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मानवबेचववखन ववरुद्ध कानून, 
नीवि िथा अभ्ास
दाताहरू, सरकारहरू, अनतराराष्ट्रिय संगठनहरू, 
युननयनहरू, रोजगारदाताहरू र अनय नागररक 
सरोकारवालाहरू प्ाय: मानवबेचनवखन रोकथाम गनने 
समाधानहरू खोजने गररान्। यो सूचीमा नीनत 
ननमाराताहरू माझ नवद्यमान दश सामानय गलत बुझाई, 
नत सँग समबन्धित तथयहरू, ससफाररस गररएका 
कानूनहरू, नीनत तथा अभयासहरू रन् जसलाई 
काममा सवतनत्रता कायराक्रमबाट प्ापत अनुभवको 
आधारमा तयार पाररएका हुन्। 

पोलिसी ब्रिफ
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मिथक  १ बाधयकारी श्रम तथा अनय दुर्रावहारपूररा  काम र दैननक जजवनको अवस्ाको सम्ावनालाई कानूनी कायराले 
रोकन सकर।

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

▶	दुर्रावहारपूररा कामको अवस्ा कानूनी पररस्स्ती 
अनतरगत पनन हुन सकरन् (उदाहरर: पररचयपत्र 
कबजामा सलने र हहंडडुललाई ससष्टमत तुलयाउने, 
नयून जयाला, र अनत नै बढी समय काममा 
लगाउने)। दुर्रावहारपूररा काम गनने अवस्ा 
ननयम-कानूनहरू कडाईका साथ पालना नगराईंदा 
पनन हुने गररान् जहाँ रोजगारदाताले कामदारमासथ 
गनने शसतिको प्योगको अनुगमन हुँदैन। श्रम 
समबन्धि ननयम-कानूनहरू कमजोर कायारानवयन वा 
सुपररवेक्षर हुने ठाउँमा यसतो अवस्ा आउँर 
(उदाहरर: श्रम सुपररवेक्षरका लानग पैसाको कमी 
हुँदा) तयसै काररले गदारा बाधयकारी श्रम र अनय 
प्कारका दुर्रावहारहरूको सही अभभलेख फेला 
पानरा गाह्ो हुनर।

▶	मुद्ाहरूलाई अनौपचाररक बनाइददएर, 
दुर्रावहारपूररा अभयासहरूलाई वैध तुलयाएर, श्रम 
कानूनको पालनालाई कमजोर तुलयाएर वा 
र्वसाष्टयक सामाजजक दाष्टयतवमा मात्रै आधाररत 
रहेर रोजगारदाताहरूलाई मयाराददत कामको 
वाताररका लानग उत्तरदायी  हुनुपनने अवस्ाबाट 
उनमुसति ददने कानून र नीनतहरू।

▶	मयाराददत कामको अवस्ाको अभावका बारेमा 
जानकारी नगराइकनै कामदारहरूलाई 
आ/प्वासनका लानग प्ोतसानहत गनने कुनै पनन 
र्वहार (उदाहरर: मयाराददत काम गनने वातावरर 
नभएको भनन कुखयात क्षेत्रहरूमा सुरभक्षत आ/
प्वासन र ननषपक्ष ननयुसतिको अभयास गरेर)।

▶	बाधयकारी श्रम अथवा मानव तसकरी समबधिी 
अनुमाननत संखया नवसततृत र पूररा भएको गररने 
दावी, वा नत तथयांक नवसततृत र पूररा रन् भन्े 
अनुमानका साथ नतनको प्योग गनने प्वतृभत्त।

▶	सबै आपूतती चक्र (सपलाई चेन) भरी नै मयाराददत 
कामको वातावरर भएको यनकन गनराका लानग 
रोजगारदाताहरूलाई जजममेवार बनाउने बसलयो श्रम 
प्शासन (उदाहरर: जोडरानमा आ/प्वासी गामनेनट 
कामदारहरूको हकमा लागू सामुनहक सौदाबाजी 
समबधिी सहमनत  र एनककतृ त करार समझौता)। 
आइएलओ ससफाररस १९८ हेनुराहोस्।

