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घरेलु श्रम सम्बन्धी साझा ममथक र 
वास्तववक्ताहरु 
घरेलु श्रमभित्र हुने बाध्ातमक श्रम र मानव 
बेचबबखनलाई समबबोधन गन्नकबो लाबग नीबि बनमा्निा र 
साझेदारहरूकबो कानून, नीबि र अभ्ासहरूमा 
उललेखबन् रूचच छ । ्स सूचीमा नीबि बनमा्निाहरुबीच 
बढी प्रचलनमा रहेका १० ममथकहरु उललेख गररएका 
छन् । ्स पबोचलसी बरिफमा काममा सविन्त्रिा 
परर्बोजना (Work in Freedom Programme) 
का््नक्रम का्ा्नन्व्न गदा्नकबो अनुिवमा आधाररि 
िएका िथ् र चसफाररस गररएका कानून, नीबि र 
अभ्ासहरूलाई समावेश गररएकबो छ। ्स 
दसिावेजलाई आईएलओ (ILO) ले ि्ार पारेकबो मानव 
बेचबबखन बवरुद्धकबो कानून, नीबि र अभ्ासहरुकबो 
पबोचलसी बरिफ पबन सँगसँगै अध््न गनु्न आवश्क छ ।

पोलिसी ब्रिफ
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मिथक १ घरेलु श्रममकहरु पररवारकबो सदस् जसिै हुन् । त्सैले उनीहरुले गनने कामलाई पूर्न रूपमा श्रम मान्न सककंदैन ।

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	घरेलु श्रममक र समान बकचसमकबो घरेलु जजममेवारी 
बनिाउने पररवारकै सदस्बीचकबो मुख् भिन्निा 
िनेकबो श्रममक र पररवारबीच रबोजगारीकबो समबन्ध 
हुन्छ जबबक पररवारका सदस्कबो सन्दि्नमा िने 
्सिबोे समबन्ध हुँदैन । रबोजगारदािाले घरेलु 
श्रममकलाई पररवारकबो सदस्कबो रुपमा व्यवहार 
गरे वा नगरे पबन, िी श्रममकले गनने श्रमकबो 
वासिबवकिालाई पररवि्नन गददैन।

▶	घरेलु श्रमलाई मान् िा ददने कानून, नीबि र 
अभ्ासहरुकबो अनुपस्थिबि ।

▶	घरेलु श्रममकहरुलाई पूर्न रुपमा श्रममककबो दजा्न 
ददनबाट वनन्चि गनने नीबिहरु (घरेलु कामहरुका 
लाबग न् ून्िम ज्ाला िबोकन नसकनु, जीवनसिर 
िन्दा िललबो ज्ाला, समाजजक सुरक्ाकबो व्यवथिा 
र सुतकेरी बबदा लगा्ि अन्  बबदाहरुकबो 
प्रावधानकबो अनुपस्थिबि ।

▶	घरेलु श्रममक समबन्धी आईएलओ महासन्न्ध नं 
१८९ र रबोजगारीका समबन्धहरू समबन्धी 
आईएलओ चसफाररस नं १९८ अनुसार घरेलु 
श्रमलाई श्रमकबो मान् िा ददने कानून, नीबि र 
अभ्ासहरू 

▶	घरेलु श्रममक समबन्धी आईएलओ महासन्न्ध नं 
१८९ कबो अनुमबोदन र का्ा्नन्व्न

मिथक २ घरेलु श्रम अदक् श्रम हैन ।

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	बवचशष्टकृि चसप र दक्िाकबो आवश्किा हुने धेरै 
प्रकारका कामहरू घरेलु श्रमभित्र पद्नछन्। ्सिा 
दक्िा वा बवशेषिा खाना पकाउने, बालबाचलका र 
वृद्दहरूकबो हेरचाह गनने, अन्िर-व्यचति संचार र 
व्यवथिापन जसिा घरेलु श्रममा मात्र चसममि 
हुँदैनन्। अमधकांश पीिृसत्ातमक समाजमा आफनबो 
लैंबगक हुका्नई अनुसार कुशल गृबहरी बन्नकबो लाबग 
मबहलाहरूले बाल्कालदेखीनै ्ी मध्ेका केही 
चसपहरू चसबकसकेका हुन्छन् जबबक ्सिा 
चसपहरूलाई त्सरी हेररएकबो वा सामाजजकीकरर 
नगररएकबो हुन सकछ। । घरेलु श्रममकहरूकबो लाबग 
चसपमूलक का््नक्रमहरू उप्बोगी हुनुकासाथै पूव्न 
चसकाईकबो मान् िा र ्बोग्िाका प्रबक्र्ाहरू 
मबहलाहरूकबो लाबग बवशेष महतवका हुन्छन्।

