहिकारी प्रखर्खिहरू प्रयोगमा ल्याईन्छ िन्िे खर्र्यमा 

कामदारहरूिाई सशक्त बिाउि र सार्विखिक अखिकारीहरूिाई िर्ाफदेही बिाउिे उद्दशे्यिे राख्ि ु पिे 

सशक्त मागहरू खिमावण गिव आर्श्यक पिे केही मुख्य अन्िरदृखिहरू प्रदाि गिेछ । यस सामग्रीमा रहकेा 

खर्र्यर्स्िहुरु हामीिे संचािि गिे खर्खिन्ि कायवशािाहरुसैँग सम्बखन्िि िएको हुैँदा प्रत्येक कायवशािा 

िन्दा अगािी यसिाई हदेाव िािदायी हुन्छ । पररच्छेद १ िे सार्विखिक सेर्ाहरूमा केही प्रमिु खिखिटि 

रूपान्िरणहरू र टे्रि यखुियिहरुिे सो सम्बन्िमा गिव सकिे केही कामहरु सम्बन्िी सझुार्हरूको पररदृश्य 

प्रदाि गदवछ । पररच्छेद २ िे खिखिटि प्रणािीको मिू खर्र्य, अथावि ् िाटा र एल्गोररदमहरू र यसिे 

कामदारहरूको अखिकार, िोकिन्त्र र गणुस्िरीय सार्विखिक सेर्ाहरूमा पािे प्रिार्हरूका खर्र्यमा प्रकाश 

पादवछ । पररच्छेद ३ मा टे्रि यखुियिहरूिे कामदारहरूको िाटा सम्बन्िी अखिकार, एल्गोररदम सम्बन्िी 

प्रणािीहरूको शासि िस्िा खर्र्यमा उठाउि ुपिे आर्ािहरुिाई थप सशक्त बिाउि अर्िम्बि गिव सकिे 

केही खर्खि र प्रखर्िीहरुका बारेमा छिफि गिेछौ ैँ ।   
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पररच्छेद १: सािविशनक सेिाको शिशिटलीकरण 

रोिगारी, नोकरी र सीपमा यसको प्रभाि 

हामीिे अको पररच्छेदमा खिखिटि प्रणािीहरू के हुि ्र खर्खर्ि िथा समारे्शी श्रम बिारहरू सरुखक्षि गिव 

यखुियिहरूिे कसरी प्रखिखिया खदि सकछि ्िन्िे कुरामा प्ररे्श गिुव अखघ, यस पररच्छेदमा सार्विखिक सेर्ा, 

रोिगारी, सीप र श्रखमक स्र्ाय्ततिामा खिखिटखिकरणको प्रिार्िाई हिेेछौं - िर फरक िररकामा।  

रोिगारी गमेुको र्ा पररर्िवि िएको िथयांकहरु र STEM  (STEM िन्िािे Science, Technology, 

Engineering र Mathematics िाई ििाउैँछ) खर्शेर्ज्ञहरुको बढी माग िएको िन्िे खर्र्य िन्दा पखि 

यस सम्बन्िी खमथकहरु हटाउिका िागी र यस अखघका छिफिमा रहकेा अपरुा के्षत्रहरुिाई सम्बोिि गिे 

यखुियिहरुको खर्खिन्ि कायवहरु उपर केखन्िि हुन्छौ ैँ ।  

हामी खर्श्वव्यापी खर्कासका साथै खर्खशि क्षेत्रीय खर्कासहरुमा समेि ध्याि केखन्िि गिेछौं। कायवशािाहरूमा 

हामीिे Digitalisation: A Union Action Guide for Public Services, Work and 

Workers िन्िे प्रखिरे्दिमा िएका उदाहरणहरू र खिकासहरू उपर छिफि गिेछौं । कायविम अर्िीिर 

िर उक्त प्रखिरे्दि हिेुव िािदायक छ । के्षत्र र खर्र्यर्स्ि ुअिसुार खिखिटखिकरणको प्रिार्हरूमा थप गखहरो 

िािकारी PSI को  खिम्ि प्रखिरे्दिहरूमा समेि हिेव सखकन्छ: 

1. Digital Trade Rules and Big Tech: Surrendering public good to private power 

2. Digitalization and Public Services: a labour perspective 

एशिया प्रिान्तको शिशिटलीकरण – शिषय प्रिेि 

 

केही अपर्ाद बाहके, यस क्षेत्रका िेरै दशेका सरकारहरुिे खििी के्षत्रको िखूमका खर्स्िार गिे  िािका 

िीखिहरू माफव ि सार्विखिक खिखिटिीकरणिाई अगािी बढाईरहकेा छि।् सार्विखिक र प्रशासखिक 

सेर्ाहरूको स्र्चािििाई सरकारिे िचव कटौिी गिे एउटा सािो राििैखिक रणिीखिको रूपमा हरेरएको 

अर्स्था छ । यसका साथै, थप प्राखर्खिक रूपमा उन्िि खिखिटखिकरणिाई खर्खिन्ि सरकारहरूिे प्रत्यक्ष 

खर्दशेी िगािी आकखर्वि गिे अर्सरको रूपमा र "खर्कासको ियाैँ आयाम" को रूपमा पखि हिेे गरेको 

पाईन्छ । सरकारको िखूमका खििी क्षेत्रको खर्स्िार र िाफा आम्दािीको सहिकिावको रूपमा रहैँदा पखि िाटा 

परू्ाविारका केही पक्षहरूको खर्कास र खर्स्िार गिव सखकन्छ ।  

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/digital-trade-rules-and-big-tech-surrendering-public-good-to-private-power?id=10825&lang=en
https://publicservices.international/resources/publications/digitalization-and-public-services-a-labour-perspective?id=10382&lang=en
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 शफशलशपन्समा, केही प्रशासखिक सेर्ाहरूको स्र्चािि खििी कम्पिीहरूिाई आउटसोसव गरर 

िागि कटौिी रणिीखिको रूपमा काम गररएको छ । अको िफव ,  खफखिखपिो सरकारिे यस 

आयोििाका िाखग प्रखर्खि उपिब्ि गराउिे खचखियाैँ सरकारी स्र्ाखमत्र्को कम्पिीसैँग ऋण खिएर 

महुार पखहचाि सखहिको एकीकृि कयामेरा सखिविेन्स स्थापिामा िगािी गरररहकेो छ ।  

 भारतमा, सरकारको स्माटव खसटी खमशि (SCM Smart Cities Mission) िे शहरको पािी र 

खबििुी आपखूिव, फोहोर व्यर्स्थापि, शहरी आर्ागमि र यािायाि, आर्ास, सचुिा प्रखर्िी ििाि 

र खर्द्दयखुिय शासि (प्रशासखिक सेर्ाहरू) िस्िा सेर्ाहरुमा खििी क्षेत्रको सहिाखगिा र यसको 

खर्स्िारिाई समेि समेट्छ ।  यसिे खर्श्व बैंक र एखसयािी खर्कास बैंक िस्िा अन्िरावखरट्रय खर््ततीय 

संस्थाहरूिे यस अघी प्रचििमा ल्याएका शहरी िर्ीकरण पररयोििाहरूको समेि िखर्करण र 

खर्स्िार गदवछ । यस खर्र्यमा, खसंगापरु र खसयोििाई यस के्षत्रमा सफि स्माटव खसटी कायविमहरूको 

उदाहरणका रूपमा खिइन्छ । (Kang 2020). 

 कोररयामा, उद्योग 4.0 रणिीखि अन्िगवि स्र्ास्थय सेर्ा एक प्रमिु के्षत्र हो। यसिे स्र्ास्थय सेर्ाका 

ठूिा िाटा प्रणािी, कृखत्रम बखुिम्ततामा आिाररि और्खि खर्कास, स्माटव खकिखिकि परीक्षण 

प्रणािी र स्माटव मेखिकि उपकरणहरू समेट्िे गिे िक्ष्य रािेको छ। चाििाग्दो कुरा के छ ििे, 

सार्विखिक खिकाय िेशिि बायोबैंक अफ कोररयािे खर्खिन्ि सार्विखिक स्र्ास्थय संस्थाहरूबाट 

सङ्किि गररएको िाटा िण्िारण गिेछ । िाटा परू्ाविार खिमावणिाई खििी के्षत्रको बखृििाई सहि 

बिाउि चाखिएको सरकारी िखूमकाको एक अंशको रूपमा हरेरन्छ । िाटा खर्शे्लर्ण सार्विखिक 

आईटी कम्पिीिे गिे र्ा खििी संस्थाििे गिे िन्िे खर्र्य स्पि िई सकेको अर्स्था छैि । यद्यखप 

सैमसंगिे यही काम गिवका िागी माइिोसफ्टको अिुरे (Azure) सैँगको साझेदारी गिे िएको छ। 

 ईन्िोनेशियामा,  एकीकृि सार्विखिक खबििुी कम्पिी PT PLN िे दईुर्टा िीखिगि उद्दशे्यहरू : 

काबवि खिमुवखिकरण र खर्केन्िीकरण,  परूा गिे िेयिे ऊिाव के्षत्रिाई खिखिटिाईि गरेको छ । यस 

प्रखियामा, स्माटव खग्रिहरूको व्यर्स्थापिका िागी स्माटव खमटर ििाि पखि एक कदम हो। 

खिखिटखिकरण प्रखिया आन्िररक श्रोिबाट गररएको खथयो र िाटा सङ्किि,  प्रत्यक्ष प्रयोगकिाव 

इन्टरफेस कम्पिीको आन्िररक िाटा िएको हुैँदा अन्य खिकायसैँग उिागर गररएको छैि । यद्यखप, 

पाइिट प्रोिेकटको रूपमा, ििरि इिेखकट्रकिाई पार्र प्िान्टहरू खिखिटिाईि गिव र किाउिमा 

आिाररि (cloud-based) सफ्टरे्यर एखप्िकेशि माफव ि िाटा खर्शे्लर्ण गिव र बािीमा खग्रििाई 

स्माटव बिाउिको िाखग सम्झौिा गररएको खथयो । 

https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/how-seoul-korea-transforming-smart-city
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 अपर्ादको रूपमा, न्यूिील्कयाण्िमा, सार्विखिक पसु्िकाियहरूको खिखिटखिकरण िगर पररर्दक्ो 

िेितृ्र्मा हुन्छ र कखहिेकाही ैँ स्थािीय सरकारको संिाि केन्िहरू माफव ि समेि हुिे गरेको छ । यस 

प्रखियामा, खिखिटखिकरणिाई पसु्िकाियहरूको सामाखिक िखूमकाको खर्स्िारको रूपमा 

खिइएको छ र यी ियाैँ सेर्ाहरू प्रदाि गदाव मािखर्य सेर्ाहरु समेििाई ििरअन्दाि िगिे गरी 

सन्िखुिि बिाउि कोखशस गररएको छ । यद्यखप, कुि कम्पिीहरूिाई िाटा प्िेटफमवहरू खर्कास गिव 

अिबंुि गररएको छ िन्िे खर्र्य र िाटा खर्शे्लर्ण र्ा ममवि आन्िररक स्रोिबाट र्ा बाह्य श्रोिबाट 

गररएको िन्िे प्रि रुपमा ििुाईएको छैि । 

 नेपालमा, सरकारिे दगुवम क्षेत्रहरूमा गिवर्िी मखहिाहरूसैँगको परामशव र उखिहरुको खिगरािीको 

िाखग फोि एखप्िकेशि खर्कास गिव गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोग खिएको छ । यद्यखप, परू्ाविार 

समस्याहरू (गाउैँमा कमिोर मोबाइि िेटर्कव  र खिल्िा सदरमकुाममा खर्द्यिु आपखूिवको 

असहििा) र एखप्िकेसिहरू प्रयोग गिे व्यक्तीहरु (स्र्ास्थय स्र्यंम सेर्क र स्थािीय स्र्ास्थय 

सेर्ाका कमवचारी) हरूको असंिग्ििािे कायविम स्थखगि िएको छ ।  

 

के सािविशनक सेिाहरु शिशिटलाईि गररएको छन ्? यशद छन ्भने कुन के्षरमा, कसरी र कुन हद 

सम्म गररएको छ ? 

• माहामारीको समयमा सार्विखिक सेर्ामा आर्ि कमवचारीहरूका िागी कायाविय आिाररि कायवहरु 

सम्पन्ि गिवका िागी टेखिर्खकव ङको व्यर्स्था (घरबाटै काम गिे) बढेको छ,  िर खर्खिन्ि दशेहरूमा यो 

व्यर्स्था िागिुएको हद िि ेफरक रहकेो पाइन्छ । 

• िेपािमा सामदुाखयक स्र्ास्थयकमीहरूिाई घर-घरमा गएर िाटा संकिि गिवका िागी स्माटव फोि माफव ि 

पखहरियोग्य इिेकट्रोखिक उपकरणहरूसैँग सखम्बििि टेकिोिोिी/ एखप्िकेशिहरूको  प्रयोग (खिगरािी र 

िथयाङ्क सङ्कििका िाखग) गिव खिखदवि गरीएको छ ििे िारिमा िगरपाखिकामा काम गिे 

कमवचारीहरूिाई सरसफाई र अन्य कायवहरूका िागी सो प्रखर्खिको प्रयोग गिव िगाइएको िएिा पखि 

ओइखसखि (OECD) अन्िगविका दशेहरूमा यो प्रखर्खिको प्रयोग खिकै कम िएको पाइन्छ। 

• उच्च आय िएका दशे (HIC) शहर र राज्यहरुमा,  मध्यम आय िएका दशेहरू (MICs) िन्दा बढी र 

व्यापक रुपमा व्यखक्तगि र प्रत्यक्ष रुपमा गररिे अन्िरखिया िन्दा खिखियो कन्फरेन्स र अििाईि माफव ि 

गररिे अन्िरखिया बखढ प्रयोगमा िएको पाइन्छ । कम र मध्यम आय िएका दशेहरूमा केही हदसम्म 

स्र्चाििका साथै केही खिखिटि प्रकायवहरूको आउटसोखसवङको गरी (L&MICs) प्रशासखिक 

सेर्ाहरूिाई अििाईि माफव ि प्रदाि गिव थाखिएको छ । त्यसैगरी महामारीको समयमा टेखिमेखिखसिको 

प्रयोग पखि बढेको छ, प्राय खििी क्षेत्रमा यसको उपयोग बखढ िएको पाइन्छ । 
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• कोररयामा, ििुाई २०१५ दखेि फेब्रअुरी २०१६ सम्म सरकारको िेितृ्र्मा चिाईएको टेखिमेखिखसि 

परीक्षण य-ूहले्थ (U-health) सो के्षत्र ियार ििएका कारण असफि िएको खथयो । यसको प्रयोगका 

खिखमि ् खचखकत्सा सेर्ा ऐिको िारा ३४ संशोिि गिुव पिे हुन्छ र त्यस्िा अभ्यासहरूको िागी 

आर्श्यक खिदखेशकाहरू चाखहिेमा सो ििएको अर्स्था छ ।  

• सार्विखिक सेर्ा मध्य े यािायािको क्षेत्रमा स्माटव प्रखर्खि बखढ प्रयोग िएको दखेिन्छ । कोररयाको 

खसयोिमा उन्िि प्रखर्खिमा आिाररि यािायाि प्रणािी र स्माटव र्ाटर गणुस्िर प्रणािीको प्रयोग गररएको 

छ । त्यसैगरी इन्िोिेखसयामा उन्िि प्रखर्खिको खबििुी िेटर्कव  प्रणािीहरू छि ् (कररब ५०% 

इन्िोिेखसयािीहरूिे स्माटव खमटरहरू प्रयोग गछवि)् र स्माटव खग्रिहरूको (Open Gov Asia) खर्कास 

िएको छ । खफखिखपन्स िगायि दशेहरुमा सार्विखिक सरुक्षाको खिखमि एकीकृि स्माटव शहरहरूको 

पररयोििाहरू  माफव ि अिहुारको पखहचाि गिव सकिे स्माटव कयामेरा प्रणािीहरू प्रयोग गररएको पाइन्छ ।  

• खिणवय गिे स्िरमा िि े आखटवखफखसअि इन्टेखििेन्सको प्रयोग (ए-आई) न्यिु दखेिन्छ । यसको प्रयोग 

केबि उच्च आय िएका दशेमा मात्र खसखमि छ । अरटे्रखियामा सामाखिक सेर्ाहरूमा आखटवखफखसअि 

इन्टेखििेन्सको प्रयोग खर्र्ाखदि बन्ि पगेुको खथयो । िर दखक्षण कोररयािे ििे अल्िाइमरको िाखग ए-

आईमा आिाररि खकिखिकि थेरापी खर्कास गरेको छ । 

 

यस के्षरमा िशमक, नागररक, लोकतन्र, सािविशनक सेिाको गुणस्तर र पहुाँचका लाशग 

शिशिटशलकरणको सन्दभवमा मुख्य समस्या/चुनौतीहरू के के छन ्? 

• खिखिटखिकरणिाई खििीकरणसैँग सम्बखन्िि ििेर बखुझन्छ । चाह े त्यो खििी खिखिटि कम्पिीहरूसैँग 

सम्बखन्िि होस ् र्ा खिखिटखिकरणिाई कुिै क्षेत्रिाई खििीकरण गिे फराखकिो रणिीखिको खहस्साका 

रुपमा खिएर होस ्(उदाहरणका िाखग खिखिटि रूपमा स्र्ास्थय सेर्ा प्रदाि गिुव)। 

• सेर्ाहरू खर्श्वव्यापी र समाि पहुैँचको िाखग खिखहिाथव हुिे िएकािे यी सेर्ाहरू खिखिटिीकृि गरेमा 

यसिे सेर्ाहरूको िागि र्खृिका साथै अर्खस्थि खिखिटि खर्िाििहरू अथावि प्रखर्खिमा पहुैँच हुिे र 

िहुिे खबचको अन्िरिाई बढाउिे सम्िार्िा िएको ,िस्िैैः ियाैँ खिखिटि प्रखर्खिहरू प्रयोग गरी िथयांक 

सङ्किि गदाव खबरामीहरूिाई अिार्श्यक परीक्षण गिव िगाइ अखिक पैसा असिु गिे िस्िा समस्या 

आउछि िन्िे मान्यिा । 

• यी क्षेत्रहरुमा रहकेो िेदिार् चाह ेखिङ्गको आिारमा होस ्र्ा अन्य केही। उदाहरणको िागी स्र्ास्थय 

क्षेत्रमा बीमा कम्पिीहरूद्वारा खबरामीिाई गरीिे िेदिार्,  संघका सदस्य र िेिाहरूद्वारा गररिे व्यर्हारका 

कारण व्यखक्तिे िोग्ि ुपिे खपिा आदी । 
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• कोररयाको स्र्ास्थय खिखिटखिकरणको सन्दिवमा केएचएमय ु(KHMU)  द्वारा उल्िेि गरे अिसुार ियाैँ 

प्रखर्खिहरूको प्रयोगसैँग िोखिएको कामको िीव्रिा र कायविारका कारणा परम्परागि कामहरूमा पिे 

प्रिार्का कारण पखि यसको प्रयोगमा कमी दखेिन्छ । िस्िै इन्िोिेखसयामा, स्माटव खमटरको खर्स्िारि े

खमटर ररिर र खबि सङ्किि गिेहरूिाई खर्स्थाखपि गिुव ।   

• एआईमा-आिाररि सेर्ा प्रार्िािको खियमि, िथयांक साझेदारीको खियमि : उदाहरणका िाखग स्र्ास्थय 

िाटामा हुिे खियमि िर व्यखक्तगि िाटा र गोपिीयिाका मदु्दाहरूिाई प्राखथमकिा खदए पखि, सामखूहक र्ा 

समग्र िाटािाई पयावप्त रूपमा खियखमि गररएको छैि ििु त्यखिकै महत्त्र्पणूव हुन्छ । 

• खर्शेर्गरी अखििायकर्ाद बखढरहकेो दशेहरूमा सरकारी आिोचकहरूको खिगरािी र प्रोफाइखिङका 

िाखग िाटाको दरुुपयोग िएको पाइन्छ । 

शमथकहरुको खण्िन  

प्राय सबै बहुपक्षीय सरकारी संस्थाहरूमा "कामको िखर्रय” प्राथखमकिाको क्षेत्रको रूपमा रहकेो िएिा पखि 

कामदारहरूको दृखिकोणबाट यसको प्रिार् मलु्यांकि ििे अन्िरावखरट्रय श्रम संगठििे मात्र गिे गछव । 

कखिपयिे कामदारहरुमा पिे असरहरुबारे उिागर गछवि, यसो गदाव कामदारहरू अध्ययिको र्स्ि ुबन्छि ्। 

प्राय यी अध्ययिहरूिे कामहरूमा अटोमेसि अथावि मेखसििे माखिसिाई खर्स्थाखपि गदाव कस्िो प्रिार् पछव 

िन्िे िखििाको बारेमा बोल्छि ्िर िेरै थोरैिे मात्र अटोमेसि स्रं्यमका बारेमा  प्रश्न गछवि ्।   

 

राखरट्रय, क्षेत्रीय र खर्श्वव्यापी संघहरूिे िीखि र्कािि र चेििा अखिर्खृिमा रहकेो यो िािि ििव बाैँखक िै 

छ । अरू कुिै खिकायिे यो िखूमका खिि सकदिै र खिि ुपखि हुदिै ।  

 

सबै शिचारहरुले स्थान पाएका छन ् 

फिस्र्रूप यस्िा खर्र्यमा हुिे बहसको िोि सामान्यिया श्रखमकहरूको अखिकार, समिा, िाटासैँग 

सम्बखन्िि अखिकार र खिखिटि मदु्दाहरूमा सामखूहक सम्झौिाको आर्श्यक्ताको खर्स्िारमा हुैँदिै । यस 

खर्र्यमा खर्खिन्ि समदुायका व्यखक्त र मखहिाहरूद्वारा खस्िरय अिसुन्िाि गररएको िएिा पखि केही मटु्ठीिर 

माखिसहरूको ििाइिे मात्र  बारम्बार र्चवस्र् पाएको दखेिन्छ ।  

 

अब प्रस्ििु गररिे खपएसआइ (PSI) प्रखिरे्दिमा, हािको खिखिटखिकरण-सम्बखन्िि खिदशेिहरूिाई 

व्यर्खस्थि रुपमा र्गीकरण गरी यखुियिहरूिाई सहिीकरण गिव र सोही खर्र्यमा थप छिफि गिव 

आर्श्यक पिे क्षेत्रहरू पखहचाि गिव मद्दि गिे प्रयास गररएको छ ।  हाि, अखिकांश िारा र खिदशेिहरू िि 

उल्िेि गररएका बुैँदाहरूसैँग सम्बखन्िि छि:् 
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क. सीप र आिीर्ि खसकाइ 

ि. केही हदसम्म ियाैँ प्रखर्खिको पररचयको बारेमा परामशव खििे अखिकार 

ग. प्रखर्खिसैँग आफुिाई अिग गिव पाउिे अखिकार 

घ.यसमा केही महत्त्र्पणूव िाििहरू छि ्- िसमध्य ेिेरै िसोिाई प्रखशक्षण सामग्रीमा समेटि ेप्रयास गररन्छ  

। खि मध्ये केहीिाई िि सचूीबि गरीएको छैः 

 

शिशिटशलकरणको प्रभािहरूबारे मुख्यिारको बहसमा छुटेका शिषयहरुीः 

• श्रखमकहरूको सामखूहक िाटा अखिकार; 

• एल्गोररदखमक प्रणािीहरूको सह-शासिको खर्र्य; 

• प्रखर्खिहरू प्रयोग गदाव कामदारहरूको िाखगर र िखर्रयको बारे छिफि र िगािी गिे रोिगारदािाको 

दाखयत्र्सैँग सम्बखन्िि खर्र्य;  

• प्रखसद्घ िेिक शोशिा िबुोफिे ििे अिसुार 'मािर् िखर्रयमा व्यापार गिे बिारहरू' अथावि् िुि रूपमा 

