
पाँच क�रडोर प�रयोजना

�नयामक तथा काया��वयन सयं��ह�को �व�लेषण तथा �यायो�चत भना�सँग
�तनीह�को स�ब�ध

काय�कार� सारांश

जलुाई २०२१

��येक वष� प�हले भ�दा धेरै मा�नसह� वदेै�शक रोजगार�मा जाँदैछन ् । अ�तरा�ि��य
�म सगंठन (आइएलओ) को एक अ�ययन अनसुार, सन ् २०१७मा क�तीमा १६ करोड
४० लाख मा�नसह� आ�नो मलुकुभ�दा बा�हर काम ग�ररहेका �थए । यो भनेको चार
वष� अ�घ ग�रएको य�तै अ�ययनमा दे�खएको त�यांक भ�दा ११ ��तशतको व�ृ�ध हो,
साथै बगंलादेशको परैू जनस�ंया बराबर हो र ससंारभरको �मशि�तको ४.७ ��तशत
हो । मा�नसह� यसर� धेरै स�ंयामा कामको ला�ग �वास जाने �म �ायः �यनू आय
भएका मलुकुह�बाट स�प�न मलुकुह� तप�m हुने गद�छ र यसले आ�वासी कामदारले
यी देशका �म बजारमा खे�ने मह�वपणू� भ�ूमकाको सकेंत गद�छ ।

गएको शता�द�मा भएको आ�थ�क, राजनी�तक तथा �ा�व�धक प�रवत�नह�को प�रणाम
�व�प, कामको ला�ग �वदेश जाने �म ब�ढ भ�दा ब�ढ अ�थायी वा ‘च��य’ ब�दै
गइरहेको छ । कामदारह� द�घ�काल�न आवासीय �ावधान नभएका �भसा �णाल�
अ�तग�त करारको अ��य भएप�छ �वदेश फक� ने र क�हलेकाह�� पनुः वदेै�शक
रोजगार�मा जाने तर बसोबास चा�हँ नगन� चलनको व�ृ�ध हँुदै गइरहेको छ ।
कामदारह�लाई काननुी, �शास�नक, भा�षक तथा भौगो�लक अवरोध पार गराई
रोजगार�को �यव�था जटुाइ�दएर अ�तरा�ि��य �समानाबाट मा�नसह�को
आ�वासनलाई सहिजकरण गन� एउटा छु�टै �नजी उ�योगको �वकास भएको छ ।
�म�ेणीको मा�थ�लो सोपानमा रोजगारदाताले कम�चार� खोिज�दने �यि�तलाई पसैा
�दएर भना�को स�पणू� खच� �यहोछ�न ् । तर, त�लो �ेणीमा काम गन� कामदारह�लाई
जा�गरको ला�ग �नय�मत �पमा ठुलो श�ुक �तनु�पन� बा�यता छ । भना� ���यामा
श�ुक �लनकुा अ�त�र�त, �णाल�गत �पमै अ�य थ�ुै शोषणका घटना हुने कुरा
गरैसरकार� स�ंथा तथा अ�तरा�ि��य मानव अ�धकार स�ंथाह�ले उ�लेख गरेका छन ् ।



य�ता ठगीह�मा कामको �कृ�त र तलब दरको बारेमा झ�ुयाउने, राहदानी �खचेर रा�,े
धरौट� �लने तथा गरैकाननुी �पमा �याला कटौती गन�, भना� श�ुक कटाउने �ममा
बँधवुा �ममा रा�,े रोजगारदातालाई छो�न चाहने कामदारलाई ध�क� �दने, र क�तपय
अव�थामा भौ�तक �हसंा गन� समेत पद�छन ्।

पाँच क�रडोर प�रयोजनाको बारेमा

अ�तरा�ि��य भना� ���यामा �यनू–वेतन पाउने कामदारह�ले सामना गन� सम�याले
हालकैा वष�ह�मा धेरै �यान आकृ�ट गरेका छन ् । उदाहरणका ला�ग, केह� ठुला
क�पनीह�ले आ�ना आप�ूत� शृखंला �भ� श�ुक असलु� र यससँग स�बि�धत ठगी वा
द�ुयवहार उ�मलून गनपुन� आ�नो �यवसा�यक िज�मेवार�को प�हचान वा महशसु गन�
थालेका छन,् तर ती क�पनीह�ले ए�लै गरेको �यास पया��त हँुदैन । तर मह�वपणू�
िज�मेवार� �नवा�ह गनु�पन� सरकारह�ले अ�तरा�ि��य भना� उ�योगलाई �नयमन तथा
अनगुमन गनु�पन� चनुौतीलाई आ�मसात ग�रसकेका छैनन ् । पाँच क�रडोर प�रयोजना
वदेै�शक रोजगार�को ला�ग आ�ना नाग�रकह�को भना�, वा आ�नो देशको आ�त�रक
�म बजारमा �वदेशी कामदार भना� गदा� आ�वासी कामदारको मौ�लक अ�धकारको
सरं�ण गन� ग�र ग�रएको स�ुनि�चत गन� मलुकुह� क�त �भावकार� छन ् भनी
म�ूयांकन गन� �यास हो । प�रयोजनाले मलुकुह�लाई �व�यमान आ�धका�रक
काय��व�धमा खाका को�रएका �स�धा�तह�को काया��वयन गन� सघाउन सबभै�दा
�भावकार� हुने काननु, नी�तह� तथा अ�यासह� स�ब�धी ��ट �सफा�रस गन� ल�य
�लएको छ । हा�ो म�ूयांकनले नी�त �नमा�ताह�लाई �ोतसाधनह�को �भावकार�
बाँडफाँड गन� र अ�तरा�ि��य �म सगंठन (आइएलओ) र अ�तरा�ि��य आ�वासन
सगंठन (आइओएम)लाई ससंारभ�रका सरकारह�सँग �मलेर काम गन� सघाउनेछ र
नाग�रक समाज स�ंथाह�लाई सरकारसँग �नयमावल� र सधुारस�ब�धी �वषयमा
सहभागी वा सलं�न हुनको ला�ग अ�त�र�त सचूना �दान गन�छ भ�ने आशा �लएका
छ� ।

प�रयोजनाले आ�नो अनसु�धान �या�मारदे�ख थाइ�या�ड, नेपालदे�ख कुवेत,
नेपालदे�ख कतार, �फ�ल�प��दे�ख ताइवान र मेि�सकोदे�ख �यानाडा ग�र पाँचओटा
��मक क�रडोर वा माग�मा केि��त गरेको छ । यी माग�ह�मा, यसले एक अका�मा
आ��त ४४ सचूकह� स�हत सरकार� नी�तह�का नौ अ�तरस�बि�धत सरकार�
नी�तह�को म�ूयांकन गरेकोछ । यी सचूकह� मलूतः अ�तरा�ि��य �म सगंठन
(आइएलओ)को �यायो�चत भना� स�ब�धी सामा�य �स�धा�तह�सँग जो�डएका छन ् ।
�यससँगै आ�वासी कामदारको रोजगार� प�रवत�न तथा अ�तरा�ि��य मापद�डह�मा
खासै उ�लेख नहुने �थायी बसोबास तथा नाग�रकताको ���या ज�ता क�तपय
नी�तगत �े� प�न पद�छन ्।

