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१. हाम्रो आकलनः सूचक संरचना 
 

कुनै पनन तुलनात्मक अध्ययनल ेमापनयोग्य तथ्याङ्कको सकेसम्म समान समहू सङ्कलन 

गनुापर्ा  । आप्रिासन हुने प्रमखु पााँच कररडरमाधथ सरकारी ननगरानीका लाधग प्रत्यके 

पररप्रके्ष्यमा परीक्षण र मूल्याङ्कन गना सक्रकन ेसाझा कायाढााँचाको आिश्यकता धथयो । नौ 
िटा सरकारी ननयोगलाई समेट्ने गरी पररयोजनाको सुरुमा हामीले ४४ िटा सूचकको विकास 

गयौँ । सम्बन्ट्न्धत पररयोजनाको विज्ञ परामिा बोडासाँगको र्लफलका आधारमा ती सूचकल े

कामर्दार भनााको सम्बन्धका कानुन, योजना तथा सरकारी अभ्यासको चेकजााँच गरी िैरे्दसिक 

रोजगारीका कामर्दारमा परेका प्रभाि मूल्याङ्कन गर्ा  । 
 

१. रान्ट्ष्िय आप्रिासन नीनत (७ सूचक) 

२. कानुनी एिम ्ननयमनकारी संरचना (५ सूचक) 

३. द्विरे्दिीय प्रबन्ध (५ सूचक) 

४. सम्बन्धन, र्दताा, तथा प्रमाणीकरण व्यिस्कथा (५ सूचक) 

५. ननयमन कायाान्ियन गने संयन्र (४ सूचक) 

६. भनाा गर्दाा हुनस्ने जालझेल र अन्याय ननयन्रण गने उपाय (५ सूचक) 

७. गुनासो समाधान गन ेउपायमा पहुाँच तथा त्यसको कायाान्ियन (६ सूचक) 

८. कामर्दारलाई सही सूचना प्रर्दान गन ेउपायहरू (५ सूचक) 

९. सङ्गठन गने स्कितन्रता (२ सूचक) 

 

अन्तररे्दिीय आप्रिासन के्षरमा अलग अलग सरकार भएका र्दईु राष्ि, कानुनी संरचना, 
संस्कथागत संरचनाको संलग्नता हुन्र् । संलग्न हरेक राष्िबारे हामीले विस्कततृमा केलाएका 
र्ौँ । कामर्दार र्नौटको ननयोग (एररया ४) अन्तरगत मूल रे्दि र लक्षक्षत रे्दिको लाइसेन्स 



 

सन्र्दभाको कानुन र अभ्यास अन्तरगत हामीले श्रसमकलाई र्दिुै रे्दिको कानुनी तथा अन्य 

प्रािधानल ेगन ेअसर पहहचान गन ेप्रयास गयौँ । र्नौट प्रक्रिया पूरा गना श्रसमकले यी नविन 

तथा अन्तरक्रियात्मक तथ्याङ्क प्रणाली भएर जानै पने हुन्र् । 
 

मूल रे्दि र लक्षक्षत रे्दिका सयंन्रले र्नौट प्रक्रिया ननष्पक्ष रूपमा गना प्रभािकारी उपाय 

अिलम्बन गर्ान ्भन्न ेपहहचान गरी हामीले सकेसम्म एउटै कुरा अध्ययन गने लक्ष्य राखेका 
धथयौँ । यसैअनुरूप मूल रे्दि र लक्षक्षत रे्दिमा ४४ मध्ये ४० सूचकको मूल्याङ्कन गररएको 
धथयो । मूल रे्दि र लक्षक्षत रे्दिमा र्दईु–र्दईु सूचकको मार मूल्याङ्कन गररएको धथयो । र्नौट 

प्रक्रियाको फरक पररप्रके्ष्य (जस्कतै, मूल रे्दि होइन लक्षक्षत रे्दिमा रोजगारर्दाताको उपन्ट्स्कथनत) 

प्रनतविन्ट्म्बत गना मूल रे्दि र लक्षक्षत रे्दिका ४० सचूकमा गररएको हाम्रो अध्ययनमध्य े४ िटा 
सूचकको ढााँचा थोरै फरक धथयो । 
  



 

सरकारी नीतिको क्षेत्र सूचकहरूको 
कुल सङ्ख्या 

मूल देशमा 
मात्रै लागू हुन े

लक्षक्षि देशमा 
मात्रै लागू हुन े
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५ — — १ 

३. द्वीपक्षीय व्यवस्था  ५ — — — 

४. इजाजिपत्र, दिाय र 

प्रमाणीकरणसम्बन्धी 
योजना  

५ — — १ 

५. तनयमन लागू गने 
बाध्यकारी कायययोजना 

४ 
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६. जालसाझी र 

अपमानजनक भनाय प्रक्रिया 
रोक्न ेउपाय 

५ 

— — — 

७. क्षतिपूतिय िथा गुनासो गने 
तनष्ट्म्ि सयंन्त्रको तनमायण ६ १ 
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८. कामदारहरूलाई सही 
सूचना प्रदान गनेसम्बन्धी 
उपाय 
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९. संगठिि हुन पाउने 
स्विन्त्रिा 
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१.१ ननष्पक्ष भनााबारे आईएलओका सामान्य ससद्धान्त र पररचालन ननरे्दसिका तथा 
मोन्ट्न्ियल ससफाररस सम्बन्ट्न्धत सलङ्कहरू 

अन्तराान्ट्ष्िय मान्यताको, वििषे गरी आईएलओको सामान्य ससद्धान्त र पररचालन 

ननरे्दसिकाको आधारमा सूचकहरू र्नौट गररएको र् । यो पक्ष ४४ मध्य े३५ िटा सूचकमा 
प्रस्कट अटेका र्न ्। बााँकी ९ िटा सूचक आप्रिासी श्रसमकको अधधकारमा प्रत्यक्ष असर पाना 
स्ने सरकारी योजनाको के्षरअनुसार सम्बन्ट्न्धत सरोकारिालाको सुझािका आधारमा 
विकास गररएको हो । फेयर स्क्िायरले विकास गरेको ९ मध्ये ६ सूचक अनुसारको रान्ट्ष्िय 

आप्रिासन नीनत आईएलओको स्कतरअनुसार खास ैपरै्दन । 
 

सरकारी संयन्रले सम्बन्ट्न्धत ससद्धान्त कायाान्ियन गने तररका अनुसार आईएलओको 
स्कतर उच्च स्कतरीय साधारण ससद्धान्त र विस्कततृ ननरे्दसिका अनुसार बााँडडएको र् । सलङ्क 

गररएका ३५ िटा फाइभ कोररडसा सूचक  उच्च स्कतरीय सामान्य ससद्धान्त भन्र्दा पनन 

मुख्यतः पररचालन ननरे्दसिकाबाट सलइएका हुन्र्न ् जुन पररयोजनाको उद्रे्दश्यअनुसार 

सरकारी ननयोगका हस्कतके्षप र ननन्ट्श्चत उपायका असरका कुरा पत्ता लगाउन सलइएको हुन्र् 

। खाकामा १४ मध्ये १२ िटा पररचालन ननरे्दसिका सूचक समािेि र्न ्। हामील ेननरे्दसिका 
१२ र १४ मार ैसलएनौँ जसले द्िन्द्िका अलग्गै के्षर÷सङ्कटपूणा अिस्कथा र खररर्दको सरकारी 
तिरलाई िमिः बुझाउाँर्न ्। र्दिुै सिालको सान्र्दसभाकता रे्दिअनुसार फरक फरक हुन्र् । र, 

ननरे्दसिका तथा खररर्द प्रक्रियाको सिालमा लक्षक्षत रे्दिबाट िस्कतु खररर्दका लाधग सरकारले 
उद्रे्दश्य राखेको हुन्र् । यी १२ पररचालन ननरे्दसिकाबाट ३५ िटा सूचक सलएर ननन्ट्श्चत 

साधनको संख्या धेरै भएका ननरे्दसिकामाधथ वििषे चेकजााँच गर्ौँ । 
 

फाइभ कोररडसा अध्ययनको थुपैर् महहनापनर् हर्द मन्ट्न्ियल रेकमेन्डेसन अन ररिुटमन्टः अ 

रोडम्याप टुिार्डास बेटर रेगुलेसन २०२० मा आईओमले प्रकासित गयो । सन्र्दभासूचीको रूपमा 
मन्ट्न्ियल ससफाररस (मन्ट्न्ियल रेकमेन्डेसन) आउनुअनि नै ती सूचक विकास गररएको धथयो 
। यद्यवप, मन्ट्न्ियल ससफाररस (मन्ट्न्ियल रेकमेन्डेसन) र आईएलओका साधारण ससद्धान्त 

तथा पररचालन ननरे्दसिकाबीच नन्ट्जकको सम्बन्ध र् । र, तलको तासलकाले रे्दखाएझैँ फाइभ 

कोररडसा सूचक र मन्ट्न्ियल ससफाररस (मन्ट्न्ियल रेकमेन्डेसन)बीच पनन संलग्नता र् । 
ससफाररस संख्या ४७ (मूल रे्दिबीच स्रोत बााँडफााँटमा) र ५०–५५ (अन्तराान्ट्ष्िय समुर्दायमा)ल े

फाइभ कोररडसा खाकामा नसमहेटएका योजना के्षरलाई समेट्ने काम गर्ा  । रान्ट्ष्िय 



 

आप्रर्िासन योजना र संलग्नताका लाधग स्कितन्रतालाई सम्बोधन गनेबाहेक फाइभ 

कोररडसा खाकाका सब ै के्षर समेट्न े गरी मन्ट्न्ियल ससफाररस (मन्ट्न्ियल रेकमेन्डेसन) 

उपलब्ध र्न ्। 
 
 

सरकारी नीतिको क्षेत्र 
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सूचकहरू संरचनागत ननरे्दसिकामा नरे्दखखाँर्दा साधारण ससद्धान्तलाई मार उल्लखे गररएको 
 

हरेकको व्याख्यात्मक िब्र्दधचरसहहत अनुिमखणका १ मा सूचकहरू समािेि गररएका र्न ्

। 
 

१.२ कानुनी दायरा बाठहरबाट हेदाय 
 

खाकामा रहेका थोरै सूचकल ेमार ैकानुन र् क्रक रै्न भनेर हेर्ान ्। थुप्रैको मूल्याङ्कनका लाधग 

कानुनमा रहेका कुरा बाहहर गएर मूल्याङ्कन गने हामीले प्रयास ग¥यौँ । आिश्यक कानुन 

तथा औपचाररक योजनासाँगै ननम्न कुरा ख्याल गना अनुसन्धातालाई लगाइएको धथयो । 
 

कानुन िथा योजनाका ववषय र असभप्रायः यी कामहरूको सन्र्दभामा सरकारका बताइएका 
तथा नबताइएका उद्रे्दश्य के र्न ्? 

● उद्रे्दश्यमा आधथाक विकास, विप्रषेणको (रेसमटेन्स) िदृ्हर्द, आप्रिासनको व्यिस्कथापन, 

मानि अधधकारको रक्षा, रान्ट्ष्िय सुरक्षा, अध्यागमन ननयन्रण समािेि हुन स्र्न ्। 
 

कानुन िथा योजना कायायन्वयन : यी उपाय अिलम्बन गना सरकारले अभ्यासको तहमा के 

काम गर्ा  ? जस्कतै: 

यसले आफ्ना योजना कायाान्ियन गना कस्कता खालका वित्तीय र व्यन्ट््तगत प्रनतबद्धता गर्ा  
? 

● राज्यका संस्कथासाँग व्यािसानयकता र उत्तरर्दानयत्िका स्कतर कस्कता हुन्र्न ्? 

● सम्बन्ट्न्धत संस्कथासाँग आिश्यक जनारे्दि र अधधकार हुन्र्न ्? 

● गररएको कामको सकू्ष्म ननगरानी गना कुनै स्कितन्र संस्कथा र्न ्? 

● सरकारले अिलम्बन गने उपायको जिाफरे्दहीता हुन्र् ? 

 

कानुन िथा योजनाका प्रभावकाररिा िथा पररणामहरू: आप्रिासी श्रसमकमाधथ सरकारी 
कामको प्रभािकाररता के हो ? प्रस्कट भन्र्दा, कामर्दार र्नौटको स्कतर ननधाारण के हुन्र् ? 