▶	श्रष्टमक ननयुसतिकताराहरूले सम्ानवत 
कामदारहरूलाई काम गनने र दैननक जजवन 
प्योजनको अवस्ाबारे स्पष्ट र सनह जानकारी 
ददएको हुनु पनने सुननभचित गनने नीनतहरू, जसले गदारा 
नतनीहरूको सवतनत्र, पूवरासूसचत सहमनत हाससल 
गनरा सनकयोस्। (उदाहरर: भारतको तयारी पोशाक 
क्षेत्रमा ग्ाम तरंग)। आइएलओ महासधिी १८१ 
हेनुराहोस्।

▶	बाधयकारी श्रमका लानग भौगोसलक जोखखम 
समबन्धि सामाजजक आरथंक नवश्ेषर।

मिथक २ जोखखमपूररा पेशालाई प्नतबन्धित गरेमा, वा तयसतो काम गनराका लानग हुने आ/प्वासनमा प्नतबधि लगाएमा 
दूर्रावहारहरू रोनकनरन्।

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

▶	कुनै पेशामा आपूरतं र माग बसलयो तथा ननरनतर 
रहेको र भने आ/प्वासी कामदारहरूले तयसता 
ठाउँमा काम गनरा जाने उपाय ननकालीहालरन् र 
तयसतो काममा लगाइने प्नतबधि अप्भावकारी हुने 
मात्र होइन की तयसतो प्नतबधिले जसलाई जोगाउन 
खोजेको हो  नतनीहरूको जोखखमपूररा अवस्ालाई 
बढाउँर। 

▶	अनतराराष्ट्रिय श्रम मापदणड सबै पेशा अनतगरातका 
सबै प्कारका काममा लागु हुनर।

▶	नीनत वा द्ीपभक्षय सहमनत वा सहमनतपत्रहरूमा 
समानहत उमेर, ललंग र अनय पेशागत प्नतबधिहरू।

▶	संरक्षरको नाममा कामदार र सुरक्षाका 
उपायहरूको अपराधीकररका कारर जोखखमपूररा 
अवस्ामा झन बतृजधि।

▶	कुनै खास पेशागत क्षेत्रमा कायम जोखखम कम 
गनराका लानग लभक्षत नीनत र अभयासहरू 
(उदाहरर: महारा्रिमा टाउकोमा भारी बोकनेहरूका 
लानग माथाडी बोडराको र्वस्ा।

▶	कुनै पनन पेशाभभत्र नवद्यमान भेदभावलाई पूररा 
रूपमा समबोधन गनने नीनतहरू

▶	सबै कामदारले श्रम अष्टधकार पाउनुपररा।

मिथक ३ मानवबेचनवखन नवरुधिका कानून, नीनत, प्शासननक र्वहार र संस्ाहरू नै मानवबेचनवखन रोकने गहन 
उपायहरू हुन्।

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

▶	केही मानवबेचनवखन नवरुधिका कानून तथा 
नीनतहरू उपयोगी हुनसकने भएतापनन नतनीहरू 
दलालहरूनवरुधिको कारवाही, नपनडतको सुरक्षा र 
आ/प्वासी कामदारहरूलाई जानकारीहरू 
उपलब्ध गराउने कुरामा केनद्ीत हुनरन्। तर 
नतनीहरूले नवरलै मात्र श्रष्टमकनवरुधि हुने 
दुर्रावहारका परानडको शसतिको चलखेललाई 
धयानमा राखने गररान् र परररामसवरूप बाधयकारी 
श्रममा लगाइने अवस्ाको जोखखम ससजराना गनने 
आरथंक तथा श्रम कानून, नीनत र अभयासहरू 
बेवासतामा पनरा जानरन्।