काननु, नी�त तथा अ�यासह�को �भावका�रताको लेखाजोखा गन� हामीले यी
क�रडोरह�मा आ�वासन तथा भना�को �नयमनमा ��य� सलं�न, यसबाट �भा�वत र
यसबारे जानकार �व�भ�न �यि�तह�बाट सचूना र उहाँह�को जानकार� सकंलन गय� ।
यसमा सरकार� ��त�न�धह�, वदेै�शक रोजगार�बाट फक� का वा रोजगार�मा रहेका
आ�वासी कामदारह�, अ�ययनमा समावेश क�रडोरमा �यायो�चत भना�स�ब�धी
�व�श�ट �व�ता भएका �व�ह�, र अ�तरा�ि��य �म सगंठन (आइएलओ) र



अ�तरा�ि��य आ�वासन सगंठन (आइओएम), �ा�ह� तथा �ा�व�धक �व�ह� पद�छन ्
। हामीले प�रयोजनाको ला�ग ३०० भ�दा बढ� गहन �यि�तगत अ�तवा�ता�ह� र
शृखंलाव�ध काय�शाला छलफलह� गय� । �यसगै�र हामीले सा�द�भ�क काननु तथा
�नयमह�को, र आ�वासन ���यास�ब�धी दो�ो घेराको अनसु�धानको प�न �व�ततृ
समी�ा गय�, र यस अ�ययनमा समावेश ग�रएका सबै देशका सरकारह�लाई प�
ले�य�, क�तपयलाई त धेरैचो�ट ले�य� ।

म�ुय �सफा�रसह�

हा�ो अनसु�धानले कुन कुन सरकार� नी�तह� एक अका�सँग क�त अ�तरस�बि�धत
छन ् भ�ने �वषयको खलुासा गरेको छ । भना�स�ब�धी कडा काननुह� स�ु�श��त तथा
�ोतसाधन स�प�न �नर��ण काया�लयह�ले काया��वन गरेमा मा� �भावकार� हु�छन ्
। कामदार पठाउने मलुकुले ग�त�य मलुकुसँग वाता� ग�र न�ैतक भना�को ला�ग �व�ततृ
�ावधान रा�े ग�र ग�रएको ��वप�ीय �म स�झौता समेत ग�त�य मलुकुको काननुले
आधारभतू �म ऐनको पालना नगरेमा अ�भावकार� हु�छ, र भना�को ला�ग इजाजत
�ा�त गन� काननुी �यव�था तथा �नयमावल�को �यव�थालाई बद�नयत भएका
एजे�टह�ले तोडमोड गन� ठाउँ भएमा भना�को ला�ग श�ुक �लन नपाउने �नयम
�भावकार� हँुदैन । हा�ो अनसु�धानमा असल अ�यासका केह� उदाहरणह� दे�खएका
भए ताप�न �यायो�चत भना�को ला�ग पणू� र सयंोिजत सयं�� भने �यादै कम दे�खएको
�थयो । सम� प�रवेश जेसकैू भए ताप�न, सरकारले चालेका सकारा�मक कदमह�लाई
�वागत गनु�पछ� , र अ�य सम�या समाधान गन� सकेनन ् भ�ने आधारमा कुनै एक
�नकायले गरेका सकारा�मक पहलह�को आलोचना गनु� गलत हु�छ । तर यस
अनसु�धानले भना�मा हुने ठगीह�लाई �भावकार� त�रकाले हतो�सा�हत गन� वा
�नय��ण गन� भ�दा प�न य�ता ठगीह�लाई सहयोग गन� अ�यासह� �श�त हुने
देखाएको छ । यसको ��तफल �व�प, अनसु�धानमा समावेश आ�वासी कामदारह�
�व�भ�न तहमा शोषणमा पन� र द�ुय�वहारको जो�खममा रहने गरेको देखाएको छ ।

क�रडोरह�को छु�टा छु�टै अ�ययनको आधारमा, हामीले सातओटा �सफा�रशह�
तयार गरेका छ� । �तनीह�लाई सबभै�दा मह�वपणू�बाट स�ु गरेर ��मक �पमा
मह�वको �ाथ�मकताको आधारमा ��ततु ग�रएको छ । प�हलो तीन �सफा�रसह�
ग�त�य मलुकु��त लि�यत छन ् । आ�वासी कामदारह�को भना� स�ब�धी अ�धकांश
चचा� कामदार पठाउने वा उ�प�ी मलुकुको भ�ूमकामा केि��त भए ताप�न, शोषण गन�
रोजगारदातालाई उ�प�ी मलुकुले केह� कारवाह� गन� नस�ने भएकाले �यायो�चत भना�
स�ुनि�चत गन�को ला�ग धेरै भ�ूमका ग�त�य मलुकुको हु�छ । ग�त�य मलुकुका
काननु तथा अ�यासह�ले आ�वासी कामदारह�को आ�वासन अनभुव �नधा�रण
गद�छन ्र �तनीह�लाई असरु�ा र जो�खममा पान� गद�छन ् ।

चौथो �सफा�रस ग�त�य मलुकुलाई मा� लागू हु�छ र अि�तम तीन �सफा�रस उ�प�ी
र ग�त�य दवु ैमलुकुह�लाई लाग ूहु�छन ्।

१. आ�वासी कामदारको भना�मा ला�ने सबै खच� रोजगारदाताले �यहोरेको स�ुनि�चत
गन� र �यसो नगन�लाई �भावकार� द�डसजायको �यव�था गरेर ग�त�य मलुकुह�ले
न�ैतक भना�को ला�ग उपय�ुत वातावरण �सज�ना गनु�पद�छ ।



भना�को खच� ‘‘रोजगारदाताले �तनु�पछ� भ�ने �स�धा�त’’ले ब�लयो अ�तरा�ि��य
समथ�न �ा�त गरेको भए ताप�न यथाथ�मा ��येक वष� लाख� कामदारह�ले भना� र
आ�वासनको ला�ग खच� आफ�  �तनु�प�ररहेको अव�था छ ।

भना�को वा�त�वक खच� कामदारह�बाट अस�ुने ग�रएको छ भ�ने कुरा
रोजगारदाताह�लाई थाहा छ वा थाहा हुनपुछ� । धेरै रोजगारदाताह�ले भना�को
वा�त�वक खच�बारे छान�बन नगन� वा आफ� ले �तन� �यास नगन� कारण के हो भने
�यसो गन� उनीह�लाई खासै दबाब हँुदैन । काम पाउनको ला�ग क�हलेकाह�� धेरै
��त�पधा� हुने भएकाले काननु जेसकैू भए प�न कामदार पठाउने मलुकुमा काम
पाउनको ला�ग पसैा �तनु�पछ� भ�ने धारणा �या�त छ । अक��तर, ग�त�य मलुकुह�ले
कामदारह�ले श�ुक न�तर� कामको ला�ग आवेदन गन� पाउन ् भ�ने स�ुनि�चत गन�
ह�त�ेप गन� पया��त �यास गरेका छैनन ् । कुनै कुनै मलुकुले भना� श�ुक �तन� नपाउने
काननु बनाएका छन ् भने कुनै कुनलेै चा�हँ कामदारले श�ुक �तन� पाउने �यव�था
गरेका छन ् वा क�हलेकाह�� कुनै कुनै शीष�कमा मा� श�ुक �तनु�पन� �यव�था गरेर
‘‘रोजगारदाताले �तनु�पन� �स�धा�त’’को पणू� पालना गरेका छैनन ् । यस�ैबच, भना�
श�ुक स�ब�धी काननुको काया��वयन गन� गराउन थोरै �नकायह�ले मा� पया��त
�यास गन� गछ�न ् । �म �नर��ण काया�लयह�ले तलब, स�ुवधा र �वा��य तथा सरु�ा
ज�ता रोजगार�का मह�वपणू� �वषयमा �यान �दने र भना�का अ�यासह�लाई बेवा�ता
गन� गछ�न ् । �य�ता स�ंथाह�ले भना�स�ब�धी �े�मा सरोकारवालाह� वा कता�ह� धेरै
भएकाले र क�तपय फरक फरक मलुकुमा रहेकाले समेत यसलाई �वशषे �े� वा
‘अ��यारो’ �ा�व�धक �वषय मा�ने गछ�न ् । कामदारह�ले श�ुक �तन� न�तन� �वषयमा
ग�त�य मलुकुह�मा काननुको �वरलै पालना गराइ�छ । यसको ��तफल �व�प,
�यवसायह�लाई उनीह�को लाभको अव�थाको द�ुपयोग गन�बाट रो�न काननुी
�हसाबले कमै दबाब हु�छ । ग�त�य मलुकुमा कामदार पठाउने मलुकुबाट अन�ैतक
त�रकाले भना�को माग �सज�ना गन�को ला�ग यस �े�लाई �नयमन बा�हर रा�खएको हो
।