 

१.३ कामदारका उपलब्धी र आत्म–सम्मान सठहिको आप्रवासनसम्बन्धी ढाका ससद्धान्ि 

 



 

श्रसमकलाई सकारात्मक पररणाम समलोस ्भनेर हामील ेसम्मानसाथ आप्रिासनको ढाका 

ससद्धान्त प्रयोग गयौँ ।
1  ननष्पक्ष र्नौट प्रक्रियाको उनीहरूको पररभाषालाई िुल्क ननतन ेिा 

र्लर्ाम नहुनेमा सीसमत राख्नभुन्र्दा, श्रसमकलाई सम्मानसाथ बसाइ सना, सुरक्षक्षत र राम्रो 
अिस्कथामा काम गना तथा प्रनतननधधत्िको अधधकारलाई सम्मान गना ढाका ससद्धान्तले 
रूपरेखा कोर्ा  । 
 

ननष्पक्ष र्नौट प्रक्रियाका लाधग ढाका ससद्धान्तको सरल अिधारणा र् । यसले जाधगरको 
तथा िर क्रफतीको अनुभि पनन सामले गराउाँ रै्द र्नौट प्रक्रियाको पूणा चि अपनाउाँर् । बढी 
जोखखम िा िोषण िा जबरजस्कती श्रम गना लगाइ जोखखमसाथ काममा श्रसमक र्नौट भएको 
खण्डमा िा श्रसमकल ेरोजगारी िुल्क ननतरेको भए पनन िा नतनीहरू ठधगएको अिस्कथा भए 

पनन भनाालाई “ननष्पक्ष” मान्न सक्रकाँ रै्दन भन्न ेसुरुआनत धारणासहहत फाइभ कोररडसाल े

यस्कतो अिधारणा अिलम्बन गर्दार् । त्यसकारण, यो अध्ययन रोजगारीको पूणा जीिन–चि 

हुनुका साथै यसले अन्तररे्दिीय र्नौट प्रक्रियाको सुरुआनत समयलाई ननरे्दसित गने कानुन 

तथा योजनालाई वििषे ध्यान पनन राख्र् । हामील े र्नौटको पद्धनत र अभ्यासको 
मूल्याङ्कन त गयौँ । यसमा, रोजगारीमा रहाँर्दा िा यसबाहहर नै हुाँर्दा श्रसमकल ेहर्दएका पररणाम 

स्किीकार गन ेिा कम आाँ्न ेकाम कुन हर्दसम्म गरेको र् त्यो पत्ता लगाउन ेउद्रे्दश्यसहहत 

आप्रिासन िासनकलाका र्ाननएका पक्ष समेटेर कामर्दार भनाा गने कामको मूल्याङ्कन 

गरेका र्ौँ । 
 

ढाका ससद्धान्तको ममा अनसुार प्रत्येक रे्दिको हामील े प्रत्येक सूचकको औपचाररक 

मूल्याङ्कन गरेनौँ । त्यसो गर्दाा ४४१० फरक फरक मूल्याङ्कन हुन्थ्यो र मूल्याङ्कन योग्य 

अनुसन्धान पनन काम नलाग्ने हुने अिस्कथा हुन्थ्यो । सरकारी हस्कतके्षप हुन ेहरेक के्षरको साटो 
हामीले सरकारी हस्कतके्षप र श्रसमकले हर्दएको पररणामबीचको सम्बन्धलाई जोड हर्दने लक्ष्य 

राखेका र्ौँ । 
 

२. आप्रवासनका पााँच कररडर 

फाइभ कररडसाल ेआप्रिासी श्रसमकको भनााका पााँच कररडर (मागा)को विश्लेषण गर्ा  । 
● म्यान्मार रे्दखख थाइल्यान्ड (कररडर १) 

 
1 The Dhaka Principles for Migration with Dignity https://www.ihrb.org/uploads/member-uploads/DPs_-

_English_Short_Version.pdf  

https://www.ihrb.org/uploads/member-uploads/DPs_-_English_Short_Version.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/member-uploads/DPs_-_English_Short_Version.pdf


 

● नेपाल रे्दखख कुिेत (कररडर २) 

● नेपाल रे्दखख कतार (कररडर ३) 

● क्रफसलवपन्स रे्दखख ताइिान (कररडर ४) 

● मेन्ट््सको रे्दखख ्यानडा (कररडर ५) 

 

हरेक कररडरमा ननम्न प्रमखु कुरा समािेि र्न:् 

● मूल रे्दिका लाधग पयााप्त रेसमटेन्स प्रिाहसहहत आप्रिासनको अस्कथायी सभसा 
योजनाको अंिको रूपमा न्यून आय भएका आप्रिासी श्रसमकको चक्रिय आप्रिासन 

● आप्रिासी श्रसमकमाधथ र्नौटकताा िा जाधगरर्दातासहहत नीन्ट्ज के्षरका कतााल ेगन े

र्दवु्र्यिहारको सूचनालाई र्नौट प्रक्रियाको भागकै रूपमा राख्ने । जस्कतै र्नौट प्रक्रियामा 
बबचौसलयालाई कामर्दारले आफ्नो कामको ग्यारेन्टी गना िुल्क नतने िा कामको िोषणकारी 
प्रकृनत पनन समािेि हुन स्र्न ्। 
● आईएलओ िा आईओएममाफा त हुने संलग्नतासहहत तथा ननष्पक्ष र्नौटका लाधग 

नीन्ट्ज के्षर िा नागररक समाजको पहलकर्दमीका लाधग एक िा र्दिुै सरकारी तहबाट हुन े

प्रनतबद्धता । 
 

र्नौटकताा िा आप्रिासनका विज्ञ, राष्िसंिीय ननयोगका विज्ञ र नागररक समाज समूहको 
सहभाधगतासहहत कररडर र्ान्ने काम गहन प्रक्रियाबाट २०१९ मा गररएको धथयो । त्यसमा 
विकल्पमा राखखएका अन्य थुप्रै रे्दि र कररडरबारे पनन विमिा भएको धथयो । 
 

पााँच िटा कररडसा र नौ िटा रे्दिले एससयालाई वििेष ध्यानमा राखेका र्न ्। यसमा पन्ट्श्चम, 

र्दक्षक्षण, र्दक्षक्षणपूिी र पूिी एससया र अमरेरकाका र्दईु मुलुकमा हुने आप्रिासन पनन सामेल र्न ्

। नयनमा न्यून–मध्यम आय भएका म्यानमार, नपेाल, क्रफसलवपन्स रे्दखख उच्च–मध्यम आय 

भएका मलू रे्दि मने्ट््सको र लक्षक्षत रे्दि थाइल्यान्ड, र उच्च आम्र्दानी भएका लक्षक्षत रे्दि, 

जस्कतै ्यानडा, कुिेत, कतार र ताइिानका विविध अथातन्रयु्त मुलुकहरू समाहहत र्न ्। 
यसमा नीन्ट्ज के्षरका बबचौसलयाको प्रभुत्ि रहेको सहहत आप्रिासनको प्रिाह भएको त्यस्कतो 
सरकार पर्ा , जो र्नौट प्रक्रियाका लाधग प्रमखु कताा हुन्र्, त्यस्कता पक्ष समािेि र्न ्जहााँ 
नीन्ट्ज के्षर (म्यानमार–थाइल्यान्ड)को विविध सलंग्नतासहहत बहुसंख्यक श्रसमक कामका 
लाधग अननयसमत रूपमा स्कथल मागाबाट प्रिेि गर्ान ्। 
 



 

३.सूचक आकलनको ववगध 

सूचकहरूमाधथ आप्रिासनको पााँचिटा कररडरमा (र, नौिटा रे्दिमा) कानुन, योजना तथा 
अभ्यासको मूल्याङ्कनका लाधग हामील ेद्वितीय स्रोत सामग्रीको समहहन समालोचना गयौँ 
र यसमा आप्रिासन र र्नौट प्रक्रियाको ननयमनका बारेमा जानबेुझेका प्रत्यक्ष सहभागी 
व्यन्ट््तमाफा त ्व्यापक कोणबाट विविध सूचना र धारणा पनन ल्यायौँ । यसमा, सरकारका 
मन्रालयसाँग समन्िय तथा सरकारी प्रनतननधधसाँगको अन्तरिाताा, अनि िा पनर्को 
आप्रिासन अनुभि भएका आप्रिासी श्रसमकसाँगको गफगाफ, र्नौट तथा आप्रिासनमा 
संलग्न र्नौटकमी तथा जाधगरर्दाता तथा अन्य कताासाँगको अन्तरिाताा, िेड युननयन, 

नागररक समाज िक्रकल तथा आप्रिासी श्रसमकको पैरिी गनहेरूको धारणा, अध्ययनमा 
संलग्न कररडरको ननष्पक्ष र्नौट प्रक्रियाबारे जानकेा विज्ञ, आईएलओ, आईओएम, विद्ित ्

िगा, प्राविधधज्ञका प्रनतननधधको धारणा र कानुन तथा योजनाको विस्कततृ समालोचना तथा 
आप्रिासन प्रक्रियाका द्वितीय सन्र्दभासामग्रीको समीक्षा समािेि र् । कुल, पररयोजनाका 
लाधग ३१७ िटा विस्कततृ अन्तरिाताा तथा ६ िटा कायािाला र्लफल गयौँ । 
 

३.१. सूचनाका स्रोि िथा मूलयाङ्खकन 

 

अध्ययनमा परेका नौ वटा देशका सरकार 

फाइभ कररडसा प्रोजे्टले खासमा, सरकारले गने प्रयासको प्रभािकाररताको समहहन अध्ययन 

गर्ा  । ती मुलुकका अधधकारीका लाधग काम लाग्ने स्रोत प्रर्दान गन ेयसको उद्रे्दश्य हो । 
त्यसका्रण, हाम्रो अध्ययन विधध (मेथोडोलोजी)मा संलग्न ती नौ रे्दिका सरकारसाँग काम 

गरी नतनको कानुन, योजना तथा अभ्यासको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गनुा महत्िपूणा 
माननएको हो । नोभेम्बर २०१९ र माचा २०२० को बीचमा, हामीले सबै नौ िटा सरकारलाई पर 

लेख्यौँ र फाइभ कोररडसाबारे जानकारी गरायौँ । क्रफसलवपन्स, ताइिान, कतार, कुिेत, 

मेन्ट््सको, ्यानडा र नेपालमा कोसभड १९ अगाडड सम्बन्ट्न्धत सरकारसाँग बैठक पनन ग¥यौँ 
। तर, कोसभड १९ पनर् भचुाअल रूपमा बैठक गनुापयो । र, केही सरकारी अधधकारीले त 

कोसभडमा कामको चापका कारण यै बैठक पनन गना असमथाता रे्दखाए । यी कुराल ेआप्रिासी 
श्रसमकका लाधग गम्भीर असर पुयाायो । ननन्ट्श्चत सूचना पठाइहर्दन अनुरोधसाथ हामील े

अधधकारीलाई धचठी लेख्यौँ । रे्दिको पररप्रके्ष्यअनुसार सरकारसाँग सलंग्नताको विविध 

अिधारणा सलाँर्दा पररयोजना भर हामीले ननम्न ससद्धान्त अिलम्बन गरेका धथयौँ: 



 

 
● हाम्रो लाधग हरेक रे्दिको पहहलो प्रिेिद्िार सम्बन्ट्न्धत रे्दिको श्रम मन्रालय िा सो 
सरहको मन्रालय धथयो । 
● बैठक हुन नसकेको खण्डमा हामीले सम्बन्ट्न्धत अधधकारीलाई प्रश्नको पोयो पठाएका 
धथयौँ । 
● मद्र्दतकारी धारणा तथा सूचना हर्दन कहहलेकाहीीँ अधधकारीहरूल े हामीलाई 

अनौपचाररक रूपमा पनन भेटे । यस्कतो अिस्कथामा, सम्बन्ट्न्धत अधधकारीसाँग औपचाररक भेट 

गने काम पनन जारी राख्यौँ । 
● हामील ेमूल रे्दिका एम्बेसी िा कन्सुलेट प्रनतननधधलाई लक्षक्षत रे्दिमा भेट्ने उद्रे्दश्य 

पनन राख्यौँ । 
● अवप्रल २०२१ मा हाम्रा प्रमखु ननष्कषा आआफ्ना कररडरबारे सम्बन्ट्न्धत 

सरकारहरूलाई पठायौँ ।  
 

ननम्न तासलकाले, फाइभ कररडसा पररयोजना टोली र नौ िटा सरकारबीचको अन्तरक्रियाको 
प्रकृनतबारे साधारण तहमा जानकारी हर्दन्र् । ननन्ट्श्चत बैठक र संलग्न मन्रालयको विस्कततृ 

कुरा िैयन्ट््तक कररडर अध्ययनमा समाििे र्न ्। जुनबेला सम्बन्ट्न्धत सरकारल ेबैठकका 
लाधग हामीलाई अनुरोध गरेनन ्िा हाम्रा प्रश्नको जिाफ लेखेनन,् हामीले त्यसको फलोअप 