▶	पबहले नै िएका चसपहरुलाई मान् िा ददन, ्बोग्िा 
बनधा्नरर गन्न, सीपहरुकबो सुधार र मूल्ाङ्कन गन्न 
र ्बोग्िाकबो प्रमारपत्र जारी गन्न सह्बोग  
गनने नीबि र अभ्ासहरुकबो अनुपस्थिबि ।

▶	घरेलु श्रमसँग समबन्धीि ्बोग्िाकबो आधारमा निई 
उतपभत्, जािी्िा, लैंबगकिा र उमेरकबो आधारमा 
पाररश्रममक ददने नीबिहरु ।

▶	हेरचाहकबो अथ्निन्त्र (care economy) र अन्  
शहरी सेवाहरुमा लगानी गन्न असफल साव्नजबनक 
नीबिहरुले हेरचाहकबो िार नीजी पररवारलाई नै 
सम्ूर्न रूपमा ददन्छ जबबक नीजज घरपररवारमा 
‘मबहला’कबो काम िनेर पबहलेदेखीनै ्सिा श्रमलाई 
अवमूल्न गनने गररन्छ।

▶	घरेलु श्रम समबन्धी रहेकबो पबहले देखीकबो चसपलाई 
मान् िा (recognition of prior learning) 
ददने र त्सलाई प्रमाभरि चसपसँग जबोडेर राम्बो 
पाररश्रममक ददने ्बोग्िा मापदणडकबो बवकास गनने 
नीबि र अभ्ासहरू

▶	प्रमाभरि सीप बवकास प्रबक्र्ाबाट श्रमकबो बढ्दबो 
गबिचशलिा बढाउने कानून, नीबि र अभ्ासहरु ।

▶	घरेलु श्रममकका चसपहरूलाई बवशेष गरी श्रम 
समबन्ध, अमधकार, सौदाबाजी र जजवन्ापनसँग 
समबन्धीि चसप हाचसल गन्न सह्बोग गनने श्रममक 
संगठनहरूलाई मद्दि गनने नीबिहरू 

मिथक ३ घरेलु श्रममकहरूले ्ूबन्न बनाउन हुँदैन बकनिने घरेलु कामका रबोजगारदािाहरुलाई ्ूबन्नसँग गनने व्यवहार 
थाहा हुँदैन । घरेलु श्रममकहरुले कानून र व्यवथिापनमा समस्ा ल्ाउन सकछन् । 

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	असाधारर शचति समबन्धकबो काररले गदा्न रबोजगार 
समबन्धमा रबोजगारदािा आफूिन्दा असम्भव 
रूपमा शचतिशाली श्रममकसँग फँसदैनन्, बरू, 
श्रममकहरू आफूिन्दा धेरै शचतिशाली 
रबोजगारदािासँग फँसने संिावना बढी हुन्छ। 
श्रममकहरुलाई रबोजगारदािाहरूलाई जभत्कै 
संगदठि हुने अमधकार छ । घरेलु श्रम समबन्धी 
आईएलओ कबो महासन्न्ध नं १८९ले घरेलु 
श्रममकहरुलाई श्रममककबो दजा्न ददएकबो छ । 

▶	संगदठि हुने सविन्त्रिा र सामूबहक सौदाबाजीकबो 
अमधकारलाई दबाउँदा, िनाव र द्वन्दले श्रममक–
रबोजगारदािाबीचकबो समबन्ध बबग्रन्छ । िनाव बढ्दा 
संगदठि हुने सविन्त्रिा र सामूबहक सौदाबाजीकबो 
अमधकारमा आधाररि सामाजजक समवाद नै 
प्रिावकारी हुन सकछ। सरकार र श्रममक 
िितीकिा्नहरुलाई श्रममकहरुकबो साझा गुनासाहरू र 
मागहरू समबबोधन गन्न लगाउनकबो लाबग घरेलु 
श्रममकहरुकबो सामूबहक आवाज अबि महतवपूर्न 
छ।