बढ्द ैगरेको िाटासेटहरू र िाटा इन्फरन्सेसहरूमा खियमि; 

•  कायवस्थिहरूमा खिगरािी र अिगुमि प्रणािीहरूको खियमि र मािर् अखिकारको खर्श्वव्यापी घोर्णाको 

सन्दिवमा खििीहरूको प्रयोगिाई सीखमि गिे सम्बखन्ि खर्र्य; 

• रोिगारदािाहरूिाई उिीहरूिे िाग ूगिे प्रणािीहरू बारे पारदशी हुिे मागहरू सैँग सम्बखन्िि खर्र्य; 

• परू्ावग्रह र िेदिार्िाई हटाउि र सिुार गिवको िाखग एक सकू्ष्म र प्रखिबि दाखयत्र्सैँग सम्बखन्िि खर्र्य, 

र;  

यी खिखिटि प्रणािीहरू िसमा सामाखिक अखिकार, मािर्अखिकार र श्रखमकहरूको अखिकार िस्िा 

खर्र्यिाई दाखयत्र्को रुपमा व्यर्स्था गररएको छ सो को पारदशी िेिापरीक्षण र प्रिार् मलू्याङ्कि सैँग 

सम्बखन्िि खर्र्य।  

रोबटवहरुको युग (The Robots are Coming) 

प्राखर्खिक खर्कास र यो सैँग आउिे अर्रोिहरू कुिै ि कुिै रूपमा अपररहायव छि ्िन्िे बझुाइ मखु्य प्रर्ाहमा 

आएको छ । सबै बेरोिगारी, अन्य पररर्िवि, र खिखिटखिकरणको िकारात्मक पररणामहरू हामीिे 

िोगीरहकेा छौ ैँ िर हामीबाट िइरहकेो ििे होइि िन्ि ेसोच हाबी िएको दखेिन्छ । मािौ खिखिटखिकरण 

मािर् खियन्त्रण िन्दा बाखहरको खर्र्य हो। यी खिखिटि प्रखर्खिहरू १. राम्रो, २. आर्श्यक, र ३. चाखहएको 
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छ ििी मान्िे िार पखि यही हो । िर के यी उल्िेि गरीएका कुरा सही हुि ? यो खिरुपण गिुव पिे पखहिो प्रश्न 

हुिपुछव ।  

यखद हामीिे मािर्ीय उ्ततरदाखयत्र् र यी प्रखर्खिहरूको खियमिको माग गरेिौं ििे, श्रम बिार र समाि 

अखियखन्त्रि रुपमा खर्श्वका केही शखक्तशािी कम्पिीहरूको हािमा हुिेछ। 

एल्गोररदम र खर्शेर् गरी मेखसि िखिवङ (पररच्छेद २ हिेुवहोस)् आफैि े खसकि सकछ र अन्ििैः हामीि े

र्ास्िखर्क िीर्िमा पररणामहरू िोग्ि ु पछव िन्िे महससु िएर िेरै सरकारहरूिे "ह्यमुि-इि-द-िपू" 

(“human-in-the-loop”) र्ा "ह्यमुि-इि-द-कन्ट्रोि"(“human-in-control”) िस्िा मािर्-

खियन्त्रणका शब्दहरूिाई एआईको खसिान्िहरूमा थप्ि दबाब खदएका छि।् 

यस्िो प्रयासहरु सकारात्मक िएिा पखि  संघहरुिे यी प्रखर्खिहरूको खियमिमा िोि खदिपुछव । पररच्छेद ३ 

मा हामी केही िीखिहरु हछेौं ििुिाई यखुियिहरूिे अिसुरण गरी अखघ बढ्ि सकछि । िर यहाैँ मखु्य कुरा 

यखुियिहरूका िाखग खिखिटि प्रणािीहरूको खियमिमा िोि खदिको िाखग उिीहरूिे िाफा िन्दा  

माखिसहरूको आर्श्यकिाहरूिाई प्राथखमकिा खदएर हिेुवपछव । 

शिशिटल प्रशिशिहरू: उत्पादकता र दक्षता 

प्रखर्खिसैँग सम्बखन्िि कम्पिीहरूिे खिखिटि प्रखर्खििे उत्पादकत्र् र दक्षिा बढाउिे कथििाई स्थाखपि गिव 

सफि िएका छि।्िर के यस्िो हुन्छ ि? यस्िा प्रखर्खििे मािर् मखस्िरकिे कखहल्यै गिव िसकिे कायवहरु 

गिावि ्िर यो प्रिार् दक्षिा िन्दा पखि प्रणािी दक्षिा मात्र हो ।यखद उिीहरु गिि छि ्ििे के र्ास्िर्मा 

प्रखर्खिको प्रयोगिे उत्पादकिा बढाउैँछ ि? खिराशाबाखद दृखिकोणबाट हिेे हो ििे खिखिटि प्रखर्खिको 

उद्दशे्य कामदारहरूिाई काम गिव सकिे बेिासम्म खििीहरूबाट चरम खबन्द ुसम्म काम गराइ फाइदा खििे र  

िसकदा प्रखिस्थापि गररदिे हो िन्ि सखकन्छ।यो एक कुशि उपकरण िएिा पखि हामी कामदारहरुिे समथवि 

चाही गदिैौ । त्यसैिे कसको िाखग प्रिार्कारी? के का िागी प्रिार्कारी? र कुि ठाउैँका िागी र कस्िो 

मलु्य चकुाउदा हुिे प्रिार्कारी? िन्िे प्रश्न गिव आर्श्यक छ । 

 सार्विखिक र खििी क्षेत्रहरूमा एल्गोररदखमक प्रणािीहरूको िेरै उदाहरणहरू छि ् िसको प्रखिकूि 

पररणामहरू सिुार गिव व्यखक्तहरुिे घण्टौ िचीि ुपरेको छ । त्यसकारण प्रत्येक रोिगारदािा िसि ेआफ्िो 

प्रणािी बखढ उत्पादक र्ा दक्ष छ ििी दाबी गछव, उसिे त्यो प्रमाखणि गिव बाध्य हुिपुछव। 
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र्ास्िर्मा, आखथवक सहयोग िथा खर्कास संगठि (OECD) को २०१९ को अिसुन्िाििे दिेाए अिसुार 

चखिरहकेो खिखिटखिकरणको बार्िदु ओइखसखि (OECD)  अन्िरगिका दशेहरूमा उत्पादकत्र् र्खृि िीव्र 

रूपमा घटेको दिेाउैँछ। 

 

 
 

STEM ले गछव  

रोिगारदािाहरू सामान्यिया कामको िखर्रयको बारेमा कुरा गिव मि पराउैँछि ् । िस्िै खक यो अखिर्ायव 

रूपमा सीपहरू र खर्शेर्गरी STEM अथावि (खर्ज्ञाि, प्रखर्खि, इखन्िखियररङ र गखणिसैँग सम्बखन्िि) 

सीपहरू बहसको खर्र्य हो । बहुआयाखमक पररर्िवि, सामाखिक सम्झौिा र श्रखमक अखिकारिाई यसरी 

अथयावउि ुिोखिमपणूव हुिसकछ । 

सर्वप्रथम इखस्टम (STEM) अन्िगविका सीपहरूको महत्त्र्िाई िकािव सखकदिै िर पखि खििीहरूमा 

कमिोरीहरू ििे छि ्। यसिाई सामाखिक खर्र्यहरू, दशविशास्त्र, मािर्शास्त्र, िाखमवक माियिा, आखथवक 

अर्स्था र अन्य सीपहरूबाट छुटै्ट रािेर हिेव खमिदिै । र्िवमाि समयमा एआईको िैखिकिा (Ethics) का 

बारेमा िएका बहसिे यो कुरा प्रमाखणि गदवछ ।  

दोस्रो पयावप्त खर्खर्ििा ििएमा िैखर्क, आखथवक र्ा मािर्ीय प्रणािी कुिै पखि खटकि सकदिै ।श्रम बिारमा 

पखि त्यस्िै हुन्छ ।हामीिाई सबै प्रकारका सीप र अििुर् िएका कामदारहरू चाखहन्छ र उिीहरूको 

पाररश्रखमक कम/बढी िे िए पखि कामदारहरूको श्रमिाई सम्माि गिे श्रम बिार चाखहन्छ ।  

शमशित/हाइशिि कायव - एक सम्भाशित भशिष्य 

खर्श्विरर, कोखिि-१९ का कारण कामदारहरूको समहू घरबाटै (Work From Home) काम गरररहकेा 

छि।् यात्र ुटे्रिहरू िािी खथए िि ेअखफस सबै बन्द ।  प्रखर्खििे घरबाटै काम गिव सहि र सक्षम पारे पखि  
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रोिगारदािाहरूको कामदारहरू प्रखिको अखर्श्वासका कारण खिगरािी र खिगरािी उपकरणहरूको मागमा 

िीब्र र्खृि िएको पाइन्छैः िस्िै खकस्ट्रोक अिगुमि (keystroke monitoring), कमवचारीहरूको खस्ििमा 

कुि रे्बसाइटहरू र/र्ा कायविमहरू ििुा खथए िन्िे स्र्चाखिि खस्ििसटहरू, कामदारहरूको ठेगािाको 

खिगरािी गिव रे्बकयामहरू ह्याक गिे आदी।  र्ाखशंगटि पोस्टमा Washington Post मे ६, २०२१ मा 

उल्िेि गररएअिसुार रोिगारदािाहरूिे प्रखर्खिको प्रयोग गरी काम गिे टाढाका कामदारहरूको दक्षिामा 

खर्श्वास िगरेको र सोही कारण खििहरुिाई खियखमि रोिगारबाट खिकािी करारमा आिारीि रोिगारमा 

िािे बारे छिफि सरुु िएको पाइयो ।  

यो खर्र्यिाई घरबाट काम गिे प्रचिि ििएको क्षेत्रहरूमा पखि यखुियिहरूिे ध्याि परू्वक हिेव िरुरी छ । 

घरबाट काम गिे प्रचििका आफ्िा गणुहरू िएिा पखि यसरी काम गिे कामदारहरूका िागी यो बढ्दो 

अखिखिििाको मागव हो ।यस्िो अर्स्थामा केही प्रश्न उठाउि ुपछवैः 

क . यखद घरबाट काम गिे प्रचिि सामान्य ियो िि ेआर्ास िागिमा के हुिेछ? उक्त िागिहरु बढ्िेछि ्र 

कामदारहरूिे त्यसको खबि ििे र कम्पिीहरूको कायाविय िागि िेरै कम िई त्यसको फाइदा उठाउिे छि।् 

ि. िामो समयसम्म अिग (आइसोिेसमा) बसेका कारण मािखसक स्र्ास्थयमा पिे असर कस्िो हुन्छ? 

ग. रोिगारी सम्झौिाको अन्त्यमा आखथवक, सामाखिक र मािखसक स्र्ास्थयका पररणामहरू के हुिेछि?् 

आउटसोशसवङ अपररहायव छ 

कोखिि महामारीको कारणिे राखरट्रय बिेटहरू आगामी र्र्वहरूमा दबाबमा पिे अपेक्षा गररएकाि,े 

आउटसोखसवङमा उल्िेििीय र्खृि हुिे अिमुाि गररएको छ ।यसिे सार्विखिक क्षेत्रिाई थप उत्पादक र 

प्रिार्कारी बिाउिे आखर्रकारको िेितृ्र् गिवका िाखग खििी के्षत्र उपयकु्त छ िन्िे कथििाई प्रस्टयाैँउछ ।  

यद्यखप, आउटसोखसवङ र सेर्ा िररद सैँग सम्बखन्िि खियमहरू र खर्श्विरका अन्य खिदशेिहरूिाई िखिकबाट 

हदेाव खििी के्षत्र र सार्विखिक क्षेत्रहरू बीचको िाटाका दाखयत्र्हरूको बारेमा किैपखि स्पि उल्िेि गरेको 

दखेिदिै । यसको मििब खििी क्षेत्रि ेिररद गररएको कायव र सेर्ाहरूबाट व्यतु्पन्ि सबै िथयाङ्कहरू राख्छ 

र सार्विखिक क्षेत्रि े सार्विखिक रूपमा आफ्िो किवव्यहरू परूा गिव यी िाटामा पहुैँच िपाउिे िोखिम 

हुिसकछ। यसिे, पररर्िवि िगरेसम्म, खििी क्षेत्रको शखक्तिाई बढाउद ै िान्छ र सार्विखिक सेर्ाहरूको 

शासि गिे क्षमिािाई िोिो बिाउदै ैँ िान्छ । यसका िाखग ििचेििा िगाउि ु सान्दखिवक हुन्छ । 

दीघवकािीि रुपमा यखुियिहरूिे सबै आउटसोखसवङ र सेर्ा िररद सम्झौिाहरूमा न्यिूिम रूपमा संयकु्त िाटा 

पहुैँच र खियन्त्रणको मागिाई अखघ सािव सकछि ्। अको सम्िार्िा सार्विखिक सेर्ाहरू र िररद गररएका 

कायवहरूमा प्रयोग गररिे खिखिटि प्रणािीहरूको पारदखशविाको पखि माग गिव सखकन्छ। हिेखसंकी र 

एम्स्टिवममा (Helsinki and Amsterdam) यो प्रणािी अपिाइएको छ। यसका िागी यरुोपको सार्विखिक 

िरीद खिदशेिहरू (Public Procurement directives) उपयोगी छि ्।  

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/06/ceo-i-want-my-employees-understand-risks-not-returning-work-office/
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_public_directives_en.htm
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व्यिस्थापनले बुझ्छ  

 स्थािीय र केन्िीय व्यर्स्थापकिे र्ास्िर्मा उिीहरूिे प्रयोग गरररहकेा खिखिटि प्रखर्खिहरूको िोखिम र 

चिुौिीहरू बझु्छि ्िन्िे िारणा घािक हुि सकछ खकिििे यो र्ाखस्िर्किा बाट टाढा छ। व्यर्स्थापिसैँग 

उिीहरूिे प्रयोग गरररहकेो एल्गोररदखमक प्रणािीहरूको प्रिार् र पररणामहरूिाई शासि गिवको िाखग 

शासि प्रखिया र्ा संरचिाहरू खथएिि ् िन्िे कुरा पररच्छेद दईुमा उल्िेि गररएका उदाहरणहरू िस्िै 

"खपछखिएकाहरूिाई बेर्ास्िा गदाव हुिे िेदिार्" आदीिे प्रियाउछ। एउटा कुरा के अिमुाि िगाउि 

सखकन्छ ििे यखद उिीहरूि ेयी प्रणािीहरूका िोखिमहरू बझेुका िए एल्गोररदम र स्माटव खसटीको सन्दिवमा  

िेरै अखघ सिुार आइसकथयो । यहाैँ मखु्य िोखिम ििेको स्थािीय सरकारहरू िस्िा िोकिाखन्त्रक 

खिकायहरूिे खियन्त्रण/खिणवय गिे क्षमिा गमुाउिेछि ्िन्िे हो। 

यसको फिस्र्रूप प्रिािाखन्त्रक अर्िारणाहरु अप्रासंखगक हुि थािेपखछ यखुियिहरूको सम्झौिा गिे 

क्षमिामा गम्िीर असर पिेछ। 

यो महत्त्र्पणूव खर्र्य हो। यखुियिहरूको क्षमिा र्खृि गदाव  खिखिटि प्रखर्खिहरूको सह-शासिको िाखग िोि 

खदि थाखियो िि,े गल्िी गरेकोमा व्यर्स्थापक समाखिि ेििरा हुन्छ र कामदारिे बखियो िाटा अखिकारको 

माग गरे िि ेपखि यही हुिे सम्िार्िा हुन्छ ।  

यसिे कायवस्थिहरूमा कायवस्थि र प्रबन्िकहरू बीच अखि प्राखर्खिक खर्िागहरू र मािर् संसािि 

खर्िागहरू बीच ियाैँ  सम्बन्ि स्थाखपि िएको दखे्ि सखकन्छ। यो सम्बन्ि र गखिशीििािे प्राखर्खिक क्षमिा 

बढाइ यखुियिहरूको अर्स्था अखहिेको िन्दा मिबिु बिाउि सहयोग गछव ।  

रोिगारी शसिवना हुन्छ 

प्राय हामीिे खिखिटखिकरणिे रोिगारीको संख्या घटाएको होइि थप ियाैँ रोिगारी खसिविा गरररहकेो छ 

िन्िे कुरा सनु्छौ ैँ। राििीखिज्ञहरू र खर्शेर् गरी रोिगारदािाहरूिे यसिाई खिखिटि रूपान्िरणको खर्ियको 

रूपमा मिाउैँिे गछवि ।  

 खर्श्वको ६०% श्रमशखक्त र खर्श्वको सबैिन्दा ठूिो खर्कासशीि अथविन्त्र (Deloitte 2021), िएको एखशया 

प्रशान्ि क्षेत्रमा, स्र्चाििको सम्िार्िा खर्शेर् गरी श्रम-संचाखिि क्षेत्रहरूमा िेरै हुिे अिमुाि गररएिा पखि 

यसको प्रिार्  र्ास्िर्मा सबै क्षेत्रहरूमा दखे्ि सखकन्छ  (िि खचत्र १ मा हिेुवहोस)् ।२०१८ को एक ILO 

प्रखिरे्दििे (ILO 2018)  दिेाए अिसुार एखसया-प्रशान्ि क्षेत्रमा १.३ खबखियि माखिसहरू अिौपचाररक 

रूपमा काम गछवि,् यो खर्श्वको अिौपचाररक रूपमा कायवरि माखिसहरू ६५ प्रखिशि हो।खििीहरूमध्य े

िेरैिसोिे सामाखिक सरुक्षा, काम गदाव पाइिे खर्खिन्ि अखिकार र सन्िोर्ििक कायवक्षेत्र पाएका छैिि।् 

एखसया-प्रशान्ि क्षेत्रि ेिोगी रहकेो चिुौिीहरूको ििुिामा खिखिटखिकरण र स्र्चाििको प्रयोगिे पयुावएको 

फाइदाहरु गौण िएका कारण यसिाई  न्याय मान्ि सखकदिै । 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/deloitte-au-dae-future-work-now-300321.pdf
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_627585/lang--en/index.htm
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खचत्र १: प्रखि क्षेत्र APAC के्षत्र स्र्चाििको सम्िार्िा (Deloitte २०२१) 

 

समग्रमा 

यस पररच्छेदमा, हामीिे खिखिटखिकरणका प्रमिु कथिहरूमा प्रकाश पादै यसिे कस्िा समस्या खिमत्याउि 

सकछ िन्िे खर्र्यमा ध्याि केखन्िि गरेका छौं।हामीिे यखुियिहरुिे के िइरहकेो छ ििेर सम्िाखर्ि िोि 

खदिपुिे क्षेत्रहरुको पखहचाि गरी सझुार् पखि खदएका छौं । यो पररच्छेद हामीिे आगामी पररच्छेदहरूमा 

छिफि गिे प्रखर्खिसैँग सम्बखन्िि अन्य खर्र्यहरुको मखु्य िग र आिार हो । 
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पररच्छेद – २ िाटा (तथ्याङ्क) र एल्कगोररदम 

िशमकको अशिकार, लोकतन्र र गुणस्तरीय सािविशनक सेिामा पने असर 

यस पररच्छेदमा हामी िाटा (िथयाङ्क), एआइ (AI) र एल्गोररदमिाई िखिकबाट खियाल्िे छौ ैँ। हामी 

सार्विखिक सेर्ाहरू, काम र कामदारहरूमा िाटाखफकेसिको प्रिार्िाई अझ राम्ररी बझु्िका िाखग 

खििीहरूिाई पररिाखर्ि गिेछौं र खििीहरूिाई समस्याग्रस्ि बिाउिेछौ ैँ िसिे गदाव हामी यखुियिका मागहरू 

टेबिमा राख्ि ियार हुि सकछौं। 

भेदभाि – शपछशिएकालाई अझ पछाशि पाने 

एल्गोररदमहरू बिाइएका िथयाङ्क हुि ् । यी िथयाङ्कहरु र्ास्िखर्क िीर्िका िथयाङ्क र्ा कृखत्रम 

िथयाङ्क हुि सकछि ्। िेरै अध्ययिहरूिे िथयाङ्कहरु परू्ावग्रही हुन्छि ्खकिििे हामी मािर् परू्ावग्रही हुन्छौ 

िन्िे कुरा दिेाएका छि ्। त्यसैिे एल्गोररदम अन्िगवि बिाइएका पररणाम िेदिार्पणूव हुन्छ । खि’इग्िाखियो 

(D'Ignazio)र केिीि (Klein)िे आफ्िो प्रख्याि पसु्िक "िाटा फेखमखििम" “Data Feminism”  

(२०२०) मा िथयाङ्क र एल्गोररदमहरूमा हुिे परू्ावग्रह र िेदिार्,  शखक्तको असमाि खर्िरणको पररणाम हो 

ििी खर्श्वस्ि रूपमा िकव  गछवि।् िेरैिसो प्रणािीहरू ग्िोबि िथवका कुिीि, सीिा, गोरा, सक्षम 

परुुर्हरूद्वारा खििाइि गररएको, र संचाखिि अखिकांश िथयाङ्क खर्शे्लर्णहरू समेि उिीहरुिे िै गरेको 

हुिािे, हामीिाई खदइएको र्ास्िखर्किाको संस्करणहरूमा समेि खयि ै समहूको प्रमिु आर्श्यकिा र 

चाहिाहरूको दपवण दिेीन्छ । 

हामीसैँग यसका अिेकौ उदाहरणहरु छि ् । अमेिि (Amazon)िे आफ्िो स्र्चाखिि ििी प्रणािीिे 

परुुर्हरूिाई मात्र काममा ििी गिे िएका कारण त्यसिाई हटाउि ु(take down) परेको खथयो । बेिायि 

सरकारिे स्िािकको परीक्षाका कापीहरूिाई अंक प्रदाि गिवको िाखग एल्गोररदम िाग ूगर् यो (applied) 

िर सो एल्गोररदमिे त्यस के्षत्रका कम आय िएका खर्द्याथीहरूिाई अिखुचि रूपमा अंक प्रदाि गिे कुरा 

ििे एकदम खढिो महससु गयो ।  

न्याय प्रणािीमा एल्गोररदखमक िोखिम मलू्याङ्कि उपकरणहरूमा खिखहि परू्ावग्रह र िेदिार् व्यापक रूपमा 

फैखिएको शैखक्षक साखहत्य छ । यी उपकरणहरू अपरािीको आपराखिक इखिहास, खशक्षा, रोिगारी, 

िागपूदाथवको प्रयोग र मािखसक स्र्ास्थय िस्िा िथयाङ्कको मलू्याङ्कि गरी खर्खिन्ि आपराखिक न्याय 

खिणवयहरूमा प्रयोग गररन्छ र त्यसिे सो पिाि त्यो व्यखक्तिे पिु: अपराि गिे सम्िार्िाको िखर्रयर्ाणी 

https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%20Documents/2021%20DIG%20GL%20K33%2039%20Christina/Asia%20Pacific/Material/2-DROs%20Training%20Material/D’Ignazio%20&%20Klein%20(2020):
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
https://www.computerweekly.com/news/252487692/ICO-acknowledges-GDPR-concerns-over-A-Level-results-scandal
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गदवछ । सो उपकरणिे रंगका माखिसहरूिाई असमाि रुपमा िेदिार् गिे समस्या रहकेो छ । यसको एउटा 

उदाहरण खकियर भ्य ुएआइ (Clearview AI)(संयकु्त राज्य अमेररका, फ्रान्स, इटािी, िेदरल्यान्ि्स, िरे्, 

स्र्ीिेि र यिुाइटेि खकंगिम िगायि २७ उच्च आय िएका दशेहरूमा काििू कायाविर्यि गदाव प्रयोग 