ग�त�य मलुकुह�ले भना�को वा�त�वक खच� न�यहोन� रोजगारदाताह�लाई अ�य
त�रकाले बढ� खच� ला�ने बनाइ�दएर न�ैतक भना�को ला�ग माग �सज�ना गन� �यास
गनु�पछ� । यो �यव�था मा�लेै कामदार पठाउने मलुकुका एजे�टह� र �तनका
दलाललाई न�ैतक �यवहार गरेर श�ुक �लनबाट रो�ने नभई, यसले न�ैतक कता�ह�लाई
बजार �दान गद�छ, जसले गदा� कामदार पठाउने मलुकुका �नयामक �नकायह�लाई
बजारको दबाबको प�छ नलागी दबाबम�ुत काननुह� काया��वयन गन� सहयोग
पयुा�उँछ ।

१.१ आ�वासी कामदारले आ�नो मलुकु बा�हर अवि�थत त�ेो प� लगायतका कुनै
प�न �नकायलाई आइएलओको प�रभाषा अनसुारको भना� श�ुक तथा यससँग
स�बि�धत खच� असलु�मा ��तब�ध लगाउने ।
१.२ ग�त�य मलुकुमा रहेका रोजगारदाताह�लाई तथा भना�कता�ह�लाई ग�त�य
मलुकु, उ�प�ी मलुकु वा त�ेो मलुकुमा भना� ���यामा हुने काम कारवाह� ��त काननुी
दा�य�व �सज�ना गन� स�ुनि�चत गन� । रोजगारदाताह�लाई कामदारह�बाट कुनै श�ुक
असलु ग�रएको छैन भ�ने स�ुनि�चत गन� र कामदारबाट अस�ुलएको कुनै प�न श�ुक



�फता� गन� उनीह�को भना�को आप�ूत� शृखंलामा “�यु �ड�लजे�स” भ�नने आव�यक
जाँच गनु�पन� �यव�था गन� ।
१.३ �म �नर��ण काया�लयह�लाई रोजगारदाताह�को आकि�मक �नर��ण गन�
�नय�मत र पणू� काय��म लागू गन� र रोजगारदाताको अनपुि�थ�तमा कामदारह�को
अ�तवा�ता� �लने लगायतका भना�सँग स�बि�धत द�ुयवहारका म�ुदाह�को प�हचान
गन� �मता बढाउने । भना�सँग स�बि�धत द�ुयवहारलाई छु�टै नराखेर �नर��ण
���यामा अथ�पणू� त�रकाले एक�कृत ग�रएको स�ुनि�चत गन� । �नर��णको �ममा
रोजगारदाताह�ले कामदारह�को भना� र यससँग स�बि�धत स�पणू� खच� �यहोरेको
�माण पेश गनु�पन� �यव�था गन� ।
१.४ आ�वासी कामदारह�ले अ�धकार�ह�लाई भना�स�ब�धी कुनै प�न श�ुकको
भ�ुतानीको �वषयमा सरु��त त�रकाले उजरु� गन� र बझुाएको श�ुक �फता� मा�ने
सयं�� बनाउने, साथै करार ��त�थापन �व��ध उजरु� गन� ���या �थापना गन� र
�वध�न गन� ।
१.५ आ�वासी कामदारलाई सेवा �दने कुनै प�न �यि�तले लाइसे�स ् वा अनमु�त प�
�लनपुन� �यव�था गन� । स�भा�य र �व�यमान एजे�सीह�ले न�ैतक भना�
�स�धा�तह� पालना गरेको स�ुनि�चत गनु�पन� ग�र अनमु�त �णाल�मा न�ैतक भना�
�परेखालाई स�ंथागत गन�, र यो कुरा पालना वा क�लाय�स ् भएको �मा�णत गन�को
ला�ग �वत�� त�ेो प�बाट क�लाय�स ् पर��ण गराउनपुन� । क��लाय�स ् अ�डट
भ�नने पालना पर��णको न�तजा स�हतको इजाजत �णाल� पारदश� भएको र कामदार
र रोजगारदाताह�को पहँुचमा भएको स�ुनि�चत गन� ।
१.६ आ�वासी कामदारह�को रोजगार�बाट र यी कामदारह�लाई अ�य �यवसायमा
ठे�कामा काम लगाएर आ�दानी गन� �यवसाय वा �यि�तह�लाई कडा �नयामक
�नगरानीको �यव�था गन� ।
१.७ फौजदार� कसरु बराबरको काम गन� रोजगारदाताह� र भना� �नकायह�लाई
अनसु�धान र अ�भयोजनको ला�ग उजरु� गन� चलनलाई सामा�य बनाउने उ�दे�यले
रोजगारदाता र भना� एजे�सीह�लाई �नर��ण गन� िज�मेवार� पाएका सरकार�
�नकायह� र �नयमन बा�हरका कता�ह�ले गरेको ठगी र द�ुयवहार, जबज��ती �म वा
त�कर�को अनसु�धान गन� िज�मेवार� पाएका काननु काया��वयनकता�ह��बच
सम�वयमा सधुार गन� ।
१.८ भना�सँग स�बि�धत ��ट अ�यासह� र जा�गरको मागको ला�ग उ�प�ी मलुकुका
भना�कता�ह�बाट ग�त�य मलुकुका रोजगारदाता वा भना�कता�ह�ले ‘घषु’ पाउने
�यव�थालाई काननु काय��वयन �नकाय माफ� त ्स��यतापवू�क अनसु�धान गन� ।
१.९ क�पनीह�लाई आप�ूत� शृखंलामा र साव�ज�नक ख�रदको बोलप� ���यामा समेत
भना� खच�को ला�ग पारदश� बजेट छु�याउन �ो�सा�हत गद� न�ैतक भना�लाई �ो�सा�हत
गन� ।

२. ग�त�य मलुकुह�ले सबै कामदारह�को ला�ग थप �यायो�चत �म बजारको �वध�न
गन� र आ�वासी कामदारह�लाई �वशषे अनमु�त न�लई समयमै रोजगारदाता प�रवत�न
गन� पाउने सहज उपायको �यव�था गन� ।