▶	घरेलु श्रममक र आ/प्रवासी श्रममकहरूलाई संगदठि 
हुने सविन्त्रिा र सामूबहक सौदाबाजी गनने 
अमधकारलाई प्रबिबन्न्धि गनु्न ।

▶	घरेलु श्रममक र आ/प्रवासी श्रममकहरूले आफनबो 
प्रबिबनमध आफै च्न गन्न रबोकने नीबि वा 
प्रशासबनक अभ्ासहरु । 

▶	आईएलओका मौचलक अनुबन्धहरूले समबन्धन वा 
सदस् हुने अमधकार र सामूबहक सौदाबाजीकबो 
अमधकारलाई थिाबपि गनने चसद्दान्िहरूकबो पालना 
नगरी आ/प्रवासी कामदारहरूकबो उचचि 
प्रबिबनमधतव नगराइएकबो संगठन, सरकारी बनका् र 
प्रबिष्ानहरूसँग बवशेष ‘श्रममक सममिीहरूले’ 
आ/प्रवासी श्रममकका बवष्कबो समबबोधन गररने 

▶	घरेलु श्रममकहरुकबो संगदठि समबन्धन वा सदस् 
हुने सविन्त्रिा र सामूबहक सौदाबाजी गनने 
अमधकारलाई सह्बोग गनने नीबि, कानून र 
प्रशासबनक अभ्ासहरु (घरेलु श्रममकसँग 
समबन्न्धि आईएलओ महासन्न्ध नं १८९ कबो धारा 
३, संगठनकबोे सविन्त्रिा र अमधकारकबो सुरक्ासँग 
समबन्न्ध आईएलओ महासन्न्ध नं ८७, संगदठि हुने 
सविन्त्रिा र सामूबहक सौदाबाजीकबो अमधकारकबो 
सुरक्ा समबन्न्ध आईएलओ महासन्न्ध नं ९८ ।

▶	धेरै िनाव हुने थिानहरूमा श्रममक, रबोजगारदािा र 
सरकारबीच समाजजक समवादलाई प्रबोतसाबहि गनने 
नीबि र अभ्ासहरु ।

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312535:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312535:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
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मिथक ४ बवमधकबो शासनले घरेलु श्रममकहरुकबो गुनासबोहरुलाई बनषपक् व्यवथिापन गछ्न।

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	कानूनलाई प्रिावमा पान्न सकने क्मिा बढी िएकबो 
व्यचतिकबो हकमा नै कानूनले राम्बो काम गद्नछ। 
उदाहररकबो लाबग, आ/प्रवासी घरेलु श्रममकले 
उनलाई िलब नददएकबो बनवेदनमा प्रा्: गरेर उनकबो 
हकमा कानूनी कारवाहीमा कम संवेदनचशलिा 
देखाइन्छ िर उनै आ/प्रवासी घरेलु श्रममककबो 
बवरूद्द उनका शचतिशाली रबोजगारदािाले गहना 
चबोरेकबो आरबोप लगाउँदा त्समा िदरूकिाकासाथ 
कानूनी कारवाही अमघ बढ्छ। स्बोि, सामाजजक 
पुँजी, संचार सम्पेषर गन्न सकने खुबीले 
रबोजगारदािाहरूलाई मद्दि गछ्न र घरेलु 
श्रममकहरूसँग धेरै जसबो सम्मा स्बोि, सामाजजक 
पूँजीकासाथै थिाबन् िाषामा पबन राम्बो दखल 
हुँदैन जसले गदा्न उनीहरूले कानून का्ा्नन्व्न 
गराउने अमधकारीहरूलाई आफनबो स्थिबिकबो स्पष्ट 
जानकारी ददन सकदैनन् र मुद्दा पबन गन्न सकदैनन्।

▶	थिाबन् र आ/प्रवासी श्रममकहरुलाई छुट्ाउने 
नीबिहरु (जसिै आ/प्रवासी घरेलु श्रममकहरुकबो 
कहंडडुलमा प्रबिबन्ध) ।

▶	श्रम समबन्धकबो शचति असन्िुलनलाई बवचार गददै, 
मबहला, आ/प्रवासी र घरेलु श्रममकहरूलाई 
बनवेदनहरू ददने, सुरभक्ि हुन पाउने र न् ा्मा 
पहुँच बढाउने जसिा बपबडिकबो सशचतिकरर र 
सुरक्रका पहल र बवशेष व्यवथिा नहुनु