गररएको अत्यखिक आिोचिा गररएको अिहुार पखहचाि उपकरण) हो । 

एआइ (AI)िाई प्रायैः थोरै शिुिाका साथ खर्श्विरका सामाखिक िाि प्रणािीहरूमा पखि प्रयोग गररन्छ। 

उदाहरणका िाखग, अरटे्रखिया सरकारिे गिि एल्गोररथमद्वारा अन्यायपणूव रूपमा ऋणको मारमा परेका 

४००, ००० कल्याण प्राप्तकिावहरूिाई ििर ७२० खमखियि खफिाव गिे घोर्णा (announced) गरेको छ । 

 उपिाम 'रोबोिेट' खदइएको स्र्चाखिि कल्याण प्रणािीिे दोर्पणूव "औसि आय" र्ाखर्वक ििब 

िथयाङ्किे गदाव कल्याण प्राप्तकिावहरूिाई ऋणमा फसाएको खथयो । हािसािै, बेिायिको सार्विखिक 

के्षत्रमा िाि र कल्याणकारी खिणवयहरूमाप्रयोग हुिे एल्गोररदखमक प्रणािीहरूिाई हटाउिे कायव व्यापक 

रूपमा िईरहकेो छ। 

यिेुस्कोको हािैको ररपोटव: आखटवखफखसयि इन्टेखििेन्स र िैङ्खगक समाििा: यिेुस्कोको ग्िोबि 

िायिगको (Artificial intelligence and gender equality: key findings of UNESCO’s 

Global Dialogue) प्रमिु खिरकर्विे खिम्ि कुरा िन्छैः 

"यनेुस्कोको २०१९ प्रतिवेदन समेिको "म हास्न सक्ने तिए 

भने म हास्िे: तिक्षाको माध्यमबाट तितिटल सीपहरूमा 

लैङ्तिक तवभािनहरू हटाउने" अनसुन्धानले AI प्रतिक्षण 

िथ्याङ्क सेट, एल्िोरिदम ि उपकिणहरूमा पाइने लैङ्तिक 

पवूााग्रहहरूले हातनकािक लैङ्तिक  तवभेदपणुा भावनाहरुलाई 

अझ फैलाउने ि प्रबल िने क्षमिा िाख्ने कुिालाई स्पस्ट 

दखेाएको छ । यी लैङ्तिक पवूााग्रहहरूले तववव्यायापी स्ििमा 

मतहलाहरूलाई िप सीमान्िकृि ि निाम्रो रुपमा हनेे   

िोतखममा पाछान ् । हाम्रो समािमा AI को बढ्दो 

सवायायापीिालाई ध्यानमा िाख्दै, त्यस्िा पवूााग्रहहरूले 

मतहलाहरूलाई आतिाक, िािनीतिक ि सामातिक िीवनका 

सबै क्षेत्रमा पछाति छोि्ने िोतखममा पादाछ । तिनीहरूले 

हालको तवििमा लैङ्तिक समानिाको तदिामा दिेहरूले 

https://www.nytimes.com/2020/02/10/podcasts/the-daily/facial-recognition-surveillance.html
https://tech.newstatesman.com/public-sector/australia-to-refund-centrelink-debts
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174


 

 

15 

 

 

ििेको उल्लेखनीय प्रितिलाई पतन उल्ट्याउन सक्छन ्।" 

 

एल्गोररदम र िथयाङ्किाई खिस्सन्देह रूपमा शासि गिव आर्श्यक छिन्िे कुरािाई हामी अको पररच्छेदमा 

थप खर्स्िारमा छिफि गिेछौं । खि’इग्िाखियो (D'Ignazio)र केिीि (Klein)िे िथयाङ्कका सबै 

खियोक्ताहरू र खर्शे्लर्कहरूिाई िथयाङ्क र एल्गोररदमहरूिे प्रश्न गदाव खर्खिन्ि दायराका "को" िन्िे 

प्रश्नहरू सोध्ि खसफाररस गछवि।्  

यखुियिहरूिे व्यर्स्थापििाई खिम्ि प्रश्नहरूको िर्ाफ खदिपुछव र समिा, समाि व्यर्हार र गणुस्िरीय 

सार्विखिक सेर्ाहरू सखुिखिि गिे कायवहरूका िाखग िर्ाफदहेी बिाइिपुछव िन्िे माग गिुवपछव: 

यो कसिे बिायो? िथयांक कसिे संकिि गयो ? 

िथयांकमा कसको िीर्ि समाखहि हुन्छ? यसिे कसिाई सेर्ा गरररहकेो छ?  

कसिाई सम्िाखर्ि हाखि गछव? 

एक िाटाफाइि संसार 

हाम्रो काम र समािको खिखिटिीकरण िामो समयदेखि चखिरहकेो छ । १९८६ मा, खर्श्वको १ प्रखिशि 

िािकारी खिखिटिाईज्ि रुपमा िण्िार गररएको खथयो । २००७ मा, सो प्रखिशि ९७ पगेुको खथयो। हाि  यो 

९९.९ % छ । यद्यखप, यो सबै खिखिटाइज्ि िािकारी सबैको िाखग हिेव, प्रयोग गिव, मेटाउि र्ा साझा गिव 

उपिब्ि छैि । हाि अमेररका र चीििे खर्श्वको सबैिन्दा ठूिो खिखिटि प्िेटफमवहरूको बिार पूैँिीकरण 

मलू्यको ९० प्रखिशि (90 per cent) खहस्सा ओगटेका छि,् िसिे गदाव अखिकांश खिखिटिाईज्ि 

सचूिाहरू खियन्त्रण गिे पखि उिीहरुिै िएका छि ् । यी प्िेटफमवहरू बिार र समािहरूमा प्रितु्र् िमाउिे 

महाशखक्तहरू हुि।् माइिोसफ्ट सैँगै एप्पि, अमेिि, गगुि, फेसबकु, टेन्सेन्ट र अखिबाबािे सबै खिखिटि 

प्िेटफमवहरूको कुि बिार मलू्यको दईु खिहाइ खहस्सा ओगट्छि ्। 

खर्श्विरका िागररकहरूका िाखग, हाम्रा कायवहरू र गैर-कायवहरूबाट कखहल्यै अन्त्य िहुिे दरमा िथयाङ्क 

खिकाखिएको छ । िपाईको स्माटवफोिको बारेमा सोच्िहुोस।् यो एक शखक्तशािी कम्प्यटुर हो िसमा हाि 

१४ सेन्सरहरू छि।् यसिे िपाइैँको प्रत्येक पाइिा पछ्याउैँछ, खकिखक िपाइैँ स्माटवफोि खबिा किै िाि ु

हुैँदिै(यसिाई स्र्ीकार गरौं) । यसिे िपाइैँिाई िापिम, िपाइैँिे खिि ुपिे मागव दिेाउि सकछ, िपाइैँिाई 

इन्टरिेट र िपाइैँका सबै साथीहरूसैँग िोि्ि सकछ। यसिे सनु्ि र दखे्ि सकछ । यो शखक्तशािी र उपयोगी छ, 

िर यो खिगरािी उपकरण पखि हो। िपाई कहाैँ हुिहुुन्छ िन्िे थाहा हुन्छ। िर िहाैँ िपाई ंहुिहुुन्ि त्यो पखि थाह 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
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हुन्छ । िपाई व्यायाम गिुवहुन्छ, कखि पटक गिुवहुन्छ, के गिुवहुन्छ र्ा गिुवहुन्ि िन्िे थाहा हुन्छ । यो र यसमा 

िएका एपहरूिे िथयाङ्क सङ्किि गदै छि,् िपाईमंा िथयाङ्कीय खिरकर्वहरू (प्रोफाइिहरू) बिाउैँद ै

छि,् र िी सबै खर्ज्ञापिका िाखग प्रयोग गदैछि,् िर अन्ििैः िपाईको सोचाइिाई हरेफेर गिव प्रयोग हुन्छ । 

िपाईिाई प्रस्िार् गररएको संसार, िपाईिे दखे्िहुुिे खर्ज्ञापिहरू, एल्गोररदखमक रूपमा खििावररि हुन्छि।् 

प्रख्याि पसु्िक "द एि अफ सरे्िेन्स कयाखपटखिज्म" को िेखिकाको रूपमा शोशिा िबुोफिे ििवरै यसो 

ििेकी खछि ्(recently said): "एक समय हामीिे गगुििाई िोज्यौं, अब गगुििे हामीिाई िोज्छ।" 

िपाइैँिे िपाइैँको िेखिट कािव के को िागी प्रयोग गिुवहुन्छ र्ा गिुवहुन्ि िन्िे सम्पणुव िािकारी पठाएको 

कुरािाई थप्िहुोस ्। साथै,  िब िपाइैँ सामाखिक सञ्िािमा केखह िेख्िहुुन्छ, िब िपाइैँ एक साथीको पोस्ट 

"िाईक" गिुवहुन्छ र अकोकोमा िाईक गिुवहुन्ि, कुिै पखि प्रकारको सरकारी र्ा खििी ई-सेर्ाहरू प्रयोग 

गिुवहुन्छ, िब िपाइैँ पसि र्ा एयरमाइिमा आफ्िो िोयाल्टी कािव प्रयोग गिुवहुन्छ, त्यसिाई पखि थप्िहुोस । 

िपाईिे यस्िो िािकारी खदिहुुन्छ िसको प्रयोग गरी िपाई कस्िो प्रकारको उपिोक्ता हुिहुुन्छ, िपाईिे 

सम्िर्ि कसिाई मिदाि गिुवहुन्छ, िपाई कस्िो प्रकारको कामदार हुिहुुन्छ, र्ास्िर्मा िपाई को हुिहुुन्छ 

िन्िे सम्पणुव कुरा िखर्रयबाणी गिव सखकन्छ । यी प्रणािीहरू अस्पि छि,् छाैँयामा िकेुका छि ् र यसिे 

िपाइैँिे के गिुवहुिेछ, गिुवपदवछ, र्ा िपाइैँिाई के उपिब्ि हुिपुदवछ र के हुि ुहुैँदैि ििेर िखर्रयर्ाणी गदवछ र 

िपाईको खिगरािी राख्दछ । 

त्यो सबै िथयाङ्कको बारेमा सोच्िहुोस ् (यसिाई िपाईिें िािीिािी र्ा अििािमा आफ्िो बारेमा 

खदििुएको खिरन्िर सचूिा प्रर्ाहको रूपमा खचत्रण गिुवहोस)्, र सोध्िहुोस ्खक यसिे िपाईकंो काम र पेशामा 

कस्िो प्रिार् पािव सकछ र्ा हुि सकछ ? हुिसकछ िपाई ंमध्ये कसैको LinkedIn प्रोफाइि छ । अब, िाटा 

माइिरहरू (िोिकिाव) िाई िपाइैँको खिङ्ग, उमेर, िपाइैँ के गिुवहुन्छ र गिुवहुन्ि, र िपाइैँसैँग कस्िो 

सीप/खशक्षा/कायव अििुर् छ िन्िे पखि थाहा छ । िपाई ं कस्िो प्रकारको कामदार हुिहुुन्छ,  िगािी योग्य 

हुिहुुन्छ र्ा हुिहुुन्ि,  ििेर ठम्याउि गाह्रो हुदैि । 

यो तपााँईको बारेमा मार हैन   

"मैिे कुिै गल्िी गरेको छैि, त्यसैिे यखद खििीहरूिे मेरो िथयाङ्क खिन्छ ििे पखि कसिे र्ास्िा गछव?" 

यखद िपाई ंआफैिाई यस्िो िन्ि ु हुन्छ ििे त्यसो िन्िे िपाई ंएकिै हुिहुुन्ि । िर यो िपाइैँको बारेमा मात्र 

होइि । हो िपाईको िथयाङ्किे िपाईको बारेमा िेरै कुरा िन्छ । िर यसिे िपाई ंिस्िै व्यखक्तहरूको काम र 

िीर्ि अर्सरहरूमा ठूिो प्रिार् पािव सकछ र्ा िकरात्मक असर पािव सकछ । यो कथाकखथि "अिमुाि" र 

खििीहरूिे िखर्रयर्ाणी खर्शे्लर्णमा िेल्िे िखूमकाको कारणिे हो । 

https://www.nytimes.com/2020/01/24/opinion/sunday/surveillance-capitalism.html
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िथयाङ्क ििेको अििुर्बाट खसकिे खर्ज्ञाि हो, खर्शेर् गरी अििुर् ििु एक समयमा एकदम थोरै हासीि 

गिव सखकन्छ । परू्ाविमुािात्मक खर्शे्लर्णिे िपाइैँका कायवहरू र गैर-कायवहरूमा खिकाखिएका सबै अििुर्हरू 

खिन्छ, खििीहरूिाई िपाइैँ िस्िा र्ा िपाइैँ िन्दा िेरै फरक व्यखक्तहरूसैँग िोि्दछ, र शखक्तशािी 

कम्प्यटेुशिि प्रणािीहरू माफव ि यो एकखत्रि र्ा सामखूहक िाटा मंथि गदवछ। िखििा ििेको िपाईिे, र िपाई 

िस्िै अरुिे र्ा िपाई िन्दा फरक ब्यक्तीिे, कुिै पखि खदएको पररखस्थखिमा के गिवसकि ु हुन्छ िन्िे 

सम्िार्िाको अिमुाि हो। यखद िपाईिाई िगािार समाचारका केही टुिाहरू (झठुो समाचारहरू 

पखि)पठाईन्छ ििे के िपाईको राििीखिक सम्बििा पररर्िवि हुिेछ? यखद िपाइैँ यो र्ा त्यो उमेर, खिङ्ग, र्ा 

िाखिको कसैको छेउमा काम गद ै हुिहुुन्छ ििे के िपाइैँको कामको गखि घट्छ? यखद िपाइैँिाई केखह 

खर्ज्ञापिहरू देिाइयो ििे िपाइैँ प्राङ्गारीक िािा खकन्िहुुिेछ? यखद िपाइैँ खििी अस्पिािमा ििाव हुििुयो 

ििे िपाइैँको खबि िरै र्ा थोरै हुिेछ? उदाहरणका िाखग अिसुन्िाििे दिेाएको(shown) छ खक 

रोिगारदािाहरूिे सम्िाखर्ि िाखगरको खर्ज्ञापिको साथ सबै दशवकहरूमा पगु्ि प्रयास गदाव पखि फेसबकुको 

एल्गोररदमिे गदाव दशवकहरूमा पगु्ि सकदिै। प्राय रोिगारदािाको सट्टा त्यो : एल्गोररदमिे खिणवय गछव खक 

िपाई ंसम्िाखर्ि उम्मेद्वार हुिहुुन्छ र्ा हुिहुुन्ि र िाखगरको घोर्णा हिेव पाउि ुपछव र्ा पदिै । 

कायवस्थलमा तथ्याङ्क िशि हो । 

कायवस्थिहरूमा पखि, एक कामदारको रूपमा िपाइैँको खिगरािी र अिगुमि हुैँदा िपाइैँको बारेमा िथयाङ्क 

खसिविा हुन्छ,  र िपाइैँ के गिुवहुन्छ (र गिुवहुन्ि) िन्िे सबै कुरा िपाइैँको बारेमा प्राप्त िएको िािकारी हो। 

रोिगारदािािाई िपाई ंसहकमीसैँग कुरा गरररहििुएको छ, र्ा ५ पटक शैचािय िाैँद ैहुिहुुन्छ, र्ा इन्टरिेट 

ब्राउि गरेर र्ा बे्रक खिएर समय खबिाउैँदै हुिहुुन्छ िन्िे सम्पणुव कुरा थाहा छ र खििीहरूिे सो िथयाङ्क 

कसरी प्रयोग गछवि ्िन्िे शखक्तको प्रश्न हो। 

रोिगारदािा र खििीहरूिे प्रयोग गिे प्रणािीहरूिे िपाई ंर िपाईकंा सहकमीहरूको बारेमा िेरै "िथयहरू" 

खसिविा गरररहकेा छि,्  िसिे िपाईकंो कायव िीर्ि, रोिगारीको खिरन्िरिा र पेशाका अर्सरहरूमा 

र्ास्िखर्क प्रिार् पािव सकछ । के खििीहरूिे िपाईसंैँग कखहल्यै अिमुखि मागेका खथए? के खििीहरूिे 

िपाईिंाई यी प्रणािीहरूको बारेमा िािकारी खदए? के िपाईिाई थाहा छ के उद्दशे्यका िाखग यो िथयाङ्क 

खिकाखिएको छ? के खियोक्तािे त्यहाैँ िेरै िथयाङ्क ब्रोकरहरूिाई िाटासेटहरू बेच्छि?् यखद उिीहरूिे 

गछवि ्ििे, के उिीहरूिे िपाइैँिाई िपाइैँका कायवहरू र गैर-कायवहरूबाट व्यतु्पन्ि िािकारी एक अखिररक्त 

आय प्रर्ाह  हुिे के्षत्र हो ििेर बिाएका छि?् यी सबैिे िपाइैँको गोपिीयिाको अखिकारिाई कहाैँ रािेका 

https://arxiv.org/pdf/1904.02095.pdf
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छि?् के यसिे िपाईकंो समहूद्वारा प्रदाि गररिे सेर्ाहरूको िररकािाई पररर्िवि गछव? र सो कायव कसको 

फाईदाको िाखग गछव? 

समाि र श्रम बिारमा िएको शखक्तको असमाि खर्िरणको कारण यस खकखसमको खिगरािी िै हो । यखद हामी 

कामदारहरूिाई के-कस्िो िथयाङ्क खिकाखिन्छ, कुि उद्दशे्यका िाखग खिकाखिन्छ, कहाैँ िण्िारण गररन्छ, 

त्यसमा कसको पहुैँच छ, र सो िथयाङ्क बेखचन्छ र्ा बेखचदै ैँि िन्िे कुरा थाहा छैि ििे हामीिाई शखक्तखहि 

बिाईएको छ । यखद हामीसैँग थप केही िाटा सम्पादि गिे र्ा खििीहरूबाट व्यतु्पन्ि खिरकर्वहरू ब्िक गिे 

अखिकारहरू छ ििे, हामीिाई र्स्िुखिष्ठ बिाईएको छ । हामीिाई गखणिीय समीकरणहरूमा पररणि 

गररएको छ िसिे हामीिाई खक उत्पादक र्ा प्रिार्कारी िन्छ र्ा त्यसो होइि िन्छ । कुरा के हो ििे, 

"पररणाम" ििुसकैु होस ् ियािक रूपमा गिि होस ् र्ा व्याख्या योग्य होस,् यसिे हाम्रो कायव िीर्ि, 

िाखगर, पेशा र हामीिे योगदाि गिे सेर्ाहरूमा िेरै कठोर, िेरै र्ास्िखर्क प्रिार् पािव सकछ । त्यसैगरी, 

यखुियि एकशि गाइि पररच्छेद-१ (Union Action Guide chapter 1) मा र्णवि गररए अिसुार, 

सार्विखिक सेर्ाहरू पखि बस्िगुि हुद ै िान्छि ् र सामाखिक मदु्दाहरू र समस्याहरूको सामखूहक दृखिकोण 

शनू्य हुैँद ैिान्छ िसिे व्यखक्तिाई "िोखिम" खिम्त्याउछ । यो व्यखक्तगिकरण र िोखिम-आिाररि दृखिकोण 

िाटा-संचाखिि अिमुािद्वारा सहि बिाइएको छ िसिाई केही दशेहरुमा कल्याण िाि गणिा गिव, िीखि 

अिमुाि गिव र एल्गोररदम पररिाखर्ि परीक्षा ग्रेखिङमा प्रयोग गररन्छ। 

यो र्स्िकुरणिे, र्ा कसैिे यसिाई पररमाणीकरण पखि िन्छि,् श्रमिाई - व्यखक्तगि श्रखमक र सामखूहक 

दबैुिाई - र्स्िमुा पररणि गदछै । यसिे हामीिाई व्यखक्तत्र्, सपिा, खर्चार र िार्िाहरु खबिाको व्यापार 

योग्य सम्पख्तत बिाएको छ । 

ऐखिहाखसक सन्दिवमा, िथयाङ्क र खिखिटि प्रणािीहरूद्वारा पे्रररि श्रमको यो र्िवमाि र्स्िुकरण खर्शेर् गरी 

खचन्िाििक छ। १९१९ मा, पखहिो खर्श्वयिु समाप्त िएको िसावइि सखन्िको एक िागको रूपमा (part of 

Treaty of Versailles), सामाखिक न्यायमा आिाररि िए मात्र खर्श्वव्यापी र खदगो शाखन्ि हाखसि गिव 

सखकन्छ िन्िे खर्श्वासबाट अन्िरावखरट्रय श्रम संगठि (ILO) को िन्म िएको खथयो। सखन्िको िारा ४२७ को 

अखन्िम र्ाकय बाकसमा देिाइएको छ । 

 

 

धािा ४२७ 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_engl.pdf
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.........श्रमलाई वस्ि ुवा वातणज्यको रूपमा मात्र तलन ुह ुँदनै । 

 

यस िारािाई खर्श्वका िेिाहरूिे १९४४ खफिािेखल्फयाको ILO घोर्णामा पिु: पखुि गरेका खथए । िसको 

िारा १(क) को रूपमा, खिम्ि बमोखिम िखिएको खथयो: 

श्रम बस्ि ुहिै; 

पयावप्त िाटा संरक्षण र सशुासिको माध्यमबाट िाटाफाइि अथविन्त्रमा श्रखमकहरूको िाटा अखिकारको 

संरक्षण गिव िसकि ुसरकारको असफििा हो । 

यसिाई हटाउि र शखक्त असमाििाहरूिाई सम्बोिि गिव, हामी अको पररच्छेदमा,  कायवस्थिमा िाटा 

िीर्ि चि प्रस्ििु गिेछौं । यसिाई कहाैँ र खकि यखुियिहरूिे कायवस्थिहरूमा सशक्त सामखूहक िाटा 

अखिकारहरूका िाखग िोि खदिपुछव िन्िे खर्र्यमा छिफि गिव प्रयोग गिेछौं । 

तथ्याङ्क (िाटा) भनेको के हो? 

