
କର୍ପୋରେଟ ସମୃ୍ପକି୍ତ ଥିବୋ ମୋନବ ଅଧିକୋେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମୋମଲୋେ ଡକୟୁରମରେସନ ଆେମ୍ଭ 
କେିବୋ ୍ୋଇଁ ଆବଶ୍ୁକ ରେକ ଲିଷ୍ଟ 

ଯଦ ିକେୌଣସି ମାମଲା/ କେସେୁ ଡେୁୁକମଣ୍ଟ/ ଲିପିବଦ୍ଧ େରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେେ ଲିଷ୍ଟ ର ବୁବହାର େରିଛନ୍ତ ିେମିବା ଏ 
ବଷିୟକର ଅଧିେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୋହୁଁଛନ୍ତ ିତାହାକଲ ସମ୍ପେକ େରନୁ୍ତ :  

Tatiana Bejar (ESCR-Net): tbejar@escr-net.org   
and 
Annabel Short (Business & Human Rights Resource Centre): short@business-
humanrights.org  
 
ଏହାର ପଷୃ୍ଠଭୂମି ବଷିୟକର ସୂେନା ତକେ ଦଆିଗଲା। ଏହ ିବଷିୟକର ଅନଲାଇନ ସୂେନା ପାଇବା ପାଇଁ  
 
http://business-humanrights.org/en/checklist-enabling-greater-documentation-of-
corporate-human-rights-abuses କର େିିେ େରନୁ୍ତ।  

ସୟେକ୍ଷୋ ସୂେନୋ: କେବେ କସହ ିପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡେିର ଉତ୍ତର ଦଅିନୁ୍ତ ଯାହାେୁ ଆପଣ ସୁରକି୍ଷତ କବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତ ିଅଥବା କସହ ିପ୍ରଶ୍ନ 
ଗୁଡେିର ଉତ୍ତର କଦଇ ପାରିକବ କବାଲି ଭାବୁଛନ୍ତ।ି ଆପଣ ଉତ୍ତର କଦଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବପିଦ ସଷିୃ୍ଟ ନେରୁଥାଉ।  
 
ନୋମ : [ଯଦ ିଆପଣ ଜକଣଇବାେୁ ୋହୁଁଛନ୍ତ ି]  
 
___________________________________ 
 
ସଂସ୍ଥୋ : [ଯଦ ିଆପଣ ଜକଣଇବାେୁ ୋହୁଁଛନ୍ତ ି]  
 
___________________________________ 
 
ଘଟଣା ବା ପରିସି୍ଥତ ିସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପେକ : [ଯଦ ିଆପଣ ଜକଣଇବାେୁ ୋହୁଁଛନ୍ତ ି] 
 
 
ଆପଣ ଏହ ିକେେ ଲିଷ୍ଟକର େଛି ିପ୍ରଶ୍ନ କଦଖିକବ। ଏହ ିପ୍ରଶ୍ନାବେୀ ତଆିରି େରିବା ପଛର ଉକେଶ୍ୁଟ ିକହଲା ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଙ୍କର 
ଉତ୍ତରେୁ ସାବକଜନୀନ େରିବା। ଯଦ ିକେୌଣସି ଉତ୍ତରେୁ ଆପଣ ସାବକଜନୀନ େରିବା ପାଇଁ ୋହୁଁ ନାହାନ୍ତ ିତାହାକଲ କସ 
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ବଷିକୟକର ଜଣାଇ ଦଅିନୁ୍ତ। କଯକେୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କଗାଷ୍ଠୀ ଯଦ ିକେୌଣସି ଘଟଣା ବା ପରିସି୍ଥତ ିସମ୍ପେକକର ପ୍ରାଥମିେ 
ଡେୁୁକମକଣ୍ଟସନ  ଆରମ୍ଭ େରିବା ପାଇଁ ୋହୁଁଛନ୍ତ ିତାହାକଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ନମବର ରୁ ୩ ନମବର ପଯକୁନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯକଥଷ୍ଟ।  ଏଥିକର 
ସହାୟତା େରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ୋହିଁକଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନମବର ୪ ରୁ ୬ ପଯକୁନ୍ତର ଉତ୍ତର କଦଇପାରନ୍ତ।ି 
  