▶	कायरास्ल समबन्धि आधारभूत ससधिानत र 
अष्टधकार, श्रम कानूनको ननयमन र कामगनने 
अवस्ालाई प्भानवत तुलयाउने अनय आरथंक तथा 
सामाजजक नीनतहरूलाई बेवासता गनने वा नतनका 
दायरालाई जानाजान सांघुरो तुलयाउने 
मानवबेचनवखन नवरुधिका कानून, नीनत तथा 
प्शासननक अभयासहरू र संस्ाहरू ।  

▶	आ/प्वासी कामदारहरूलाई हानी पुयाराउने मानव 
बेचनवखन नवरुधिका नीनतहरूबारे जानकारी सलन 
हेनुराहोस् “कोलयाटरल ड्ामेज” (GAATW, 
२००७)

▶	मयाराददत कामका हकमा पनहचान भएका सबै 
कमजोरीहरूलाई 

▶	समबोधन गनने श्रमसमबधिी कानूनहरूको 
पररपालनका ननन्मत क्रमबधि कदमहरू।

▶	मयाराददत कामको ससजराना गनने र असमानता कम 
गनने आरथंक नीनतहरू (उदाहरर: अनतराराष्ट्रिय श्रम 
तथा सामाजजक सुरक्षा मापदणडहरूको पालन गनरा 
सघाउने नवत्तीय नीनतहरू, आ/प्वासीहरूको श्रम 
अष्टधकारलाई समथरान गनने र्ापार नीनतहरू)। 
आइएलओ महासधिी १२२ अधययन गनुराहोस्।
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मिथक ४  मानवबेचनवखनको रोकथामका लानग जनाइने सुरक्षातमक प्नतनक्रयाका लानग उदगम देशमा राम्ो प्हरी 
ननगरानी र ससमा ननयनत्ररको आवशयकता पदरार।

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

▶	सवदेशबाट बानहररने आ/प्वासीको 
पररचयपत्रहरूको औपचाररक परीक्षर गनुराभनदा 
प्हरी र ससमा अष्टधकारीहरूले कामदारहरूको मूल 
देशमा मानवबेचनवखन रोकने र नवशेषगरी 
नतनीहरूको गनतर्हरूमा हुने बाधयकारी श्रमको 
क्षेत्रमा गनरा सकने केही हुँदैन।

▶	कामदारको मूल थलोमा मानवबेचनवखन रोकन र 
गनतर्मा पनन प्हरी र ससमा अष्टधकारीहरूलाई 
वैध अष्टधकार ददइंदा तयसबाट सवेच्ाचारी 
र्वहारका लानग ठाउँ बन् जानर र भेदभावपूररा 
ननरराय सलने वातावरर बन् पुगर जसले 
आ/प्वासन गननेहरूलाई झन ससमानतीकतृ त 
तुलयाउँर र नवशेषगरी तयसता माननसहरू प्भानवत 
हुनरन् जसले पनहलेदेखख नै नवद्यमान सामाजजक, 
आरथंक र राजनीनतक नवभेदका प्वतृभत्तहरू 
बेहोरेका हुनरन्। 
(उदाहरर: दसलतहरू, आदीवासी समूहहरू, 
अलपसंखयकहरू आदी)

▶	मानवबेचनवखन रोकनका लानग आ/प्वासीहरूका 
मूल देशहरूका प्हरी, आ/प्वास वा ससमा 
अष्टधकारीहरूलाई नवदेश अष्टधकार ददइनु 
(उदाहरर: मानवबेचनबखनका समबधिमा कसैलाई 
पनहले नै नगरफतार गनने सकने अष्टधकार अथवा 
मानवबेचनवखन रोकने नाउँमा शरराथतीहरूलाई 
नवदेशमा शरर दावी गनराबाट रोकने।