आ�वासी कामदारह�ले ग�त�य मलुकुमा रोजगार� प�रवत�न गन� नपाउने �यव�थाले
�यायो�चत भना�लाई ठुलो अवम�ूयन गद�छ । भना�कता�ह� र रोजगारदाताह�लाई
कामदारह�लाई शोषण हुने �थानमा पद�थापन गरे प�न कामदारह�को �वक�प



�स�मत हु�छ भ�ने कुरा रा�र� थाहा छ । कामदारह�ले रोजगार� प�रवत�न गन� परैू
अस�भव नभए प�न �यसो गन� गाह� हु�छ भ�ने भना�कता�ह�लाई जानकार� हँुदा
उनीह�लाई कामदारसँग धेरै श�ुक �लन सहज ब�न�द�छ, र सेवाका सत�ह�बारे
झ�ुयाउन सिजलो हु�छ । यसले रोजगारदाताह�लाई कामदारको �यायो�चत भना�
भएको स�ुनि�चत गन� र उनीह�ले रोजगार�को �कृ�त र सत�ह� बझुकेो र सहम�त
जनाएको स�ुनि�चत गन� �ो�साहन गद�न । यस अ�ययनमा समावेश भएका सबै
ग�त�य मलुकुमा द�ुयवहार भएका कामदारले रोजगारदातालाई छो�ने ���या
�व�यमान रहेको छ, तर �य�तो ���या सहज छैन, ज�टल छ र �माणको भार उ�च छ
। यी �णाल�ह�ले �भावकार� त�रकाले काम गरे भने कामदारह�ले कमसेकम ग�भीर
द�ुयवहार भएको ख�डमा उजरु� गन�स�म पाउँछन ्।

रोजगार� प�रवत�न गन� �सधा उपाय नभएको �ायोिजत �भसा �णाल�ह�ले
रोजगारदाता र कामदार �बच ठुलो शि�त अस�तलुन कायम गद�छ, र कामदारह�को
आ�नो �नण�य �लने अ�धकारलाई �स�मत ग�र�द�छ । सरकारह�लाई नाग�रकह�ले
रोजगार�का अवसरमा पाउने अ�ा�धकारलाई र�ा गरेको र आ�वासन र �म बजार
�नय��णमा रहेको तक� गन� सिजलो बनाउने गर� �ायोिजत �भसा काय��ममा अ�सर
मलुकु �भ�को राजनी�तक सहयोग हु�छ । यथाथ�मा, यसको असर आ�वासी
कामदारह�लाई काममा लगाइएको �े�मा नाग�रकह� �वेश गन� नचाहने �क�समले
तलबलाई अ�य�त थोरै बनाउने, र शोषणकार� रोजगारदाताले काममा लगाएका
कामदारह�लाई गरैकाननुी है�सयतमा पयुा�इ�दने हु�छ । य�तो �यव�थाले �वदेशी
कामदार भना� गन�को ला�ग �ो�सा�हत प�न गद�छ । �वदेशी कामदारह�लाई
नाग�रकह�लाई भ�दा रोजगार� छो�न गाह� हु�छः एक अ�ययन अनसुार,
�यवसायको ला�ग, ‘‘�वदेशी कामदार �चाउनकुा धेरै कारण छन,् एउटा कारण के हो
भने उनीह� �यो कामबाट �नि�कए भने उनीह�ले �यो देशमा ब�ने अ�धकार प�न
गमुाउने हुनाले �तनीह� आ�नो रोजगारदाता ��त बढ� बफादार हु�छन’्’ । अक�
श�दमा भ�ने हो भने नाग�रकह�ले �ायोिजत �भसा �यव�थाबाट लाभ पाउँछन ् नै
भ�ने हँुदैन, ब� य�तो �यव�थाले उनीह�लाई काम पाउन झन ्गाह� हुनस�छ ।

आ�वासी कामदारह�ले रोजगार� प�रवत�न गन� पाउने �यव�थाको रोजगारदाताह�ले
अ�सर �वरोध गन� गछ�न ् । क�तपयले त कामदारलाई सिजलै रोजगार� प�रवत�न गन�
�दने �यव�था �यायो�चत भना� स�ुनि�चत गन� �यव�थासँग �म�दैन भ�ने तक� प�न
गछ�न ् । कामदार भना�को सबै खच� रोजगारदाताले �तन� हो भने उ�त कामदारले
�नि�चत अव�ध स�म काम गन� स�ुनि�चत गनु�पछ� भ�ने तक� प�न गछ�न ् ।
कामदारह�ले रोजगार� प�रवत�न गन� पाए भने उनीह� आउने �ब��कै रा�ो तलब
पाउने अक� काममा वा अक� �े�को काममा जानको ला�ग रोजगार� प�रवत�न गछ�न ् र
�यवसायह� अव��ध गराउँछन ् भ�ने तक� छ । आ�वासीह�लाई रोजगार� प�रवत�न
गन� पाउने सहज �यव�था गदा� साम�ूहक रािजनामा आउने वा �म बजारमा अि�थरता
आउने �माण कमै भए ताप�न, अवसर पाए कामदारह�ले त�काल रोजगार� प�रवत�न
गन� स�छन ् भ�ने तक� ले �ायोिजत �भसामा आएका कामदारह�लाई काम लगाइने
धेरैजसो रोजगार�ह�मा कृ��म �पले कम तलब �दइएको हु�छ र यससँग स�बि�धत
अव�था नाजकु हु�छ भ�ने सकेंत गद�छ । रोजगारदाताह�ले कामदारको अ�धकारको
स�मान गन� र मया��दत काममा आ�वासी कामदारह�लाई �यायो�चत त�रकाले भना�



ग�रएको अव�थामा, प�हलो अवसर पाउने �ब��कै रोजगार� प�रवत�न गन� आ�वासी
कामदारह� कम लाला�यत हुनस�छन ्।

कामदारह�लाई रोजगारदाताको �ायोजनमा रा�े र आ�वासन ि�थ�तको ला�ग
रोजगारदातामा भर पनु�पन� धेरै देशह�मा �च�लत अ�थायी आ�वासन नमनुाले
�यायो�चत भना� स�ुनि�चत गन� स�दैन । सरकारह�ले आ�वासी कामदारलाई काननुी
है�सयतमै सरु��त त�रकाले रोजगारदाता प�रवत�न गन� पाउने �यव�था गनु�पछ� र यो
�यव�था सरल, सहज, छोटो र सबै कामदारह�लाई समे�ने हुनपुछ� र �तनीह�को
अ�यागमन ि�थ�तलाई �तनीह�को रोजगारदाताह�बाट अलग रा�े �यव�था हुनपुछ�
। रोजगारदाता प�रवत�न गन� पाउने अ�धकार द�ुयवहार वा शोषणको उजरु� हालेका
कामदारमा मा� �स�मत गनु�हँुदैन । �य�तो �ावधान ज�तसकैू �भावकार� भए ताप�न,
�य�तो ��तब�धा�मक �यव�थाले कामदारह�लाई आ�नो रोजगारदाता �व��ध उजरु�
गरेर मा� रोजगार� प�रवत�न गन� पाउने �यव�था गछ� , र यस ���यालाई
वमैन�यतापणू� बनाउँछ । सरकारह�ले देहायबमोिजम गनु�पछ� ।