୧. ଘଟ ିସୋେିଥିବୋ କମିବୋ ବର୍ତ୍ପମୋନ ଘଟୟ ଥିବୋ ଘଟଣୋ ସମ୍ପକପରେ କଛି ିସୋଧୋେଣ ସୂେନୋ  
 
ସୂେନୋ:  ଏହୋ ର ୋଟଏି ଏକକ ଘଟଣୋ ରହଇ୍ୋରେ, ଘଟଣୋବଳୀେ ସମୋହୋେ ରହଇ୍ୋରେ, ସମ୍ପ୍ରତ ିେୋଲୟ ଥିବୋ ଏକ ୍େିସି୍ଥତ ି
ରହୋଇ୍ୋରେ ଅଥବୋ ଏ ସମସ୍ତେ ସମୋହୋେ ରହଇ୍ୋରେ  
 
୧.୧. ଘଟଣା ବା ପରିସି୍ଥତରି ପ୍ରେୃତ ି: ଯାହା ଘଟ ିଯାଇଛ ିତାହା ବଣକନା େରନୁ୍ତ। ଆଉ ଯଦ ିଘଟଣାଟ ିସମ୍ପ୍ରତ ିଘଟୁଛ,ି ତାହାକଲ ଏ 
ପଯକୁନ୍ତର ଘଟଣାବେୀ ବଣକନା େରନୁ୍ତ।  
୧.୨. ସମୟସୀମା: ଘଟଣାଟ ିକେକବ ଘଟଥିିଲା  ତାହା ଉକେଖ େରନୁ୍ତ। ଆଉ ଯଦ ିଘଟଣାଟ ିସମ୍ପ୍ରତ ିଘଟୁଛ ିତାହାକଲ ଏହା 
କେକବ ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିଲା ତାହା ଦଶ୍କାନୁ୍ତ।  
୧.୩. ସ୍ଥାନ: କେଉଁ ସ୍ଥାନକର ଘଟଣାଟ ିଘଟଥିିଲା ବା ଘଟୁଛ ିକସ ବଷିୟକର ଉକେଖ େରନୁ୍ତ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ- ଗ୍ରାମ େମିବା 
ସହରର ନାମ, କଦଶ୍ର ନାମ, ସ୍ଥାନ ନେିଟସ୍ଥ ଲୁାଣ୍ଡ ମାେକ  
୧.୪.କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ କଲାେ: ଏହ ିଘଟନା ଦ୍ଵାରା କେକତ ସଂଖୁେ କଲାେ ସିଧାସେଖ ପ୍ରଭାବତି କହାଇଛନ୍ତ?ି କେକତ କଲାେଙ୍କ 
ପ୍ରଭାବତି କହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ?ି କଯଉଁ ମାକନ ପ୍ରଭାବତି କହାଇଛନ୍ତ ିକସମାନଙ୍କ ବଷିୟକର ସମୁେ ସୂେନା ଦଅିନୁ୍ତ, କଯପରିେ ି
କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ବୁକି୍ତ ବା  କଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରେୃତ,ି ଘଟଣାର ବାସ୍ତବ ଇତହିାସ ଇତୁାଦ ି 
 