▶	आ/प्वासीहरूलाई नतनीहरूको सवतनत्रतापूवराक 
हहंडडुल गनरा पाउने संवैधाननक र आधारभूत मानव 
अष्टधकारले प्तयाभूत गरेका प्ावधानहरू उलंघन 
हुने गरी पछ्ाउने र नतनीहरूको बनहगरामनलाई 
ननयन्नत्रत गनने अनतररति उपायहरू।

▶	कारवाही गनने वा नपनडतहरूलाई सुरक्षा प्दान गनने 
अष्टधकार क्षेत्रभनदा बानहर पनने गरी (मूल क्षेत्रका 
प्हरी, आ/प्वासन र ससमा अष्टधकारीहरूलाई 
मानवबेचनवखन रोकथाम गनने नवषयमा प्ानवष्टधक 
सहायता र तासलम)।

▶	मानव बेचनवखनलाई समबोधन गनने सुरक्षातमक 
उपायहरू गनतर् क्षेत्रका श्रम समबन्धि 
संस्ाहरूका लानग नवशेष महतवपूररा हुनरन् 
नकनकी, सरोकारवालाहरूसँगको सहयोगमा, 
मयाराददत कामको वातावरर र ननषपक्ष ननयुसति 
प्कतृ या यनकन गनुरा नतनीहरूको प्मुख दाष्टयतव हो। 
आईएलओ महासधिी १४३ र आईएलओे 
ससफाररस १५१ हेनुराहोस्।  

▶	गनतर् र उदगम देशका सरकारहरूबीच आपसी 
सहयोग आ/प्वासीहरूको कानूनी सुरक्षाका लानग 
महतवपूररा हुनर र तयसले सममानजक कामको 
वाताररमा ह्ास पुयाराउने त्रुटीपूररा कामदार ननयुसति 
प्कतृ या नवरुधि प्भावकारी कारवाही गनरा सघाउ 
पुयाराउँर।

मिथक ५  सुरभक्षत आ/प्वासन कायराक्रमहरूले मनहलाहरूको अष्टधकार उललंघन हुनबाट रोकरन्।

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

▶	सुरभक्षत आ/प्वासन कायराक्रम सहयोगी हुने 
भएतापनन, नपततृसत्तातमक सनदभराहरूमा सुरक्षा र 
बचाउको अवधाररामा कुरा हुँदा मनहलाहरूको 
पक्ष समावेश हुने गददैनन्। मनहलाहरूलाई जोगाउने 
उपायहरूको तजुरामा गदारा आ/प्वासनमा जाने 
मनहलाहरू र नतनका प्नतननष्टधहरूको नेततृतव वा 
सहभानगता नवना नै हुने गररान्। यसबाट अपररहायरा 
रुपमा उनीहरूलाई सशसतिकरर गनुराको साटो 
उनीहरुका अष्टधकारहरूको अभयास गनने शसति 
हरर गनने नीनत तथा अभयासहरू बन् पुगरन्। 
(उदाहरर: हहंडडुल गनरामा लागु प्नतबधिहरू)

▶	प्शासकीय पररप्ेक्यबाट हेदारा, सुरभक्षत आ/
प्वासनको अवधारराले distress migration 
लाई रोकन स्ानीय रुपमा रोजगारीको अवसर र 
आधारभूत सेवाहरुको सुननभचितता गनने स्ानीय 
सरकारहरूको दाष्टयतवलाई रोकने गदरार।

▶	सुरभक्षत आ/प्वासन समबन्धि तयसता नीनतहरू 
जसले कुनै पनन प्कारले मनहलाहरूलाई 
नतनीहरूको अष्टधकारको अभयास गनने शसति हरर 
गनने गररान्।

▶	बचाउ वा मानवबेचनवखन नवरुधिको गनतनवष्टधका 
नाममा प्वधरान गररएका आ/प्वासन रोकथाम गनने 
नीनतहरू (उदाहरर: गाउँसतररय मानवबेचनवखन 
नवरुधिका कष्टमदटहरू)