२.१ आ�वासी कामदारह�लाई �नजह�को करार अव�ध स�कनु भ�दा प�हले नै
रोजगार� प�रवत�न गन�बाट लगाइएको रोक वा वत�मान रोजगारदाताबाट अनमु�त
�लएर मा� रोजगार� प�रवत�न गन� पाउने �यव�था खारेज गन� ।
२.२ कामदारह�लाई स�बि�धत देश�भ�ै रोजगार� प�रवत�न गन�को ला�ग सरल र छोटो
���या �दान गन� र �यसो गदा� �तनीह�लाई ��तशोधको जो�खमबाट पणू� �पमा
जोगाउने काननुी �यव�था भएको स�ुनि�चत गन� ।
२.३ �भसा वा “वक� प�म�ट” भ�नने �म इजाजतमा नतो�कएको रोजगारदाताको ला�ग
काम गदा� ला�ने फौजदार� अ�भयोग हटाउने ।
२.४ आ�वासन माग�ले आ�वासी कामदारको आवासीय है�सयत एक �नि�चत
रोजगारदातासँग नजो�ने स�ुनि�चत गन� ।

३. ग�त�य मलुकुह�ले �च�लत काननु तथा अ�यासह�ले आ�वासी कामदारह� वा
�व�भ�न �े�का कामदारह�लाई सगं�ठत हुन पाउने �वत��ता लगायत कामदारको
अ�याव�यक सरं�ण �दान गन� �वषयमा �वभेद नगन� स�ुनि�चत गनु�पद�छ ।

ग�त�य मलुकुमा आ�वासी कामदारलाई पया��त काननुी सरं�ण नभएको अव�थामा
�यायो�चत भना�को अवम�ूयन हु�छ । धेरै ग�त�य मलुकुह�मा आ�वासी कामदारह�
वा असमानपुा�तक त�रकाले आ�वासी कामदार रा�े �मबजारका �यनू–वेतन �े�का
कामदारह�लाई �म ऐनका म�ुय सरु�ण �ावधानह�बाट वि�चत ग�र�छ ।
उदाहरणको ला�ग उनीह�लाई �यनूतम �याला पाउने अ�धकार, अ�धकतम काम गन�
समय �समा, �वदा र ओभरटाइमको भ�ुतानी पाउने स�ुवधा नहुन स�छ । य�ता
काननुी सरं�णबाट वि�चत हुनस�ने धेरै कामदारह�म�ये कृ�ष, घरेलु काम, सरु�ा र
म��य �े�का कामदारह� केह� उदाहरण हुन ् । यी भ�ूमकाह�मा �ाय आ�वासी
कामदारह� नै रहने स�भावना हु�छ । यसका अ�त�र�त, यी �े�का कामदारह� वा
सबै आ�वासी कामदारह�ले �ेड य�ुनयन गठन गन� वा �ेड य�ुनयनको सद�य ब�न
पाउँदैनन ् जसले गदा� �तनीह� एक �मखु मानव अ�धकारबाट वि�चत हु�छन ् र
सगं�ठत भएर आ�नो �हतमा काम गन� अवसर पाउँदैनन ् । कामदार �नयिु�त
���यामा प�न आ�वासी कामदारह� अ�य कामदारभ�दा �वभेदमा पन� बढ� जो�खम



हु�छ �कनभने आ�वासी कामदार भना� ���यामा अ�तरा�ि��य �समाना पार गनु�पन�
अव�था हु�छ: उदाहरणको ला�ग, क�तपय अ�थायी आ�वासन ���यामा
म�हलाह�को ��त�न�ध�व कम हुनस�छ । अथ�त��का �यनू वेतन �े�का
गरै–नाग�रक जनस�ंयालाई प�न नाग�रक सरहको मौ�लक अ�धकार भएको
स�ुनि�चत गनु� न�ल�य सामािजक व�ह�करण र आ�वासी कामदारह�लाई अझै
जो�खममा पान� �व�यमान �वभेदकार� सोचका �व��धको एक अ�भ�न साधन हो ।
को�भड–१९ महामार�को प�रवेशमा यो �वषय अझै सा�द�भ�क �पमा अगा�ड आएको छ
।

�ायोिजत �भसा काय��म स�हत आ�वासी कामदारलाई एकम�ुट �पमा मौ�लक �म
सरं�णबाट वि�चत गन� �यव�था साथै ल��गकता वा जा�गरको आधारमा आ�वासी
कामदारह� �व��ध हुने �वभेदको अव�थाले आ�वासी कामदारह�को �वयं �नण�य गन�
�मता घ�छ र �यायो�चत भना� स�ुनि�चत गन� सरकारह�लाई अ�य�त अ��यारो
बनाइ�द�छ । ग�त�य मलुकुका सरकारह�ले देहाय बमोिजम गनु�पछ�  ।

३.१ जनुसकैू रा��, अ�यागमन ि�थ�त वा आ�थ�क �े�को भए प�न सबै
कामदारह�लाई मलू �म काननुले समेटेको स�ुनि�चत गन� ।
३.२ जनुसकैू रा��, अ�यागमन ि�थ�त वा आ�थ�क �े�को भए प�न सबै कामदारह�ले
सहज त�रकाले गनुासो सयं��स�म पहँुच पाएको स�ुनि�चत गन� ।
३.३ जनुसकैू रा��, अ�यागमन ि�थ�त वा आ�थ�क �े�को भए प�न सबै कामदारह�ले
�ेड य�ुनयन गठन गन� वा सद�य ब�न पाउने र सगं�ठत हुन पाउने अ�धकार पाएको
स�ुनि�चत गन� – र यसर� �ेड य�ुनयन वा कामदार सगंठनमा लागेको कारणले
आ�वासी कामदारह� �व��ध द�ुयवहार र ��तशोधका घटना नहुने स�ुनि�चत गन�
सयं�� �दान गन� ।
३.४ रोजगारदाताह�लाई कुनै �नि�चत ल��गकताको वा राि��यताको आ�वासी
कामदारको माग गन�बाट �नषधे गन� र उनीह�ले ल��गकताको आधारमा काय�अव�था र
बसोबासको अव�थामा भेदभाव नभएको स�ुनि�चत गनपुन� �यव�था गन� ।
३.५ आ�वासन नी�त �भ� भेदभाव �व��धको �स�धा�त समावेश भएको स�ुनि�चत
गन� र आ�वासी कामदारह� र देशकै नाग�रकह�माझ सौहा�रता व�ृ�ध गन�को ला�ग
नी�त तथा काय�योजना बनाउने र रोकथामका �ावधान लागू गन� र �म बजारमा
नाग�रकह�को सहभा�गता व�ृ�ध गन� �नि�चत काय��मह� लाग ूगन� ।

४. भना�कता�ह�लाई अन�ैतक अ�यासतफ� धके�ने कारक त�वलाई उ�प�ी मलुकुले
हटाउनपुछ� , खासग�र कामदारह�ले �तन� सबै गरैकाननुी श�ुक हटाउने र �नजी �े�सँग
�मलेर काया��वयनका �यासह� बढाउने गनु�पछ�  ।