िेरै काििुी पाठहरूमा (उदाहरणका िाखग यरुोपेिी सामान्य िाटा संरक्षण खियम (General Data 

Prptection Regulation GDPR), र्ा कयाखिफोखिवयाको कयाखिफोखिवया उपिोक्ता गोपिीयिा ऐि 

(California Consumer Protection Act) र केही एखशया प्याखसखफक दशेहरूमा (अिसुचुी२ मा 

िाखिका हिेुवहोस)् मा, िथयाङ्किाई दईु कोटीहरूमा खर्िािि गररएको छ: १. व्यखक्तगि िथयाङ्क र 

व्यखक्तगि रूपमा पखहचाि योग्य िथयाङ्क (Pii) र २. गैर-व्यखक्तगि िथयाङ्क (Non-personal data), 

अथावि ् कुिै पखि िािकारी समारे्श ििएको िथयाङ्क ििु प्राकृखिक व्यखक्तिाई पखहचाि गिव प्रयोग गिव 

सखकन्छ। िेरैिसो िथयाङ्क सरुक्षा खियमहरूिे िं१ अन्िगवि समारे्श गररएको िाटा मात्र समारे्श गदवछ । 

यस के्षत्रका केही िथयाङ्क सरुक्षा काििूहरूिे "अज्ञाि िथयाङ्क" अथावि ् व्यखक्तगि िथयाङ्किाई 

िथयाङ्कको खर्र्य छ र्ा छैि िन्िे पखहचाि गिव िसखकिे गरी अज्ञाि रूपमा संकिि गररएको 

िथयाङ्किाई ििाउछ । िर, िेरै खर्ज्ञहरूिे िकव  गरेझैं, आि, िेरै आखथवक मूल्य िथयाङ्कबाट व्यतु्पन्ि 

हुन्छ ििु सिही ििरमा व्यखक्तगि दखेिदिै िर पयावप्त प्रयास गरेको िण्िमा व्यखक्तगि रूपमा प्रस्ििु गिव 

सखकन्छ (Finck& Pallas 2020) । यो हामीिे बझु्ि िरुरी छ । खियोक्ताहरूिे ििे पखि बेिामी िाटासेटहरू 

र्ास्िर्मा त्यस्िो हुदिैि ् । हामीिे व्यखक्तगि र गैर-व्यखक्तगि िाटा बीचको खिन्ििा एक यथाथवर्ादी िन्दा 

बढी राििीखिक हो र्ा हिै िन्िे प्रश्न गिुवपछव । िाटा सरुक्षा काििूिे िाग ु िगिे कायवस्थिको िथयाङ्क 

कसरी कामदारहरूिाई िकारात्मक प्रिार् पािव प्रयोग गिव सखकन्छ िन्िे प्रश्न हामीिे सोध्ि ुपछव । 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-personal_data
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
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एशिया प्याशसशफकमा तथ्याङ्क सरंक्षण व्यिस्थाहरू  

UNCTAD database का अिसुार, एखशया प्रशान्ि क्षेत्रका ६० दशेहरू मध्ये, ५७% सैँग काििू छ (खर्श्व 

औसि िन्दा कम), अको १०% को मस्यौदा काििू (अद्यार्खिक ििएको हुिसकछ) छ, २७% सैँग कुिै 

काििू छैि (खर्श्वको औसि िन्दा माखथ) र ४ दशेहरू (उ्ततर कोररया सखहि) को कुिै िथयाङक छैि। 

ASEAN सैँग व्यखक्तगि िाटा संरक्षणमा एक मस्यौदा छ िसिे ASEAN सदस्यहरूिाई घरेि ुकाििू र 

खियमहरूको पररिार्ा र कायावन्र्यिमा मद्दि गिे उद्दशे्यका साथ िाटा सरुक्षाका िाखग खसिान्िहरू प्रदाि 

गदवछ । साकव  (SAARC) अन्िगवि त्यस्िो कुिै ढाैँचा छैि । 

यरुोपेिी संघिे यस के्षत्रका दईुर्टा दशेहरू,  िापाि र न्यखुिल्यान्िको (िीिीपीआरमा कामदारहरूका िाखग 

सान्दखिवक िेिहरूको खसंहार्िोकिका िाखग, अिसुचुी  १ हिेुवहोस)्,  िाटा सरुक्षा खियमििाई खििीहरूको 

आफ्िै सरह िएको मान्दछ (िीिीपीआर पयावप्तिा िखिन्छ) । थाइल्याण्ि र श्रीिंकामा िीिीपीआरबाट 

पे्रररि काििूहरू छि ्। अरटे्रखिया, कोररयािी, श्रीिंका र आगामी िारिीय काििूहरू िाटा सरुक्षामा बखियो 

माखिन्छि ्। 

के कमवचारीहरू खियमहरूमा समारे्श छि?् 

सामान्यिया िन्िपुदाव समारे्श छि ्। यद्यखप, खसंगापरुिे आफ्िो रोिगारीको िममा कमवचारीहरूिाई िाटा 

सरुक्षा काििूको दायराबाट बाखहर राख्छ । अरटे्रखियािे सशिव छुट प्रदाि गदवछ, र थाइल्याण्िमा 

रोिगारदािाहरूिे उिीहरूको "रै्ि रुखच" को आिारमा कमवचारीहरूको िाटा सङ्किि र प्रयोग गिव 

सकछि ्। 

 

कामदारहरूको िाटा प्रिोिन गने कानुनी आिार (legal basis) के हो? 

GDPR को खर्पररि, िहाैँ कमवचारीको िाटा प्रशोिि गिव काििूी आिारको रूपमा सहमखि अपयावप्त छ, 

व्यर्स्थापि र कमवचारीहरू बीचको शखक्त असंिुििको कारणिे, यस क्षेत्रमा कमवचारीको िाटा प्रशोिि 

गिवको िाखग सहमखि िै साझा काििूी आिार हो। केही काििूहरूिे व्यक्त सहमखि, सखूचि सहमखि, र्ा 

सहमखििाई खर्स्ििृ रूपमा पररिाखर्ि गदवछ । दखक्षण कोररयामा परू्व सचूिा र अप्ट-इि (सबैिन्दा किा) 

सहमखि चाखहन्छ । गैर-संरे्दिशीि िाटािाई प्रायैः सहमखि प्रदाि गिुव सट्टा सखूचि मात्र गिव आर्श्यक छ। 

थप खर्र्रणहरूको िाखग अिसुचुी२ - एखशया प्याखसखफकमा िाटा संरक्षण हिेुवहोस।् 

https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
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कमवचारीहरुको के अशिकार छ? 

 

स्पि रूपमा उल्िेि गररएमा बाहके, दशेको िाटा संरक्षण काििू र खियमहरू अन्िगवि कामदारहरूिाई 

अन्य व्यखक्तहरू िस्िै अखिकारहरू छि ् । अपर्ाद र छुटहरू माखथ उल्िेि गररएका छि ् । माखथको 

िाखिकािे सामान्यिया िाटा खियमहरू अन्िगवि प्रदाि गररएका केही अखिकारहरू सचूीबि गदवछ। 

अरटे्रखियामा, कमवचारीहरूिाई व्यखक्तगि रूपमा पखहचाि गिव खमल्िे िाटा रोिगारी सम्झौिाको 

कायवसम्पादिको िाखग आर्श्यक िएमा मात्र प्रशोिि गिव सखकन्छ र सो कुरा कमवचारी रेकिव अन्िगवि पदवछ 

। यद्यखप, अरटे्रखियाको िाटा गोपिीयिा काििू िाग ुहुिबाट बच्ि केही मापदण्िहरूको आिारमा सम्िर् 

छ। रोिगार सम्बन्ििाई अगाखिको खमखि कायम गराउिे कागिाि (िस्िै, परू्व-रोिगार र्ा खियकु्ती 

कागिािहरू) बाहके, कमवचारी रेकिवहरू सामान्यिया छुट हुन्छि।् व्यखक्तगि िािकारी सङ्किि गदाव, 

अरटे्रखियाको िाटा गोपिीयिा काििूअन्िगवि,  रोिगारदािािे व्यखक्तिाई व्यखक्तको अखिकार र कम्पिीको 

दाखयत्र्हरूको िािकारी प्रदाि गिव आर्श्यक हुन्छ। थप प्रखिबन्िहरू संरे्दिशीि व्यखक्तगि िाटाको िाखग 

िाग ूहुन्छि ्। अरटे्रखियाको िाटा उल्िंघि व्यर्स्थािे कमवचारी रेकिवहरूिाई (कर फाइि िम्बरहरू बाहके) 

समेटदिै । र्ारेन्ट र्ा अिमुिी अिसुार खिगरािी यन्त्र स्थापिा िगरेसम्म शौचािय र िगुा फेिे कोठा िस्िा 

संरे्दिशीि के्षत्रहरूमा कमवचारीहरूको खिगरािी खिरे्ि गररएको छ। प्रचखिि काििूिे खिरे्ि िगरेको 

िण्िमा सार्विखिक के्षत्रहरूमा खिगरािीिाई अिमुखि खदइएको छ । कमवचारीिे प्रयोग गिे काम गिे कम्प्यटुर 

Figure 1: from https://www.ikigailaw.com/data-governance-in-apac-findings/#_ftn6 
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(िस्िै, इमेि र इन्टरिेट ब्राउखिङ) को अिगुमि केही राज्यहरूमा खर्शेर् काििुद्वारा खियखन्त्रि हुन्छ  (DLA 

Piper 2020). 

श्रीिंकामा, अन्य िाटा खर्र्यहरू िस्िै, कामदारहरूिाई सहमखि खफिाव खििे र उिीहरूको व्यखक्तगि 

िाटाको प्रशोििमा आपख्तत ििाउि, व्यखक्तगि िाटामा पहुैँच पाउिे, उिीहरूको सम्बन्िमा व्यखक्तगि िाटा 

संस्थािे प्रशोिि गरररहकेो छ र्ा छैि ििेर पखुि गिे, गिि र्ा अपणूव व्यखक्तगि िाटा सिुार गिे, र व्यखक्तगि 

िाटा मेटाउिे (IKIGAI Law 2019)अखिकार छ । 

िारिमा, सचूिा प्रखर्खि ऐि, २००० िे िाटा सरुक्षा र कमवचारीको अखििेिको सरुक्षा सखहि व्यखक्तगि 

गोपिीयिाको उल्िङ्घििाई समेट्छ। यो ऐििे कम्प्यटुर प्रणािीबाट िाटाको सम्बन्िमा हुिे उल्िङ्घिहरू 

खर्रुि सरुक्षा गदवछ र दाखयत्र् खसिविा गदवछ। यसिे गोपिीयिा र गोपिीयिाको उल्िङ्घिको िाखग दण्िको 

व्यर्स्था गदवछ। संरे्दिशीि सचूिा खियमहरू अन्िगवि संरे्दिशीि व्यखक्तगि िाटा र्ा िािकारी िन्िाि े

पासर्िव, खर््ततीय िािकारी, शारीररक, मिोरै्ज्ञाखिक र मािखसक स्र्ास्थय अर्स्था, यौि अखिमिुीकरण, 

मेखिकि रेकिव र इखिहास, र बायोमेखट्रक पिे ििी पररिाखर्ि गररएको छ । कुिै पखि कम्पिीिे कुिै व्यखक्तको 

सेर्ाहरू प्रयोग गरेर र्ा कुिै व्यखक्तिाई रोिगारी खदएर िािकारी प्राप्त गरेमा त्यस्िा िािकारीिाई प्रशोिि र 

िण्िारण गिे सम्बन्िमा संरे्दिशीि सचूिा खियमहरूको पाििा गिुवपछव। (DLA Piper 2020) 

मिेखसयामा, रोिगारदािाहरूिे कमवचारीहरूको व्यखक्तगि िाटा सङ्किि र प्रशोिि गिुव अखघ 

कमवचारीहरूको सहमखि (खिखहि र्ा व्यक्त) प्राप्त गिुवपछव, र यखद "संरे्दिशीि व्यखक्तगि िाटा" सङ्किि 

िइरहकेो छ ििे स्पि सहमखि आर्श्यक हुन्छ। रोिगारदािाहरूिे आफ्िा कमवचारीहरूिाई सङ्किि 

गररएको िािकारीको प्रकृखि र उद्दशे्य, सो िािकारी कसिाई ििुासा गररैँदछै िन्िे कुरा, र कमवचारीहरूिाई 

त्यस्िा िाटाको पहुैँचको अखिकार रहकेो िन्िे सचुिा प्रदाि गिुवपछव । कमवचारीको व्यखक्तगि िाटा िेस्रो 

पक्षहरू (उदाहरणका िाखग, बाह्य ििबी सेर्ा प्रदायकहरू) िाई प्रदाि गिुव अखघ कमवचारीको सहमखि पखि 

आर्श्यक हुन्छ । खपखिखपएको (PDPA) पररणाम स्र्रूप, कमवचारीको सहमखि/सचूिा कागिाि आर्श्यक 

छ। यो कागिाि खद्विार्ी हुिपुछव - अंग्रेिी र बहासा मिेखशया दरैु्मा - र सामान्यिया रोिगार सम्झौिामा 

छुटै्ट कागिाि हो िखि सम्बोिि गररएको हुन्छ (ibid) । 

खफखिखपन्समा, िब रोिगारदािािे आफ्िा कमवचारीहरूको व्यखक्तगि िािकारी, खर्शेर् गरी संरे्दिशीि 

व्यखक्तगि िािकारी सङ्किि र प्रशोिि गदवछ, रोिगारदािािे संगठिात्मक, िौखिक र प्राखर्खिक सरुक्षा 

उपायहरू अपिाउिे र राखरट्रय गोपिीयिा आयोगमा दिाव गिे सम्बन्िमा िाग ू हुिे खिदशेिहरूको पाििा 

गिुवपछव । िथयाङ्कसैँग सम्बखन्िि व्यखक्तिे सङ्किि गिुव अखघ र्ा व्यर्हाररक रूपमा सबैिन्दा खछटो 

https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
https://www.ikigailaw.com/new-era-of-data-protection-regulation-in-south-asia/#acceptLicense
https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
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आफ्िो सहमखि खदएको हुिपुछव । व्यखक्तगि िािकारी र त्यस्िा िािकारीमा िाग ूहुिे प्रखियाहरू िोखकएका 

काििुी आर्श्यकिाहरूको अिपुािि गररएको हदसम्म कमवचारीको परू्व खिखिि सहमखि आर्श्यक पदैि । 

(ibid) 

खसंगापरुमा, रोिगारदािाहरूिे आरे्दकहरूबाट उिीहरूको व्यखक्तगि िाटा रोिगारीको व्यर्स्थापि र 

समाखप्तको सम्बन्िमा प्रयोग िइरहकेो सचुिा खदि र/र्ा उिीहरूको व्यखक्तगि िाटा सङ्किि, प्रयोग र्ा 

ििुासा गदाव उिीहरूको सहमखि प्राप्त गिव आर्श्यक छ । यद्यखप, एक रोिगारदािािाई कमवचारीको सहमखि 

खबिा रोिगार सम्बन्ि व्यर्स्थापि र्ा समाप्त गिे उद्दशे्यका िाखग कमवचारीहरूको व्यखक्तगि िाटा सङ्किि, 

प्रयोग र ििुासा गिव अिमुखि हुन्छ । रोिगारदािाहरूिे कमवचारीहरूको सहमखि प्राप्त िगरी रोिगारीको 

िाखग व्यखक्तको उपयकु्तिा र्ा योग्यिाको खििावरण गिव, रोिगारी र्ा पदोन्िखिमा र रोिगारीको खिरन्िरिा 

सखहि मलू्याङ्कि उद्दशे्यका िाखग आर्श्यक िएमा उिीहरूिाई सखूचि िगरी व्यखक्तगि िाटा सङ्किि, 

प्रयोग र ििुासा गिव सकछि ् । रोिगारदािाहरूिे PDP अन्िगवि कुिै पखि अपर्ाद िाग ू ििएसम्म 

रोिगारसैँग सम्बखन्िि ििएका उद्दशे्यहरूका िाखग सहमखि खििपुछव ।(DLA Piper 2021) 

न्यिूील्याण्िमा, माखथको िस्िै िथयाङ्क खिईिे व्यखक्तहरुको अखिकारहरू अन्य व्यखक्तहरू िन्दा 

कमवचारीहरूको सन्दिवमा िाग ू हुन्छि ् (िस्िै व्यखक्तगि िािकारीमा पहुैँच, र्ा सिुारको अखिकार) । 

कमवचारी र्ा रोिगारी सम्बन्िी िािकारी प्रशोिि गिवका िाखग अखिररक्त आर्श्यकिाहरू छि ् । अन्य 

व्यखक्तगि िािकारीका िाखग काििुी उद्दशे्य आर्श्यक छ, र रोिगारदािाहरूिे रै्ि कायव-सम्बखन्िि 

उद्दशे्यका िाखग र्ा काििूद्वारा खिदखेशि खबर्यमा मात्र कमवचारीहरूको व्यखक्तगि िािकारी सङ्किि गिव 

सकछि ्(OneTrust Data Guidance)। 

दखक्षण कोररयामा, खपपा (PIPA)अन्िगवि, एक कमवचारीिे रोिगारदािािाई आफ्िो व्यखक्तगि िािकारीमा 

पहुैँच पाैँउि, सच्याउि र्ा मेटाउि अिमुखि खदि अिरुोि गिे अखिकार छ। रोिगारदािािाई कमवचारीको 

व्यखक्तगि िािकारी प्राप्त गिुव परु्व र्ा िेस्रो पक्षहरूिाई प्रदाि गिुव अखघ खपपा (PIPA)अन्िगवि सहमखि प्राप्त 

गिव आर्श्यक छ । 

एल्कगोररदम र एआइ (AI) बारे यो सबै के हो? 

फच्युवि ५०० कम्पिीहरु मध्ये ९८% िे आफ्िो खियकु्ती प्रखियाको केखह चरणमा एआइ (use AI) र्ा िाटा 

संचाखिि प्रणािी को उपयोग गदवछि,् र यो प्रकृया अझ व्याप्त हुदै ैँ गइरहकेो छ । कोरोिािाइरस संकटिे 

कमवचारी मलू्याङ्कि, र खियकु्ती गिव त्यस्िा स्र्चाखिि खिणवय-प्रणािीहरूको अर्िम्बििाई िीव्र बिाउैँदैछ 

। रोिगारदािाहरू स्र्चाखिि अिबोखिवङ र खिगरािी प्रणािीहरूिाई 'आख्ततएर-िरीद' गद ै छि ् । 

https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/employment/index.html?t=11-data-privacy
https://www.dataguidance.com/notes/new-zealand-data-protection-overview
https://www.jobscan.co/blog/fortune-500-use-applicant-tracking-systems/


 

 

24 

 

 

उदाहरणका िाखग, अमेिििे ििवरै एक खदिमा १,७०० कमवचारीहरूिाई खियकु्त गिव िाटा-संचाखिि 

प्रखर्खि प्रयोग गर् यो। खर्श्विर सार्विखिक सेर्ा प्रदाि गिे खििी सेर्ा प्रदायक सेकोिे (Serco) कामदार 

ििाव गिव िाग्िे समयिाई ४ हप्ताबाट घटाएर ४ खदिमा पयुावएको छ । 

स्र्चाखिि ििी प्रणािी, समयिाखिका उपकरण, कायवकिाव अिगुमि, खिखपएस (GPS) ट््रयाखकङ, खकबोिव 

खकिक स्पीि मापि िस्िा प्रणािीहरू सार्विखिक सेर्ा र खििी कम्पिीहरू द्वारा प्रयोग गररिे एल्गोररदखमक 

प्रणािीहरू मध्ये केही मात्र हुि।् कामदारहरूिे कसरी आफ्िो स्र्ाय्ततिाको रक्षा गिव सकछि ्र उिीहरूको 

श्रमिाई र्स्िकुो रुपमा गररिे प्रयोगिाई कसरी रोकि सकछि ्िन्िे कुरा बझु्िको िाखग, हामीिे एल्गोररदम, 

आखटवखफखसयि इन्टेखििेन्स र मेखसि िखिवङको अर्िारणािाई बझु्ि महत्त्र्पणूव छ। अबका िण्िहरू सबै 

त्यसको बारेमा हुिेछि ्। 

एलगोररदमहरु 

खिखिटि प्रणािीहरूको खित्री कायवहरू र्णवि िेरै शब्दहरू छि ्

। सबै खिखिटि प्रणािीहरूको खित्र एल्गोररदमहरू छि।् 

एल्गोररदमहरू गखणिीय कायवहरूको एक श्रृंििा हुि:् 

समीकरण, बीिगखणि, िकव , सम्िाव्यिा, कयाल्कुिस ििु 

कम्प्यटुर कोिमा अिरु्ाद गररन्छ। यस कोििाई िाटाको साथ 

राखिन्छ, यस िाटामध्ये केही र्ास्िखर्क संसारबाट आएको हो 

(उदाहरणका िाखग, कायव खदि िरर िपाईकंो ठेगािाको बारेमा 

िािकारी), अन्य िाटा "कृखत्रम" हो - िाटा िसिे र्ास्िखर्क संसारिाई अिकुरण गदवछ । 

एल्गोररदमहरू खिदशेिहरूको एक शङ्ृििा हुि ्िसिे सरुुदखेि अन्त्यसम्म कसरी कायव परूा गिे र्ा समस्या 

समािाि गिे ििेर दिेाउैँछ। एल्गोररदमिाई पररकार बिाउिे खर्खिको रूपमा सोच्िहुोस।् एल्गोररथमिाई 

उत्कृि गोििेिाको सपू बिाउिको िाखग खिम्मेर्ारी खदइएको छ। यसिाई २०० ग्राम प्याि काट्ि,   

खििीहरूिाई फ्राइ गिव, त्यसमा िसिु थप्ि र त्यसपखछ टमाटरको २ खिब्बा प्रयोग गिव खिदशेि खदइएको छ। 

यखद िपाईिें खिदशेिहरूको िम पररर्िवि गिुवियो ििे एल्गोररथमको िखििा िेरै फरक हुिेछ, उदाहरणका 

िाखग यखद िपाईिें प्यािको सट्टा टमाटर फ्राइ गिुवियो । िसथव, यहाैँ १. खिदशेिहरू र २. िी खिदशेिहरूको 

िम,  गणिा हुन्छ । 

हन्ना फ्राई (2018) एल्कगोररदमको चार फरक कोशटहरू सूचीबद्ध गदवछ: 

एल्कगोररदमको पररभाषा: 

“केही उदशे्य परूा गिव र्ा समस्या समािाि 

गिवको िाखग खर्शरे् गरी कम्प्युटरको 

प्रयोगद्वारा गररिे चरण-दर-चरण प्रखिया।” 

(फ्राई, २०१८) 

https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%20Documents/2021%20DIG%20GL%20K33%2039%20Christina/Asia%20Pacific/Material/2-DROs%20Training%20Material/FRY,%20H.%20(2018).%20Hello%20world:%20being%20human%20in%20the%20age%20of%20algorithms.%20W.%20W.%20Norton%20&%20Company.%20New%20York.
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प्राथखमकिा िम 

 

िमबि सचूी बिाउैँिे 

िपाइैँको फेसबकु समाचार खफिबाट िपाइैँिाई यी कुरा थाहा छ - िपाइैँ कुि 

पोस्टहरू दखे्िहुुन्छ, र्ा दखे्िहुुन्ि? र्ा िपाईकंो Netflix र्ा Spotify 

खसफाररसहरू। 

िमबि सचूीहरूिे सबै सम्िाखर्ि छिोटहरू िमबि  गिव र "उ्ततम" र्ा 

"सबैिन्दा खछटो" आखद िस्िो दखेििे कुराहरू िपाईिंाई फकावउिको िाखग 

गखणिीय प्रखिया प्रयोग गदवछ। िपाईिें आफ्िो िकसा एपिाई क बाट ि सम्म 

कसरी पगु्िे ििेर सोध्दा िपाईिें प्राप्त गिे मागव खसफाररसहरूको बारेमा 

सोच्िहुोस।् 

र्गीकरण / 

प्रोफाइखिङ 

कोष्ठहरूमाचीिहरू 

राख्दै 

िपाइैँ अििाईिमा के गिुवहुन्छ िन्िे कुरािे िपाइैँिाई र्गीकृि/प्रोफाइि 

गररएको छ। एक खर्द्याथी, एक िसव, एक इखन्िखियर। एक परुुर्, एक मखहिा। 

एक संघको सदस्य। 

िपाइैँ खर्ज्ञापिदािाहरूिे िपाइैँिाई के बेच्ि चाहन्छि ् िन्िे रुखच राख्िे 

व्यखक्तको रूपमा एल्गोररदमद्वारा र्गीकृि हुिहुुिेछ । यखद िपाइैँ िपाइैँको 

प्रारखम्िक ३० सािकी मखहिा हुिहुुन्छ ििे बच्चाको िगुा। यखद िपाई ं४० 

सािको एक परुुर् हुिहुुन्छ ििे कारहरू। स्टेररयोटाइखपङ स्पि छ र प्रिार्कारी 

दखेिन्छ ।यी एल्गोररदमहरूिे उिीहरूिाई िपाईिें चाहिहुुन्ि िस्िो िाग्िे 

सामग्रीहरू पखि हटाउैँछि ्। र्गीकरण/प्रोफाइखिंग एल्गोररदमहरूिे अत्याखिक 

रुपमा िपाईको सोचाइ सैँग िेिर्ाि गछवि ्। 

सम्बि गिे  

 