▶	आ/प्वासीहरूको सुरक्षा गनने भननएका सष्टमतीहरू 
जसले आ/प्वासी मनहला कामदारहरूको अथरापूररा 
सहभानगतालाई समावेश गददैनन्। (उदाहरर: 
अनतर-मनत्रालय ननकायहरू जसमा आ/प्वासी 
कामदारहरूको संलगनता हुँदैन)

▶	आ/प्वासी कामदारहरूको सवेच्ालाई बेवासता 
गनने प्रालीगत उधिार तथा पुनस्ारापना नीनतहरू

▶	नवशेषगरी मनहला आ/प्वासनलाई प्नतबन्धित गनने 
नीनत तथा प्शासननक अभयासहरू

▶	सुरभक्षत आ/प्वासनका कायराक्रमहरू  ननमारार गनने 
र लागु गनने भनदा, गनतसशलता (आफैले रानेर 
एकठाउँबाट अकको स्ानमा जाने कायरा) लाई 
समथरान गनने नीनत तथा कायराक्रमहरू लागु गनरा 
ससफाररस गररनर। यसले मनहलाहरूको संलगनता र 
स्ानीय नवकलपको सुननभचितता गनने स्ानीय 
सरकारको दाष्टयतवको ढाँचालाई सुननभचित गदरार। 
आईएलओ महासधिी १११ हेनुराहोस्। 
आ/प्वासनमा जाने मनहलाहरूलाई समथरान गनने 
सबै कानून, नीनत तथा अभयासहरूले अथरापूररा 
रुपमा नै नतनीहरूलाई ननरराय प्कतृ यामा संलगन 
गराउनु पदरार। (उदाहरर: अनतराराष्ट्रिय घरेलु 
कामदार महासंघको आ/प्वासी घरेलु कामदारलाई 
समथरान गनने पहलहरू)। आइएलओ ससफाररस 
१०० अधययन गनुराहोस्।

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312489:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312489:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312438:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312438:NO


4

मिथक ६ मनहलालाई प्स्ानपूवरा ददइने जानकारी र तासलम नतनीहरूलाई मानवबेचनवखनबाट जोगाउनकालानग गनरा 
सनकने उत्तम उपाय हो अनयथा नतनीहरूले गलत ननरराय सलनर

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

▶	प्स्ानपूवरा ददइने जानकारी र तासलम सहयोगी 
हुनसकने भएतापनन तयो रोजगारी, सशक्षा र 
सामाजजक सुरक्षाको क्षेत्रमा नवद्यमान कमजोर 
प्शासकीय अवस्ाको नवकलप हुन सकदैन। 
आ/प्वासनका लानग बाधय पानने सचनताजनक 
कारकहरू नवदेश प्स्ानपूवराको अवस्ाका क्रममा 
अनतय हुनरन् । मनहलाहरूले संधै नतनीहरू जहाँ 
जान लागेका हुन् तयहाँको बारेमा पूररा रूपमा थाहा 
नपाएका हुन सकरन् तैपनन नतनीहरूसँग आफू 
नकन आ/प्वासी कामदार बन्ु परेको हो भन्े 
सनदभरामा र्वहाररक काररहरू हुनरन्। 
(उदाहरर: जजनवकापाजरानको अवसर र 
रोजगारीको अभाव, हहंसा र नवभेद)।

▶	सचनताका कारर बाधयताबश हुने आ/प्वासनको 
सनदभरामा, तासलमकालानग भनदै नतनीहरूको 
प्स्ानमा दढलाइ हुन पुगेमा तयसबाट उनीहरूको 
जोखखमपूररा अवस्ा झन जदटल बन् पुगर। साथै 
कुनै आ/प्वासीले आ/प्वासनको ननरराय 
सलइसकेपसर तयहाँका जोखखमहरू बारेका 
जानकारीहरू बुझेर सलने सम्ावना कम नै हुनर।