यस अ�ययनमा समावेश चार स�हत सबै कामदार पठाउने वा उ�प�ी मलुकुह�का भना�
उ�योगले ठगी र द�ुयवहारको ब�नामी कमाएका छन ् । धेरै �हसाबले यो बदनामी
उनीह�को कामकै ��तफल हो, तर उ�प�ी मलुकुका भना�कता�ह�लाई सबै दोषको म�ुय
िज�मेवार ठहया�उनु उपय�ुत हँुदैन । हामीले अ�तवा�ता� �लएका एक �व�ले ‘‘सबै दोष
भना� उ�योगलाई �दएर भना� उ�योगलाई दान�वक�करण गन� �व�ृी’’ �व��ध सचेत
गराए । एक हदस�म भना�कता�ह�ले �नयामकह�ले �दएको सकेंत अनसुार नै काम



गछ�न ् । ‘‘सरं�ाणा�मक’’ उपाय भ�नएका उपाय स�हत उ�प�ी मलुकुका नी�त तथा
अ�यासह�ले धेरै हदस�म अन�ैतक काय� गन� �ो�साहन गद�छन ्।

हा�ो अ�ययनमा समावेश चारम�ये तीन उ�प�ी देशका काननुह�ले कामदारबाट भना�
श�ुक अस�ुन पाउने �यव�था गरेका छन ् । �तनीह�ले रोजगार�को पद तथा ग�त�य
मलुकुअनसुार भना�कता�ह�ले �लन पाउने अ�धकतम रकमको �समा तोकेका हु�छन ् ।
�समा ज�तसकैू तोके प�न, एजे�टह�ले श�ुक �लन पाउने काननुी �यव�था हुनलेु नै
कामदारह�को ला�ग एक अ�योलको �े� वा ध�मलो �े�को �सज�ना गद�छ र
कामदारह�ले प�न श�ुक �तनु�पछ� भ�ने सोच रा�छन ् । यसले ‘रोजगारदाताले नै
�तनु�पछ� ’ भ�ने नी�त लागू गन� �यास गन� एजे�टलाई गि�भर बेफाइदा पयुा�उँछ ।
कामदार पठाउने उ�प�ी मलुकुह� य�तो असम�जसमा परेको तक� गछ�न ् (र,
�व�वसनीय �व�लेषणकता�ह� प�न यस तक� को समथ�न गछ�न)्: कामदारले श�ुक �तनु�
नपन� नी�त लागू गन� हो भने ग�त�य मलुकुह� स�तोमा कामदार �लन अ�य देश�तर
ला�न स�छन ् र यसले रोजगार�को अवसर र यससँग स�बि�धत �व�ेषणको �वाह
घटाउँछ । यसको समाधानको ला�ग उ�प�ी मलुकुह�ले सयं�ुत �पमा सघंष� गनु�पछ� ,
तर �तनीह�ले हालस�म आ–आ�ना नाग�रकह�को स�ु�ढ अ�धकारको ला�ग एक
�ढ�का भएर �भावकार� त�रकाले सौदाबाजी गन� �मता वा इ�छाशि�त देखाउन
सकेका छैनन ्।

‘‘कामदारले नै �तनु�पन�’’ ढाँचा पालना गन� एजे�सीह�को ला�ग तलुना�मक �पमा थोरै
मा� द�डसजायको �ावधान भएकाले न�ैतक �यवसायीह�ले श�ुक �लने स�ब�धी
नी�त स�हत बजार पाउन प�न सघंष� गनु�पछ� । भना� स�ब�धी द�ुयवहार �व��ध
काननु काया��वयन गन� उ�प�ी मलुकुह�को �यास अ�सर यी सम�याह�को �े� र
ग�हराई अन�ुप न�म�ने दे�ख�छ । यसले अन�ैतक अ�यासह� रो�न कुनै दबाब
�सज�ना गद�न यसका अ�त�र�त, साझा काय��े� भएका �नयामक तथा काया��वयन
�नकायह� अ�सर �भावकार� ढंगले सम�वय गन� स�दैनन ् जसले गदा� काननुह�
काया��वयन गदा� टालटुले त�रकाले गन� अव�था आउँछ, र यसले कामदारह�लाई
द�ुयवहारको जो�खममा पान� �टु� �सज�ना गछ� र भना�कता�ह�लाई जवाफदेह� बनाउन
स�कँदैन ।

सरकारले देहाय बमोिजम गनु�पछ�  ।

४.१ �मखु ग�त�य मलुकुह�सँगको सम�वयमा र स�भव भएको ठाउँमा कामदार
पठाउने उ�प�ी मलुकुह�सँग समेत सम�वय ग�र भना� श�ुक र यससँग स�बि�धत
खच� बारे अ�तरा�ि��य �म सगंठन (आइएलओ)को प�रभाषा अ�गकंार गन� र
‘रोजगारदाताले �तन�’ �स�धा�त अनसुार कामदारले कुनै प�न भना� श�ुक वा यससँग
स�बि�धत श�ुक �तनु� नपन� �यव�था गन� । स�भा�य कामदारह�लाई यसको
जानकार� भएको स�ुनि�चत गन� ।
४.२ आ�वासी कामदारको ला�ग भना� स�ब�धी सेवा �दान गन� कुनै प�न �यि�तले
इजाजतप� �लनपुन� �यव�था गन� । स�भा�य र �व�यमान एजे�सीह�ले न�ैतक भना�
�स�धा�तह� पालना गरेको स�ुनि�चत गनु�पन� ग�र अनमु�त �णाल�मा इ�थकल
�र�ुटमे�ट �ेमवक� भ�नने न�ैतक भना� �परेखालाई स�ंथागत गन�, र यो कुरा पालना
वा क�लाय�स ् भएको �मा�णत गन�को ला�ग �वत�� त�ेो प�बाट क�लाय�स ्



पर��ण गराउनपुन� । क��लाय�स ् अ�डट भ�नने पालना पर��णको न�तजा स�हतको
इजाजत �णाल� पारदश� भएको र कामदार र रोजगारदाताह�को पहँुचमा भएको
स�ुनि�चत गन� ।
४.३ �म �नर��ण काया�लयह�लाई इजाजत �ा�त एजे�सीह�ले भना�मा गरेको
द�ुयवहार, ठगी र शोषणको घटनाह�को प�हचान गन� पया��त �नद�शन, �ोतसाधन र
��श�ण �दान ग�रएको स�ुनि�चत गन� ।
४.४ फौजदार� कसरु बराबरको काम गन� रोजगारदाताह� र भना� �नकायह�लाई
अनसु�धान र अ�भयोजनको ला�ग उजरु� गन� चलनलाई सामा�य बनाउने उ�दे�यले
भना� एजे�सीह�लाई �नयमन गन� िज�मेवार� पाएका सरकार� �नकायह�, र �नयमन
बा�हरका कता�ह�ले गरेको ठगी र द�ुयवहार, र जबज��ती �म वा त�कर�को
अनसु�धान गन� िज�मेवार� पाएका काननु काया��वयनकता�ह��बच �भावकार�
सम�वय भएको स�ुनि�चत गन� ।
४.५ आ�वासी कामदारह�को भना�मा भएको ��टाचारको अनसु�धान र अ�भयोजन
गन� पया��त �ोतसाधन छु�याइएको स�ुनि�चत गन�, गरैकाननुी �पमा पसैा मागेको वा
�लएको आरोप लागेका कुनै प�न अ�धकार�लाई जवाफदेह� बनाउने, काननु काया��वयन
�नकायलाई �सफा�रश गन�, र �यसर� प�हचान ग�रएका घटनाका स�ंया र �कारको
बारेमा सचूनाह� कमसेकम प�न वा�ष�क �पमा साव�ज�नक गन� ।
४.६ �यू �ड�लजे�स ् भ�नने आव�यक पर��ण ग�रएको देखाउन स�ने र
श�ूय–श�ुकमा भना� गन� ��तब�धता गन� र आ�वासी कामदारको �हतमा काम गन�
स�ने भना� एजे�सीह�लाई �ो�साहनको स�ुवात गन�बारे �वचार गन� एक समी�ाको
स�चालन गन� र �काशन गन� ।
४.७ इजाजत नभएका भना� एजे�सीह� र �वचौ�लयाह�लाई स��यतापवू�क छानबीन
गन� र आ�वासी कामदारलाई ठगी र द�ुय�वहार गन�ह�लाई जवाफदेह� बनाउने ।