फेिा  पारेका 

खिङ्कहरू  

िेखटङ एपहरू सम्बि एल्गोररदमहरूमा चल्छि।् एक र्ा अको प्रकारको 

ििािहरू माफव ि माखिसहरूिाई एकअकावसैँग खमिाउिे कायव गछवि । अमेिि 

र अन्य ई-र्ाखणज्य साइटहरूिे पखि एसोखसएशि एल्गोररदमहरू चिाउैँछि।् 

के िपाईिें कखहल्यै "अन्य ग्राहकहरूिे x, y र्ा z खकिेका छि"् र्ा "यो र्स्िु 

खकिेका माखिसहरूिे पखि यसिाई हरेे"? िन्िे सन्देश दखे्ििुएको छ? यी सबै 

सम्बखन्िि एल्गोररदमहरू हुि।् 

एसोखसएशि एल्गोररदमहरू ियािक रूपमा गिि हुि सकछ ििु हामीिे 

िेदिार्पणूव predictive policing एल्गोररदमहरू र्ा credit scoring 

systems िेखिट स्कोररङ प्रणािीहरूमा दिेेका छौं। 

https://www.technologyreview.com/2020/07/17/1005396/predictive-policing-algorithms-racist-dismantled-machine-learning-bias-criminal-justice/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/
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छान्िे कायव 

 

महत्त्र्पणूव कुरािाई 

अिग गिे 

खसरर (Siri), एिेकसा (Alexa), कोटविा(Cortana)र िपाईिे कुरा गिव 

सकिहुुिे हरेक अन्य खिखिटि प्रणािी आर्ाि पखहचाि गिे एल्गोररदमहरू 

हुि।् खििीहरू "आर्ाि" खफल्टर गिव र खििीहरू िपाईसंैँग कोठामा बस्ि िन्दा 

पखि िपाईिें के सोच्िहुुन्छ िन्िे कुरामा ध्याि केखन्िि गिव खििाइि गररएको हो 

। फेखसयि ररकखग्िशििे पखि त्यस्िै काम गछव । 

यी प्रणािीहरूिे आफुिाई िाखिम प्राप्त ििएको आर्ािहरुिाई िखचिेका 

शब्दहरू/खर्शेर्िाहरूिाई हल्िाको रुपमा र्गीकरण गिव सकछि ् र 

उच्चारणहरू/अिहुारहरू खफल्टर गिव सकछि ्। कि सेन्टरहरूमा अल्पसंख्यक 

कामदारहरूिे यी प्रणािीहरूमा िएको िेदिार्िाई स्पि रूपमा महससु 

गरेका छि।् 

 

िेरै िसो खिखिटि प्रणािीहरूिे माखथको ४ बगवहरुको संयोिि प्रयोग गदवछि ् । उदाहरणका िाखग, यखद 

अखघल्िो प्रोफाइखिङ प्रणािीहरूिे दिेाएको छ खक मखहिाहरू घरेि ुकायवको िाखग परुुर्हरू िन्दा बढी 

िरपदो हुन्छि (र्गीकरण/प्रोफाइखिङ), र यखद एक परुुर् होमकेयर कायवकिाविाई खबहािको समयमा काम 

गिव िखियो ििे अको काम िोज्िे सम्िार्िा बढी हुन्छ (सम्बि गिुव), खबहािको समयमा होमकेयर 

िाखगरको िाखग परुुर् आरे्दकिाई अन्िर्ाविावको िाखग बोिाईिे सम्िार्िा कम हुन्छ । 

सबै एल्कगोररथशमक प्रणालीहरू िसले िास्तशिक िीिनका शनणवयहरूलाई सूशचत गछव  त्यसलाई 

हामी एल्कगोररदशमक शनणवय बनाउने प्रणाली (एशिएम) भन्छौं। 

संके्षपमा, हामीिे सार्विखिक के्षत्रमा खर्खर्ि प्रकारका र समारे्शी रोिगारी सखुिखिि गिे र गणुस्िरीय 

सार्विखिक सेर्ाहरू सखुिखिि गिे िक्ष्य रािेकािे हामीिे खिम्ि कुराहरू सोध्ि आर्श्यक छ: 

1. एल्गोररदमका प्रकारहरू 

2. खिदशेिहरूको िम 

3. िाखिम र्ा एल्गोररथम कायम गिव प्रयोग गररएको िाटा 

4. एखिएमको उद्दशे्य 

खिरपक्ष र समिामिूक सार्विखिक सेर्ाहरू सखुिखिि गिे हाम्रो चाहिाका िाखग यी प्रश्नहरू पखि उख्ततकै 

महत्त्र्पणूव छि।् हामीिे पररच्छेद १ मा छिफि गरेझैं, कोखिि महामारी र ठूिा सार्विखिक ऋणहरूको 



 

 

27 

 

 

कारणिे सार्विखिक सेर्ाहरू खित्र थप कायवहरू आउटसोसव गररएको र िाटा सम्बखन्ि सेर्ाहरू िररद 

गररएको अपेक्षा गिव सकछौं। यखद सार्विखिक सेर्ाहरू र खििी क्षेत्रहरू बीचको सम्झौिाहरू समारे्श गररएि 

ििे १. एल्गोररदखमक प्रणािीहरू प्रयोगमा संयकु्त खिरीक्षण र २. न्यिूिम संयकु्त िाटा पहुैँच र खियन्त्रणको 

रूपमा, सार्विखिक सेर्ाहरूिे सार्विखिक खहिमा कसरी खिरकर्वहरू खिकाखिन्छि ् िन्िे बारे खिगरािी 

गमुाउिेछ, र खििीहरूिे सार्विखिक खहिमा शासि (सचूिा) को माध्यम गमुाउिेछि।् 

पररच्छेद ३ मा, हामी "एल्गोररदम र्ािाविाप" को िागी केखह व्यार्हाररक मोिेिहरु बारेमा छिफि गिेछौं, 

िर अखहिे को िागी, एल्गोररदम / ADMs, कृखत्रम बखुिम्तता र मेखसि िखििंग बीचको खिङ्क िोल्ि िारी 

रािौं। 

आशटवशफशसयल इन्टेशलिेन्स र मेशसन लशनवङ 

AI गणित वा जीवणवज्ञान जस्तै एक वैज्ञाणनक 

अनुशासन हो। यसको मतलब AI अवधारिा, 

समस्या र णतनीहरूलाई समाधान गने तररकाहरूको 

संग्रह हो। 

 

AI को पररिार्ाहरू खिन्ि िएिा पखि, आखटवखफखसयि इन्टेखििेन्स (AI) िखििे िेरैिसो कुरािाई 

र्ास्िर्मा खियममा आिाररि एल्गोररदम िखिन्छ । यी मािर्बाट प्रत्यक्ष र अस्पि खिदशेिहरू प्राप्त गरेका 

एल्गोररदमहरू हुि ् । फेरर हाम्रो पररकार खर्खि उदाहरणमा खििहुोस।् टमाटरको सपू बिाउि खियममा 

आिाररि एल्गोररदमिाई खिदशेि खदइएको छ। यसिाई १. १५० ग्राम प्याि फ्राइ, त्यसपखछ २. २र्टा 

काखटएको िसिु र िौंग हाल्िे, त्यसपखछ ३. ४०० ग्राम टमाटर, आखद थप्िे िखिएको छ। खियम-आिाररि 

एल्गोररदमिे "यखद यो – त्यसोिए त्यो" को संरचिा पछ्याउैँछ। यखद िपाईिें प्याि र िसिु फ्राइ गिुवियो 

ििे, त्यसपखछ टमाटरहरू थप्िहुोस।् 

खियम-आिाररि एल्गोररदमहरू िेरै शखक्तशािी हुि सकछि।् कायवकिाव मलू्याङ्कि प्रणािीमा, खिदशेिहरू 

खिम्ि बमोखिम हुि सकछि:् १. यखद कुिै कामदार आफ्िो कायवमा सामान्य िन्दा खढिो छ र २ मखहिा िन्दा 

बढी त्यस्िो िएको छ ििे, उसिाई खििको कायवसम्पादि र सम्झौिा छिफि गिव औपचाररक बैठकमा 

बोिाउिहुोस।् र्ा थप िखटि रूपमा: यखद कामदारिे कम उत्पादकको रूपमा पखहचाि गरेका कामदारहरूको 

समहूसैँग ८०% समाि खर्शेर्िाहरू साझेदारी गदवछ, र एक यखुियि सदस्य हो ििे, िरुुन्िै बिावस्ि गिुवहोस।् 

यस्िा खिदशेि र पररणामहरूमा शखक्त केखन्िि हुन्छ र यसको प्रिार् कामदारहरूमा पदवछ । समारे्शी र 
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खर्खर्ि श्रम बिार, गणुस्िरीय रोिगारी र गणुस्िरीय सार्विखिक सेर्ाहरू सखुिखिि गिे हाम्रो िोिको िाखग, 

हामी यी एल्गोररदमहरूको शासिको पक्ष हुिपुछव। 

मेशसन लशनवङ 

मेणसन लणनिङको पररभाषा 

"मेतसन लतनाङ भनेको कम्प्यटूि प्रणालीहरूको प्रयोि 

ि तवकास हो िसले स्पष्ट तनदिेनहरू पालना नििी 

तसक्न ि अनकूुलन िना एल्िोरिदम ि साांतख्यकीय 

मोिेलहरू प्रयोि ििेि िाटामा ढाुँचाहरूबाट तनष्कर्ा 

तनकाल्न ि तवशे्लर्ण िनासक्षम छ।" आिाि िमएूल, 

१९५९ । 

 

मेखसि िखिवङ आखटवखफखसयि इन्टेखििेन्सको एउटा उपसमहू हो। मेखसि िखिवङ ििेको हामीिे आि प्रयोग 

गिे िेरै खिखिटि सेर्ाहरूिाई शखक्त प्रदाि गिे प्रखिया हो — िेटखफ्िकस,् यट्ुयबु, र स्पोखटफाइिस्िा 

खसफाररस प्रणािीहरू; गगुि र बइिुिस्िा िोि इखन्ििहरू; फेसबकु र ट्खर्टर िस्िै सामाखिक खमखिया 

खफिहरू; खसरी र एिेकसा िस्िा आर्ाि सहायकहरू। 

मेखसि िखिवङमा एल्गोररदमको िाखग कुिै स्पि खिदशेिहरू छैिि।् िपाईिें यसिाई िाटा, िक्ष्य र प्रखिखिया 

खदिहुोस,्  िब यो सही ट््रयाकमा हुन्छ, र यसिे आफैं िे कसरी उत्कृि गोििेिाको सपू पकाउिे ििेर 

खसकिेछ। यसिे सपू कसरी बिाउैँछ िन्िे कुरा केही हदसम्म रहस्य हो – ििु एल्गोररदमको "कािो बाकस" 

मा िकेुको छ, खिदशेिहरूको अिार्को मििब हामीसैँग, कखम्िमा खसिान्िमा, थोरै प्रखियागि खियन्त्रण 

छ। 

सपूको उदाहरणमा, हामीिाई थाहा छैि खक यसिे समािहरूिाई कुि िममा हाल्छ । हाम्रो कायवको 

संसारमा, हामीिाई थाहा छैि खक मेखसि-िखिवङ एल्गोररदमिे अन्य सबै उम्मेद्वारहरूको हुिमा मेरीिाई 

काममा खियकु्त गिव खसफाररस गिे खिणवयमा कसरी पगु्यो। के एल्गोररदमिे िेदिार् खर्रोिी काििुिाई सम्माि 

गदछै? के यसिे मेरीिाई उिको बारेमा केही अस्पि िथयको कारणिे रोिेको छ ििु अरू उम्मेद्वारहरूिे 

प्रदशवि गरेका छैिि ्? के यसिे मेरीको बायोिाटािाई अन्य उम्मेद्वारहरूसैँग ििुिा िगरी संसारको अको 

इिाका, दशे र्ा के्षत्रका िाखगर िोज्िेहरूसैँग ििुिा गरेको छ? 
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मेखसि िखिवङ एल्गोररदमहरू अििुर् र्ा ऐखिहाखसक िाटा माफव ि स्र्िैः सिुार हुन्छि।् उदाहरणका िाखग, 

िपाईिें मेरीिाई काममा राख्ििुएि खकिखक उिी हाि िपाईसैँग िएका कामहरू गिव इच्छुक खथइिि,् बरु 

िपाईकोमा हाि आफ्िो िरािि बिाएर त्यहाैँबाट उििे सपिामा चाहकेो काममा स्थािान्िरण गिे आशा 

रािेकी खथइि ् । िपाईिें आफ्िो िाटाबेसमा यो िािकारी थप्ििुए पिाि एल्गोररदममा थखपन्छ र अको 

पटक राम्रो उम्मेद्वार छिोट गिव प्रयोग गररन्छ, यसिे स्र्चाखिि रूपमा "र्फादारी", "कायवकाि" र्ा अरू 

“काममा िगिखशि र चासो" िस्िा सम्बखन्िि कुराहरू छि ्र्ा छैिि ्िन्िे संकेिहरू िोज्दछ । 

हाि, मेखशि िखिवङ िेरै क्षेत्र र उद्योगहरूमा प्रयोग गररएको छ। उदाहरणका िाखग, खचखकत्सा खिदाि, छखर् 

प्रशोिि (अिहुार र्ा िार्िात्मक पखहचाि सखहि), अिमुाि /िखर्रयर्ाणी (अपराि, ठखग, बाि उपेक्षा, 

कायवकिाव र्फादारी िहुिे र्ा संगखठि प्रयासहरू), र्गीकरण (उदाहरणका िाखग राम्रो/िराब कायवकिाव), 

खसकाइ संघ र प्रखिगमि (श्रमका खर्शेर्िाहरूको आिारमा श्रमको मलू्य अिमुाि गद ै- उदाहरणका िाखग, 

खिङ्ग, उमेर, खशक्षा, स्थाि, समाि श्रमको आपखूिव र अन्य)। 

हामीिे मािर् अखिकार र कामदारहरूको अखिकारिाई सम्माि गिे र अपारदशी िेदिार् र एल्गोररदखमक 

हाखिहरू खबिाको खिरपक्ष रूपमा शाखसि हुिे गणुस्िरीय कामहरू सखुिखिि गिुवपदवछ । हामी गणुस्िरीय 

सार्विखिक सेर्ा र समारे्शी र खर्खर्ि श्रम बिार िोज्छौं। मेखसि िखिवङ एल्गोररदमहरू यसको िाखग ििरा 

हुि।् हामीसैँग प्रखियामा पहुैँच ििएकोिे उिीहरूिाई शासि गिव गाह्रो िएको कुरा खर्शेर् गरी ठूिो 

खचन्िाको खर्र्य हो। अको पररच्छेदमा, यखुियिहरूिाई व्यर्स्थापिद्वारा "खिमीिाई केखह पखि थाहा छैि" 

िखिएको बेिा यखुियिहरूिे कस्िो प्रखिखिया खदिपुछव ििेर छिफि गिेछौं। 

पररच्छेदको सारांि 

यस पररच्छेदमा हामीिे काम र श्रखमकहरूको िथयाङ्किे परू्ावग्रही, िेदिार्पणूव र शखक्तको असमाि 

खर्िरणिाई खिम्त्याउैँछ िसिे पखहिे िै खपछखिएकाहरूिाई अझ पछाखि पादवछ िन्िे कुरा खसकेका छौं । 

िाटा सेटहरू माफव ि एकीकृि एल्गोररथममा सबै परू्ावग्रह र िेदिार्हरूमा प्रखशखक्षि िएर र्ा एल्गोररदमिाई 

खदईिे खिदशेििे गरेर, सबै खिखिटि प्रखर्खिहरूिे सांस्कृखिक, मािक र/र्ा मलू्यर्ाि प्रचििहरूिाई िास्द ै

गएका छि ्। शाखसि ििएको  कुिै पखि िाटा प्रणािी कखहल्यै "खिरपक्ष" हुिेछैि । थप रूपमा, एल्गोररदखमक 

प्रणािीहरूिाई यी सेर्ाहरूको गणुस्िर सिुार गिुवको सट्टा िागि (खर््ततीय िागि) कम गिव र सशलु्क 

सार्विखिक सेर्ाहरूबाट रािस्र् बढाउि खििाइि र प्रखशखक्षि गिव सखकन्छ । 

हामीिे िाटा र एल्गोररदमहरू के हुि ्र खयिीहरूको खर्खिन्ि प्रकारहरुबारे छिफि गरेका छौं । हामीिे यो 

ज्ञाि प्रयोग गरी एल्गोररथखमक खिणवय गिे प्रणािीहरूको प्रयोगमा व्यर्स्थापििाई प्रश्न गिव सकछौ । हामीिे 
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सार्विखिक र खििी क्षेत्रहरूमा अव्यर्खस्थि एल्गोररदखमक प्रणािीहरूिे पािे िकारात्मक प्रिार्का 

उदाहरणहरू पखि दिेाइसकेका छौं । 

यो ज्ञािको साथ, हामी अब अको पररच्छेदमा सामखूहक मोििोि र/र्ा काििू माफव ि यी सबैसैँग व्यर्हार 

गिे खर्खिहरू र मोिेिहरू प्रस्ििु गछौं िसबाट हामी कामदारहरूिाई सशक्त बिाउि र काम र 

कामदारहरूको अपररर्िविीय र्स्िकुरणिाई रोकि सकछौं ।   
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पररच्छेद ३: सिि िशमक र गुणस्तरीय सािविशनक सेिाहरू 

यस पररच्छेदिे अखघल्िो दईु पररच्छेदमा थप गरी ठोस रणिीखि र िीखिहरू प्रदाि गदवछ िसको प्रयोगिे 

यखुियिहरूिे काििू, खियमि र/र्ा सामखूहक सौदाबािीमा कामदार र सार्विखिक सेर्ाहरूिाई सशक्त 

बिाउिको िाखग िोि खदि सकछि ्। यसिे श्रखमकहरूको सामखूहक िाटासंरक्षणको अखिकार, सार्विखिक 

सेर्ाहरूको िाटा पहुैँच र खियन्त्रण, एल्गोररदखमक प्रणािीहरूको सह-शासि, न्याखयक संिमण िीखिहरू र 

अन्िमा यसिे यखुियिहरूिे कामदारहरूिाई सशक्त बिाउि कसरी प्रखर्खिको राम्रो प्रयोग गिव सकछ िन्िे 

उदाहरणहरू प्रदाि गिेछ।   

िशमकहरूको सामूशहक िाटा अशिकार 

हामीिे अखघल्िो पररच्छेदहरूमा छिफि गररसकेझैं, िाटा खिकाखिन्छ, खर्शे्लर्ण गररन्छ, अिमुाि गररन्छ, 

र हुिसकछ बढ्दो गखिमा बेच्ि र्ा पिु: प्रयोग गररन्छ । िबखक यरुोपेिी संघका कामदारहरूसैँग सामान्य 

िाटा संरक्षण खियम (GDPR) माफव ि केही उपयोगी िाटा अखिकारहरू सरुखक्षि िएिा पखि यो 

अखिकारहरु एखसया प्रशान्ि क्षेत्रमा कम छ । 

िाटा अशिकार सुिार - काममा िाटा िीिन चिको कुराकानी 

GDPR मा कामदारहरूको िाखग उपयोगी सरुक्षा हुैँदाहुैँद ैत्यहाैँ र्ास्िखर्क अन्िरहरू पखि छि ्। स्पेििे ियाैँ 

शाही आदशे-काििूमा (new royal decree-law) यी मध्ये केहीिाई सम्बोिि गदवछ, ििु यरुोपमा 

आफ्िो प्रकारको पखहिो हो । यसमा एउटा िेि र दईुर्टा अखन्िम प्रार्िािहरू छि,् िसको उद्दशे्य 

खिखिटिाईज्ि कायव र्ािार्रणमा कामदारहरूको प्रखिखिखित्र्को सचूिाको अखिकार, साथै खिखिटि 

िेखििरी प्िेटफमवहरूको के्षत्रमा रोिगारी सम्बन्िको खियमि खिखदवि गिुव हो । यसिे खिम्िबमोखिम िन्छ: 

“कुिै पखि कम्पिीको श्रखमक पररर्दस्ैँग आर्खिक रूपमा, उपयकु्त हुि सकिे खिम्ि 

अखिकार हुिेछ: 

एल्गोररदम र्ा कृखत्रम बखुिम्तता प्रणािीहरू िसिे प्रोफाइखिङ सखहि 

कामको अर्स्था, पहुैँच र रोिगारीको ममविमा असर पािव सकिे कुिै पखि खिणवय-

खििावरणिाई असर गछव ििे सो सम्बन्िी मापदण्िहरू, खियमहरू,  खिदशेिहरू  

कम्पिीद्वारा सखूचि गररिपुछव  ।” 

http://gdpr-text.com/read/article-80/
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यो एउटा अदु्भि खर्कास हो िसिे पररच्छेद २ मा उठाइएका हाम्रा केही सरोकारहरूिाई सम्बोिि गदवछ । 

हामीिे िन्िे कामको िाटा खिर्ि चिमा GDPR खित्र र बाखहरका सबै कामदारहरूका िाखग कसरी 

सामखूहक िाटा अखिकारिाई थप सिुार गिव सखकन्छ ििेर खर्चार गिुव उपयोगी हुन्छ । 

हामीिे अखघल्िो पररच्छेदमा छिफि गरेझैं, एल्गोररदमहरूिाई र्ास्िखर्क िीर्िको िाटा र्ा 

कृखत्रम/खसंथेखटक िाटा खदईन्छ । बहुमि अझै पखि र्ास्िखर्क िीर्ि िाटामा खििवर गदवछ । यसको मििब 

त्यहाैँ िाटा इिपटु को केखह रूप छ । यो िाटा ऐखिहाखसक िािाहरू माफव ि प्राप्त गिव सखकन्छ, िस्िै पखहिेको 

खर्र्रण र्ा िाटा सेटहरू ििु िेस्रो पक्षहरूबाट िररद गररएको हो, िस्िै ििगणिा िाटा, श्रम िथयाङ्क, 

शैखक्षक िथयाङ्क, चिुार् िाटा र यस्िै अन्य कुराहरु । यसिाई काम र सामाखिक खमखिया िािाहरूमा 

अिगुमि र खिगरािी प्रणािीहरूबाट उदाहरणका िाखग समकािीि िाटासैँग िोि्ि सखकन्छ । 

त्यसपखछ िाटा प्रयोग, खर्शे्लर्ण र अिमुाि गररन्छ। यहाैँ हामीिे पररच्छेद २मा पखहचाि गरेका चार प्रकारका 

एल्गोररदमहरु बाट यी खिरकर्वहरू के के हुि सकछि ्ििेर बझु्ि उपयोगी छि।् यखद एल्गोररथखमक खिणवय गिे 

प्रणािी एक स्र्चाखिि ििी उपकरण हो ििे, एल्गोररदखमक प्रणािीहरू र्गीकरण र सम्बि गरेर 

खिरकर्वहरू प्राप्त गिव सखकन्छ। प्रणािीिे, उदाहरणका िाखग, र्फादारी स्िर, हुिाक कोि, शैखक्षक स्िर र 

खिङ्ग बीचको सम्बन्ि फेिा पािव सकछ। 

त्यसपखछ िाटािाई अन्य किै िण्िार गररएको हुन्छ। किाउि िौगोखिक स्थािबाट शनू्य छैि । िाटा 

िपाईकंो के्षत्राखिकार खित्र र्ा अन्य ठाउैँका सिवरहरूमा िण्िारण गिव सखकन्छ। िाटामा पहुैँचको अखिकार 

कसिाई छ ििी खििावरण गिव कुि ठाैँउमा छ ििेर िान्ि महत्त्र्पणूव छ । 

अन्िमा िाटा अफ-बोिव गिव सखकन्छ। खििीहरूिाई मेटाउि र्ा अज्ञाि अिमुािहरू र्ा िाटा सेटहरूको 

बन्ििको रूपमा बेच्ि सखकन्छ। 

ििको खचत्रिे कायवस्थिमा िाटाको खिर्ि चि खचत्रण गदवछ र कमवचारीहरूिाई सशक्त बिाउि 

यखुियिहरूिे व्यर्स्थापििाई सोध्ि ुपिे प्रश्नहरूको सचूी प्रदाि गदवछ । 
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The Data Lifecycle @ work

Sources? Union 
access to and 
knowledge of?
Rights to refute or 
block?