 
୨. ସମୃ୍ପକ୍ତ ବୁକି୍ତ ବରିଶ୍ଷ  
 
୨.୧ ବୁବସାୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ: ଘଟ ିସାରିଥିବା ବା ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକର ସମ୍ପକୃ୍ତ େମ୍ପାନୀ ବା େମ୍ପାନୀ ଗୁଡେି ଆଉ କସମାକନ େପିରି 
ଭାକବ ଏହ ିଘଟଣା ସହ ସମ୍ପକୃ୍ତ(ଯଦ ିଜଣା ଅଛ)ି 
୨.୨. ସରୋର:  ଏହ ିଘଟଣାକର ସ୍ଥାନୀୟ େମିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କର କେୌଣସି ଅଧିୋରୀ େମିବା ସୁରକ୍ଷା ବେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଥିଲା େ?ି 
ଯଦ ିଥିଲା, ତାହାକଲ କସମାକନ କେଉଁ ନେିଷି୍ଟ ଭୂମିୋ ନଭିାଇ ଥିକଲ?(ଯଦ ିଜଣା ଅଛ)ି  
୨.୩. ଅନୁ ମାକନ: ଏହ ିଘଟଣା ସହ ଆଉ କେହ ିକଯମିତେି ିକେୌଣସି ବକିଦଶ୍ୀ ଏଡ ଏକଜନିି େମିବା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୁାଙ୍କ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଥିବା େଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତ ିେ?ି ଯଦ ିଜାଣିଛନ୍ତ ିଦୟାେରି ବଣକନା େରନୁ୍ତ।  
 
୩. ଏହୋ ସହ ବର୍ତ୍ପମୋନ ରକଉଁ ରକଉଁ ବି୍ ଦ ଜଡତି ଏବଂ ରକଉଁ ରକଉଁ ଅନ୍ତନହିତି ବି୍ ଦ େହଛି?ି  
୩.୧. ଆପଣ, ଏହ ିଘଟଣା ସହ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅନୁ କେୌଣସି ଅଂଶ୍ୀଦାର ଅବା କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ କଲାେଙ୍କ ପାଇଁ ୋମ େରୁଥିବା ଓେଲିଙ୍କ ପ୍ରତ ି
େଛି ିବପିଦ ଅଛ ିେ?ି ଯଦ ିଅଛ ିତାହାକଲ ବପିଦ ବଷିୟକର ବଣକନା େରନୁ୍ତ।  
୩.୨. ଏପରି େଛି ିବଷିୟ ଅଛ ିେ ିଯାହା ନେିଟ ଭବଷିୁତ କର ଏେ ନୂଆ ବପିଦ କହାଇପାକର? 



 
୪. ଏହ ିଡକୟୁରମରେସନେୟ  ଆ୍ଣ କଣ ହୋସଲ କେିବୋକୟ େୋହୋନ୍ତ?ି  
୪.୧. ଲକ୍ଷୁ: ଏହ ିଡେୁୁକମକଣ୍ଟସନ ଓ ତା ପରବତ୍ତକୀ ପ୍ରକି୍ରୟା ମାନଙ୍କରୁ ଆପଣ େଣ ହାସଲ େରିବାେୁ ୋହାନ୍ତ?ି  
୪.୨. ବାଧା: ଏହ ିଲକ୍ଷୁ ହାସଲ େରିବା ପାଇଁ ଥିବା ମୁଖୁ ଅବକରାଧ ବା ବାଧା ଗୁଡେି େଣ େଣ?  
 
 
୫. ବର୍ତ୍ପମୋନେ ଡକୟୁରମରେସନ 
୫.୧.  ଘଟ ିଯାଇଥିବା ବା ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଉପକର େଛି ିରିକପାଟକ େମିବା ଭିଡଓି ପ୍ରୋଶ୍ତି କହାଇଛ ିେମିବା ତଆିରି େରାଯାଇଛ ି
େ?ି (ଯଦ ିହଁ ତାହାକଲ ତାର hyperlinks େୁ ଏଠାକର ସଂଲଗ୍ନ େରନୁ୍ତ। ) 
 
 
୬. ୍ୂବପେୟ  ନଆିଯୋଇଥିବୋ ୍ଦରକ୍ଷ୍ ଓ କେୋଯୋଇଥିବୋ ରଯୋ ୋରଯୋ  
 
୬.୧. ବୁବସାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ସରୋରଙ୍କ ସହ କହାଇଥିବା କଯାଗାକଯାଗ: ଏହ ିଘଟଣା ବଷିୟକର ଆପଣ ସମ୍ପକୃ୍ତ େମ୍ପାନୀ େମିବା 
ସରୋରଙ୍କ ସହ କେୌଣସି କଯାଗାକଯାଗ େରିଛନ୍ତ ିେି? ଯଦ ିେରିଛନ୍ତ ିତାହାକଲ କସମାନଙ୍କ ଠାରୁ େ ିପ୍ରତକିି୍ରୟା ମିେଛି?ି 
 