५. कामदार पठाउने उ�प�ी मलुकुह� तथा ग�त�य मलुकुह�ले एका�तर रोजगारदाता
र भना� एजे�सीह� अक��तर आ�वासी कामदारह��बचको शि�त अस�तलुनलाई
�यानमा रा�दै गनुासो सयं�� तथा उपचार ���याको तजु�मा गनु�पद�छ ।

भना�कता� र रोजगारदाताह� �व��धको गनुासो स�बोधन गन� ���याको कमजोर
तयार� ग�रयो भने आ�वासी कामदारह�लाई धेरै �यवहा�रक सम�या आउँछन ् ।
�यसले गदा� धेरै अव�थामा उनीह�ले पाउनपुन� भ�दा कम र भएको ��त भ�दा धेरै
कममा �च� बझुाउनु पन� अव�था हु�छ । भना�कता� वा रोजगारदाता र आ�वासी
कामदारह� �बचको शि�त स�ब�ध आ�वासीको �वप�मा य�त धेरै अस�त�ुलत हु�छ
�क सवंादबाट �म�ने स�भावना कम र अ�यवहा�रक हुन स�छ । रोजगारदाताह�को
हकमा आ�वासीह�को आ�वासन ि�थ�त उनीह�को �नय��णमा हँुदा, आ�वासी
कामदारह�लाई उनीह�सँग स�वाद गन� बढ� गाह� हु�छ । रोजगारदाताको घरमा
�स�मत हुने घरेलु कामदारह�लाई रोजगारदातालाई नछोडी र कागजप� �वह�न हुने
जो�खम नमोल� गनुासो गन� झ�डै झ�डै अस�भव हु�छ । मेल�मलाप ���यामा
��ताव ग�रएको ��तप�ूत � (केह� ��तप�ूत � �दइएको अव�थामा) आ�वासी कामदारले
�वीकार नगरेमा, आ�वासी कामदारको ला�ग बाँक� �वक�प भनेको लामो अदालती
���यामा जाने हो र �यसमा आ�वासी कामदारलाई धेरै लाभ हुनस�दैन भ�ने कुरा
रोजगारदाता वा भना�कता�लाई थाहा हु�छ । यस ���यामा जाँदा आ�वासी



कामदारलाई स�भवतः आ�दानी �वह�न र कागजप� �वह�न अव�थामा, अ�नि�चत
भ�व�य कुद� लामो समयस�म पख�न ुपन� हु�छ ।

उ�प�ी र ग�त�य मलुकु दवुकैा सरकारह�ले आ�वासी कामदारह�को यथाथ� अव�था
अनसुार सो अव�थालाई स�बोधन गन� गनुासो र उपचार ���या तजु�मा गनु�पद�छ ।
प�रघटनाह� ��ट भएको अव�थामा �तनीह�ले सरल र �श� ढंगले उपचार �दान गन�
सयं��को �वकास गनु�पद�छ । ग�त�य मलुकुह�का गनुासो सयं��ह�ले
कामदारह�लाई �तनीह�को अ�यागमन ि�थ�तको सरु�ा गन� र सो ���या
अव�धभरको ला�ग नयाँ काम खो�ने सरल उपाय �दान गनु�पद�छ । �वदेश फ�क� एका
कामदारह�लाई रोजगारदाताह� �व��ध म�ुदा चलाउन अस�भव गराउने भौगो�लक
अवरोधह�लाई पार लगाउन सरकारह�ले स�भव भएस�म ��व�धको �योग गन�
�वक�पह�को खोजी गनु�पद�छ, र म�ुदा दता� गन�कै ला�ग देशका �व�भ�न भाग पार
गरेर राजधानी आउन बा�य पानु�भ�दा सरकारह�ले गनुासो �लन र ���या स�चालन
गन� �े�ीय शाखा काया�लयह� �थापना गराउनपुद�छ ।

५.१ सरल र ��ट गनुासो ���या �दान गन� र आ�वासी कामदारह�लाई ���यागत
�ढलाइ हुने जो�खम र �यसले उपचार माग गन� �वषयमा उनीह�लाई पान� असरको
स�बोधन गन� �तु ���याको स�ुवात गन� स�ब�धी �वचार गन� ।
५.२ सरकार� �तरको मेल�मलाप ���या रहेका �थानह�मा द�, ��श��त र तट�थ
मेल�मलापकता�ह�को �नयिु�त गन� । मेल�मलाप ���याको स�चालन वा �यसमा
ग�रने आ�थ�क सहायतामा कुनै प�न रोजगारदाता वा भना� एजे�सीका सगंठनह�
सहभागी नभएको स�ुनि�चत गन� ।
५.३ कागजप� �वह�न कामदार स�हतका आ�वासी कामदारह�सँग रोजगारदाता र
भना�कता�ह� �व��धको �म म�ुदाको ला�ग पया��त आ�थ�क �ोत भएको काननुी
सहायताको अ�धकार भएको स�ुनि�चत गन� ।
५.४ ग�त�य मलुकुह�मा कागजप� �वह�न कामदारह�ले गनुासो दता� गरेको कुरा
अ�यागमनका  अ�धकार�ह�लाई जानकार� नग�रएको स�ुनि�चत गन� ।
५.५ बेनामी उजरु�ह� दता� गन� सयं��को �वकास गन� ।
५.६ घरेलु कामदार र आवासीय हेरालहु�ले सरु��त त�रकाले गनुासो दता� गन� सकून ्
भनी ठाउँमा ठाउँमा सोझै गएर उजरु� गन� �म�ने पया��त वाक–इन सेवा के��ह�
�थापना गन� ।
५.७ �वदेश फ�क� एका कामदारह�लाई ग�त�य मलुकुमा �या�यक र गरै–�या�यक
गनुासो सयं��ह�स�म सहज पहँुच पाउन सघाउन �भ�डयो ��व�ध र अ�य
सहकाया��मक सयं��ह�को स�भा�यताको खोजी गन� ।

६. ठगी र द�ुयवहारका घटना कम गन� उपायको �पमा सरकारले आफ� भना� ���याह�
स�चालन गन� स�भावनाको खोजी गन� र अ�धकारमा आधा�रत लेखाजोखा गन� ।

सरकारह�ले भना� ���याको �नयामक भ�दा प�न आ�वासी कामदारह�को
भना�कता�को �पमा ��य� सलं�नता (सरकार–दे�ख–सरकारस�म वा जीटुजी भना�)
जनाउने �म घटेको छ । यस अ�ययनमा समावेश देशह� �बच हुने धेरै जसो
सहकाय�ह� स�झौताप�को �परेखामा आधा�रत छन ् जस अ�तग�त ��येक देशका
�नजी �े�ले भना� ���या स�चालन गद�छन ् । क�तपय अव�थामा �नजी �े�का