धचठी लेख्यौँ, टेसलफोन ग¥यौँ र अनुरोध पठाएको बारे बतायौँ । सरकारी अधधकारीसाँग हामील े

विविध खाले गम्भीर विमिाका लाधग जम्माजम्मी ३० िटा बैठक गयौँ । 

देश  फाइभ कररडर अनुसन्धान पररयोजनासाँगको सरकारी सलंग्निाको िाका 

म्यानमार म्यानमार–थाइलेन्ड आप्रिासी कामर्दारको प्रक्रियाबारे बुझ्न म्यानमार सरकारका 

प्रनतननधधसाँग बैठक गररयो । तर, थप कुनै आग्रह िा पराचार हुन सकेन । 

थाइलेन्ड श्रम सुरक्षा तथा कल्याण विभागका अधधकारीहरूसाँग भचुाअल अन्र्तिाताा गररयो । तर, 

थप कुन ैआग्रह िा पराचार हुन सकेन । 

नेपाल श्रम रोजगार तथा सामान्ट्जक सुरक्षा मन्रालय, िैरे्दसिक रोजगार विभाग, िैरे्दसिक 

रोजगार बोडा, काननु न्याय तथा संसर्दीय मासमला मन्रालय, कतारन्ट्स्कथत कन्सुलर 

कायालयका उच्च अधधकारीसाँग बैठक गररयो । तर, थप कुनै आग्रह िा पराचार हुन सकेन 

। 

कुिेत सािाजननक मनेपािर प्राधधकरणका उच्च अधधकारीसाँग प्रारन्ट्म्भक बैठक भयो । तर थप 

कुनै आग्रह िा पराचार हुन सकेन । 



 

कतार प्रिासननक विकास, श्रम तथा सामान्ट्जक मासमला मन्रालयका उच्च अधधकारीसाँग 

प्रारन्ट्म्भक बैठक भयो । तर, थप कुन ैआग्रह िा पराचार हुन सकेन । 

क्रफसलवप
न्स 

ताइिानन्ट्स्कथत कन्सुलर अक्रफसमा बैठक भयो । साथै, क्रफसलवपन्सको िरेै्दसिक रोजगार 

विभागमा प्रारन्ट्म्भक बैठक भयो । तर, थप कुनै आग्रह िा पराचार हुन सकेन । 

ताइिान श्रम मन्रालयका उप मन्रीसाँग बैठक भयो । अधधकारीहरूले सूचनाका लाधग सलखखत 

ननिेर्दन हर्दने र अध्ययनका ननष्कषा सुरुमै हर्दन भने । 

मेन्ट््सको ्यानडान्ट्स्कथत एसहटवपएस अक्रफस र कन्सुलर अक्रफसका उच्च अधधकारीसाँग बैठक भयो 

। तर, थप कुन ैआग्रह िा पराचार हुन सकेन । 

्यानडा ्यानडान्ट्स्कथत रोजगारी र सामान्ट्जक विकास कायाालय, िरणाथी तथा 
नागररकतासम्बन्धी कायाालयका साथ ैओन्टाररयो प्ररे्दि कायाालय र मेन्ट््सकोन्ट्स्कथत 

्यानेडाली र्दतूािासका अधधकारीहरूसाँग बैठक भयो । ननष्कषाहरू सलखखत रूपमा पहहल्यै 
हर्दने जिाफ पाइयो ।  
 

 

सरकारसाँगको अन्तरक्रियामा हाम्रो विविधता धथयो । केही सरकारल ेहामीलाई प्रिस्कत समय 

र सूचना हर्दए भन ेकेहीले झारा टाने काम मार ैगरे । सबै कररडर पररयोजनाको प्रनतिेर्दनमा 
सरकारको संलग्नताको सुननन्ट्श्चतता गराउन हामी सरकारसाँग नन्ट्जक रहेका संस्कथा िा 
व्यन्ट््तसाँग, सरकारको योजनाबारे गहहरो ज्ञान भएकासाँग संलग्न रहेर काम गयौँ र नागररक 

पहुाँचमा राखखएका सूचना तथा आधधकाररक कागजातमा आधधकाररक धारणा पनन 

प्रनतविन्ट्म्बत गरायौँ । 
 

आप्रवासी कामदार 

हामील ेकामर्दारकै अिधारणा आओस ्भनेर उनीहरूको र्नौट तथा आप्रिासनको प्रक्रियाबारे 

तथा रै्दनन्ट्न्र्दन तहमा ननन्ट्श्चत तररकाले कसरी काम गर्ा  भनी उनीहरूसाँगै गफ गन ेउद्रे्दश्य 

सलएका धथयौँ । आप्रिासी कामर्दारसाँगको हाम्रो अन्तरिाताा कामर्दारको प्रनतननधधत्ि गन ेगरी 
ननमााण भएको धथएन । केही कररडरमा, अन्य अध्ययनले भन ेयो काम गररसकेका र्न ्। 
थप, हामीले व्यापक तहको पररमाणबोधक सिके्षण (्िान्ट्न्टटेहटभ सभे) गने प्रयास पनन 

गरेका होइनौँ । 
 

समूह र व्यन्ट््तगत अन्तरिातााको समसमासमा हामीले व्यन्ट््तगत रूपमै कामर्दारसाँग 

अन्तरिाताा सलने प्रयास गयौँ । यस्कता अन्तरिाताा, मूल रे्दिमा सरकारी भिन, कामर्दार र्नौट 



 

हुने कायाालय पररसर, र लक्षक्षत रे्दिमा काम गने ठाउाँनन्ट्जक, बसोबास गन ेिा खाली समय 

व्यनतत गने ठाउाँ  िरपर गने लक्ष्य राखेका धथयौँ । तर, कोसभड १९ महामारीले व्यापक असर 

गरै्द त्यसरी अन्तरिाताा सलन ेहाम्रो योजना तुहायो । यद्यवप, थोरै संख्यामा त महामारी पहहल े

गना त गरेका धथयौँ । यी कारण, हामीले भचुाअल अन्तरिाताा सलन ेननधो गयौँ । ४४ जनासाँग 

व्यन्ट््तगत अन्तरिाताा गरी नपेाल, कतार, कुिेत, थाइलेन्ड, ताइिान र मने्ट््सकोका पााँचिटा 
कररडरमा कुल १४० जना आप्रिासी कामर्दारसाँग अन्तरिाताा गयौँ, कोसभड १९ आउनुभन्र्दा 
पहहल्यै । थप, कुल १६ कामर्दारसाँग थाइल्यान्डमा सानो संख्यामा समहू अन्तरिाताा गयौँ । 
 

प्रत्येक कररडरमा कनतजनासाँग अन्तरिाताा गररयो भन्न ेकुरा ननम्न तासलकाले विस्कततृमा 
बताउाँर्ः 
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१४० मध्ये १३८ िटा अन्तरिाताा मलू रे्दिका कामर्दारसाँग उनीहरूकै मातभृाषामा कुराकानी 
गरी गररएको धथयो । पुरुष र महहला र्दिु ैअनसुन्धाता समूहले कामर्दारसाँग अन्तरिाताा 
सलएको धथयो । अन्तरिातााको मलू उद्रे्दश्य र प्रयोग कहााँ गररन्र् त्यसबारे पहहल े न ै



 

कामर्दारलाई जानकारी हर्दएर मार अन्तरिाताा सरुु गररएको धथयो । अन्तरिाताामा सहभागी 
गराउन कामर्दारलाई कुन ै क्रकससमको सेिा हर्दन े िा नगर्द हर्दन े काम गररएको धथएन । 
अनुसन्धान टोलीभन्र्दा बाहहर कसैलाई पनन अन्तरिाताा हर्दने कामर्दारको नाम बताइएको 
धथएन । 

र्नौट प्रक्रिया तथा कामर्दारको अनुभि तथा ननम्न कुरा िरपर रही प्रश्नािली तयार पाररएको 
धथयो । 
● आप्रिासनमा जाने ननणाय 

● र्नौट गने एजेन्ट तथा अधधकारीसाँगको पररचय र अन्तरक्रिया 
● सम्बन्ट्न्धत कामर्दारअनुसार उसको लागेको िुल्क तथा त्यसबापतको ऋण 

● करार सम्झौता प्रक्रिया िा असभमुखीकरण तासलमसहहत उर्डन ुअनिको अनुभि 

● लक्षक्षत रे्दिमा पुगेपनर् काम गराइको सुरुआत 

● केही गडबड हुाँर्दा पाएको सहयोग, र 

● िर क्रफती 
 

हामीले चाहेको सखं्याका कामर्दारसाँग कुराकानी गना महामारीले रो्यो । यो तथ्याङ्क सेटमा 
तुलनात्मक रूपमा थोरै संख्यामा आप्रिासी कामर्दारसाँगको कुराकानीका प्रस्कट सीमाहरू र्न ्

। तैपनन, यी अन्तरिातााको उद्रे्दश्य प्रसार गन े िा यस सम्बन्ट्न्धत सम्पूणा जहटल कुरा 
खोजबबन गने िा अनुभिका सबै पक्ष समेट्ने धथएन । हामीले पत्ता लगाएका प्रमुख सिालल े

आप्रिासी कामर्दारलाई कसरी असर गना स्र् भन्न े खोज्नु र आप्रिासी कामर्दारको 
अिधारणा हाम्रो अध्ययनको ननचोडमा सामेल गराउनु नै यसको उद्रे्दश्य धथयो । 
 

आप्रवासनका प्रक्रियाहरूमा प्रमिु सरोकारवाला िथा ववज्ञ 

र्नौट तथा आप्रिासनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा कररडरका विज्ञको विविध ज्ञानबारे र्लफल 

गयौँ । यसमा ननम्न कुरा सामेल धथए: 

● र्नौटकताा, जाधगरर्दाता तथा उद्योगी समूहसहहत र्नौट प्रक्रिया तथा आप्रिासनमा 
नीन्ट्ज के्षरका संस्कथाको प्रत्यक्ष संलग्नता धथयो । 
● िेड युननयन, नागररक समाजका संस्कथा तथा िक्रकलसहहत आप्रिासी कामर्दारलाई 

सिाउने नतनको प्रनतननधधत्ि तथा पैरिी गने समहू, 



 

● विद्ित ् िगा, प्राविधधक कन्सलट्यान्ट, आईएलओ, आईओएमका प्रनतननधध, पूिा 
सरकारी अधधकारी र तेस्रो मुलुकका राजर्दतूािाससहहतका विज्ञ । 

यी थुप्रै विज्ञसाँग हामीले व्यन्ट््तगत रूपमै अन्तरिाताा गयौँ । अझ, म्यानमार, थाइलेन्ड र 

ताइिानमा गरी तीनिटा विज्ञ कायािाला गयौँ । (अन्य ठाउाँमा पनन यस्कतै कायािाला गन े

योजना २०२० माचारे्दखख कोसभड १९ का कारण यारा र भेटिाट बन्र्द भएपनर् तुहहयो ।) फाइभ 

कररडसा पररयोजनाको सम्पणूा ढााँचामा अन्तरिाताा हर्दन ेमान्रे्को विषय–विज्ञताअनुसार 

हरेक अन्तरिातााको खाका कोररएको धथयो । अन्तरिाताा सलइएका संस्कथाको नाम 

अनुिमखणका २ मा हर्दइएको र् । 
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दोहोरो गणना नहोस ्भनेर कररडोर २ र ३ एकीकृि गररएको छ: थुप्रै ववज्ञहरूले दवुै कररडोरका लागग बोलन 

सक्छन ्।  

 

पररयोजना अिधध कुल १४७ जना विज्ञसाँग हामीले र्लफल ग¥यौँ । िेड यनुनयन, नागररक 

समाज संस्कथा र िक्रकलहरू साँगै अन्तरिाताा गररएका ६६ जना नै त्यस्कता समहूबाट धथए जसल े

आप्रिासी कामर्दारलाई सहयोग गने, प्रनतननधधत्ि गन ेर नतनको पक्षमा पैरिी गन ेगथे । 
व्यापक सखं्यामा कामर्दारसाँग कुरा गने हाम्रो प्रयासमा भााँजो हालेको कोसभड १९ महामारीमा 
कामर्दारको विविध अनुभिबारे जान्न यी संस्कथाले महत्िपूणा भूसमका ननिााह गरे । आफ्ना 



 

उद्योगमा ननष्पक्ष र्नौट विधधबारेको अिधारणा र गरराँरै्द आएको अभ्यास, यसबारेको 
सरकारी ननयमनबारे नयनीहरूको मूल्याङ्कन तथा ननष्पक्ष रूपमा कामर्दार र्नौटबारे नतनल े