▶	रबोजगारिाले कानून पालना गन्न असफल हुँदा 
श्रममकहरूलाई दस्णडि गनने कानूनी प्रावधानहरू 
(उदाहररकबो लाबग, अनुमबिपत्रकबो दिा्न वा 
नबवकरर) हुनुपछ्न।

▶	घरेलु श्रममकहरुकबो न् ा्मा पहुँचलाई सह्बोग गनने 
कानून नीबि र प्रशासबनक अभ्ासहरु (समबन्धन 
हुन पाउने अमधकार र सँगदठि हुन पाउने अमधकार 
समबन्धी आईएलओ महासन्न्ध नं ८७, सँगदठि हुन 
पाउन अमधकार र सामूबहक सौदाबाजी समबन्धी 
आईएलओ महासन्न्ध नं ९८, र घरेलु श्रममक 
समबन्धी आइएलओ चसफाररस नं २०१)

▶	घरेलु श्रममकहरूले आफूले उजुरी दिा्न गन्न र 
त्सकबो का्ा्नन्व्न िए-निएकबो िाकेिा गन्न 
सह्बोग गनने प्रबक्र्ा हुनुपछ्न जसले गदा्न ्ी 
श्रममकहरू आफू बवरूद्द कुनै प्रबिशबोधकबो का््न 
हुँदैन िन्ने डरबाट मुति हुन्छन्। ्सिा प्रबक्र्ाले 
बपबडि मबहला मैत्री बवशेष सुरक्र प्रबक्र्ालाई 
पबन समेटेकबो हुनुपछ्न ।

मिथक ५ गबोपबन्िाकबो सुरक्ा समबन्धीि सरबोकारले गदा्न नीजज घरहरूमा श्रम बनररक्र सम्भव छैन ।

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	घरकबो गबोपबन्िा महतवपूर्न छ (मानवअमधकारकबो 
बवश्वव्यापी घबोषरापत्र, धारा १२), िर कुनै पबन 
घरका कुनै पबन सदस् कानूनिन्दा माचथ हुँदैनन् र 
आफनबो घरमा का््नरि सबै व्यचतिका 
मानवअमधकारकबो पालना गनु्नपनने दाम्तवबाट कबोही 
पबन मुति हुँदैन। घरेलु श्रममकहरू प्रा्जसबो 
अनौपचाररक रबोजगार समबन्धमा रहने हुँदा 
उनीहरूकबो श्रम बनररक्र कहाँ गनने िन्ने थाहा 
पाउन गाहहो हुन्छ। औपचाररक र अनौपचाररक दुवै 
रबोजगार समबन्धहरूमा गबोपबन्िाकबो हक समबन्धी 
कानूनले रबोजगारदािा, त्हाँ बचसराखेकाहरू वा 
कानून अमधकृिकबो अनुमबिबबना श्रम बनररक्र 
हुनबाट रबोकने गरेकबो छ। राज्ले, गबोपबन्िाकबो 
हककबो सममान गददै, घटनाकबो प्रकृबि अनुसार कसिबो 
अवथिामा व्यचतिहरूकबो घरमा श्रम बनररक्र गन्न 
सबकन्छ िन्ने बकटान गनु्नपद्नछ।

▶	कमजबोर श्रम बनररक्र वा श्रममक र रबोजगारदािा 
दुवैकबो काम सबहि सम्ूर्न श्रम समबन्धलाई नहेरी 
घरेलु श्रममकहरूलाई अनुशाचसि बनाउन केजन्रिि 
बनररक्र 

▶	रबोजगारदािालाई नै आवाचस् अनुमबिपत्रकबो 
व्यवथिापन गन्न ददने कानून (प्रा्बोजन प्रराली)। 
कडा रबोजगार दिा्न सं्न्त्रहरू 

▶	श्रम समबन्धकबो अनुगमन गनने जजममेवारी प्रहरी, गृह   
वा सुरक्ा अमधकारीहरूलाई ददने नीबि र 
प्रशासबनक अभ्ासहरू 

▶	नीजज घरहरूमा घरेलु श्रममकहरूकबो श्रम बनररक्र 
गन्न पूर्न बन्देज लगाउने गबोपबन्िाकबो हक 
समबन्धी कानून 