▶	आ/प्वासनमा जाने मनहलाहरूको पूरा र अथरापूररा 
संलगनता नवनानै  नतनीहरूको हकमा हुने 
ननररायलाई आकार ददने नीनतहरू।

▶	अष्टधकारहरूको माग कसरी गनने र तयसबारेमा 
रलफल कसरी गनने भन्े बारे कुनै र्वहाररक 
सललाह नददइकनै आ/प्वासीहरूलाई नतनीहरूको 
सामानय अष्टधकारहरूका बारे सशक्षा ददने।

▶	एकदमै लामो प्स्ानपूवराका कायराक्रमहरू जुन 
आ/प्वासीहरूका लानग बोझ बन् पुगरन् 
(उदाहरर: समय र खचराको नहसाबले)।

▶	आ/प्वासीको सचेतता नै मानवबेचनवखन 
रोकनकालानग पयारापत र भन्े अनुमानका भरमा हुने 
सुरभक्षत आ/प्वासन।

▶	बाधयताबश आ/प्वासी बन्ु पनने अवस्ा ससजराना 
गनने नीनतहरूलाइ उलटाउने  
(उदाहरर: सैननकीकररको साटो शान्नत 
स्ापनालाई समथरान गरेर, सामाजजक सुरक्षाको 
गनतनवष्टधमा खचरा कटौती गनुराको साटो तयसमा 
लगानी गरेर)।

▶	सामुनहक आयोजना। आईएलओ महासधिी १८९ 
(घरेलु कामदारहरूका लानग) अधययन गनुराहोस्।

▶	नवस्ापन र्ापक रहेको क्षेत्रमा आ/प्वासन 
समबधिी ननररायपूवराको सूचना कायराक्रम  
(उदाहरर: भारत, नेपाल र बांगलादेशमा WIF) । 
आईएलओे महासधिी ९७ अधययन गनुराहोस् ।

मिथक ७ अनौपचाररक श्रम दलालहरू सामानयतया नैनतकतानवहीन हुनरन् र नतनीहरू नै मानवबेचनवखनका मुखय  
जजममेवारहरू हुन्।

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

▶	जब रोजगारी र मयाराददत कामकालानग 
जवाफदेहीता स्ानपत गनरा सहकंदैन प्ाय:जसो उच्च 
श्रम अनौपचाररकताका काररले गदारा, दुवै कामदार 
र रोजगारदाताहरूलाई श्रष्टमक ननयुतिीका 
समबधिमा केही मात्रामा अनौपचाररक मधयस्ताको 
आवशयकता पदरार। रोजगारदाताहरू ननगरानीबाट 
जोगीन अनौपचाररक मधयस्तामा ननभरार रहने 
गररान् र कामदारहरूलाई रोजगारीको अवसरबारे 
बुझन र कडा वातावररमा अष्टघ बढ्न मधयस्ताको 
आवशयकता पदरार। आ/प्वासी कामदारहरूलाई 
तयसतो सम्ावना उपलब्ध नगराउँदा नतनीहरूको 
जोखखमपूररा अवस्ा झन चकको हुन जान सकर।

▶	रोजगारदाताहरू सामानयतया जजममेवारीबाट मुति 
हुने सनदभरामा अनौपचाररक श्रष्टमक ननयुतिीलाई 
प्नतबन्धित तुलयाउने वा अपराधीकरर गनने 
(उदाहरर: अनौपचाररक ननयुतिीकतारालाई अपराधी 
तुलयाउने मानवबेचनवखन  नवरोधी  नीनतहरू), 
मयाराददत काम गनने वातावररमा देखखएको कमीलाई 
पनहले समबोधन नगरीकनै। 

▶	पनहले रोजगारीलाई औपचाररक नबनाइकन, 
मयाराददत कामको वातावररको कमीलाई समबोधन 
नगररकन र ननयुतिी प्कतृ यालाई आ/प्वासीमैत्री 
नबनाइकनै श्रमको उच्च अनौपचाररकता रहेको 
सनदभरामा कामदारहरूको श्रष्टमक ननयुतिी शुलक 
प्नतबन्धित गनने।