मेसैअनुसार चाल्ने पाइलाबारे यी अन्तरिाताा हर्दनेहरूले बताउने अपेक्षा गरेका धथयौँ । 
अन्ततः विद्ित ्िगा तथा अन्तराान्ट्ष्िय संस्कथामा विविध विषय–विज्ञता भएका ४१ जनाल े

अन्तरिाताा हर्दए । यी अन्तरिाताामा पूिा सरकारी अधधकारी पनन धथए जसल ेबहालिाला 
अधधकारीले भन्र्दा पनन राम्रो ज्ञान हर्दन सकेका धथए । 
 

कानुनी िथा योजना संरचना र द्वविीय स्रोिहरू 

हामील ेसूचकको खाकासाँग सम्बन्ट्न्धत प्रत्यके कररडरबारे सलखखत स्रोतको व्यापक समीक्षा 
गयौँ । साँगै, आन्तररक कानुनी तथा ननयमनकारी र योजना खाकासहहत, द्विपक्षीय प्रक्रिया 
सामेल भएका सरकारी संस्कथा तथा अधधकारीका ि्तब्य, आप्रिासनबारे संसर्दीय र्लफल 

तथा समीक्षा, सरकारी योजनाबारे अर्दालतीय ननणाय तथा कररडर वििषे विद्ित ्लखेरचना, 
गैरसरकारी संस्कथाको प्रनतिेर्दन र सञ्चारमाध्यमका ररपोटाजस्कता सम्पूणा पक्ष समेटी 
अध्ययन गयौँ । सबै कररडसाको सन्र्दभामा हामीले व्यापक खालका विश्िसनीय तथा 
तुलनायोग्य तथ्याङ्क राख्नु परेको धथयो । आप्रिासी कामर्दारबारे सरकारले प्रनतिेर्दन 

प्रकासित गर्दाा यी कुरा रु्ट्याएर राख्रै्दन िा यसलाई ननन्ट्श्चत समयअनुसार राखी 
तुलनायोग्य बनाउाँ रै्दन । एउटा उर्दाहरणमा, लक्षक्षत मुलुकको सरकारले जाधगरर्दाता पररितान 

गने विरे्दिी कामर्दारको संख्याको सम्बन्धमा तुलनात्मक रूपमा विस्कततृ तथ्याङ्क उपलब्ध 

गरायो । उ्त तथ्याङ्कका अनुसार, आप्रिासी कामर्दारले ननयसमत रूपमै आफ्नो 
जाधगरर्दाता पररितान गर्ान,् जसल ेजाधगरको विविधता हुन्र् भन्ने कुरा कानुनमा नभएपनन 

अभ्यासमा हुने रे्दखायो । यद्यवप, उ्त तथ्याङ्कको अझ विस्कततृ बााँडफााँटको कुरा हर्दन े

त्यसपनर्को अनुरोधको जिाफ भने आएन । त्यसपनर् हामीले, सम्बन्ट्न्धत प्रक्रियाबारे 

जानकार विज्ञको सहायतासाथ तथ्याङ्कको थप धचरफार गयौँ ताक्रक रोजगारीको 
गनतसिलतामा चल्तीको अभ्यासबारे उत्कृष्ट बझुाइ विकास गना सकौँ । अध्ययनमा परेका 
थुप्रै मुलुकका सरकारले हामीलाई चाहहने खालका तथ्याङ्क हर्दएर सहयोग गरेनन ्। मापन 

योग्य उच्च स्कतरीय सरकारी तथ्याङ्कको अभािमा हामील े विज्ञको राय तथा पूिा–
अध्ययनका विश्िासयोग्य संयन्रका अनुभिमाधथ भर पयौँ ।  
 

३.२.मु्य सुझावहरूको संयोजन 



 

अनुसन्धान र विश्लेषणको हरेक पाइलामा हामीले कररडरका साझा सिाल पहहचान गन े

लक्ष्य राख्यौँ जसको प्रत्यक्ष प्रभाि त्यहााँ हुन्र् जहााँबाट कामर्दार केिल श्रमका लाधग 

गनतसिल हुन सकोस ्। २०२० को म ेर जुलाईबीच, फाइभ कररडसा अनुसन्धाता टोलीले नौ िटा 
बैठक गयो जुन अध्ययन के्षरको हरेक एउटा योजनामाधथ केन्ट्न्द्रत धथयो । 
 

यी बैठकले संरचनागत तथा विधधपूिाक तररकामा तुलना गने अिसर हर्दए, हरेक कररडरमा 
फरक–फरक सूचकल ेके असर गरे त्यो बारे बताए । कामर्दारको सकारात्मक र नकारात्मक 

पररणामअनुसार (थुप्रै सूचकहरू एकअकाासाँग सम्बन्ट्न्धत भएको र बसलयो पनन पान े

अिस्कथामा रहेकाले) िैयन्ट््तक तहमा प्रत्यके सूचकलाई जोर्डन ुपने चुनौतीपूणा अिस्कथा र थुप्र ै

रे्दिबाट प्रिस्कत तथ्याङ्कको अभािको अिस्कथामा, उपलब्ध तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दाा रै्दननक 

अनुभि तथा धचन्तन र सम्बन्ट्न्धत विज्ञ सरोकारिालाको विचारमा पनन आधाररत रही 
ननष्कषा ननकाल्यौँ । आफ्ना कररडसामा रहेका उत्तम तथा खराब सूचकको अभ्यास पहहचान 

गरी अनुसन्धाताले उर्दाहरण बारे बताएका धथए । यो प्रक्रियामा हरेक सूचकको खाका के्षरमा 
नौ िटा सरकारलाई राष्िगत तहअनुसार सुझाि हर्दाँरै्द प्रमुख सुझािहरूको  सङ्गनत तयार 

पाररएको धथयो । सबै नभएपनन केही के्षरगत रूपमा प्रमखु सूचकको खाका समेहटने गरी 
ननयमन तथा ननष्पक्ष र्नौटको अन्तरसम्बन्ट्न्धत प्रकृनतअनसुार सझुािहरू विकास गन े

ननणाय फाइभ कररडसा टोलीले सलयो । यी कुरा टुङ्ग्याउनुअनि, प्रमुख सझुािहरू थुप्र ै

सरेकारिालाई रे्दखाइ, विज्ञहरूले समीक्षा (तल हेनुाहोला) पनन गरी यस अध्ययनका अन्य 

विषयगत अध्ययनसाँग सभडाएर हेरेका धथए । 
 

३.३. समीक्षा गने प्रक्रिया  

अनुसन्धान तथा विश्लेषणको स्कतर तथा विश्िसनीयता सनुनन्ट्श्चत गना हामील े बाहहरी 
समीक्षा तीन तररकामा खोज्यौँ: 
● रे्दि–स्कतरको मूल्याङ्कनमा हटप्पणी गना सरकारलाई आमन्रण गयौँ । माधथ भननएझैँ 
हाम्रा प्रमुख ननष्कषाको सार प्रत्येक सरकारसाँग अवप्रल २०२१ मा बााँडी हाम्रा तथ्य िा 
विश्लेषणमाधथ केही हटप्पणी भए गना सुझाएका धथयौँ । 
● फाइभ कररडसाका आठजना ववज्ञ सललाहकार समूहसाँगको परामिा: सब ै कररडर 

प्रनतिेर्दन तथा प्रमुख सझुाि फाइभ कररडसाका विज्ञ सल्लाहकार समहूका सर्दस्कयल े



 

मस्कयौर्दाका रूपमा समीक्षा गरेका धथए । विज्ञ समूहबीच र्दइुटा गम्भीर बैठक गरी हाम्रा 
विश्लेषण तथा सुझािलाई समालोचना गने अिसर हर्दएका धथयौँ । 
● प्रत्येक विषयको अलग–अलग खण्ड बनाएर अन्य ववज्ञको ववचार ल्याउन ेप्रयास 

ग¥यौँ । कररडर समीक्षा तथा हाम्रा सुझािको अधग्रम मस्कयौर्दा र्ाननएका तथा विश्िासयोग्य 

विज्ञलाई रे्दखायौँ । यसमा, राष्िसङ्िका सम्बन्ट्न्धत प्रनतननधध, प्रमुख विद्ित ्िगा, नागररक 

समाज संस्कथा र अन्य प्राविधधक विज्ञ समािेि धथए । हाम्रा सम्पणूा ननष्कषामाधथ समालोचना 
गना यी विज्ञलाई हामील ेआव्हान गयौँ । कुनै तथ्यगत रुहट सच्याउन, हामील ेसम्बोधन 

नगरेका विषय ख्याल गररहर्दन िा िास्कतविक तस्कबीर कुनै हहसाबल ेगलत तररकाल ेप्रस्कतुत 

भएको भए पनन ख्याल गरी सुझाि हर्दन भनेका धथयौँ । 
 

४. फाइभ कररडसय पररयोजना टोली 
 

४.१ फेयरस्क्वायर प्रोजेक्ट अनुसन्धान टोली 
 

फाइभ कररडसा पररयोजनाको नेततृ्ि फेयरस्क्िायर प्रोजे्टल ेगरेको र् । गैरनाफामूलक 

मानि अधधकारसाँग सम्बन्ट्न्धत यो संस्कथा लन्डनमा रहेको र् । फेयरस्क्िेयर प्रोजे्टल े

खासगरी आप्रिासी कामर्दारको अधधकारसाँग वििेष सम्बद्ध रही मानि अधधकारको रक्षा 
तथा प्रिद्र्धन, अनुसन्धान तथा पैरिीका कायािम गर्ा  । 

जेम्स सलन्च, ननकोलास म्याकगेन, फबबयन गोअ र इजाबलेा परेराको नेततृ्िमा टोली बन्यो 
। कररडर अनुसन्धान टोलीमा ननम्नको सहभाधगता धथयो: 
 
● म्यानमार–थाइलेन्ड: वििमजीत िारा, केसभन म्याकसलओड, जोनी अधधकारी र 

सुथरी िान्नससरी । 
● नेपाल–कुिेत र नेपाल–कतार: फबबयन गोअ, अनुराग रे्दिकोटा, म्यागडलेेना मुग्रिी, 
सररन तुलाधर र अब्र्दलुरहमान अल तुकी । 
● क्रफसलवपन्स–ताइिान: ननकोलस म्याकगेन, विसलयम रगमत, मीना धचयाङ्, र्दन 

बताङ् र मेरी अाँ बयाङ । 
● मेन्ट््सको–्यानडा: जोजा एसतुनो, जेम्स सलन्च, मागाररटा मउरा पास्ककल, अररअद्ना 
तोभर रमाइरज र आरोन मने्ट्न्र्दबुरो । 

असमरका अल–सयर्दले थुप्र ैकररडरमा अनुसन्धान सहायता गररन ्। 



 

 
 

४.२  फाइभ कररडर प्रोजेक्ट ववज्ञ सललाहकार िथा समीक्षक 

 

फाइभ कररडसा प्रोजे्टको अनुसन्धान टोलीमा थुप्रै विज्ञले सिाएका धथए: 

 

राजदिू (भूिपूवय) लुइस डबेाका: उनल ेपररयोजनाका र्दईुमध्येका एक िररष्ठ सल्लाहकारको 
रूपमा काम गरे । समकासलन र्दास प्रथाविरुद्धको विश्िव्यापी लडाइाँमा संयु्त राज्य 

अमेररकाबाट हुन ेकामका खानतर स्कटेट डडपाटामन्ट्स अक्रफस टु मननटर कम्ब्याट िाक्रफक्रकङ 

इन पसान्सको प्रमुखका रूपमा राजर्दतू डेबाकाल े  ओबामा प्रिासनमा काम गरे । नयनी येल 

विश्िविद्यालयको म्याकसमलन सेन्टरअन्तरगत धगल्डर लेचम्यान सेन्टर फर हर्द स्कटडी अफ 

स्कलेभरी, रेससस्कटेन्स एन्ड एबोसलसनका फेलो पनन हुन ्। उनका विद्ित ्तथा कन्सलटेन्सीका 
काम बाँधुिा र बाल श्रसमक तथा ननमााण सम्बन्ट्न्ध, खानी, पाम ओयल, रबर, कोको र 

श्रसमकको सप्लाइ चेनमा र्न ्। 
 

एसलजाबेथ फ्रान्ज: ओपन सोसाइटी इन्टरनेसनल माइग्रेसन इननससएहटभकी डडसभजन 

डडरे्टर फ्रान्ज यस पररयोजनाकी र्दोस्री िररष्ठ सल्लाहकार हुन ्। उनले संस्कथाको फेयर िका  
कायािमको के्षरमा काम गनर्ान ्जसले आप्रिासी तथा िरणाथीलाई हुने िोषणकारी श्रम 