▶	अप्ा्नपि स्बोिले गदा्न घरेलु श्रमकबो पूर्न श्रम 
बनररक्र गनने का््न क्मिाकबो अवमुल्न हुने

▶	श्रममक र रबोजगारदािा दुवैसँग श्रम बनररक्कहरूकबो 
बन्ममि र छुट्ाछुटै् संचार गन्न सह्बोग गनने नीबि र 
प्रशासबनक अभ्ास

▶	काम गनने अवथिाकबो अभिलेख (रेकड्न) राखन 
सह्बोग गनने नीबिहरू (उदाहरर, घरेलु श्रममक 
समबन्धी आइएलओ चसफाररस नं २०१, अनुचे्द 
८)

▶	बनभचिि प्रबक्र्ा अन्िग्नि घरेलु श्रमकबो श्रम 
बनररक्र गन्न सह्बोग गनने नीबि र अभ्ासहरू 

▶	घरेलु कहंसासँग समबन्धीि अन्िरराम्रि् 
मापदणडहरू अध््न गनने (CEDAW, Beijing 
Platform for Action) 

मिथक ६ रबोजगारदािा र श्रममकहरु दुवैकबो सुरक्ाकबो बनन्मि घरेलु श्रममकहरुलाई प्रहरी चौबकमा प्रबक्र्ागि रुपमा दिा्न 
गराउनुपछ्न ।

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	घरेलु श्रम रबोजगार समबन्धभित्र नै हुने गछ्न । 
रबोजगार समबन्धकबो अनुगमन गनने जजममेवारी िएकबो 
संथिाहरु नै घरेलु श्रमकबो अनुगमन गन्न बढी सक्म 
हुन्छन्। म्ा्नददि कामकबो सुबनभचिििा गन्नकबो लाबग 
श्रम का््नल् र बविागहरूले श्रममक र 
रबोजगारदािा दुवैलाई दिा्न गनु्न महतवपूर्न हुन्छ। 
प्रहरी र सुरक्ा सँथिाहरू श्रम सुशासनकबो क्ेत्रका 
बवज्ञ हुँदैनन् र उनीहरूकबो का््नबनदनेश िनेकबो 
अपरामधक बवष्मा मात्र केजन्रिि हुने हबो। प्रहरी र 
सुरक्ासँग समबन्धीि सँथिाहरूसँग दिा्न हुँदा घरेलु 
श्रममकहरूले सामना गनु्नपनने चुनौबिहरूलाई 
पुनथिाबपि गद्नछ र गलि साव्नजबनक 
धारराहरूलाई सह्बोग गद्नछ।

▶	अपरामधक दाम्तव र प्रबक्र्ाकबो लाबग घरेलु 
श्रममकहरूलाई छुट्ाउने नीबि र प्रशासबनक 
अभ्ासहरू (उदाहरर उनीहरूले अपराध 
गरेपबन-नगरेपबन, प्रहरी चौकीहरूमा दिा्न हुनुपनने)।

▶	रबोजगारदािालाई दिा्न हुन छुट ददंदै श्रम 
समबन्धलाई नजरअन्दाज गन्न सह्बोग गनने नीबि र 
प्रशासबनक अभ्ासहरू।

▶	श्रममक, रबोजगारदािा र आवश्क पदा्न 
िना्नकिा्नहरू वा ठेकेदारहरूलाई श्रम कानून 
अन्िग्निकबो श्रम का्ा्नल्मा दिा्न गराउने कानून, 
नीबि र प्रशासबनक अभ्ासहरू 

▶	काम गनने अवथिाकबो अभिलेख (रेकड्न) राखन 
सह्बोग गनने नीबिहरू (उदाहरर, घरेलु श्रममक 
समबन्धी आइएलओ चसफाररस नं २०१, अनुचे्द 
८)
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मिथक ७ घरेलु श्रममकहरुकबो ठूलबो र बढ्दबो संख्ाका कारर श्रममकहरुले मात्र सामाजजक सुरक्ा कबोषमा ्बोगदान गन्न 
सकदछन् ।