Transparency: 
demand employers
inform you 

Used in 
productivity &
Human Resources. 
What rights do 
workers have
to access these 
data and the 
insights/inferences
drawn? Can they 
object to these?

Servers - where? 
Who has access? 
Under what
jurisdiction? 
Think here
WTO/ecommerce
discussions

Data Collection Data Analyses Data Storage Data Off-boarding

Is it sold? To 
whom? Deleted? 
Can workers
deny/block who it 
is sold to? 

This includes data
sets, statistics,
inferences.

DPIA! - Be part of them

 

शचर ३:कायवस्थलमा िाटाको शििनचि 

सह-िासन गने एल्कगोररदशमक प्रणालीहरू 

सािविशनक सेिा र व्यिस्थापनलाई ििाफदेही बनाउने 

यस िण्िमा हामी यखूियिहरूिे सार्विखिक सेर्ाहरू र रोिगारदािाहरूिाई उिीहरूिे रािेका 

एल्गोररदखमक प्रणािीहरूप्रखि िर्ाफदहेी बिाउि अगाखि सािुव पिे केही मागहरू हिेेछौं। यो सार्विखिक 

सेर्ाकमीहरूका िाखग िािदायक मात्र होइि, हाम्रो समदुायिाई हुिे हाखििाई रोकथाम गिवको िाखग पखि 

हुिेछ। 

पारदशिवताका आिश्यकताहरू 

पखहिो र अत्यार्श्यक माग ििेको सार्विखिक सेर्ाहरूिे उिीहरूको सेर्ाको अंशको रूपमा िागररकहरुका 

िाखग मात्र ििएर श्रमीकहरुको िाखग पखि कुि एल्गोररदखमक प्रणािीहरू प्रयोग गरररहकेा छि ्िन्िे कुरामा 

पारदशी हुि ुआर्श्यक छ । 

खिम्मेर्ार एआइ (AI)मा स्टाटव-अप खफन्ल्याण्िका स्याखियोटिे (Saidot) सार्विखिक अखिकारीहरूिाई 

सोही कायव गराउि काम गदछैि ्। सो कायवमा हिेखसंकी, एम्स्टिवम र िान्सिे समेि प्रखिबििा ििाईसकेका 

छि।् स्याखियोट हाि बेिायि सरकारिाई प्रणािीमा सामेि गराउि बािाव गरररहकेो छि ् । सार्विखिक 

अखिकारीहरू सार्विखिक सरुक्षा सखुिखिि गिे उद्दशे्यिे प्रयोग गररएका प्रणािीहरू उपर पारदशी िहुि ुएक 

चेिार्िी हो । यसमा दिुावग्यर्श सबै सार्विखिक के्षत्रका खस.खस.खट.िी., अिहुार पखहचाि प्रणािी र 

प्रहरीद्वारा गररिे काििुको कायावन्र्यि पदवछ । िर यो खर्चार राम्रो हो । 

http://www.saidot.ai/
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िेरै पसि संचािक र यखुियिहरूिे उिीहरूिाई कुि प्रणािीहरू प्रयोग गररैँदछै िन्िे कुरा थाहा ििएको 

ररपोटव गदवछि ् । चाििाग्दो कुरा के छ ििे, ६३ बटा दशेहरूिे अिमुोदि गररसकेको 1949 को ILO 

महासखन्ि िम्बर ९४ ILO Convention no 94 िे, सार्विखिक अखिकारीहरूिे "सेर्ाहरूको 

कायवसम्पादि र्ा आपखूिव" सम्बन्िी िररद र्ा सम्झौिाहरू गदाव पसिका संचािकहरूसैँग परामशव गिव माग 

गदवछ। यो महाखिर्ेशििाई सम्माि गरेको िए सो कुरा िेरैिाई थाहा हुिे खथयो। 

िाटा प्रयोग देशख एल्कगोररदमको िासन सम्म 

यखद यखुियिहरूिे आफ्िो िाटा प्रयोगको बारेमा व्यर्स्थापििाई अझ बढी िर्ाफदहेी र पारदशी बिाउि 

सफि िएमा, हामीिे एल्गोररदखमक प्रणािीहरू सञ्चािि गिे खदशामा पखहिो महत्त्र्पणूव कदम चािेको 

माखििेछ । 

खि’इग्िाखियो र किेइि (२०२०) द्वारा सझुार् खदए अिसुारका खिम्ि प्रश्नहरू पिु:याद गरौैः 

यो प्रणािी कसिे बिायो? 

िथयांक कसिे संकिि गयो ? 

िाटामा कसको िीर्ि समाखहि हुन्छ? 

प्रणािीिे कसिाई सेर्ा गदछै? 

कसिाई सम्िाखर्ि हाखि छ? 

 

यी प्रश्नहरू एल्गोररथखमक प्रणािीहरूमा रहकेा सम्िाखर्ि िेदिार् र परू्ावग्रहहरूको ििुासा गिवका िाखग 

आर्श्यक छि;् यद्यखप, खििीहरू पयावप्त छैिि।् हामीिे खििीहरूिाई कखम्िमा, खिम्ि कुराहरुिे थप साथ खदि 

आर्श्यक छ: 

१. कामदारहरूसैँग सम्बखन्िि कुि प्रणािीहरू व्यर्स्थापििे प्रयोग गरररहकेो छ? यो प्रश्निे प्रणािीको 

समग्र उद्दशे्य (उदाहरणका िाखग स्र्चाखिि ििी) मात्र ििई खििीहरूको गठि गिे एल्गोररदमहरूको 

(पररच्छेद २ मा हन्िा फ्राईको र्गीकरणिाई यहाैँ उल्िेि गिुवहोस) ििुासा गिे िक्ष्य राख्दछ । 

२. यी प्रणािीहरूमा स्र्ाखमत्र् कसको छ? 

३. िाटाको पहुैँच र खियन्त्रणमा सम्झौिाको व्यर्स्था के के छि?् 

४. यी प्रणािीहरूको िाखग को उ्ततरदायी र खिम्मेर्ार हुन्छ? 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C094
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५. व्यर्स्थापिसैँग कस्िा शासि संयन्त्रहरू छि?् 

६. यखद प्रणािीको उद्दशे्यहरू असफि िएमा र/र्ा व्यर्स्थापििे एल्गोररदखमक प्रणािीिाई शासि गिव 

असफि िएमा के उपायहरू छि?् 

७. कामदारहरूको मौखिक अखिकार र गोपिीयिाका अखिकारहरूमा हुिे िोखिम/प्रिार्हरूको सम्बन्िमा 

िपाईिें के मलू्याङ्कि गिुविएको छ? 

८. प्रणािीहरूमा हुिे सम्िाखर्ि िेदिार् र परू्ावग्रहिाई कसरी खियन्त्रण र्ा खिगरािी गिुवहुन्छ? 

९. के िपाइैँ आर्खिक रूपमा अिार्श्यक प्रिार्हरूको िाखग प्रणािीहरूको पिु: मलू्याङ्कि गिुवहुन्छ? 

१०. एल्गोररदखमक प्रणािीहरू पररमािवि गिवका िाखग संयन्त्र र प्रखियाहरू के के हुि?् 

११. हामीिे प्रदाि गरररहकेा सेर्ाहरूमा यसिे कसरी प्रिार् पाछव? 

१२. के िपाई ंआफ्िो मलू्याङ्कि र समायोििहरू गपु्त राख्िहुुन्छ? 

१३. यी सबैको खिणवय कसिे गछव? 

१४. हामीिे यसको शासिको पक्ष हुिकािाखग के संयन्त्रहरू राख्ि सकछौं? 

आदशव रूपमा, पसि संचािकहरूिे यी प्रणािीहरूमा सह-शासि गिेछि।् यरुोपमा, केही दशेहरूमा पखहिे 

िै कायव पररर्द र्ा सह-खििावरण संरचिाहरू छि ् िसिे यस सह-शासिको िाखग ठाउैँ प्रदाि गिव सकछ। 

िरे्मा, यखुियिहरूको िाखग "िाटा शप स्टुअिव" रहिे ३० र्र्व परुािो अखिकारिे यसको आिार बिाउि 

सकछ। 

सबै दशेहरूमा, सामखूहक सम्झौिा र/र्ा काििू माफव ि सह-शासि गिे खिकायहरू स्थापिा गिे उद्दशे्य 

हुिपुछव। यस बीचमा, व्यर्स्थापिमा माखथका प्रश्नहरू प्रस्ििु गिुव एक आर्श्यक पखहिो चरण हो। 
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एल्कगोररथशमक प्रणालीहरू सञ्चालन गने मोिेल यस प्रकार देशखन स्छ: 

Conduct Ex ante
analysis

System's purpose, intention, 
data inputs/sources, 

collective/individual risks

Run System

Conduct ex post
evaluation

Intended & unintended
consequences/outcomes for 

rights of individuals & collective. 
Evaluation of

principles of  fairness, 
transparency,

auditability

Adjust, reject or
reintroduce system

log everything
Start here

log everything

 

खचत्र ४: एल्गोररदखमक प्रणािीहरूिाई सह-शासि गिवका िाखग बिाईएको मोिेि । 

यस मोिेिमा सबै एल्गोररदखमक प्रणािीहरूको एकस-पोि आर्खिक पिु: मलू्याङ्कि खर्शेर् रूपमा 

आर्श्यक छ । िि कयािािािी सरकारको उदाहरणमा देिाईएझै ैँ, यो चरण प्रायैः शासि मोिेिहरूमा 

हटाइन्छ । िसरी हामीिे मेखसि-िखिवङ प्रणािीिे स्र्चाखिि रूपमा खसकिे गछव िन्िे कुरा पररच्छेद २ मा 

खसकेका खथयौं । खििीहरूिे ियािक रूपमा गिि हुि, खिखिि ििसंख्या समहूहरूिाई अस्र्ीकार गिव र 

अरूिाई प्राथखमकिा खदि खसकि सकछि ्। सार्विखिक सेर्ाहरूमा प्रशासखिक संयन्त्रहरू अर्खस्थि िएको 

िए एल्गोररदखमक प्रणािीहरूको प्रयोगमा िएका िेरै घोटािाहरू प्तता िगाउि सखकिे खथयो । 

यखुियिहरू र सार्विखिक सेर्ाहरूिाई यी प्रणािीहरूिे पािे प्रिार्हरूको िाैँच र सन्ििुि राख्ि अिमुखि 

खदि, एकस-आन्टे र एकस-पोस्ट मलू्याङ्किहरूिाई बन्द रुपमा फाइि गिुव महत्त्र्पणूव छ । त्यसैिे यी 

मलू्याङ्किहरूको आिारमा प्रणािीहरूमा हरेक प्रकारमा समायोिि गिुवपछव  । यखद प्रिार् मलू्याङ्कि, 

िेिापरीक्षण र समायोििहरू िेखिएको छैि ििे िेदिार् र्ा प्रखिकूि प्रिार्का अन्य रूपहरू फेिा पािव 

गाह्रो हुन्छ। यखुियिहरूको िाखग एल्गोररदखमक प्रणािीहरूको शासिको पक्ष बन्िे िक्ष्य राख्ि ुमहत्त्र्पणूव छ, 

िर खििीहरूको पररचािि र प्रिार्हरूको खिम्मेर्ारी सिैं रोिगारदािाहरूको हुिपुछव । 

अन्िमा, अरूिाई हाखिको िखििा के हुि सकछ िन्िे कुरा एकदमै स्पि हुिपुछव । उदाहरणका िाखग, 

सार्विखिक सेर्ाहरूिाई प्रयोगकिावहरू र कामदारहरूिाई उिीहरूको अखिकारको बारेमा र हाखि िएको 



 

 

40 

 

 

अर्स्थामा के िररर्ािा, दण्ि र/र्ा अदाििको कार्ावही िारी गिव सखकन्छ िन्िे स्पि रूपमा िािकारी 

खदिपुिे माग गररिपुछव । हाखिकारक प्रणािीहरुको सिुारिाई सार्विखिक गररिपुछव । 

कयािािा सरकारको उदाहरण 

कयािािा सरकारिे स्र्चाखिि खिणवय 

प्रणािीको प्रिार् स्िर खििावरण गिे 

प्रश्नार्िीको रूपमा एल्गोररदखमक 

प्रिार् मलू्याङ्कि (AIA) प्रस्ििु 

गरेको छ। 

यो उपकरण संगठिहरूिाई 

"स्र्चाखिि खिणवय बिाउिे (ADM) 

सैँग सम्बखन्िि िोखिमहरूिाई अझ 

राम्रोसैँग बझु्ि र समािाि गिव" मद्दि 

गिवको िाखग खर्कखसि गररएको खथयो। 

यो ४८ िोखिम र ३३समािाि गिे  

प्रश्नहरू खमिेर बिेको छ। मलू्याङ्कि स्कोरहरू प्रणािी खििाइि, एल्गोररदम, खिणवयको प्रकार, प्रिार् र 

हामी िथयाङ्कसखहि िेरै कारकहरूमा आिाररि छि।् 

िेरै सकारात्मक पहि हुैँदाहुैँद ै पखि एआइए (AIA) मा उल्िेििीय कमीहरू छि।् एआइए AIA िाई 

आर्खिक रूपमा पिुरार्िोकि गिव आर्श्यक छैि। कामदारहरूिाई अखििेिा ििेर उल्िेि गररएको छैि। 

िनताको योिना - अिरोिको दाशयत्ि 

आइखटयखुस (ITUC)द्वारा िेितृ्र् गररएको यखुियि आन्दोिििे कम काबवि प्रयोगिफव  उन्मिु संसारका 

कारण अर्रुि िएका कामहरूको कामदारहरूका िाखग उखचि संिमणकाखिि िीखिहरूको िाखग िोि 

खदइरहकेो छ। हामी त्यसबाट प्रेरणा खिि सकछौं, र कामदारहरूको िाखगर र कायवहरूमा प्रिार् पािे अर्रोि 

गिे प्रखर्खिहरूमा िगािी गिे रोिगारदािाहरूिाई िेरै दाखयत्र्हरू परूा गररिपुछव ििी माग गदवछौं। उिीहरूिे 

"िििा योििा" मा खिम्ि बमोखिम गिुव पदवछ: 

क. हािका कामदारहरूको सीप प्रोफाइिहरू पसि ििीसैँग खििे ; 

ख. पसि ििीहरु र टे्रि यखुियिहरूसैँग दक्षिा आर्श्यकिाहरू खििावरण गिे; 

Figure 2: From the Government of Canada https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=32592 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
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ग. काम गिे समयमा,काम गिे समयको अंशको रूपमा पाठ्यिमहरू प्रस्िार् गिे; 

घ. खर्स्थाखपि कामदारहरूका िाखग पेशा खर्कास योििा अन्िगवि कामदार र खििका प्रखिखिखिहरूसैँग 

सहकायव गिे; 

ङ. रोिगारी एिेन्सीहरू र अन्य कम्पिीहरूसैँग काम गिे व्यखक्तिाई मद्दि गिे, र; 

च. प्रिाखर्ि आपखूिव/मलू्य श्रृंििा िर यी दाखयत्र्हरू िाग ूगिे । 

राम्रोका लाशग प्रशिशि 

यस पररच्छेदको अखन्िम िण्ि खिखिटि प्रखर्खिहरूको शखक्त प्रयोग गिे यखुियिहरूको बारेमा हो ििु 

आफ्िा सदस्यहरूको गोपिीयिािाई सबै खिखिटि गखिखर्खिहरूको केन्िमा रािेर खिम्मेर्ार िर्रिे गरेको 

हुिपुदवछ । 

किेखकटि एकशिमा २०१९ (Connective Action) को ररपोटवका अिसुार टे्रि यखुियिहरूका िाखग र्ा 

टे्रि यखुियिहरूद्वारा खिखमवि िेरै खिखिटि उपकरणहरू यखुियि संगठि र अखियािका िाखग खसफाररस 

गररएका एपहरू र उपकरणहरूको सचूीको साथ प्रस्ििु गररन्छ । यो ररपोटव  यएुिआइ (UNI)ग्िोबि 

यखुियिमा स्थीि  सहिागी मिुक कायव अिसुन्िाि प्रयोगशािा- यंग र्कव रस ्ल्याब (YWL) को टोिीिे 

िेिेको खथयो । 

शिइ्लक (WeClock) 

यिुब्ियएुि (YWL)िे खर्इकिक(WeClock)िखििे ििुा स्रोि एप पखि खर्कास गयो। यसिे मोबाइि 

फोिको १४र्टा सेन्सरहरू मध्ये उत्पादि गरेको िथयाङ्क प्रयोग (ट्याप) गरेर काम गदवछ र खर्कासकिाविाई 

त्यो िथयाङ्कमा पणूव खियन्त्रण खदन्छ। त्यहाैँ कुिै िेस्रो-पक्ष िाटा स्िखुपङ (snooping) छैि, कुिै गोप्य पहुैँच 

छैि। खर्इकिक(WeClock)कामदारहरू र खििीहरूका यखुियिहरूिाई ज्यािा चोरीसैँग िि्ि र 

कामदारको कल्याणिाई प्रर्िवि गिव मद्दि गिव खििाइि गररएको हो। 

https://www.thewhynotlab.com/tools/#comp-kg4z0ng8
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Figure 3: WeClock - an opensource tool for workers and unions. www.weclock.it 

यसिे एप प्रयोगिाई िग गदवछ िसिे िपाइैँिाई र्कव  एपहरू प्रयोग गरेको प्रमाखणि गिव मद्दि गदवछ । यो 

"सिै ैँ सखिय" कायव संस्कृखि खर्रुि एक उपयोगी उपकरण हुन्छ । यसिे िपाइैँको स्थाि र खहिंिुििाई िपाइैँ 

कखि टाढा कामको िाखग यात्रा र्ा यात्रा गिुवहुन्छ, िपाइैँ कहाैँ हुिहुुन्छ, िपाइैँ उखभ्िि ुहुिहुुन्छ र्ा बखसरहि ु

िएको छ ििेर दिेाउिको िाखग िग गिव सकछ। के िपाइैँ बे्रक पाउिहुुन्छ? के िपाईिें खबिाएका समयको 

िाखग क्षखिपखूिव पाउििुयो? िग इि गरेर िपाई ं काममा प्ररे्श गदाव यसिे काम गिे समयमा िपाईकंो 

कायविाई समथवि गिव सकछ । राम्रो िाटा खर्शे्लर्ण र कामदारहरूको िाटाको समहूको साथ, यखुियिहरूिे 

हाम्रो िेरै श्रम बिारहरूमा प्रितु्र् िमाउिे रोिगारदािाको िेितृ्र्मा र्ा टेक र्ल्िवको कायवहरुको कथािाई 

पछाखि िकेल्द ै िाटा कथा कथिको महत्त्र्पणूव यात्रा सरुु गिव सकछि।्खर्इकिक(WeClock)अफ-िाईि 

प्रयोग गिव सखकन्छ िसकारण उच्च िाटा िागिको हुिे िौगोखिक के्षत्रमा पखि प्रयोग गिव सखकन्छ। संगठि र 

अखियािमा खर्इकिक(WeClock)कसरी प्रयोग गिे ििेर यखुियि गाइि पखि उपिब्ि छ। 

 

http://www.weclock.it/
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ड्राइभरको शसट  

अको प्रेरणा खर्काशकिावको िाटा 

किेखकटिमा पाउि सखकन्छ। यसको एक 

साैँच्चै आश िाग्दो  उदाहरण ड्राइिरको खसट 

Driver’s Seat हो । यो यएुस (US) मा एक 

सहकारी हो िहाैँ माग अिसुार चािकहरूिे 

आफ्िो िाटा ट््रयाक गिव र िाटा उपिब्ि गिव 

ड्राइिरको खसट एप प्रयोग गछवि।् ड्राइिरको 

खसटिे हामीिाई कामदारहरूिाई सशक्त बिाउि िाटाको सङ्किि र त्यसको खर्शे्लर्णिाई पे्रररि गिव 

सकछ। 

लाईटहाउस 

यखुियिहरूको िाखग राम्रो िाटा शासिको िाखग िेस्रो उपयोगी 

उपकरण ििुा स्रोि गाइि हो। पखहिो कुरा यखद यखुियिहरूिे 

उिीहरूसैँग पखहिे िै रहकेो िाटाको संरचिा गिव थाल्छि ् र्ा ियाैँ 

खिम्मेर्ार प्रखर्खि माफव ि प्राप्त गछवि ् ििे, अको यो िाटा कसरी 

प्रयोग गररन्छ र सदस्यहरूको अिण्ििा र गोपिीयिाको रक्षा गिवको 

िाखग हरेचाह गररन्छ। यकेु यखुियिफे सबै यखुियिहरूिाई प्रस्ििु 

गररएको िाईटहाउस: अ गाइि टु गिु िाटा खस्टर्ािवखसप फर टे्रि 

यखुियििे (Lighthouse: a guide to good data stewardship for trade unions) त्यसो गिव 

मद्दि गदवछ। 

एउटा कुरा पकका छ: उद्योग-प्रखर्खि खर्रिै िपाइैँका सदस्यहरू र्ा िपाइैँको यखियिको गोपिीयिा िाई 

मध्यिििर गरेर आउैँछ। व्हाट्सएप फेसबकुको स्र्ाखमत्र्मा छ, िसिे ििुा रूपमा दईु प्िेटफमवहरू बीचको 

िाटा िस-सेयररङको िाखग आरे्दि खदएको छ। अकोिफव  खसग्िििे प्रयोगकिावहरूका िाखग सेर्ाहरूको 

सिवमा व्हाट्सएपिे िे गछव त्यही गछव िर त्यो पणूव रूपमा इखन्िप्टेि छ र िाटा साझेदारी र्ा खबिी गदैि। 

https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
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व्हाट्सएप व्यापक रूपमा प्रयोग िएको बेिा, त्यहाैँका सदस्यहरूिाई िेट्ि, र खबस्िारै खसग्िि प्रयोग गिव 

खििीहरूिाई मागवदशवि गिव यो राम्रो रणिीखि हुि सकछ। 

िेरै यखुियिहरूिे आफ्िा सबै कागिािहरू, स्प्रेिखसटहरू, िाटाबेसहरू र इमेिहरू किाउिमा िण्िारण 

गछवि,् र यसैिे मखु्यिया माइिोसफ्ट र गगुिको िाटा खिकासीको खशकार िइरहकेा छि।् िथाकखथि 

खर्केन्िीकृि रे्बमा ियाैँ प्रगखिहरू िहाैँ स्थािीय रूपमा राखिएको सिवरहरू गोपिीयिा-संरक्षण गिे 

िररकामा एकअकावसैँग िोखिन्छि,् अगाखि बढ्द ैिाैँदा यखुियिहरूिे गम्िीर रूपमा खर्चार गिुवपछव। 

िाटा शभिुअलाईिेिन र कथा िाचन 

िपाईकंो सदस्यहरूबाट िाटािे हिार कथाहरू बिाउि सकछ। यखद सही रूपमा प्रदाि गररएको छ ििे िाटा 

खिखर्वर्ाद छ। यसिे प्रमाण खदन्छ। ग्राफ र्ा िखस्बरहरूमा यी िाटाको कल्पिािे िपाईकंो अखियाििाई 

र्ास्िर्मै समथवि गिव सकछ। यसिे सचेििािाई बढार्ा खदि सकछ, ििमििाई प्रिार् पािव सकछ, 

रोिगारदािाहरूिाई प्रमाण प्रदाि गिव सकछ र 

कामदारहरूको दृखिकोणबाट कामको 

र्ास्िखर्किा बझु्ि मद्दि गदवछ। 

यहाैँ दईुर्टा उदाहरणहरू छि।् 

खर्इकिक(WeClock) न्ययूोकव  शहर मा 

यखुियि आयोिक द्वारा परीक्षण गररएको खथयो। 

कल्पिा गरौं खक खििीहरू घरमा सेर्ामा कायव गिे 

व्यखक्त खथए। िखस्र्रिे कामदारहरूको यात्रा 

मागवहरू दिेाउैँछ र खििीहरू खहैँखिरहकेा खथए र्ा 

ट्राखन्िटमा खथए िािकारी खदन्छ । न्ययूोकव मा 

प्रत्येक खछमेकमा कोखिि केसहरूको संख्यामा सार्विखिक रूपमा उपिब्ि िाटािाई त्यसपखछ कामदारको 