अभ्यास रो्ने पहल गर्ा  । आप्रिासनको के्षरमा अनुसन्धाता तथा पैरिीकतााका रूपमा उनल े

१५ िषा काम गरेकी र्न ् । यसअन्तगात, जोडानमा आप्रिासी कामर्दारका सिाल नागररक 

समाजसाँग जोडेर बसलयो बनाउन विकास कायानीनत कन्सलट्यान्टका रूपमा कायरो सेन्टर 

फर माइग्रेसन एन्ड रेफ्युजी स्कटडी अन्तगात अमेररकन युननभससाटीमा काम गरेकी र्न ् । 
साथै, संयु्त अधधराज्य बेलायतको नेततृ्िकारी च्याररटी संस्कथासाँग अनुसन्धाताका रूपमा 
कानुनी सल्लाह हर्दन ेतथा आप्रिासी तथा िरणाथीका प्रनतननधध भएर पनन काम गरेकी र्न ्

। 
 

फाइभ कररडसा प्रोजे्टका सल्लाहकार समूहको अनुभि तथा विज्ञता सलएर काम गना पनन 

हामी भाग्यमानी भयौँ । 
 

मेरी अपोस्िोल: हर्द फेयर हायररङ इननससएहटभकी संस्कथापक तथा अध्यक्ष÷प्रमुख कायाकारी 
अधधकृत हुन ्। उनको संस्कथा यस्कतो सामान्ट्जक उद्यम हो जसल ेर्नौटको नैनतक मान्यताको 



 

विकास, पररक्षण तथा प्रिद्र्धन गनुाका साथै आप्रिासन श्रममा बाँधुिा श्रम, ऋण तथा मानि 

तस्ककरका सिाल सम्बोधन गर्ा  । २००४ मा मेरीले िेररइत साएथइस्कट एससया स्कथापना गरेर 

२०१२ सम्म त्यसको कायाकारी ननरे्दिकका रूपमा काम गररन ्। िरेरइत ससस्कटम अप्रोच फर 

सोससयल रेस्कपोन्ट्न्सबबसलटी, हर्द िरेरइत फेयर हायररङ टुलक्रकटको विकासमा उनले नेततृ्ि 

हर्दनुका साथै मेनपािर–िरेरइत इधथकल फे्रमिका  फर िस बडार ररिुटमेन्टको पहहलो मस्कयौर्दा 
पनन बनाइन ्। 
 

बाष्ट्स्सन फेरबेनब्लम: यनुनभससाटी अफ न्यु साउथ िेल्समा आबद्ध नर्न ्। साथै उनी, हर्द 

युएनएसडब्लु ह्युमन राइट्स न्ट््लननक तथा अस्किेसलयन ह्यमुन राइट्स सेन्टर फर माइग्रेन्ट 

एन्ड रेफ्युजी राइट्स प्रोजे्टको कानुनी सल्लाहकार तथा संस्कथापक ननरे्दिक हुन ् । 
फेरबेनब्लमल ेआप्रिासी अधधकारको िक्रकलका रूपमा, अनुसन्धाता तथा न्ट््लननकल लेगल 

सिक्षकका रूपमा न्यु योका  र ससर्डनीमा लगभग २० िषा बबताएकी र्न ्। आप्रिासी कामर्दारको 
न्यायमा पहुाँच तथा र्नौटमा पारर्दसिाताका लाधग पनन सरकार तथा नागररक समाजसाँग 

इन्डोनेससया र कहीीँकतै एससयामा पनन काम गनर्ान ्। उनका भखारका लेख आप्रिासी कामर्दार 

र्नौटको अधधकार–आधाररत िासन तथा सप्लाई चेनसभर नीन्ट्ज के्षरको जिाफरे्दहहताका 
विषयमा केन्ट्न्द्रत र्न ्। 
 

प्राध्यापक रे जुरेइठदनी: र्दोहा कतारन्ट्स्कथत हमार्द बबन खसलफा विश्िविद्यालयको ररसचा 
सेन्टर फर इस्कलासमक लेधगस्कलेसन एन्ड एधथ्स (सीआईएलई)मा आप्रिासन नैनतकता तथा 
मानि अधधकारका प्राध्यापक हुन ्। उनका मानि अधधकार तथा श्रसमक अधधकारसम्बन्धी 
विद्िता तथा पैरिीहरू मध्य पिूामा हुने बाँधुिा श्रम, मानि बेचबबखन तथा श्रम र्नौटका 
सम्बन्धमा केन्ट्न्द्रत र्न ्। िरणाथीका सिाल, मानि बेचबबखन, श्रम र्नौट तथा श्रमको 
सप्लाई चेन मूल्याङ्कन तथा आप्रिासी श्रसमकको पैरिी सुधारका कन्सलट्यान्ट पनन हुन ्। 
 

प्राध्यापक सारा पाओलेिी: यनुनभससाटी अफ पेन्ट्न्सलभेननया ल स्ककुलमा अन्तराान्ट्ष्िय मानि 

अधधकार तथा अध्यागमन न्ट््लननकमा िान्सनसेनल सलगल न्ट््लननकका संस्कथापक तथा 
ननरे्दिक हुन ्। पाओलेतीको अनुसन्धान मानि अधधकारको इन्टरसे्सन, आप्रिासन, श्रम 

कानुन र न्यायको पहुाँचमा केन्ट्न्द्रत र् । अन्तराान्ट्ष्िय कानुनको फेडरल कोटा सलहटगेसनमा 
थुप्रै एसमकस बिफमा लेखनबाहेक “माइग्रेन्ट िका सा ए्सेस टु जन्ट्स्कटस एट होम: नपेाल” 



 

(२०१४) की मूल लेखक हुन,् र “माइग्रेन्ट िका सा ए्सेस टु जन्ट्स्कटस एट होम: इन्डोनेससया” 

(२०१३) क्रक सहलेखक हुन ्। र्दिुै काम ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन्स अफ माइग्रेन्ट िका स 

ए्सेस टु जन्ट्स्कटस ससररजको अंिका रूपमा प्रकासित र्न ्। 
 

डेसभड सससलङ, इन्टरफेथ सेन्टर अन कपोरेट रेस्कपन्ट्न्सबबसलटी । डसेभडले कपोरेट संरचना तथा 
विश्िव्यापी सप्लाई चेनको मानि अधधकार खण्ड अन्तरगत संस्कथान, अन्तर–के्षरगत तथा 
बहु सरोकारिालाको के्षरमा काम गर्ान ्। विगत र्दस बषारे्दखख डसेभगल ेमानि तस्ककरी विरुद्ध 

र आधुननक र्दासता विरुद्ध अमेररका र संसारभर आईसीआरसीको कायािममा कमाचारीको 
नेततृ्ि सम्हालेका धथए । उनी अहहल ेग्लोबल सोसल कम्प्लायन्स कायािमको सल्लाहकार 

ससमनतको अध्यक्षता गरररहेका र्न । त्यस्कतै इन्टरनेसनल एर्डभाइजरी नेटिका  अफ विजनेस 

एन्ड ह्युमन राइट ररसोसा सेन्टर, आरएफके सेन्टर कम्पास एजुकेसन एर्डभाइजरी कसमटी 
तथा युननसेफ ससएरआर एडभाइजरी गु्रपमा सर्दस्कय र्न ् । साथै बङ्गलारे्दि इन्भेस्कटर 

इननससयहटभको आइससआरसी संयोजक तथा सर्दस्कय पनन हुन ्। यो आगलागी तथा भिन 

सुरक्षाका ननन्ट्म्त गररएको विश्िव्यापी साझेर्दारी हो । 
 

डाक्टर एष्ट्न्जला सेरउड, युननभससाटी अफ अ्सफोडा । रेफ्युजी–माइग्रेसन पररयोजना 
अन्र्तगत पोस्कट ड्टरल ररसाच फेलो उनले कानूनी विश्िव्यापी िरणाथी र आप्रिासन 

व्यिस्कथा सम्बन्धी काननुी र्दानयत्ि र ननयमनसम्बन्धी काम गन ेअन्तराान्ट्ष्िय संस्कथा र 

वििेषगरी आईओएमलाई वििषे ध्यान हर्दाँरै्द काम गनर्ान ् । उनल े विगतमा एमनेस्कटी 
इन्टरनेसलनमा अनुसन्धाता र आप्रिासी कामर्दारको अधधकारका ननन्ट्म्त सल्लाहकारको 
रूपमा काम गरेकी धथइन ्। जसअन्र्तगत उनले कामर्दारहरूको भनाा र्नौट प्रक्रियामा हुन े

मानि अधधकारको उल्लङ्िन र कामर्दारहरूलाई संरक्षण गना ननयमनकारी ननकाय कसरी 
असफल हुन्र्न ्भन्न ेविषयमा अनुसन्धान गरेकी धथइन ्। त्यसैगरी एन्ट्न्जलाले नौ िषासम्म 