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	घरेलु श्रम पबन श्रम हबो, िसथ्न घरेलु श्रममकहरू 
पबन सामाजजक सुरक्ाका हकदार हुन्। ्सका 
लाबग श्रममक र रबोजगारदािा दुवैले खच्न गनु्नपछ्न। 
घरेलु श्रममकहरूले एकिन्दा बढी रबोजगारदािासँग 
काम गरेपबन-नगरेपबन, उनीहरू आ/प्रवासी श्रममक 
िएपबन-निएपबन उनीहरूलाई सामाजजक सुरक्ा 
प्रदान गररएकबो हुनुपछ्न (घरेलु श्रममक समबन्धी 
आइएलओ चसफाररस नं २०१, धारा २०)। 
आ/प्रवासी घरेलु श्रममकहरूकबो हकमा, बद्वपभक्् 
समझौिाले बवदेशमा सामाजजक सुरक्ा र 
पबोटा्नबबचलटीकबो संरक्र सुबनभचिि गन्नसकछ।

▶	रबोजगारदािालाई श्रममककबो सामाजजक सुरक्ामा 
रकम जममा नगरेकबो अवथिामा पबन कारवाही 
नगनने, वा श्रममकहरूले असवािाबवक रूपमा वा 
ठूलबो पररमारमा रकम जममा गन्न बाध् पानने 
नीबिहरू 

▶	एकिन्दा धेरै रबोजगारदािाहरूका लाबग काम 
गनु्नपनने घरेलु श्रममकहरूकबो स्थिबिलाई समबबोधन 
गनने नीबिहरूकबो अिाव, र पाररश्रममककबो िुतिानी 
नगदकबो सट्ा बवभिन्न प्रकारका वसिुहरूबाट 
पाररश्रममककबो िुतिानी गररंदा त्सिा वसिुकबो 
मौदरिक मुल्लाई दा्रामा ल्ाउन असफल 
नीबिहरू 

▶	सामाजजक सुरक्ालाई सममान गददै समान 
व्यवहारकबो सुबनभचिििा गन्न असफल बद्वपभक्् 
समझौिा वा समझौिा ज्ञापनपत्र

▶	आईएलओकबो घरेलु श्रममक समबन्धी महासन्न्ध नं 
१८९ कबो धारा १४ ।

▶	सामाजजक सुरक्ाकबो बनममत् गररने िुतिानीकबो 
सहजजकरर गनने कानून, नीबि र अभ्ासहरू। 
्सिा कानून, नीबि र अभ्ासहरूले एक िन्दा बढी 
(बहु) रबोजगारदािासँग श्रम गनने श्रममकहरूलाई 
समेटेकबो हुनपद्नछ र वसिुकबो माध्ममा गररने 
िुतिानीकबो सम्ूर्न मौदरिक मुल्लाई बवचार 
गनु्नपछ्न। 

▶	बद्वपभक््, क्ेबत्र् वा बहुपभक्् समझौिाहरूले 
आ/प्रवासी घरेलु श्रममकहरूलाई सामाजजक 
सुरक्ाकबो सन्दि्नमा समान व्यवहारका साथै, 
सामाजजक सुरक्ाकबो अमधकार, पहुँच र संरक्र वा 
पबोटा्नबबचलदट पबन प्रदान गनु्नपद्नछ ।

मिथक ८ घरेलु श्रममा रहेका बालबाचलकालाई चसकारू (प्रचशक्ाथती) वा पाररवाररक प्रबिष्ान (enterprises) कबो 
सदस्कबो रूपमा चलन सबकन्छ ।

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	श्रममक बकशबोर अवथिामा िए-निएपबन वा 
पाररवाररक प्रबिष्ानकबो सदस् िए-निएपबन घरेलु 
बालश्रम िनेकबो बाल श्रमकबो एक सवरूप नै हबो। 
घरभित्र र बाबहर मबहलाकबो परम्रागि िूममका र 
जजममेवारीहरूलाई थिाम्तव ददनु हबो। ्सका साथै, 
मबहलाकबो घरेलु सेवालाई उनकबो व्सक जजवन र 
बववाहकबो लाबग ‘चसकने सम्’ कबो मान् िा ददने 
सबोचले घरेलु बालश्रमलाई बाल श्रमकै एक 
सवरूपकबो रूपमा बनरन्िरिा ददन्छ।

▶	िबोबकएकबो न् ूनिम उमेर मुबनका पूर्नकाचलन घरेलु 
बालश्रमलाई प्रचशक्रकबो सम्कबो रूपमा नसवकानने 
कानून, नीबि र अभ्ासहरू 