खहैँििुिको िाटा ओिरिे गररएको खथयो। हाखमिे कामदारहरू खदििरर उच्च िोखिम के्षत्रहरूमा हुिपुदवछ, 

र्ा यात्रा गिुवपथयो िन्िे दखे्यौ ैँ। यो दृश्यिे कामदारहरूको िोखिम र्ािार्रणमा कायव गिे प्रमाखणि गिव मद्दि 

गछव। स्थाि िाटा गैर खर्र्ादास्पद छ। यसको प्रयोगिे घरमा सेर्ामा कायव गिे कामदारहरूको िाखग उच्च 

ज्यािाको िाखग यखुियिको मागिाई समथवि गिव मद्दि गिव सकछ। 

Figure 4: Data visualisation of location overlayed with Covid risk 
zone data. By Dan Calacci, MIT 
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अको उदाहरणमा, कायवस्थिमा सबै 

कामदारहरूिे खर्इकिक(WeClock) 

इन्सटि गरेका र चखिरहकेो खथयो। हामीिे 

खििीहरूको स्थािको िाटा खदििरर कखि 

पटक एक अकावको २खमटर (६ खफट) को 

दरुीमा खथए मापि गिव प्रयोग गयौं । यसिे 

कायव के्षत्रको सामाखिक दरूी उपायहरुको दाबी 

गिि खथयो िन्िे यो प्रमाखणि गछव । िाटा 

दृश्यार्िोकि खचत्र ८मा दखे्ि सखकन्छ। 

िाटाको खर्शे्लर्ण र दृश्यार्िोकि गिवका िाखग त्यसो गिव प्रखशखक्षि खर्शेर्ज्ञहरूको पहुैँच चाखहन्छ। आर-

स्टुखियो (R-studio) र गगुिको िाटा स्टुखियो (Google’s Data Studio)िस्िा केही साैँच्चै राम्रा 

उपकरणहरू रहकेो हुैँदा, खििीहरूिाई प्रिार्कारी रूपमा प्रयोग गिव केही अभ्यास र खसकि आर्श्यक छ। 

एकचोखट िपाईसंैँग यी सीपहरू छ, र्ा पहुैँच छ, यी सीपहरूको अखिकांश प्रिार् कुि कथा सिुाउिे र अन्य 

िाटा स्रोिहरूिे त्यो कथािाई समथवि गिेछ िन्िे कल्पिा गरेर आउैँछ। िाटा स्टोरीटेखिङ र िाटा 

दृश्यार्िोकि एक बहु-आयामी रहस्य िस्िै हो। 

ििको गोि रेिाखचत्रिे खिखिटि टेकिोिोिीहरूको सम्िाव्यिाहरूमा खिम्मेर्ारीपरू्वक ट्याप गिव 

यखुियिहरूिे गिुवपिे यात्राको शारशं प्रस्ििु गदवछ : 

Figure 5; Worker interactions under 6 feet (2 m) over a time period. By Dan 
Calacci, MIT 

https://www.rstudio.com/
https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting
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णित्र ९: णिणजटल अणभयानको प्रणिया 

 

पररच्छेदको सारांि 

यस पररच्छेदमा हामीिे सार्विखिक सेर्ाहरूमा मयावखदि काम सखुिखिि गिव प्रयोग गिव सखकिे िीखिहरू, 

सामखूहक सौदाबािी खर्र्यहरू र प्रखर्खिहरू र रणिीखिहरू हरेेका छौं। हामीिे कसरी र्िवमाि िाटा सरुक्षा 

खियमहरू कामदारहरूको िाटा सरुक्षा सिुार गिव प्रयोग गिव सखकन्छ ििी हरेेका छौ ैँ र कामदारहरूको िाटा 

अखिकार सिुार गिव थप मोििोि र/र्ा िीखिहरू आर्श्यक पिे कुराहरू छिफि गरेका छौं। 

त्यहाैँबाट, हामीिे सार्विखिक कायवस्थिहरूमा एल्गोररदखमक प्रणािीहरूमा ध्याि खदयौं। पररच्छेद २ मा 

छिफि गररए अिसुार यी प्रणािीहरूमा सम्िाखर्ि िेदिार् र व्यार्सायीकरणिाई स्र्ीकार गदै, हामीिे यी 

प्रणािीहरू प्रयोग गिे सार्विखिक सेर्ाहरूको िाखग िेरै आर्श्यकिाहरू सेट गछौं। कुि प्रणािीहरू र खकि 

प्रयोग गररन्छ िन्िेमा खििीहरू सैँिै पारदशी हुिपुछव । खििीहरूिे हाम्रा "कसिे" िन्िे प्रश्नहरूको िर्ाफ खदि 
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सक्षम हुिपुदवछ, र आगामी सार्विखिक सेर्ाहरूसैँग सम्बखन्िि अन्य िेरै प्रश्नहरू ििु िैिाथ गररएका 

प्रणािीहरूमा खियन्त्रण छ, प्रणािीहरू कसको स्र्ाखमत्र्मा छ, िाटा पहुैँच र खियन्त्रण र सम्पादि 

अखिकारहरू सम्बन्िी सम्झौिागि व्यर्स्थाहरू के-के छि ्िन्िे प्रश्नहरूको िर्ाफ खदि सक्षम हुिपुदवछ । । 

िाटा पहुैँच र खियन्त्रण खबिा, सार्विखिक सेर्ाहरूिे खबस्िारै िििाको सेर्ा गिव आर्श्यक सािि (सचूिा) 

गमुाउिेछि।् 

हामीिे सह-शासि एल्गोररदखमक प्रणािीहरूको िाखग एउटा मोिेि पखि देिायौं - खर्शेर् गरी मािर् 

संसािि व्यर्स्थापिमा प्रयोग हुिेहरूका िाखग सान्दखिवक। कयािािाको प्रिार् मलू्याङ्कि मोिेििाई 

उदाहरणको रूपमा दिेाइएको खथयो, र  कमी कमिोरीका बारे उल्िेि िएको खथयो : अथावि् 

कामदारहरूको आर्ाि र यी प्रणािीहरूको महत्त्र्पणूव आर्खिक पिु: मलू्याङ्कि। 

त्यहाैँबाट, हामीिे उखचि संिमणकाखिि िीखिहरूबाट पे्ररणा खिएका खथयौं र खकि सबै खर्घटिकारी 

प्रखर्खिहरूको पररचय कामदारहरूको िाखगर र पेशाप्रखि रोिगारदािाको दाखयत्र्हरू परूा हुिुवपछव ििी प्रस्िुि 

गयौं । 

कामदारहरूको आर्ाि र प्रिार्िाई हौसिा खदि यखुियिहरूिे खिम्मेर्ारीपरू्वक प्रखर्खि प्रयोग गिव सकिे 

खर्खिन्ि िररकाहरू हरेेर हामीिे पररच्छेद समाप्त गयौं। िेरै अफ-द-सेल्फ (off-the-shelf) टेकिोिोिीमा 

कामदारहरूको अखिकार छैि र त्यो यखुियिहरूिे थप सरुखक्षि प्रखर्खिहरूमा रूपान्िरणको मागवमा िेितृ्र् 

गिुवपछव ििी यहाैँ हामीिे खर्शेर् गरी सचेि गराएका छौं । सरुखक्षि रूपमा कामदारहरूको िाखग प्रचार गिव 

प्रयोग गिव सखकिे  िेरै उपकरणहरू प्रस्ििु गररयो ििु यखुियिहरूका िाखग र्ा यखुियिहरूद्वारा खिखमवि छि ्। 

अन्िमा, िाटा कथा कथि र दृश्यार्िोकि प्रस्ििु गररयो। यहाैँ उल्िेििीय छ खक खिम्मेर्ारीपरू्वक 

सङ्किि गररएको िाटािाई अन्य िाटा सेटहरूसैँग िोि्ि सखकन्छ िसिाई कामको आिखुिक 

अर्स्थाहरूको बारेमा फरक कथा दिेाउि सखकन्छ र ििु अन्यथा देखििे छैि। 

पररच्छेद २ मा, हामीिे खिखिटि टेकिोिोिीहरू पखहिे िै बेफाइदामा परेकाहरूिाई िेदिार्पणूव र 

असखुर्िाििक छि ् ििी छिफि गयौं । हामीिे पखहचाि गरेका शखक्तको र्िवमाि असमाि खर्िरण र 

श्रमको र्स्िकुरणिाई यस पररच्छेदका केही औिार र खर्चारहरू प्रयोग गरेर सिुार गिव सखकन्छ। 

अझै गशहररएर पढ्नुहोस-् उत्कृि सामाग्रीहरु 
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अनुसूची १ –शिशिशपआर (GDPR)मा बेन्चमाशकिं ग 

तितितपआि (GDPR)ले यायतििि िाटा ि पाई(Pii)लाई "पतहचान भएको वा पतहचानयोग्य प्राकृतिक 

यायति ('िाटा तवर्य') सम्पबन्धी कुनै पतन िानकािी भनी परिभातर्ि िदाछ; पतहचान योग्य प्राकृतिक यायति 

भन्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा, तविेर्ि: नाम, पतहचान नम्पबि, स्िान तवविण, अनलाईन पतहचानकिाा 

वा सम्पबतन्धि प्राकृतिक यायतिको भौतिक, िािीरिक, आनवुांतिक, मानतसक, आतिाक, साांस्कृतिक वा 

सामातिक पतहचान सांि सम्पबतन्धि एक वा बढी ित्वहरू हो आधािमा पतहचान िना सतकने यायति बझु्नपुछा। 

यस िेिमा, DataGuidance and Future of Privacy Forum िे खिखिखपआर(GDPR)र 

खसखपआरए(CPRA)मा हुिे व्यखक्तगि िाटाको पररिार्ाको िुििा गरेका छि।् 

खिखिखपआर(GDPR)को ररसाईटि (Recital) २६ अिसुार: 

 

 

 

 

यसथव पखहचािको 'उखचि सम्िार्िा' िएको अज्ञाि िाटािाई मातै्र व्यखक्तगि िाटाको रूपमा खििपुदवछ । 

त्यसिन्दा बाहके अरु कुिै पखि िाटा व्यखक्तगि िाटा होईि । 

यद्यखप, िरैे खर्ज्ञहरूिे िकव  गरेझैं, आि, सिही रुपमा व्यखक्तगि ििएका िर प्रयावप्त प्रयास गररयो ििे 

व्यखक्तगिरूपमा प्रस्ििु गिव सखकिे िाटाहरुबाट समेि िेरै आखथवक मलू्य िाटाबाट व्यतु्पन्ि िईरहकेो छ र यो 

हाम्रो िाखग मिियोग्य खर्र्य हो l रोिगारदािाहरुिे िे सकैु ििेिापखि अज्ञाि िाटाहरु र्ास्िखर्क रुपमा 

त्यखि अज्ञाि पखि हुदिैि ्। व्यखक्तगि र गैर-व्यखक्तगि िाटा बीचको खिन्ििा यथाथवपरक ििई राििीखिक ि 

िेटा सुरक्षाका णसद्धान्तहरू अज्ञात जानकारीमा लागू हुनु हुुँदैन, अज्ञात 

जानकारी भन्नाले- पणहिान भएको वा पणहिान योग्य प्राकृणतक व्यणिसुँग 

असम्बणन्धत जानकारी वा पणहिान नभएको वा पणहिान गनि नसणकने गरी 

अज्ञातरूपमा प्रदान गररएको व्यणिगत िेटा। 



 

 

53 

 

 

होईि ििी हामीिे िै सोध्िपुिे खर्र्य हो । साथै िाटा सरुक्षा काििूिे िसमेटेको कायवस्थि िाटािाई कसरी 

कामदारहरू उपर िकारात्मक प्रिार् पािव प्रयोग िएको छ िन्िे पखि हामीिे िै सोध्ि ुपदवछ ।  

शिशिशपआर(GDPR)  - कामदार सिशिकरणका लाशग उपयोगी व्यिस्थाहरू 

खिखिखपआर(GDPR)िे कामदारहरूको िाखग िेरै उपयोगी अखिकारहरू प्रदाि गरेको िएिा पखि यसको 

आफ्िै कमिोरीहरू पखि छि।् 

पखहिो, श्रखमकको दृखिकोणबाट उपयोगी अखिकारहरू: 

१. िाटा न्यिूीकरण (Data Minimisation) 

GDPR साि मागवदशवक खसिान्िहरूमा स्थाखपि छ ििु यसको िारा ५ (GDPR Article 5) मा र्णवि 

गररएको छ। यस अन्िगवि िाटा न्यिूीकरण (art 5(c)) एक मखु्य खसिान्िको रुपमा रहकेो छ: 

व्यखक्तगि िाटा ििु उद्दश्यको िाखग प्रशोिि गररएको हो सोखह उद्दश्यको पयावप्तिा, सान्दखिवकिा र 

आर्श्यकिा परूा गिवको िाखग त्यस्िो व्यखक्तगि िाटासीखमि हुिपुछव('िाटा न्यिूीकरण'); 

िारा ५ अिसुार िाटा खियन्त्रकहरू (रोिगारदािा) िे केर्ि आर्श्यक िाटा सङ्किि गिव पाउछि,् र 

केर्ि खदइएको उद्दशे्यका िाखग मात्र सङ्किि गिव पाउछि,् र आर्श्यक समयको िाखग मात्र िण्िारण गिव 

पाउछि ्। 

यद्यखप, यो सबै त्यखि सरि ििे छैि। के हामीिाई कुि िाटा प्रशोिि िैरहकेो छ िन्िे थाहा छ ? कम्पिीहरू 

िपाईिंाई बिाउि बाध्य िएिापखि के िपाईिाई बिाईरहकेा छि?्िपाईिाई खिम्िािसुारको िािकारी पाउिे 

अखिकार छ: 

• िाटा सङ्किि 

• कम्पिीिे िाटा प्रयोग गिव बिाएको योििा  

• कम्पिीिे िाटा सङ्किि गिुवको कारण 

https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/
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• िाटा सङ्किि िगरी िाटा सङ्किि गिे उद्दशे्य हाखसि गिव सखकन्छ? 

• उद्दशे्य परूा गिव िाटा कखि समयसम्म िण्िारण गररिेछ? 

• उपरोक्त ५ बुैँदाहरूको आिारमािाटािाई आर्खिकरूपमा समीक्षा गररन्छ र्ा गररदैि र आर्श्यक 

दखेिएमा मेटाइन्छ र्ा मेटाईदिै? 

२. सम्पादन र मेटाउने अशिकार (Editing and Erasure Rights) 

खिखिखपआर(GDPR)को िारा१६(article 16 in the GDPR) अिसुार, िपाईको सम्बन्िमा सङ्किि 

गररएको व्यखक्तगि िाटा सम्पादि गिे अखिकार िपाईसैँग पखि छ, र िारा१७(article 17) िे िपाई संग 

सम्बखन्िि िाटा ििु उद्दशे्यको िाखग सङ्किि गररएको खथयो त्यसको िाखग अब आर्श्यक छैि ििे 

िपाईिाई िाटा मेटाउिे अखिकार पखि खदन्छ । 

िारा१७ िाटा सरुक्षा प्रयोििाथव र िाटा हस्िक्षेपहरू रोकिको िाखग आर्श्यक छ l यस व्यर्स्थाको 

अिपुािि संघहरुको दीघव कायव िीर्िको अखिकारको िीखिहरूको िाखग पखि र्ास्िर्मै महत्त्र्पणूव छ। 

३. िाटा संरक्षण प्रभाि मूल्कयाङ्कन (Data Protection Impact Assessments (DPIAs)) 

खिखिखपआर(GDPR)िे िाटा संरक्षण प्रिार् मलू्याङ्किको िाखग आर्श्यक काििूी व्यर्स्थाहरु गरेको 

छ। GDPR को िारा ३५ अिसुार कुिै पखि िाटा प्रशोिि गदाव प्राकृखिक व्यखक्तहरूको अखिकार र 

स्र्िन्त्रिामा उच्च िोखिम हुिे सम्िार्िा िएमा िाटा संरक्षण प्रिार् मलू्याङ्कि आर्श्यक पदवछ । 

िदिसुार, कमवचारीहरूको गखिखर्खिहरूको अिगुमि गिव व्यखक्तगि िाटाको प्रयोग गदाव िाटा संरक्षण प्रिार् 

मलू्याङ्कि चाखहन्छ खकिििे यस्िो खिगरािीमा रोिगारदािा र कमवचारी बीचको "शखक्त असंििुि" को 

कारणिे गदाव (१) प्रणािीगि अिगुमि र (२) कम्िोर खर्र्यर्स्िसंुग सम्बखन्िि िाटा पदवछ । महत्त्र्पणूव 

रूपमा, र प्राय: बेर्ास्िा गररिे, िारा३५.९ िे थप "खियन्त्रकिे अखिप्रेि प्रशोििमा िाटा खर्र्यहरू र्ा 

खििीहरूका प्रखिखिखिहरूको खर्चार बझु्िेछ" । यसको मििब कायवस्थिहरूमा खिगरािी प्रखर्खि सखहि ियाैँ 

https://gdpr-info.eu/art-16-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/
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िाटा प्रखियाहरू िाग ूगिुव अखघ रोिगारदािाहरूिे कामदारका प्रखिखिखिहरू (िसमा यखुियिहरू समारे्श 

छि)् को सल्िाह खििपुछव। 

यरुोपेिी िाटा संरक्षण बोिवको परू्वर्िी,िारा २९ कायव पाटीिे यस समीक्षाको अंशको रूपमा िाटा संरक्षण 

प्रिार् मलू्याङ्किहरुको आर्खिक समीक्षा र सरोकारर्ािाहरू (हाम्रो िाखग कामदारहरू) सैँग परामशवको 

िाखग थप खसफाररस िारी गर् यो l 

य.ूके.टे्रि यखुियि प्रस्पेकटिे िाटा संरक्षण प्रिार् मूल्याङ्किको सम्बन्िमा एक खिकै उपयोगी गाईिको 

संकिि गरेको छ । िस अन्िगवि पसि िण्िारेहरूिाई िाटा संरक्षण प्रिार् मलू्याङ्किको समयमा खिम्ि 

प्रश्नहरू सोध्ि खसफाररस गररएको छ l  

 

 

 

 

 

 

४. िाटा शिषय पहुाँच अनुरोि ((DSAR) 

िागररक र कामदारहरूिाई समािरूपमा कम्पिी र्ा रोिगारदािािे रािेका सबै व्यखक्तगि िाटा प्राप्त गिे 

अखिकार हुन्छ। यसमा व्यखक्तगि िाटा प्रशोिि गररएका उद्देश्यहरू, सम्िर् िएसम्म व्यखक्तगि िाटा 

प्रशोिि गररएको अर्खि, व्यखक्तगि िाटा प्राप्तकिावहरू, कुिै पखि स्र्चाखिि व्यखक्तगि िाटा प्रशोििमा 

संिग्ि िकव ,  र कखम्िमा प्रोफाइखिङमा आिाररि हुैँदायस्िो प्रशोििको िखििा पदवछ। 

खिखिखपआर(GDPR)कोररसाईटि ६३ (Recital 63 of the GDPR)अिसुार: 

• िेटा कसरी प्रयोग गररि ेछ? • व्यखक्तगि िेटा खकि सङ्किि िइरहकेो छ? • यी िेटाका 

स्रोिहरू के हुि?् • िपाईिे व्यखक्तको व्यखक्तगि िेटा र कमवचारीहरूको सामखूहक 

अखिकार/स्र्िन्त्रिाको प्रयोगबाट उत्पन्ि हुि ेिोखिमहरू कसरी पखहचाि गिुविएको छ? •यी 

िोखिमहरू के हुि ् र खििीहरूिाई कसरी कम गिव सखकन्छ? • यखद िपाईिें सघंका 

प्रखिखिखिहरूसैँग परामशव िगि े खिणवय गिुविएको छ िि,े के िपाई ं कारणहरू ििुाउि 

सकिहुुन्छ? • समीक्षा प्रखिया के हुिछे? • िेटा उल्िङ्घिहरूको बारेमा यखुियििाई कसरी 

िािकारी खदईिछे? 

https://gdpr-text.com/read/recital-63/
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"िाटा खर्र्यसैँग खििको बारेमा सङ्किि गररएको व्यखक्तगि िाटाको प्रशोिि प्रखियाको रै्ििाको बारे 

सचेि हुि, र प्रमाखणि गिव त्यस्िो िाटामा पहुैँचको अखिकार, र त्यो अखिकारको सखििै र उखचि 

अन्िरािहरूमा प्रयोग गिे अखिकार हुिपुदवछ ।" 

िाटा खर्र्य पहुैँच अिरुोि (DSARs) कामदार सशखक्तकरणको िाखग महत्त्र्पणूव औिार हो। िर ररसाईटि 

६३ मा िएको "उखचि अन्िराि" िन्िे शब्दिाई याद गिुव आर्श्यक छ । यखद अिरुोि िेरै पटक र्ा असंगि 

रूपमा हुन्छ ििे, एक रोिगारदािािे ररसाईटि ६३ को पाििा गिुवपिे आफ्िो दाखयत्र् परूा गिव अस्र्ीकार 

गिव सकछ। 

५. प्रशतशनशित्िको अशिकार 

"िाटा खर्र्यहरूको प्रखिखिखित्र्" िखििे खिखिखपआर(GDPR)को िारा ८० िे कुिै पखि कामदारिाई,  

सदस्य राज्यको काििूद्वारा प्रदाि गररए अिरुुप,  आफ्िो िफव बाट उिरुी दिाव गिव आफ्िो संघिाई अखिकार 

प्रत्यायोिि गिव, आफ्िो िफव बाट िारा ७७,  ७८ र ७९ मा उखल्िखिि अखिकारहरू प्रयोग गिव,  र आफ्िो 

िफव बाट िारा ८२ मा उल्िेि गररएको क्षखिपखूिव प्राप्त गिे अखिकार प्रयोग गिव सम्िार्िा खदन्छ । 

िारा ७७ यहाैँ रोचक छ। यो "पयवरे्क्षक अखिकारीसैँग उिरुी दिाव गिे अखिकार" सैँग सम्बखन्िि छ। यसको 

अथव,  संघिे सदस्यको िफव बाट उिरुी दिाव गिव सकछ र उिरुी प्रखिया िरी खिििाई समथवि पखि गिव सकछ। 

यहाैँ याद गिुवपिे कुरा के छ ििे,  खिखिखपआर(GDPR)मा उिरुी प्रमाखणि िथयका साथै शंकामा समेि 

आिाररि हुि सकछ। साथै राखरट्रय पयवरे्क्षक अखिकारीहरू प्राप्त िएका सबै उिरुीहरूको छािखबि गिव बाध्य 

हुन्छि।् 

६. रोिगारीको सन्दभवमा प्रिोिन 

अन्िमा,िारा ८८खिखिखपआर(GDPR)को एक मखु्य व्यर्स्था हो। िसअिसुार सदस्य रारट्रहरूिे काििू 

र्ा सामखूहक सम्झौिाहरूद्वारा, कमवचारीहरूको रोिगारी सम्बन्िी व्यखक्तगि िाटाको प्रशोििको अखिकार र 

स्र्िन्त्रिाको अखिकार सखुिखिि गिव थप खर्शेर् खियमहरू व्यर्स्था गिव सकछि।्  
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अनुसुची २ - एशिया प्याशसशफकको िाटा संरक्षण 