୬.୨. କେୌଣସି ବାହୁ କଗାଷ୍ଠୀ ସହ କହାଇଥିବା କଯାଗାକଯାଗ: ଏହ ିଘଟଣା ବଷିୟକର ଆପଣ ବାହାରର କେୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା 
ବୁକି୍ତ ବକିଶ୍ଷଙ୍କ ସହ େଛି ିକଯାଗାକଯାଗ େରିଛନ୍ତ ିେ?ି ଯଦ ିେରିଛନ୍ତ ିକସମାକନ େଏି େଏି ଏବଂ କସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକିି୍ରୟା େଣ 
ଥିଲା?  
୬.୩.ନଆିଯାଇଥିବା ପଦକକ୍ଷପ(ଆଇନଗତ ପଦକକ୍ଷପେୁ ମିଶ୍ାଇ): ଏହ ିଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେୌଣସି ପଦକକ୍ଷପ 
ନଆିଯାଇଛ ିଅବା ନଆିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିୋଲିଛ ିେ?ି ଯଦ ିକହାଇଛ ିତାହାକଲ େଣ େରାଯାଇଛ,ି ଏଥି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ 
ଅସୁବଧିା ସାମନା େରିବାେୁ ପଡଛି ିଓ ଏଥିରୁ େଣ ଫେ ମିେଛି ିକସ ବଷିୟକର ଜଣାନୁ୍ତ। (ଆପଣ ଏଥିକର ଆଇନଗତ ପଦକକ୍ଷପ, 
ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ, ସ୍ଥାନୀୟ କଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ କଦଇପାରିକବ)  
 
 

*************************************************** 
 

୍ୃଷ୍ଠଭୂମ:ି 
 
ପଥୃିବୀର ବଭିିନ୍ନ କୋଣକର ୋମ େରୁଥିବା ମାନବେି ଅଧିୋର କଗାଷ୍ଠୀ(ESCR-Net ସଭୁ ଓ  Business & 
Human Rights Resource Centreର ଅଂଶ୍ୀଦାରମାନଙ୍କ ସକମତ) ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୁେତା ପୂରଣ େରିବା ପାଇଁ 
ଏହ ିକପ୍ରାକଜେଟ ଆରମ୍ଭ େରାଯାଇଛ।ି କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ କଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସହାୟତା ପାଇଁ ସାମୁହେି ଭାକବ  ରାସ୍ତା ପ୍ରସୁ୍ତତ େରିବା 



ଏହାର ଲକ୍ଷୁ। ଏହା ସାହାଯୁକର ଉକ୍ତ କଗାଷ୍ଠୀ ମାକନ ନଜି କକ୍ଷତ୍ରକର କହଉଥିବା େକପକାକରଟ ମାନବେି ଅଧିୋର ଉେଙ୍ଘନେୁ  
ଅଧିେ ଦକ୍ଷ ଭାକବ ଡେୁୁକମଣ୍ଟ େରି ପାରିକବ।  
 
ଏହା ସହ ଆକମ ଏଠାକର ଜକଣଇ କଦବାେୁ ୋହୁଁ କଯ କଗାଷ୍ଠୀ ମାକନ ସାମନା େରୁଥିବା ସମସୁା ଗୁଡେିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହ ି
ଡେୁୁକମକଣ୍ଟସନ ପ୍ରକି୍ରୟା ପଯକୁାପ୍ତ ନୁକହଁ। କଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗକର କନଇ ସାମୁହେି ଭାକବ ଡେୁୁକମଣ୍ଟ େରିବା ଓ କସମାକନ 
ସାମନା େରୁଥିବା ସମସୁା ବଷିୟକର ଅଧିେ ଜନସକେତନତା ସଷିୃ୍ଟ େରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷୁ। ଏହ ିଡେୁୁକମକଣ୍ଟସନ କସମାନଙୁ୍କ 
ଅଧିେ ସାହାଯୁ ଓ ସହଭାଗିତା ମିେବିାକର ସହାୟେ କହବ।  
 