▶	िबोबकएकबो न् ूनिम उमेर मुबनका पूर्नकाचलन घरेलु 
बालश्रमलाई िेस्बो पक् वा रबोजगारदािाकबो घरमा 
गराइने श्रमलाई पाररवाररक प्रबिष्ानमा ्बोगदानकबो 
रूपमा नसवकानने कानून, नीबि र अभ्ासहरू 

▶	घरेलु श्रममा बालश्रमकबो जबोखखमिाका 
सवरूपहरूलाई पबहचान गन्न असफल कानून, नीबि 
र अभ्ासहरू 

▶	बालश्रम गरररहेका बालबाचलकाकबो गुरसिरर् 
चशक्ामा पहुँचकबो लाबग सह्बोग गनने कानून, नीबि 
र प्रशासबनक अभ्ासहरू 

▶	घरेलु काम र हेरचाहकबो सहजीकरर गन्नकबो लाबग 
राज्ले हेरचाह अथ्निन्त्रमा लगानी गनने (उदाहरर, 
बालबाचलकाकबो लाबग चशक्ा, र वृद्दहरूकबो लाबग 
सवास्् सेवा) 

▶	म्ा्नददि काम चसज्नना गनने आरथंक नीबिहरू 
▶	घरेलु श्रममा बालश्रमका जबोखखमिाका 

सवरूपहरूलाई सुचचकृि गनने प्रशासबनक 
अभ्ासहरू (न् ूनिम उमेर समबन्धी आइएलओ 
महासन्न्ध नं १३८, घरेलु श्रम समबन्धी आइएलओ 
महासन्न्ध नं १८९)

मिथक ९ औपचाररक ििती र रबोजगार प्रबक्र्ाले घरेलु श्रमलाई बाध्ातमक श्रम हुनबाट रबोकछ।

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	घरेलु श्रमकबो रबोजगारलाई औपचाररक प्रबक्र्ाले 
केही सुरक्ा प्रदान गद्नछ (उदाहरर, दसिावेज 
नराखदाकबो जबोखखमहरूलाई सामना नगनु्नपनने) िर 
औपचाररक िना्न प्रबक्र्ा र औपचाररक श्रम 
समबन्धकबो काररले श्रममक र रबोजगारदािाबीचकबो 
असमान शचति समबन्धले गदा्न श्रममकमाचथ हुने 
दुव्य्नवहारकबो रबोकथाम गछ्न िन्ने छैन जसले गदा्न 
दुव्य्नवहार गनने रबोजगारदािालाई केही पबन हुन्न। थप 
िन्नुपदा्न, श्रम समबन्धकबो औपचाररक िना्न 
प्रबक्र्ाले श्रममकहरूलाई दुव्य्नवहार्ुति समबन्धमा 
उमकन नसकने गरी बाँधन सकछ।

▶	वैदेचशक रबोजगारमा जाने व्यचतिहरूलाई 
औपचाररक प्रबक्र्ाबाट वैदेचशक रबोजगारमा जाँदा 
आफू बेचबबखन हुनबाट सुरभक्ि हुनेछौं िन्ने 
जानकारी ददने सुरभक्ि आ/प्रवासनमा 
अभि्ानहरू 

▶	दसिावेज नराखखएकबो र दुव्य्नवहार्ुति का््नथिल र 
दैबनक जजवनका अवथिाहरूलाई छबोड्न चाहने 
श्रममकहरूलाई प्रबक्र्ागि रूपमा अपरामधक ठहर 
गनने नीबिहरू 

▶	श्रममकहरूलाई रबोजगारदािाले दिा्न गन्न वा 
उनीहरूकबो अनुमबिपत्रलाई नबवकरर गन्न असफल 
हुँदा श्रममकहरूलाई दस्णडि गनने नीबिहरू 

▶	िूिपूव्न श्रममकहरूलाई समावेश गराउँदै 
आ/प्रवासी कामदारहरूलाई वासिबवक जानकारी 
ददने नीबि र का््नक्रमहरू 

▶	घरेलु श्रम अन्िग्नि खराब का््नथिल र दैबनक 
जजवनका अवथिाहरूलाई समबबोधन गनने कानून, 
नीबि र अभ्ासहरू 