जेनेभा न्ट्स्कथत आईओएमको केन्द्रीय कायाालयमा बसेर हैटी, इस्कट हटमोर, साउथ अक्रफ्रका, 
ट्युननससया, मङ्गोसलया र न्ट्जम्बाबेका ननन्ट्म्त  मानिीय सहायतासम्बन्धी अनुसन्धान तथा 
नीनतगत विकासको काम गररन ्। 
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	फाइभ कोरिडर्स अध्ययनको थुपै्र महिनापछि दि मन्ट्रियल रेकमेन्डेसन अन रिक्रुटमन्टः अ रोडम्याप टुवार्ड्स बेटर रेगुलेसन २०२० मा आईओमले प्रकाशित गर्यो । सन्दर्भसूचीको रूपमा मन्ट्रियल सिफारिस (मन्ट्रियल रेकमेन्डेसन) आउनुअघि नै ती सूचक विकास गरिएको थियो । यद्...
	फाइभ कोरिडर्स अध्ययनको थुपै्र महिनापछि दि मन्ट्रियल रेकमेन्डेसन अन रिक्रुटमन्टः अ रोडम्याप टुवार्ड्स बेटर रेगुलेसन २०२० मा आईओमले प्रकाशित गर्यो । सन्दर्भसूचीको रूपमा मन्ट्रियल सिफारिस (मन्ट्रियल रेकमेन्डेसन) आउनुअघि नै ती सूचक विकास गरिएको थियो । यद्...
	सूचकहरू संरचनागत निर्देशिकामा नदेखिँदा साधारण सिद्धान्तलाई मात्र उल्लेख गरिएको
	हरेकको व्याख्यात्मक शब्दचित्रसहित अनुक्रमणिका १ मा सूचकहरू समावेश गरिएका छन् ।
	हरेकको व्याख्यात्मक शब्दचित्रसहित अनुक्रमणिका १ मा सूचकहरू समावेश गरिएका छन् ।
	१.२ कानुनी दायरा बाहिरबाट हेर्दा
	खाकामा रहेका थोरै सूचकले मात्रै कानुन छ कि छैन भनेर हेर्छन् । थुप्रैको मूल्याङ्कनका लागि कानुनमा रहेका कुरा बाहिर गएर मूल्याङ्कन गर्ने हामीले प्रयास ग¥यौँ । आवश्यक कानुन तथा औपचारिक योजनासँगै निम्न कुरा ख्याल गर्न अनुसन्धातालाई लगाइएको थियो ।
	खाकामा रहेका थोरै सूचकले मात्रै कानुन छ कि छैन भनेर हेर्छन् । थुप्रैको मूल्याङ्कनका लागि कानुनमा रहेका कुरा बाहिर गएर मूल्याङ्कन गर्ने हामीले प्रयास ग¥यौँ । आवश्यक कानुन तथा औपचारिक योजनासँगै निम्न कुरा ख्याल गर्न अनुसन्धातालाई लगाइएको थियो ।
	कानुन तथा योजनाका विषय र अभिप्रायः यी कामहरूको सन्दर्भमा सरकारका बताइएका तथा नबताइएका उद्देश्य के छन् ?
	कानुन तथा योजनाका विषय र अभिप्रायः यी कामहरूको सन्दर्भमा सरकारका बताइएका तथा नबताइएका उद्देश्य के छन् ?
	● उद्देश्यमा आर्थिक विकास, विप्रेषणको (रेमिटेन्स) वृद्दि, आप्रवासनको व्यवस्थापन, मानव अधिकारको रक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, अध्यागमन नियन्त्रण समावेश हुन सक्छन् ।
	● उद्देश्यमा आर्थिक विकास, विप्रेषणको (रेमिटेन्स) वृद्दि, आप्रवासनको व्यवस्थापन, मानव अधिकारको रक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, अध्यागमन नियन्त्रण समावेश हुन सक्छन् ।
	कानुन तथा योजना कार्यान्वयन : यी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले अभ्यासको तहमा के काम गर्छ ? जस्तै:
	कानुन तथा योजना कार्यान्वयन : यी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले अभ्यासको तहमा के काम गर्छ ? जस्तै:
	यसले आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न कस्ता खालका वित्तीय र व्यक्तिगत प्रतिबद्धता गर्छ ?
	यसले आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न कस्ता खालका वित्तीय र व्यक्तिगत प्रतिबद्धता गर्छ ?
	● राज्यका संस्थासँग व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वका स्तर कस्ता हुन्छन् ?
	● सम्बन्धित संस्थासँग आवश्यक जनादेश र अधिकार हुन्छन् ?
	● गरिएको कामको सूक्ष्म निगरानी गर्न कुनै स्वतन्त्र संस्था छन् ?
	● सरकारले अवलम्बन गर्ने उपायको जवाफदेहीता हुन्छ ?
	कानुन तथा योजनाका प्रभावकारिता तथा परिणामहरू: आप्रवासी श्रमिकमाथि सरकारी कामको प्रभावकारिता के हो ? प्रस्ट भन्दा, कामदार छनौटको स्तर निर्धारण के हुन्छ ?
	कानुन तथा योजनाका प्रभावकारिता तथा परिणामहरू: आप्रवासी श्रमिकमाथि सरकारी कामको प्रभावकारिता के हो ? प्रस्ट भन्दा, कामदार छनौटको स्तर निर्धारण के हुन्छ ?
	१.३ कामदारका उपलब्धी र आत्म–सम्मान सहितको आप्रवासनसम्बन्धी ढाका सिद्धान्त
	श्रमिकलाई सकारात्मक परिणाम मिलोस् भनेर हामीले सम्मानसाथ आप्रवासनको ढाका सिद्धान्त प्रयोग गर्यौँ ।   निष्पक्ष छनौट प्रक्रियाको उनीहरूको परिभाषालाई शुल्क नतिर्ने वा छलछाम नहुनेमा सीमित राख्नुभन्दा, श्रमिकलाई सम्मानसाथ बसाइ सर्न, सुरक्षित र राम्रो अवस्था...
	श्रमिकलाई सकारात्मक परिणाम मिलोस् भनेर हामीले सम्मानसाथ आप्रवासनको ढाका सिद्धान्त प्रयोग गर्यौँ ।   निष्पक्ष छनौट प्रक्रियाको उनीहरूको परिभाषालाई शुल्क नतिर्ने वा छलछाम नहुनेमा सीमित राख्नुभन्दा, श्रमिकलाई सम्मानसाथ बसाइ सर्न, सुरक्षित र राम्रो अवस्था...
	निष्पक्ष छनौट प्रक्रियाका लागि ढाका सिद्धान्तको सरल अवधारणा छ । यसले जागिरको तथा घर फिर्तीको अनुभव पनि सामेल गराउँदै छनौट प्रक्रियाको पूर्ण चक्र अपनाउँछ । बढी जोखिम वा शोषण वा जबरजस्ती श्रम गर्न लगाइ जोखिमसाथ काममा श्रमिक छनौट भएको खण्डमा वा श्रमिकले ...
	निष्पक्ष छनौट प्रक्रियाका लागि ढाका सिद्धान्तको सरल अवधारणा छ । यसले जागिरको तथा घर फिर्तीको अनुभव पनि सामेल गराउँदै छनौट प्रक्रियाको पूर्ण चक्र अपनाउँछ । बढी जोखिम वा शोषण वा जबरजस्ती श्रम गर्न लगाइ जोखिमसाथ काममा श्रमिक छनौट भएको खण्डमा वा श्रमिकले ...
	ढाका सिद्धान्तको मर्म अनुसार प्रत्येक देशको हामीले प्रत्येक सूचकको औपचारिक मूल्याङ्कन गरेनौँ । त्यसो गर्दा ४४१० फरक फरक मूल्याङ्कन हुन्थ्यो र मूल्याङ्कन योग्य अनुसन्धान पनि काम नलाग्ने हुने अवस्था हुन्थ्यो । सरकारी हस्तक्षेप हुने हरेक क्षेत्रको साटो ह...
	ढाका सिद्धान्तको मर्म अनुसार प्रत्येक देशको हामीले प्रत्येक सूचकको औपचारिक मूल्याङ्कन गरेनौँ । त्यसो गर्दा ४४१० फरक फरक मूल्याङ्कन हुन्थ्यो र मूल्याङ्कन योग्य अनुसन्धान पनि काम नलाग्ने हुने अवस्था हुन्थ्यो । सरकारी हस्तक्षेप हुने हरेक क्षेत्रको साटो ह...
	२. आप्रवासनका पाँच करिडर
	फाइभ करिडर्सले आप्रवासी श्रमिकको भर्नाका पाँच करिडर (मार्ग)को विश्लेषण गर्छ ।
	● म्यान्मार देखि थाइल्यान्ड (करिडर १)
	● नेपाल देखि कुवेत (करिडर २)
	● नेपाल देखि कतार (करिडर ३)
	● फिलिपिन्स देखि ताइवान (करिडर ४)
	● मेक्सिको देखि क्यानडा (करिडर ५)
	हरेक करिडरमा निम्न प्रमुख कुरा समावेश छन्:
	● मूल देशका लागि पर्याप्त रेमिटेन्स प्रवाहसहित आप्रवासनको अस्थायी भिसा योजनाको अंशको रूपमा न्यून आय भएका आप्रवासी श्रमिकको चक्रिय आप्रवासन
	● मूल देशका लागि पर्याप्त रेमिटेन्स प्रवाहसहित आप्रवासनको अस्थायी भिसा योजनाको अंशको रूपमा न्यून आय भएका आप्रवासी श्रमिकको चक्रिय आप्रवासन
	● आप्रवासी श्रमिकमाथि छनौटकर्ता वा जागिरदातासहित नीजि क्षेत्रका कर्ताले गर्ने दुव्र्यवहारको सूचनालाई छनौट प्रक्रियाको भागकै रूपमा राख्ने । जस्तै छनौट प्रक्रियामा बिचौलियालाई कामदारले आफ्नो कामको ग्यारेन्टी गर्न शुल्क तिर्ने वा कामको शोषणकारी प्रकृति प...
	● आप्रवासी श्रमिकमाथि छनौटकर्ता वा जागिरदातासहित नीजि क्षेत्रका कर्ताले गर्ने दुव्र्यवहारको सूचनालाई छनौट प्रक्रियाको भागकै रूपमा राख्ने । जस्तै छनौट प्रक्रियामा बिचौलियालाई कामदारले आफ्नो कामको ग्यारेन्टी गर्न शुल्क तिर्ने वा कामको शोषणकारी प्रकृति प...
	● आईएलओ वा आईओएममार्फत हुने संलग्नतासहित तथा निष्पक्ष छनौटका लागि नीजि क्षेत्र वा नागरिक समाजको पहलकदमीका लागि एक वा दुवै सरकारी तहबाट हुने प्रतिबद्धता ।
	● आईएलओ वा आईओएममार्फत हुने संलग्नतासहित तथा निष्पक्ष छनौटका लागि नीजि क्षेत्र वा नागरिक समाजको पहलकदमीका लागि एक वा दुवै सरकारी तहबाट हुने प्रतिबद्धता ।
	छनौटकर्ता वा आप्रवासनका विज्ञ, राष्ट्रसंघीय नियोगका विज्ञ र नागरिक समाज समूहको सहभागितासहित करिडर छान्ने काम गहन प्रक्रियाबाट २०१९ मा गरिएको थियो । त्यसमा विकल्पमा राखिएका अन्य थुप्रै देश र करिडरबारे पनि विमर्श भएको थियो ।
	छनौटकर्ता वा आप्रवासनका विज्ञ, राष्ट्रसंघीय नियोगका विज्ञ र नागरिक समाज समूहको सहभागितासहित करिडर छान्ने काम गहन प्रक्रियाबाट २०१९ मा गरिएको थियो । त्यसमा विकल्पमा राखिएका अन्य थुप्रै देश र करिडरबारे पनि विमर्श भएको थियो ।
	पाँच वटा करिडर्स र नौ वटा देशले एसियालाई विशेष ध्यानमा राखेका छन् । यसमा पश्चिम, दक्षिण, दक्षिणपूर्वी र पूर्वी एसिया र अमेरिकाका दुई मुलुकमा हुने आप्रवासन पनि सामेल छन् । यिनमा न्यून–मध्यम आय भएका म्यानमार, नेपाल, फिलिपिन्स देखि उच्च–मध्यम आय भएका मूल...
	पाँच वटा करिडर्स र नौ वटा देशले एसियालाई विशेष ध्यानमा राखेका छन् । यसमा पश्चिम, दक्षिण, दक्षिणपूर्वी र पूर्वी एसिया र अमेरिकाका दुई मुलुकमा हुने आप्रवासन पनि सामेल छन् । यिनमा न्यून–मध्यम आय भएका म्यानमार, नेपाल, फिलिपिन्स देखि उच्च–मध्यम आय भएका मूल...
	३.सूचक आकलनको विधि
	सूचकहरूमाथि आप्रवासनको पाँचवटा करिडरमा (र, नौवटा देशमा) कानुन, योजना तथा अभ्यासको मूल्याङ्कनका लागि हामीले द्वितीय स्रोत सामग्रीको मिहिन समालोचना गर्यौँ र यसमा आप्रवासन र छनौट प्रक्रियाको नियमनका बारेमा जानेबुझेका प्रत्यक्ष सहभागी व्यक्तिमार्फत् व्याप...
	सूचकहरूमाथि आप्रवासनको पाँचवटा करिडरमा (र, नौवटा देशमा) कानुन, योजना तथा अभ्यासको मूल्याङ्कनका लागि हामीले द्वितीय स्रोत सामग्रीको मिहिन समालोचना गर्यौँ र यसमा आप्रवासन र छनौट प्रक्रियाको नियमनका बारेमा जानेबुझेका प्रत्यक्ष सहभागी व्यक्तिमार्फत् व्याप...
	३.१. सूचनाका स्रोत तथा मूल्याङ्कन
	अध्ययनमा परेका नौ वटा देशका सरकार
	फाइभ करिडर्स प्रोजेक्टले खासमा, सरकारले गर्ने प्रयासको प्रभावकारिताको मिहिन अध्ययन गर्छ । ती मुलुकका अधिकारीका लागि काम लाग्ने स्रोत प्रदान गर्ने यसको उद्देश्य हो । त्यसका्रण, हाम्रो अध्ययन विधि (मेथोडोलोजी)मा संलग्न ती नौ देशका सरकारसँग काम गरी तिनको...