भना�कता�ह�लाई सरकारले �व�थापन गदा� रा�ो न�तजा आउन स�छ, खास�र भना�
अ�यासमा हुने ठगी र द�ुयवहारपणू� �यवहारको हकमा ।

भना�को ला�ग लामो समय ला�ने र ठुलो स�ंयामा भना� गन� नस�ने हुनाले जीटुजी
काय��मह�को आलोचना गन� ग�र�छ, र जीटुजी ���याको मा�ा बढाएर �नजी
�े�लाई सरकार�ले ��त�थापन गदा� प�न यसले रामवाणको काम गद�न – रोजगार�
प�रवत�न गन� पाउने �यव�था र �म सरं�णका �ावधानह�बाट वि�चत गराउने ज�ता
अ�थायी आ�वासन काय��म�भ�का सरंचनागत प�ह�लाई यसले स�बोधन गद�न ।
यस चनुौतीबारे सचेत हँुदै, हामी सरकारह�लाई भना� ���यामा आव�यक परेको
अव�थामा, स�भव हुने र फाइदा हुने अव�थामा �नजी �े�लाई �व�थापन समेत गरेर
भना� ���यामा सहभागी हुनको ला�ग �वचार गनु�पछ� भ�ने सझुाव �द�छ� ।
सरकारह�ले देहाय बमोिजम गनु�पछ�  ।

६.१ सरकार� भना� सयं�� �व�यमान रहेका ठाउँमा �यायो�चत र न�ैतक भना�
स�ुनि�चत गन� �वषयमा �तनीह�को �भावका�रता स�ब�धी �वत�� �भाव म�ूयांकन
गन� र �यसअथ�मा �नजी �े�ले स�चालन गन� भना� मोडलको तलुनामा �तनीह�को
काय�स�पादनको �तरलाई मापन गन� । यसबाट कामदारह�लाई लाभ प�ुने �माण
दे�खएमा, �य�ता सरकार� ���याह�को मा�ा बढाउने र कामदारह� र
रोजगारदाताह�लाई बढ� आक�ष�त गन� बारे �बचार गन� ।
६.२ सरकार� ��त�ठानह�ले भना� ���या स�चालन गन� ग�र
सरकार–दे�ख–सरकारस�मको नयाँ �म आ�वासन काय��मह�को �थापना गरेर
ठगीका र द�ुयवहारका घटनाह� कम गन� स�क�छ �क स�कँदैन भ�ने �नधा�रण गन�
अ�धकारमा आधा�रत लेखाजोखा गन� ।

७. ��वप�ीय स�झौताह� बा�यकार� हुनपुछ� र �तनीह�मा पारदश� �नगरानी सयं��
स�हत �यवहा�रक भना� �ावधानह� हुनपुद�छ ।

यस अ�ययनमा समावेश उ�प�ी र ग�त�य दवुै मलुकुह�मा �म आ�वासन स�ब�धी
स�झौता प�ह�को म�ुय �योजन भनेको �यायो�चत भना�का चासोह� स�बोधन गन�
र सो स�झौतामा �व�भ�न �तरको �ाथ�मकता �दइएका कामदार सरं�णका
�ावधानह� स�हत �म आ�वासनलाई सहिजकरण गनु� हो । धेरै �ावधानह� र
सयं��ह� भएका स�झौता प�ह� सामा�यतयाः अ�धकार�ह�ले अ� प�को
सहभा�गता �वना आ–आफ� सवंाद ग�र तय गरेका हु�छन ् । �य�तो सवंाद, �नगरानी वा
काया��वयनमा �ेड य�ुनयनह� र नाग�रक समाज स�ंथाह� सलं�न हँुदैनन ् । यो सबै
कुराको �भाव के हु�छ भने �य�तो �म स�झौतामा भएका सकारा�मक प�को असर
समेत मे�ट�छ । �यायो�चत भना�का �ावधानह� समावेश भएकै अव�थामा प�न
कामदारह�ले �यसका स�ुवधाह�मा दाबी गन� �यवहा�रक उपाय कमै छन ् �कनभने
यसको काया��वयन मलूतः कामको अ�य�त बोझ भएको दतुावासह�को हातमा हु�छ ।
�म स�झौताह� काननुी �पमा वा�यकार� नभएकाले प�न यो �वषय बढ� गाह� हु�छ ।

��वप�ीय �म स�झौता ज�त खलुा, समावेशी र �यवहा�रक भयो �य�त नै यसले
कामदारमा अथ�पणू� �भाव पान� स�भावना हु�छ । मानव अ�धकारको ठोस �स�धा�त
अ�ंगकृत गरेका �म स�झौताह�ले प�न काया��वयन सयं��को अभावमा खासै



�भ�नता �याउन स�दैनन ् । उदाहरणको ला�ग, अनगुमन र म�ूयांकनको काममा
उ�प�ी मलुकुका सरकारह�लाई भ�ूमका �दने �म स�झौताह�, वा उ�प�ी मलुकुका
दतुावासह�लाई ग�त�य मलुकुका सरकारलाई �नि�चत काय� गन�पन� �वषयमा दबाब
�दनस�ने �ावधान भएका �म स�झौताह�ले कामदारह�ले पाउने लाभमा उपायो�गता
व�ृ�ध गन� स�छन ् । �य�तो �यव�था भएन भने �म स�झौताले ग�त�य मलुकुको
काननु अनसुार आ�वासी कामदारह�ले पाउने अ�धकारको र�ा गन� क�त सहयोग
पयुा�यो भ�ने कुरा हेन� गाह� हु�छ । यसका अ�त�र�त, य�ता स�झौताको सवंाद र
काया��वयनमा कामदारह�लाई सहयोग पयुा�उने र ��त�न�ध�व गन� स�ंथाह�लाई थोरै
सरकारह�ले मा�ै सलं�न गराउने वा�त�वकताले य�ता �म स�झौताह�को स�भा�य
�भावलाई अवम�ूयन गन� आधार �दान गद�छ । ��वप�ीय स�झौताह�को हकमा
सरकारह�ले देहाय बमोिजम गनु�पछ�  ।

७.१ कुनै प�न स�झौताको ला�ग ��वप�ीय सवंाद गदा�, साझदेार मलुकुलाई आ�वासी
कामदारह�को मानव अ�धकारको र�ा गन� �यवहा�रक सयं�� समावेश भएको
बा�यकार� स�झौतामा ह�ता�र गन� दबाब �दने ।
७.२ सबै स�झौताह� साव�ज�नक भएको स�ुनि�चत गन�, स�बि�धत मलुकुह�ले
एकअका�का देशमा रहेका आपm्ना दतुावास वा कुटन�ैतक �नयोगका वेबसाइटह�मा
आ�वासी कामदारह�ले सबभै�दा धेरै �योग गन� भाषामा साव�ज�नक �पमा
पहँुचयो�य त�रकाले रा� े।
७.३ कुनै प�न ��वप�ीय स�झौताह�को काया��वयनको म�ूयांकन गन�को ला�ग
कामदार सगंठनह�को पणू� र स��य सहभा�गता स�हतको अथ�पणू� तथा �नय�मत
समी�ा ���या �थापना गरेर स��य गराउने ।