▶	श्रममकहरूले आफनबो रबोजगारलाई अन्त् गन्न 
सह्बोग गनने कानून, नीबि र अभ्ासहरू, र सबो 
का््न गदा्न श्रममकहरूलाई अपराधी ठहर गररनुबाट 
संरक्र गनु्नपद्नछ।

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
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मिथक १० घरेलु श्रमले मबहलाहरुकबो सशचतिकरर गनने हुनाले ्सकबो प्रवद्द्नन गनु्नपद्नछ।

तथ्य किजोर कानून, नीतत र अभ्यासहरू ससफाररस गररएका कानून, नीतत र अभ्यासहरू

▶	घरेलु श्रमले रबोजगारकबो खबोजमा रहेका 
व्यचतिहरूलाई उनीहरूलाई आवश्क िएकबो 
आमदानीका संिावनाहरू प्रदान गद्नछ िर घरेलु 
श्रममकहरू बवरुद्द हुने दुव्य्नवहारलाई कम बनररक्र 
गररने हुनाले उनीहरू बवरुद्द हुने दुव्य्नवहारकबो 
संिावना बदढ हुन्छ। िसथ्न, घरेलु श्रमले फरक 
िररकामा दबाउने र उन्मुचति ददने दुवै का््न गद्नछ। 
घरेलु श्रममा रबोजगारकबो प्रबद्द्नन गदा्न ्स क्ेत्रमा 
प्रचचलि कमसल का््नथिल र दैबनक जजवनकबो 
अवथिालाई वेवासिा गनु्नहुँदैन।

▶	कठबोर बवभत्् नीबिहरूले गदा्न घरपररवार समबन्धी 
काम र हेरचाहलाई सहजीकरर गनने आधारिूि 
ग्राममर र शहरी सेवाहरूमा कटौिी िएकबो

▶	घरेलु श्रमलाई मबहलाकबो रबोजगार सशचतिकररकबो 
अवसरकबो रूपमा प्रवध्नन गनने नीबिहरू। न् ा्बोचचि 
िना्न (fair recruitment) लाई सशचतिकररकबो 
प्रबक्र्ाकबो रूपमा दशा्नउने नीबिहरू 

▶	रबोजगार प्रबक्र्ामा आवश्क सुरक्ाका पहलहरू 
(safeguards) हरू ल्ाउनकबो लाबग घरेलु 
श्रममकहरूकबो का््नथिल र दैबनक जजवन्ापनका 
अवथिाकबो बारेमा शबोध/अध््न गन्न सह्बोगी 
नीबि िथा का््नक्रमहरू 

▶	घरेलु श्रममा दबाउने र उन्मुचति ददने दुवै का््न 
वासिबवकिा समबन्धी िाचलम का््नक्रमहरूलाई 
सह्बोग गनने नीबि, का््नक्रम र अभ्ासहरू

काममा स्वतन्त्रता (Work In Freedom) 

काममा सविन्त्रिा एउटा एकीकृि बवकास सह्बोग का््नक्रम हबो जसले 
गामनेन्ट र घरेलु श्रमकालाबग आ/प्रवासनमा जाने मबहलाहरूप्रबिकबो 
मानवबेचबवखन र बाध्कारी श्रमकबो जबोखखम कम गनने लक्् राखेकबो 
छ। ्बो का््नक्रमले िारि, नेपाल, बांगलादेश, जबोड्नन र लेबाननमा 
आ/प्रवासन माग्नमा काम गछ्न। हसिक्ेपकबो कदम, सवेस्च्क 
आवागमन, म्ा्नददि काममा िेदिावरहीि बन्ुतिी र आ/प्रवासी 
कामदारकबो सुरक्ा र आतमसममान प्रबध्नन गननेमा केजन्रिि छन्। ्सलाई 
्ूके एडले रकम प्रदान गद्नछ। 

थप जानकारीका लागि कृपया सम्पक्क  िन््कहोस्

Igor Bosc
Chief Technical Advisor, Work in Freedom
ILO Regional Office for Arab States (ROAS)
Aresco Centre, Justinien St, Kantari
Riad El Solh 1107-2150
P.O. Box 11-4088 Beirut, Lebanon
E: bosc@ilo.org
W: www.ilo.org/forcedlabour

Photo © ILO/V. Sangoi, 2019



6