	फाइभ करिडर्स प्रोजेक्टले खासमा, सरकारले गर्ने प्रयासको प्रभावकारिताको मिहिन अध्ययन गर्छ । ती मुलुकका अधिकारीका लागि काम लाग्ने स्रोत प्रदान गर्ने यसको उद्देश्य हो । त्यसका्रण, हाम्रो अध्ययन विधि (मेथोडोलोजी)मा संलग्न ती नौ देशका सरकारसँग काम गरी तिनको...
	● हाम्रो लागि हरेक देशको पहिलो प्रवेशद्वार सम्बन्धित देशको श्रम मन्त्रालय वा सो सरहको मन्त्रालय थियो ।
	● हाम्रो लागि हरेक देशको पहिलो प्रवेशद्वार सम्बन्धित देशको श्रम मन्त्रालय वा सो सरहको मन्त्रालय थियो ।
	● बैठक हुन नसकेको खण्डमा हामीले सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रश्नको पोयो पठाएका थियौँ ।
	● बैठक हुन नसकेको खण्डमा हामीले सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रश्नको पोयो पठाएका थियौँ ।
	● मद्दतकारी धारणा तथा सूचना दिन कहिलेकाहीँ अधिकारीहरूले हामीलाई अनौपचारिक रूपमा पनि भेटे । यस्तो अवस्थामा, सम्बन्धित अधिकारीसँग औपचारिक भेट गर्ने काम पनि जारी राख्यौँ ।
	● मद्दतकारी धारणा तथा सूचना दिन कहिलेकाहीँ अधिकारीहरूले हामीलाई अनौपचारिक रूपमा पनि भेटे । यस्तो अवस्थामा, सम्बन्धित अधिकारीसँग औपचारिक भेट गर्ने काम पनि जारी राख्यौँ ।
	● हामीले मूल देशका एम्बेसी वा कन्सुलेट प्रतिनिधिलाई लक्षित देशमा भेट्ने उद्देश्य पनि राख्यौँ ।
	● हामीले मूल देशका एम्बेसी वा कन्सुलेट प्रतिनिधिलाई लक्षित देशमा भेट्ने उद्देश्य पनि राख्यौँ ।
	● अप्रिल २०२१ मा हाम्रा प्रमुख निष्कर्ष आआफ्ना करिडरबारे सम्बन्धित सरकारहरूलाई पठायौँ ।
	● अप्रिल २०२१ मा हाम्रा प्रमुख निष्कर्ष आआफ्ना करिडरबारे सम्बन्धित सरकारहरूलाई पठायौँ ।
	निम्न तालिकाले, फाइभ करिडर्स परियोजना टोली र नौ वटा सरकारबीचको अन्तरक्रियाको प्रकृतिबारे साधारण तहमा जानकारी दिन्छ । निश्चित बैठक र संलग्न मन्त्रालयको विस्तृत कुरा वैयक्तिक करिडर अध्ययनमा समावेश छन् । जुनबेला सम्बन्धित सरकारले बैठकका लागि हामीलाई अनुर...
	निम्न तालिकाले, फाइभ करिडर्स परियोजना टोली र नौ वटा सरकारबीचको अन्तरक्रियाको प्रकृतिबारे साधारण तहमा जानकारी दिन्छ । निश्चित बैठक र संलग्न मन्त्रालयको विस्तृत कुरा वैयक्तिक करिडर अध्ययनमा समावेश छन् । जुनबेला सम्बन्धित सरकारले बैठकका लागि हामीलाई अनुर...
	सरकारसँगको अन्तरक्रियामा हाम्रो विविधता थियो । केही सरकारले हामीलाई प्रशस्त समय र सूचना दिए भने केहीले झारा टार्ने काम मात्रै गरे । सबै करिडर परियोजनाको प्रतिवेदनमा सरकारको संलग्नताको सुनिश्चितता गराउन हामी सरकारसँग नजिक रहेका संस्था वा व्यक्तिसँग, सर...
	सरकारसँगको अन्तरक्रियामा हाम्रो विविधता थियो । केही सरकारले हामीलाई प्रशस्त समय र सूचना दिए भने केहीले झारा टार्ने काम मात्रै गरे । सबै करिडर परियोजनाको प्रतिवेदनमा सरकारको संलग्नताको सुनिश्चितता गराउन हामी सरकारसँग नजिक रहेका संस्था वा व्यक्तिसँग, सर...
	आप्रवासी कामदार
	हामीले कामदारकै अवधारणा आओस् भनेर उनीहरूको छनौट तथा आप्रवासनको प्रक्रियाबारे तथा दैनन्दिन तहमा निश्चित तरिकाले कसरी काम गर्छ भनी उनीहरूसँगै गफ गर्ने उद्देश्य लिएका थियौँ । आप्रवासी कामदारसँगको हाम्रो अन्तरवार्ता कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्माण...
	हामीले कामदारकै अवधारणा आओस् भनेर उनीहरूको छनौट तथा आप्रवासनको प्रक्रियाबारे तथा दैनन्दिन तहमा निश्चित तरिकाले कसरी काम गर्छ भनी उनीहरूसँगै गफ गर्ने उद्देश्य लिएका थियौँ । आप्रवासी कामदारसँगको हाम्रो अन्तरवार्ता कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्माण...
	समूह र व्यक्तिगत अन्तरवार्ताको मिसमासमा हामीले व्यक्तिगत रूपमै कामदारसँग अन्तरवार्ता लिने प्रयास गर्यौँ । यस्ता अन्तरवार्ता, मूल देशमा सरकारी भवन, कामदार छनौट हुने कार्यालय परिसर, र लक्षित देशमा काम गर्ने ठाउँनजिक, बसोबास गर्ने वा खाली समय व्यतित गर्न...
	समूह र व्यक्तिगत अन्तरवार्ताको मिसमासमा हामीले व्यक्तिगत रूपमै कामदारसँग अन्तरवार्ता लिने प्रयास गर्यौँ । यस्ता अन्तरवार्ता, मूल देशमा सरकारी भवन, कामदार छनौट हुने कार्यालय परिसर, र लक्षित देशमा काम गर्ने ठाउँनजिक, बसोबास गर्ने वा खाली समय व्यतित गर्न...
	प्रत्येक करिडरमा कतिजनासँग अन्तरवार्ता गरियो भन्ने कुरा निम्न तालिकाले विस्तृतमा बताउँछः
	प्रत्येक करिडरमा कतिजनासँग अन्तरवार्ता गरियो भन्ने कुरा निम्न तालिकाले विस्तृतमा बताउँछः
	१४० मध्ये १३८ वटा अन्तरवार्ता मूल देशका कामदारसँग उनीहरूकै मातृभाषामा कुराकानी गरी गरिएको थियो । पुरुष र महिला दुवै अनुसन्धाता समूहले कामदारसँग अन्तरवार्ता लिएको थियो । अन्तरवार्ताको मूल उद्देश्य र प्रयोग कहाँ गरिन्छ त्यसबारे पहिले नै कामदारलाई जानकार...
	१४० मध्ये १३८ वटा अन्तरवार्ता मूल देशका कामदारसँग उनीहरूकै मातृभाषामा कुराकानी गरी गरिएको थियो । पुरुष र महिला दुवै अनुसन्धाता समूहले कामदारसँग अन्तरवार्ता लिएको थियो । अन्तरवार्ताको मूल उद्देश्य र प्रयोग कहाँ गरिन्छ त्यसबारे पहिले नै कामदारलाई जानकार...
	छनौट प्रक्रिया तथा कामदारको अनुभव तथा निम्न कुरा वरपर रही प्रश्नावली तयार पारिएको थियो ।
	छनौट प्रक्रिया तथा कामदारको अनुभव तथा निम्न कुरा वरपर रही प्रश्नावली तयार पारिएको थियो ।
	● आप्रवासनमा जाने निर्णय
	● छनौट गर्ने एजेन्ट तथा अधिकारीसँगको परिचय र अन्तरक्रिया
	● सम्बन्धित कामदारअनुसार उसको लागेको शुल्क तथा त्यसबापतको ऋण
	● करार सम्झौता प्रक्रिया वा अभिमुखीकरण तालिमसहित उड्नु अघिको अनुभव
	● लक्षित देशमा पुगेपछि काम गराइको सुरुआत
	● केही गडबड हुँदा पाएको सहयोग, र
	● घर फिर्ती
	हामीले चाहेको संख्याका कामदारसँग कुराकानी गर्न महामारीले रोक्यो । यो तथ्याङ्क सेटमा तुलनात्मक रूपमा थोरै संख्यामा आप्रवासी कामदारसँगको कुराकानीका प्रस्ट सीमाहरू छन् । तैपनि, यी अन्तरवार्ताको उद्देश्य प्रसार गर्ने वा यस सम्बन्धित सम्पूर्ण जटिल कुरा खोज...
	हामीले चाहेको संख्याका कामदारसँग कुराकानी गर्न महामारीले रोक्यो । यो तथ्याङ्क सेटमा तुलनात्मक रूपमा थोरै संख्यामा आप्रवासी कामदारसँगको कुराकानीका प्रस्ट सीमाहरू छन् । तैपनि, यी अन्तरवार्ताको उद्देश्य प्रसार गर्ने वा यस सम्बन्धित सम्पूर्ण जटिल कुरा खोज...
	आप्रवासनका प्रक्रियाहरूमा प्रमुख सरोकारवाला तथा विज्ञ
	छनौट तथा आप्रवासनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा करिडरका विज्ञको विविध ज्ञानबारे छलफल गर्यौँ । यसमा निम्न कुरा सामेल थिए:
	छनौट तथा आप्रवासनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा करिडरका विज्ञको विविध ज्ञानबारे छलफल गर्यौँ । यसमा निम्न कुरा सामेल थिए:
	● छनौटकर्ता, जागिरदाता तथा उद्योगी समूहसहित छनौट प्रक्रिया तथा आप्रवासनमा नीजि क्षेत्रका संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।
	● छनौटकर्ता, जागिरदाता तथा उद्योगी समूहसहित छनौट प्रक्रिया तथा आप्रवासनमा नीजि क्षेत्रका संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।
	● ट्रेड युनियन, नागरिक समाजका संस्था तथा वकिलसहित आप्रवासी कामदारलाई सघाउने तिनको प्रतिनिधित्व तथा पैरवी गर्ने समूह,
	● ट्रेड युनियन, नागरिक समाजका संस्था तथा वकिलसहित आप्रवासी कामदारलाई सघाउने तिनको प्रतिनिधित्व तथा पैरवी गर्ने समूह,
	● विद्वत् वर्ग, प्राविधिक कन्सलट्यान्ट, आईएलओ, आईओएमका प्रतिनिधि, पूर्व सरकारी अधिकारी र तेस्रो मुलुकका राजदूतावाससहितका विज्ञ ।
	● विद्वत् वर्ग, प्राविधिक कन्सलट्यान्ट, आईएलओ, आईओएमका प्रतिनिधि, पूर्व सरकारी अधिकारी र तेस्रो मुलुकका राजदूतावाससहितका विज्ञ ।
	यी थुप्रै विज्ञसँग हामीले व्यक्तिगत रूपमै अन्तरवार्ता गर्यौँ । अझ, म्यानमार, थाइलेन्ड र ताइवानमा गरी तीनवटा विज्ञ कार्यशाला गर्यौँ । (अन्य ठाउँमा पनि यस्तै कार्यशाला गर्ने योजना २०२० मार्चदेखि कोभिड १९ का कारण यात्रा र भेटघाट बन्द भएपछि तुहियो ।) फाइभ...
	यी थुप्रै विज्ञसँग हामीले व्यक्तिगत रूपमै अन्तरवार्ता गर्यौँ । अझ, म्यानमार, थाइलेन्ड र ताइवानमा गरी तीनवटा विज्ञ कार्यशाला गर्यौँ । (अन्य ठाउँमा पनि यस्तै कार्यशाला गर्ने योजना २०२० मार्चदेखि कोभिड १९ का कारण यात्रा र भेटघाट बन्द भएपछि तुहियो ।) फाइभ...
	दोहोरो गणना नहोस् भनेर करिडोर २ र ३ एकीकृत गरिएको छ: थुप्रै विज्ञहरूले दुवै करिडोरका लागि बोल्न सक्छन् ।
	दोहोरो गणना नहोस् भनेर करिडोर २ र ३ एकीकृत गरिएको छ: थुप्रै विज्ञहरूले दुवै करिडोरका लागि बोल्न सक्छन् ।
	परियोजना अवधि कुल १४७ जना विज्ञसँग हामीले छलफल ग¥यौँ । ट्रेड युनियन, नागरिक समाज संस्था र वकिलहरू सँगै अन्तरवार्ता गरिएका ६६ जना नै त्यस्ता समूहबाट थिए जसले आप्रवासी कामदारलाई सहयोग गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने र तिनको पक्षमा पैरवी गर्ने गर्थे । व्यापक स...
	परियोजना अवधि कुल १४७ जना विज्ञसँग हामीले छलफल ग¥यौँ । ट्रेड युनियन, नागरिक समाज संस्था र वकिलहरू सँगै अन्तरवार्ता गरिएका ६६ जना नै त्यस्ता समूहबाट थिए जसले आप्रवासी कामदारलाई सहयोग गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने र तिनको पक्षमा पैरवी गर्ने गर्थे । व्यापक स...
	कानुनी तथा योजना संरचना र द्वितीय स्रोतहरू
	हामीले सूचकको खाकासँग सम्बन्धित प्रत्येक करिडरबारे लिखित स्रोतको व्यापक समीक्षा गर्यौँ । सँगै, आन्तरिक कानुनी तथा नियमनकारी र योजना खाकासहित, द्विपक्षीय प्रक्रिया सामेल भएका सरकारी संस्था तथा अधिकारीका वक्तब्य, आप्रवासनबारे संसदीय छलफल तथा समीक्षा, सर...