शिशिशपआर (GDPR)- उल्कलेख भएका र शिशिशपआर (GDPR)- पे्रररत कानूनहरू 

न्यखुिल्या

ण्ि 

न्यखुिल्याण्िको गोपिीयिा ऐि १९९३ मा GDPR पयावप्त िएपखि ियाैँ गोपिीयिा ऐि २०२० 

को कायावन्र्यि पखछ यो हराएर िािे सम्िार्िा छ । गोपिीयिा ऐििे पखहचाि योग्य व्यखक्तको 

बारेमा िािकारी समारे्श गदवछ िर गैर-व्यखक्तगि िािकारीको खर्र्यका बारे उल्िेि गरेको 

छैि । िथयाङ्क सङ्किि र प्रशोििको उद्दशे्य काििूी आिारको िाखग आर्श्यक छ ।  यखद 

कसैिे व्यखक्तगि िािकारी सङ्किि गछव ििे, यो िािकारी सङ्किि िइरहकेो छ, यो 

सङ्किि गररिकुो उद्दशे्य, र िािकारी प्रयोग गिे प्राप्तकिावहरू बारे सम्बखन्िि व्यखक्तहरु सचेि 

छि ्िन्िे सखुिखिि गिव उखचि र आर्श्यक कदमहरू चाल्ि ुपछव । काििूिे ऐखच्छक/स्रै्खच्छक 

गोपिीयिा प्रिार् मलू्याङ्किहरूको व्यर्स्था पखि गरेको छ। िर स्र्चाखिि खिणवयको िोखिम 

बारे केही उल्िेि गरीएको छैि । 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/DLM296639

.htm 

 िापाि व्यखक्तगि िािकारीको सङ्किि, िण्िारण र प्रशोिि व्यखक्तगि िािकारीको संरक्षण ऐिद्वारा 

खियखमि हुन्छ।यो काििू खििी व्यर्साय सञ्चािकहरूमा िाग ू हुन्छ, िर सार्विखिक 

संस्थाहरू िस्िै केन्िीय सरकारी संस्थाहरू, स्थािीय सरकारहरू, र प्रशासखिक खिकायहरूमा 

िाग ू हुैँदिै। सहमखिको िाखग काििुी आिार परू्वसचूिा हो। व्यखक्तको परू्व सहमखि िए 

व्यर्सायीहरुिे व्यखक्तगि िािकारी िेस्रो पक्षसैँग साझेदारी गिव सकछि ्(अखििार्क र सम्बि 

कम्पिीहरूिाई िेस्रो पक्ष माखिन्छ) ।िाटा खदिे व्यखक्तहरुको केही अखिकार सखुिखस्चि हुन्छ 

िस्िै िाटाको सटीकिा, िाटाको सरुक्षा, िेस्रो पक्षहरू संिग्ि हुैँदा रेकिव राख्िे र पखुि गिव 

पाउिे अखिकार, िाटामा पहुैँच र सिुार गिव पाउिे अखिकार, इच्छा अिसुार िाटा खदि र 

मेटाउि पाउिे अखिकार आखद । िर यसिे खबखसविे अखिकार, सहमखि खफिाव खििे अखिकार, र्ा 

िाटा उल्िंघि िएमा सचूिा पाउिे अखिकार ििे प्रदाि गदिै। साथै यसमा पखि स्र्चाखिि 

खिणवयको िोखिम बारे र खिखपआइए (DPIA) को बारे केही उल्िेि गरीएको छैि । िापािमा 

खिखिखपआर (GDPR) को ििे पयावप्तिा छ। 

व्यखक्तगि िािकारी सरुक्षासम्बन्िी ऐि (Act on the Protection of Personal 

Information) (in English, unofficial translation), 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPI.pdf 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/DLM296639.htm
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/DLM296639.htm
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPI.pdf
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थाइल्याण्ि व्यखक्तगि िाटा संरक्षण ऐि २०१९ का मखु्य व्यर्स्थाहरु, मे २०२० दखेि १ ििु २०२२ सम्म 

स्थखगि गररएको छ । व्यखक्तगि िाटािाई "एक व्यखक्तसैँग सम्बखन्िि िािकारीको रूपमा 

पररिाखर्ि गररएको छ ििु प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रूपमा पखहचाि योग्य छ, िर व्यखक्तको मतृ्य ु

सैँग सम्बखन्िि िािकारीिाइ यो पररिार्ािे समेटेको छैि । व्यखक्तगि िाटा सङ्किि, 

ििुासा र्ा प्रयोगको िाखग सम्बखन्िि व्यखक्तको स्पि ( खिखिि र्ा इिेकट्रोखिक प्रणािी 

माफव ि) सहमखि आर्श्यक छ।केही अर्स्थाहरुमा रै्ि खहिको खर्र्यिाइ पखि आिार मान्ि 

सखकन्छ । (िाटा संरक्षण प्रखिरे्दि २०२० (Data Protection Report 2020)) । िाटा 

खदिे व्यखक्तिे व्यखक्तगि िाटामा पहुैँचका िागी अिरुोि गिव सकछ, साथै यसिाई मेटाउि, िि 

गिव र्ा गमुिाम गिव अिरुोिहरू पेश गिव सकछ। सहमखिमा बाहके िेस्रो पक्षहरूिाई व्यखक्तगि 

िाटाको ििुासा र्ा स्थािान्िरण गिव खिरे्ि गररएको छ (सीखमि, परम्परागि अपर्ादहरू 

बाहके)। स्र्चाखिि खिणवयको िोखिम बारे र खिखपआइए (DPIA) को बारे केही उल्िेि 

गरीएको छैि । 

 श्रीिंका 

 

खिखिखपआर (GDPR)- िाइ आिार मािेर २०२१ मा िारी गररएको व्यखक्तगि िाटा संरक्षण 

खर्िेयकिे  (अखन्िम मस्यौदा २०२१ मा प्रकाखशि final draft released in 2021) 

व्यखक्तगि िाटाको सरुक्षा र गोपिीयिाको संरै्िाखिक अखिकार अन्िगवि यसको प्रखियािाई 

खियखमि गिे िक्ष्य खिएको छ । यसिे व्यखक्तगि िाटािाई िीखर्ि र्ा मिृ व्यखक्तहरूको 

पखहचाि योग्य िाटाको रूपमा पररिाखर्ि गदवछ ििे अज्ञाि िाटािाइ समेटेको छैि । यसिे 

'खिखदवि' र 'स्पि' उद्दशे्यहरुिाइ काििुी आिारको रूपमा खिएको छ । िाटा खदिे व्यखक्तहरुको 

अखिकारमा िोखिम पयुावउि सकिे ठूिो िाटा प्रशोिि गिुव अखघ खिखपआइए (DPIA) गिुव 

अखिर्ायव हुन्छ । खिखपआइए (DPIA) सरकारी प्रखिखिखििाई बझुाउि ु पछव, र त्यसिाइ 

समीक्षाको िाखग उपिब्ि गराउि ुपछव। 

अन्य समारे्शी काििू 

 

अस्टे्रखिया 

 

गोपिीयिा ऐि १९८८ अन्िगवि अरटे्रखियासैँग किा िाटा गोपिीयिा दाखयत्र्हरू 

छि।्व्यखक्तगि िािकारी सङ्कििको िाखग सचूिाको साथ उखचि आर्श्यकिा िाइ काििूी 

आिार माखिएको छ िर संरे्दिशीि िािकारीका िागी सहमखि आर्श्यक हुन्छ । 

संरे्दिशीि िािकारीको ििुासा गिव र्ा अन्य िाटाको प्रत्यक्ष माकेखटङ र्ा माध्यखमक उद्दशे्य 

पखूिवका िाखग पखि सहमखि आर्श्यक पछव । सहमखि स्पि व्यक्त गररएको र्ा खिखहि िएको हुि 

सकछ । सहमखि सखूचि, स्रै्खच्छक, र्िवमाि, स्पि र बझु्िे क्षमिा, िएको व्यखक्तद्वारा खदइएको 

https://www.dataprotectionreport.com/2020/02/thailand-personal-data-protection-law/
https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%2520Documents/2021%2520DIG%2520GL%2520K33%252039%2520Christina/Asia%2520Pacific/Material/2-DROs%2520Training%2520Material/The%2520revised%2520Data%2520Protection%2520Bill%2520now%2520out,%25207%2520March%25202021,%2520https:/island.lk/the-revised-data-protection-bill-now-out
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हुिपुछव । अप्ट-आउट (Opt-out) सहमखि सही िररका बाट सखूचि गररएको िए मान्य हुि 

सकछ । सहमखि खफिाव पखि खिि सखकन्छ। सहमखि खदइसकेपखछ ििे, िाटाको प्रशोिििाई 

प्रखिबन्ि गिे कुिै ठोस अखिकार छैि। अरटे्रखियािे संघीय र राज्य दरैु् काििू माफव ि िाटा 

सरुक्षा खियमि गदवछ। 

 

गोपिीयिा ऐि १९८८ (Privacy Act 1988,) 

http://www.comlaw.gov.au/Details/C2015C00089 

दखक्षण 

कोररया 

 

िाटा संरक्षणको िागी सामान्य काििू, व्यखक्तगि सचूिा संरक्षण ऐि २०२० र केही खर्शेर् 

उद्योग क्षेत्रहरूसैँग सम्बखन्िि काििूहरू छि।् यसिे व्यखक्तगि िाटाहरु पररचािि गिवको िाखग 

िेरै 

परू्वखििावररि र खर्खशि आर्श्यकिाहरू प्रदाि गदवछ। परू्व सचूिा र अप्ट-इि (opt-in) सहमखि 

र काििू द्वारा खििावररि दण्िको कारण, यो यस क्षेत्रको किा िाटा सरुक्षा व्यर्स्थाहरु मध्ये एक 

हो। यसिे व्यखक्तगि िाटा, Pii र पररचय िििेुका िाटािाइ पखि समेटेको छ। सहमखििै 

व्यखक्तगि िाटाको सङ्किि र प्रयोगको िाखग काििूी आिार हो । अपर्ादहरू छि ् र यी 

अपर्ादहरू ऐिमा २०२० संशोििहरू पखछ खर्स्िार गररएका छि। स्र्चाखिि खिणवयको 

िोखिम बारे र खिखपआइए (DPIA) को बारे केही उल्िेि गरीएको छैि । 

 

िारि 

 

सचूिा प्रखर्खि ऐि, २००० िे िाटा सरुक्षा र व्यखक्तगि गोपिीयिाको उल्िङ्घिको खर्र्यिाई 

समेट्छ। िारिमा अर्खस्थि व्यखक्तहरूसैँग सम्बखन्िि संरे्दिशीि व्यखक्तगि िाटा र्ा 

िािकारीको िण्िारण, व्यर्स्थापि र ह्यान्िखिङिाई सचूिा प्रखर्खि ऐि अन्िगवि िाग ू

संरे्दिशीि सचूिा खियमहरूद्वारा खियखमि गररन्छ। सरकारिे  व्यखक्तगि िाटा संरक्षण 

खर्िायक, २०१९ िारी गरेको छ, िसिे संरे्दिशीि सचूिा खियमहरूिाइ प्रखिस्थापि गिेछ 

। यो खर्िेयकिे व्यखक्तगि र्ा गैर-व्यखक्तगि र प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रूपमा पखहचाि गिव सकिे 

िाटािाई समेट्छ। सचूिा र सहमखििाइ व्यखक्तगि िाटा प्रशोिि गिव काििुी आिारका रुपमा 

खिइन्छ र सहमखिखबिा िाटा प्रशोिि गिव पाउि अर्स्था र सिवहरू प्रदाि गदवछ। सहमखि खफिाव 

खिि सकिे व्यर्स्था पखि छ। िर यस  खर्ियक अन्िगिव िारि  सरकार सैँग  िाटा सरुक्षा 

दाखयत्र्हरूबाट आफ्िा कुिै पखि एिेन्सीहरूिाई छुट खदिे व्यापक अखिकार छ।  

व्यखक्तगि िाटा संरक्षण खर्िायक, २०१९ (Personal Data Protection Bill, 2019): 

http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/373_2019_LS

_Eng.pdf 

http://www.comlaw.gov.au/Details/C2015C00089
http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/373_2019_LS_Eng.pdf
http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/373_2019_LS_Eng.pdf
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सचूिा प्रखर्खि ऐि, २००० (Information Technology Act 2000): 

http://cc.tifrh.res.in/webdata/documents/events/facilities/IT_act_2008.

pdf 

खसंगापरु खसंगापरुमा Personal Data Protection Act 2012 (PDP)  िे व्यखक्तगि िाटाको 

सङ्किि, प्रशोिि र ििुासा िस्िा खर्र्यको व्यर्स्थापि गदवछ । यो ऐि सार्विखिक 

खिकायहरू (सरकार, मन्त्रािय, खर्िाग र्ा राज्यका अंगहरू, न्यायाखिकरण र संरै्िाखिक 

खिकायहरू); व्यखक्तगि र्ा घरेि ुके्षत्रमा काम गिे व्यखक्तहरू; स्र्रोिगार व्यक्तीहरु; र्ा 

व्यापारीक सम्पकव का खर्र्यहरुमा समेि िाग ूहुैँदैि । यसको काििूी आिार व्यक्त र्ा मािक 

सहमखि हो । यस्िो सहमिी िाटा संकििको  सरुु र्ा संसोखिि उद्दशे्य व्यक्त गरे पिाि ्िाटा 

प्राप्त गिे व्यक्तीबाट खिईन्छ र्ा त्यस्िो व्यक्तीिे सहमखि प्रदाि गछव िन्िे अर्स्था खर्ध्यमाि 

िएमा खिएको माखिन्छ । यस्िो सहमखि खफिाव पखि खिि सखकन्छ । 

सार्विखिक एिेन्सीहरू अन्िगविका िाटाहरू Public Sector (Governance) Act, 

2018. द्वारा व्यर्खस्थि गररएका छि।् PDP र PSG ऐि अन्िगवि िाटा संरक्षण मापदण्िहरू 

व्यापक रूपमा मेि िािे िािका छि ्। 

मिेखसया 

 

PDP खर्िाग माफव ि Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) िे सरकारी 

खिकायहरुिाई यस काििूको दायराबाट बाखहर राख्छ । PDPA िे व्यखक्तहरूिाई िाटा 

सङ्कििको बारेमा सखूचि गिव, सहमखि खदि, र िाटा सङ्किि गिे उद्दशे्यहरूको बारेमा 

िािकारी गराउि अखिर्ायव गरेको छ। PDPA िे ग्राहकिाई परू्व-घोखर्ि िगररएको व्यखक्तगि 

िािकारीको कुिै पखि ििुासािाई खिरे्ि गदवछ साथै िाटािाई सरुखक्षि राख्ि ु पदवछ र 

गोपिीयिाको िीखिमा पररिाखर्ि गररएको िन्दा िामो समयसम्म समेि िाटा राख्ि ु हुैँदिै । 

पखि संकिि गररएको िाटाको पहुैँच खसखमि गिुव पछव। 

खफखिखपन्स Data Privacy Act (DPA) िाई २०१२ मा काििूको रूपमा पाररि गररएको खथयो। िाटा 

सरुक्षाको काििू िारी गिे दखक्षणपरू्ी एखसयाका देशहरुमा खफखिखपन्सिे दोस्रो स्थाि बिायो। 

यो काििू २०१६ मा मात्र राखरट्रय गोपिीयिा आयोगको स्थापिा र कायावन्र्यि सम्बन्िी 

खियम र कायवखर्िीहरू िारी िएपखछ मात्र सखिय रूपमा िाग ूिएको खथयो । 

आंखशक काििू र्ा िीखि र खियमहरू 

ब्रनुाई Data Protection Policy  ले सिकाि ि िैतक्षक सांस्िाहरू द्वािा िातखएका यायतििि िाटा 

http://cc.tifrh.res.in/webdata/documents/events/facilities/IT_act_2008.pdf
http://cc.tifrh.res.in/webdata/documents/events/facilities/IT_act_2008.pdf
https://www.pdpc.gov.sg/Individuals/Protecting-Your-Personal-Data
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20709%2014%206%202016.pdf
http://www.officialgazette.gov.ph/2012/08/15/republic-act-no-10173/
http://www.information.gov.bn/PublishingImages/SitePages/New%20Media%20and%20IT%20Unit/Data%20Protection%20Policy%20V.2.2.pdf
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(तवद्यतुिय वा काििी फािम) को यायवस्िापन िदाछ। 

ईन्िोिेखस

या 

खर्ध्यखुिय िाटा र िेिदेिमा २००८ को काििू िम्बर ११ िे खििी िाटा को खर्ध्यखुिय प्रयोग 

प्रखिबखन्िि गदवछ । व्यखक्तगि िाटा प्रशोिि गिे काििूी आिार िाटा र्ाहकको सहमखि हो, 

संरे्दिशीि व्यखक्तगि िाटाको सङ्कििका िाखग स्पि काििूी सहमखि आर्श्यक हुन्छ। 

िाटा संकिकहरूिे केर्ि स्र्ीकृि उद्दशे्यको िाखग िाटा प्रशोिि गिव सकछि ्िसको िाखग 

िाटा सङ्किि गररएको हुन्छ। िेस्रो पक्षहरूसैँग िाटाको ििुासा र्ा साझेदारी गिव िाटा प्रदाि 

गिे व्यखक्तको सहमखि आर्श्यक पदवछ। त्यहाैँ स्र्ि: खिणवय खििे, र्ा DPIA द्वारा िन्िे खर्र्य 

उल्िेि छैि। 

िाटा गोपिीयिा सम्बन्िी काििूको ियाैँ मस्यौदा ियार गररएको छ िर अखहिेसम्म संसदमा 

पेश गररएको छैि (२३ अखप्रि २०२१ सम्म)। यो GDPR-शैिीको बहृि ्िाटा संरक्षण काििू 

हो, िसिे खर्द्यमाि काििूहरूिाई प्रखिस्थापि गिेछ साथै सरकार र खििी के्षत्रिाई िाग ू

हुिेछ। 

लाओस लाओसले यायतििि िानकािीको सांिक्षण सम्पबन्धी  प्रावधानहरू सतहिLaw Protection 

of Electronic Data (2017) and Law on Prevention and Combating Cyber 

Crime (2015) काननूहरू बनाएको छ । 

म्यािमार दशेको िागररकको गोपिीयिा र सरुक्षाको व्यर्स्था सम्बन्िी काििू(संघीय संसद काििू 

५/२०१७) िे िागररकको खर्द्यखुिय सञ्चार, खििी र्ािाविाप र गोपिीयिामाथी हुिे 

अर्रोििाई कुिै आदशेिे खिरे्ि िगरेसम्मका िागी अमान्य घोखर्ि गरेको छ । 

खियििाम खियििामिे Cyber Information Security (2016), Information Technology 

(2006), E-Transactions (2005), र Protection of Consumers’ Rights 

(2010) सम्बन्िी काििूहरू िारी गरेको छ । िारा २१ िे िाटा सङ्किि, प्रशोिि र्ा प्रयोग 

गिव र सङ्किि गिव व्यखक्तको सहमखि अखिर्ायव गरेको छ र संकिि गिुवको उद्दशे्य समेि 

उल्िेि गिुव पिे हुन्छ । िाटा प्रदािकिाविे व्यखक्तगि रूपमा िािकारी व्यर्स्थापि गिव अिरुोि 

गिव सकछ र त्यस्िो अिरुोि पिाि ् सचूिा खियन्त्रक र्ा प्रशोििकिाविे िरुुन्िै आर्श्यक 

उपायहरू अपिाउि ुपदवछ । 

आखसयाि व्यखक्तगि िाटा संरक्षणमा ASEAN Framework on Personal Data Protection 

िे खर्श्वव्यापी व्यर्स्थासैँग खमल्दोिलु्दो घरेि ु काििू र खियमहरूको कायावन्र्यिमा 

https://www.ikigailaw.com/data-protection-in-indonesia/
https://www.ikigailaw.com/data-protection-in-indonesia/
http://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/Electronic%20Transaction%20Law%20Eng.pdf
http://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/Electronic%20Transaction%20Law%20Eng.pdf
https://www.laocert.gov.la/ftp_upload/Cyber_Crime_Law_EnVersion.pdf
https://www.laocert.gov.la/ftp_upload/Cyber_Crime_Law_EnVersion.pdf
https://www.rouse.com/magazine/news/data-protection-in-asean/?tag=vietnam
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2645702
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2645702
http://vietnamlawmagazine.vn/law-on-protection-of-consumer-rights-4688.html
http://vietnamlawmagazine.vn/law-on-protection-of-consumer-rights-4688.html
http://asean.org/storage/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf
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सदस्यहरूिाई मद्दि गिव िाटा सरुक्षाका खसिान्िहरू उल्िेि गरेको छ । 

िेपाि गोपखियिा सम्बन्िी ऐि, २०१८ िे व्यखक्तगि िािकारीको प्रयोग सम्बन्िी व्यर्स्था गरेको छ 

। यसिे Pii समारे्श िगिे व्यखक्तगि िाटाको सीखमि पररिार्ा प्रदाि गदवछ । यद्यखप, यसिे 

व्यखक्तगि िाटािाई 'ििु प्रयोििका िाखग सङ्किि गररएको हो', र्ा सहमखिमा मात्र प्रयोग 

गिव पाइिे खर्र्य उल्िेि गरेको छ । साथै,  केही व्यखक्तगि िाटा सहमखि खबिा ििुासा गिव 

िखमल्ि े समेि कुरा गदवछ (Law Commission Nepal)।  खर्र्ादास्पद िएको 

Information Technology Bill, 2075 (2018)  िे सचूिा प्रखर्खि, साइबर सरुक्षा र 

िाटा सरुक्षाका व्यर्स्थाहरुिाई समेट्छ । यसिे माखिसको व्यखक्तगि िािकारी काििूिे 

अिमुिी खदएको अर्स्थामा िन्दा बाहकेको अर्स्थामा सङ्किि गिव खिर्ेि गदवछ र यसको 

संकिि िथा व्यर्स्थापिमा समेि शिवहरु उल्िेि गदवछ । 

पाखकस्िाि पाखकस्िािसैँग खर्द्यखुिय-र्ाखणज्य िीखि (२०१९) र Personal Data Protection Bill, 

2018 (GDPR को सट्टा दोस्रो पसु्िाको यरुोखपयि यखुियिका काििूहरूसैँग मेि िाि)े छ 

िसिे व्यार्साखयक अिरु्ादहरू (खििी क्षेत्र) िाई मात्र समेट्छ । यसिे व्यखक्तगि िाटा 

प्रशोििका िाखग काििूी आिारहरू, न्यिूिम प्रशोििका िाखग चाखहिे आर्श्यकिाहरू, 

िाटा प्रशोििका िाखग सहमखि खफिाव खििे अखिकार र िाटा मेटाउिे अखिकार प्रदाि गदवछ। 

िटुाि Information, Communications and Media Act of 2018 िे व्यखक्तगि िाटा 

सम्बन्िी व्यर्स्था गदवछ र यरुोखपयि यखुियिको १९९५को िाटा संरक्षण खिदशेिमा रहकेा दस 

'दोस्रो पसु्िा' को खसिान्िहरू मध्ये साि समारे्श रहकेो छ, यसका कारण यो मध्यमस्िररय 

बखियो काििू हो । 

टोंगा Privacy and Data Protection: Legislation 

काििू खर्खहि 

 कम्बोखिया, सामोआ, खफिी, बंगिादशे, माखल्दभ्स  

िोट :िाटा सरुक्षाको खर्र्यिाई बांग्िादशेको खिखिटि सरुक्षा ऐिको दफा १८ अन्िगवि िेरै 

सीखमि रूपमा राखिएको छ, यसमा यखद कुिै व्यखक्तिे  " कुिै िाटा सङ्किि र्ा िाटा िण्िारण 

गदवछ"ििे  त्यसपखछ मातै्र उक्त व्यखक्तिे गरेको कायव यस ऐि अन्िगवि दण्ििीय अपराि हुिेछ 

िखि उल्िेि छ । 

http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2019/07/The-Privacy-Act-2075-2018.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/nepal-information-technology-bill-threatens-freedom-of-expression/
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