	हामीले सूचकको खाकासँग सम्बन्धित प्रत्येक करिडरबारे लिखित स्रोतको व्यापक समीक्षा गर्यौँ । सँगै, आन्तरिक कानुनी तथा नियमनकारी र योजना खाकासहित, द्विपक्षीय प्रक्रिया सामेल भएका सरकारी संस्था तथा अधिकारीका वक्तब्य, आप्रवासनबारे संसदीय छलफल तथा समीक्षा, सर...
	३.२.मुख्य सुझावहरूको संयोजन
	अनुसन्धान र विश्लेषणको हरेक पाइलामा हामीले करिडरका साझा सवाल पहिचान गर्ने लक्ष्य राख्यौँ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव त्यहाँ हुन्छ जहाँबाट कामदार केवल श्रमका लागि गतिशिल हुन सकोस् । २०२० को मे र जुलाईबीच, फाइभ करिडर्स अनुसन्धाता टोलीले नौ वटा बैठक गर्यो जुन ...
	अनुसन्धान र विश्लेषणको हरेक पाइलामा हामीले करिडरका साझा सवाल पहिचान गर्ने लक्ष्य राख्यौँ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव त्यहाँ हुन्छ जहाँबाट कामदार केवल श्रमका लागि गतिशिल हुन सकोस् । २०२० को मे र जुलाईबीच, फाइभ करिडर्स अनुसन्धाता टोलीले नौ वटा बैठक गर्यो जुन ...
	यी बैठकले संरचनागत तथा विधिपूर्वक तरिकामा तुलना गर्ने अवसर दिए, हरेक करिडरमा फरक–फरक सूचकले के असर गरे त्यो बारे बताए । कामदारको सकारात्मक र नकारात्मक परिणामअनुसार (थुप्रै सूचकहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित भएको र बलियो पनि पार्ने अवस्थामा रहेकाले) वैयक्तिक...
	यी बैठकले संरचनागत तथा विधिपूर्वक तरिकामा तुलना गर्ने अवसर दिए, हरेक करिडरमा फरक–फरक सूचकले के असर गरे त्यो बारे बताए । कामदारको सकारात्मक र नकारात्मक परिणामअनुसार (थुप्रै सूचकहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित भएको र बलियो पनि पार्ने अवस्थामा रहेकाले) वैयक्तिक...
	३.३. समीक्षा गर्ने प्रक्रिया
	अनुसन्धान तथा विश्लेषणको स्तर तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न हामीले बाहिरी समीक्षा तीन तरिकामा खोज्यौँ:
	अनुसन्धान तथा विश्लेषणको स्तर तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न हामीले बाहिरी समीक्षा तीन तरिकामा खोज्यौँ:
	● देश–स्तरको मूल्याङ्कनमा टिप्पणी गर्न सरकारलाई आमन्त्रण गर्यौँ । माथि भनिएझैँ हाम्रा प्रमुख निष्कर्षको सार प्रत्येक सरकारसँग अप्रिल २०२१ मा बाँडी हाम्रा तथ्य वा विश्लेषणमाथि केही टिप्पणी भए गर्न सुझाएका थियौँ ।
	● देश–स्तरको मूल्याङ्कनमा टिप्पणी गर्न सरकारलाई आमन्त्रण गर्यौँ । माथि भनिएझैँ हाम्रा प्रमुख निष्कर्षको सार प्रत्येक सरकारसँग अप्रिल २०२१ मा बाँडी हाम्रा तथ्य वा विश्लेषणमाथि केही टिप्पणी भए गर्न सुझाएका थियौँ ।
	● फाइभ करिडर्सका आठजना विज्ञ सल्लाहकार समूहसँगको परामर्श: सबै करिडर प्रतिवेदन तथा प्रमुख सुझाव फाइभ करिडर्सका विज्ञ सल्लाहकार समूहका सदस्यले मस्यौदाका रूपमा समीक्षा गरेका थिए । विज्ञ समूहबीच दुइटा गम्भीर बैठक गरी हाम्रा विश्लेषण तथा सुझावलाई समालोचना ...
	● फाइभ करिडर्सका आठजना विज्ञ सल्लाहकार समूहसँगको परामर्श: सबै करिडर प्रतिवेदन तथा प्रमुख सुझाव फाइभ करिडर्सका विज्ञ सल्लाहकार समूहका सदस्यले मस्यौदाका रूपमा समीक्षा गरेका थिए । विज्ञ समूहबीच दुइटा गम्भीर बैठक गरी हाम्रा विश्लेषण तथा सुझावलाई समालोचना ...
	● प्रत्येक विषयको अलग–अलग खण्ड बनाएर अन्य विज्ञको विचार ल्याउने प्रयास ग¥यौँ । करिडर समीक्षा तथा हाम्रा सुझावको अग्रिम मस्यौदा छानिएका तथा विश्वासयोग्य विज्ञलाई देखायौँ । यसमा, राष्ट्रसङ्घका सम्बन्धित प्रतिनिधि, प्रमुख विद्वत् वर्ग, नागरिक समाज संस्था...
	● प्रत्येक विषयको अलग–अलग खण्ड बनाएर अन्य विज्ञको विचार ल्याउने प्रयास ग¥यौँ । करिडर समीक्षा तथा हाम्रा सुझावको अग्रिम मस्यौदा छानिएका तथा विश्वासयोग्य विज्ञलाई देखायौँ । यसमा, राष्ट्रसङ्घका सम्बन्धित प्रतिनिधि, प्रमुख विद्वत् वर्ग, नागरिक समाज संस्था...
	४. फाइभ करिडर्स परियोजना टोली
	४.१ फेयरस्क्वायर प्रोजेक्ट अनुसन्धान टोली
	फाइभ करिडर्स परियोजनाको नेतृत्व फेयरस्क्वायर प्रोजेक्टले गरेको छ । गैरनाफामूलक मानव अधिकारसँग सम्बन्धित यो संस्था लन्डनमा रहेको छ । फेयरस्क्वेयर प्रोजेक्टले खासगरी आप्रवासी कामदारको अधिकारसँग विशेष सम्बद्ध रही मानव अधिकारको रक्षा तथा प्रवद्र्धन, अनुसन...
	फाइभ करिडर्स परियोजनाको नेतृत्व फेयरस्क्वायर प्रोजेक्टले गरेको छ । गैरनाफामूलक मानव अधिकारसँग सम्बन्धित यो संस्था लन्डनमा रहेको छ । फेयरस्क्वेयर प्रोजेक्टले खासगरी आप्रवासी कामदारको अधिकारसँग विशेष सम्बद्ध रही मानव अधिकारको रक्षा तथा प्रवद्र्धन, अनुसन...
	जेम्स लिन्च, निकोलास म्याकगेन, फबियन गोअ र इजाबेला परेराको नेतृत्वमा टोली बन्यो । करिडर अनुसन्धान टोलीमा निम्नको सहभागिता थियो:
	जेम्स लिन्च, निकोलास म्याकगेन, फबियन गोअ र इजाबेला परेराको नेतृत्वमा टोली बन्यो । करिडर अनुसन्धान टोलीमा निम्नको सहभागिता थियो:
	● म्यानमार–थाइलेन्ड: विक्रमजीत वात्रा, केभिन म्याकलिओड, जोनी अधिकारी र सुथरी वान्नसिरी ।
	● म्यानमार–थाइलेन्ड: विक्रमजीत वात्रा, केभिन म्याकलिओड, जोनी अधिकारी र सुथरी वान्नसिरी ।
	● नेपाल–कुवेत र नेपाल–कतार: फबियन गोअ, अनुराग देवकोटा, म्यागडेलेना मुग्रवी, सरिन तुलाधर र अब्दुलरहमान अल तुर्की ।
	● नेपाल–कुवेत र नेपाल–कतार: फबियन गोअ, अनुराग देवकोटा, म्यागडेलेना मुग्रवी, सरिन तुलाधर र अब्दुलरहमान अल तुर्की ।
	● फिलिपिन्स–ताइवान: निकोलस म्याकगेन, विलियम रगमत, मीना चियाङ्, दन बताङ् र मेरी अँ बयाङ ।
	● फिलिपिन्स–ताइवान: निकोलस म्याकगेन, विलियम रगमत, मीना चियाङ्, दन बताङ् र मेरी अँ बयाङ ।
	● मेक्सिको–क्यानडा: जोर्ज एसतुनो, जेम्स लिन्च, मार्गरिटा मउरा पास्कल, अरिअद्ना तोभर रमाइरज र आरोन मेन्दिबुरो ।
	● मेक्सिको–क्यानडा: जोर्ज एसतुनो, जेम्स लिन्च, मार्गरिटा मउरा पास्कल, अरिअद्ना तोभर रमाइरज र आरोन मेन्दिबुरो ।
	अमिरका अल–सयदले थुप्रै करिडरमा अनुसन्धान सहायता गरिन् ।
	४.२  फाइभ करिडर प्रोजेक्ट विज्ञ सल्लाहकार तथा समीक्षक
	फाइभ करिडर्स प्रोजेक्टको अनुसन्धान टोलीमा थुप्रै विज्ञले सघाएका थिए:
	राजदूत (भूतपूर्व) लुइस डेबाका: उनले परियोजनाका दुईमध्येका एक वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा काम गरे । समकालिन दास प्रथाविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट हुने कामका खातिर स्टेट डिपार्टमन्ट्स अफिस टु मनिटर कम्ब्याट ट्राफिकिङ इन पर्सन्सको ...
	राजदूत (भूतपूर्व) लुइस डेबाका: उनले परियोजनाका दुईमध्येका एक वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा काम गरे । समकालिन दास प्रथाविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट हुने कामका खातिर स्टेट डिपार्टमन्ट्स अफिस टु मनिटर कम्ब्याट ट्राफिकिङ इन पर्सन्सको ...
	एलिजाबेथ फ्रान्ज: ओपन सोसाइटी इन्टरनेसनल माइग्रेसन इनिसिएटिभकी डिभिजन डिरेक्टर फ्रान्ज यस परियोजनाकी दोस्री वरिष्ठ सल्लाहकार हुन् । उनले संस्थाको फेयर वर्क कार्यक्रमको क्षेत्रमा काम गर्छिन् जसले आप्रवासी तथा शरणार्थीलाई हुने शोषणकारी श्रम अभ्यास रोक्न...
	एलिजाबेथ फ्रान्ज: ओपन सोसाइटी इन्टरनेसनल माइग्रेसन इनिसिएटिभकी डिभिजन डिरेक्टर फ्रान्ज यस परियोजनाकी दोस्री वरिष्ठ सल्लाहकार हुन् । उनले संस्थाको फेयर वर्क कार्यक्रमको क्षेत्रमा काम गर्छिन् जसले आप्रवासी तथा शरणार्थीलाई हुने शोषणकारी श्रम अभ्यास रोक्न...
	फाइभ करिडर्स प्रोजेक्टका सल्लाहकार समूहको अनुभव तथा विज्ञता लिएर काम गर्न पनि हामी भाग्यमानी भयौँ ।
	फाइभ करिडर्स प्रोजेक्टका सल्लाहकार समूहको अनुभव तथा विज्ञता लिएर काम गर्न पनि हामी भाग्यमानी भयौँ ।
	मेरी अपोस्तोल: दि फेयर हायरिङ इनिसिएटिभकी संस्थापक तथा अध्यक्ष÷प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनको संस्था यस्तो सामाजिक उद्यम हो जसले छनौटको नैतिक मान्यताको विकास, परिक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै आप्रवासन श्रममा बँधुवा श्रम, ऋण तथा मानव तस्करका सव...
	मेरी अपोस्तोल: दि फेयर हायरिङ इनिसिएटिभकी संस्थापक तथा अध्यक्ष÷प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनको संस्था यस्तो सामाजिक उद्यम हो जसले छनौटको नैतिक मान्यताको विकास, परिक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै आप्रवासन श्रममा बँधुवा श्रम, ऋण तथा मानव तस्करका सव...
	बास्सिन फेरबेनब्लम: युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्समा आबद्ध छिन् । साथै उनी, दि युएनएसडब्लु ह्युमन राइट्स क्लिनिक तथा अस्ट्रेलियन ह्युमन राइट्स सेन्टर फर माइग्रेन्ट एन्ड रेफ्युजी राइट्स प्रोजेक्टको कानुनी सल्लाहकार तथा संस्थापक निर्देशक हुन् । फेरबेनब्...
	बास्सिन फेरबेनब्लम: युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्समा आबद्ध छिन् । साथै उनी, दि युएनएसडब्लु ह्युमन राइट्स क्लिनिक तथा अस्ट्रेलियन ह्युमन राइट्स सेन्टर फर माइग्रेन्ट एन्ड रेफ्युजी राइट्स प्रोजेक्टको कानुनी सल्लाहकार तथा संस्थापक निर्देशक हुन् । फेरबेनब्...
	प्राध्यापक रे जुरेइदिनी: दोहा कतारस्थित हमाद बिन खलिफा विश्वविद्यालयको रिसर्च सेन्टर फर इस्लामिक लेगिस्लेसन एन्ड एथिक्स (सीआईएलई)मा आप्रवासन नैतिकता तथा मानव अधिकारका प्राध्यापक हुन् । उनका मानव अधिकार तथा श्रमिक अधिकारसम्बन्धी विद्वता तथा पैरवीहरू मध...
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