▶	रोजगारी समबधिहरूलाई औपचाररक सवरुप ददने र 
मयाराददत कामको वातावररको सुननभचितताका 
लानग रोजगारदाताहरूलाई जजममेवार ठहयाराउने।  
आईएलओ ससफाररस १९८ र आईएलओ 
ससफाररस २०४ हेनुराहोस्।  

▶	श्रष्टमक ननयुतिीकताराको जवाफदेहीता मयाराददत 
काम उपलब्ध गराउने रोजगारदाताको 
प्नतबधितासँग जोडीनर भन्े सुननचित गनने र 
तयसपसर ननयुसति श्रतृङ्खलाका सबै पात्रहरूमाझ 
जवाफदेहीताको ननमारार गनने।

मिथक ८  औपचाररकताले अनततोगतवा श्रम दलालहरूलाई मयाराददत कामको लानग ननषपक्ष ननयुतिीको सुननभचितता 
गनराकालानग जवाफदेही बनाउँदर।

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

▶	हुनत श्रष्टमक ननयुतिीकताराहरू अथारात दलालहरूको 
पञ्ीकरर कायरा ननयुतिी प्कतृ यामा बढी 
जवाफदेहीता सुननभचित गनराका लानग असल प्यास 
हो, मयाराददत कामको वातावरर प्ाथष्टमक रूपमा 
रोजगारदाताको जजममेवारीसँग समबन्धित हुनर र 
मयाराददत कामको वातावररमा ननयुतिीका लानग 
दलाल आफैले पूररा रूपमा प्तयाभूनत ददन सकदैन। 
रोजगारदाताबाट हुने दुर्रावहार सामानयजसतै बन् 
पुगेको वातावररमा श्रष्टमक ननयुतिी नवभभन् 
पात्रहरूमाझ खणडीत भएको देखखनर जसले गदारा 
मयाराददत कामको वातावररकालानग कसलाई 
जजममेवार ठहर गनने भनेर यनकन गरेर भन् गाह्ो 
हुनर।

▶	मयाराददत कामको वातावरर सुननभचित गनुरापनने 
रोजगारदाताको दाष्टयतव ननधारारर गनरा असफल हुने 
ननयुतिीसमबधिी नीनतहरू।

▶	श्रमको अनौपचाररकता र समबन्धित ननयुसति 
प्कतृ याहरूको भूष्टमका पनहचान गनरा असफल हुने 
ननयुतिीसमबधिी नीनतहरू। 

▶	अनौपचाररक मागराहरूबाट ननयुतिी प्कतृ या भैरहँदा 
सुधारको अपेक्षासनहत औपचाररक श्रष्टमक 
ननयुतिीकताराहरूलाई ननषपक्ष ननयुसतिका 
ससधिानतहरूमा तासलम प्दान गनने।

▶	रोजगारदाताहरूबाट सुरु गरेर सहायक-
दलालहरूसमम श्रष्टमक ननयुतिी प्कतृ याको 
श्रतृंखलामा पनने सबै  नवभभन् सरोकारवालाहरूको 
जवाफदेहीताको पनहचान गनने। (मासथ हेनुराहोस् 
आईएलओ ससफाररस १९८, आईएलओ महासधिी 
१८१ र आईएलओे जेनरल नप्ननसपलस एणड 
अपरेशनल गाइडलाइनस अन फेअर ररकु्रटमनट 
(General Principles and Operational 
Guidelines on Fair Recruitment).

▶	अपरेशनल पयाराष्टमटसरा टु एसेस फेअर ररकु्रटमनट 
प्ास्कटसेस (Operational Parameters To 
Assess Fair Recruitment Practices)

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312242
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:3243110:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3243110:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312535:NO
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मिथक ९ बालश्रम रोजगारदाता र बालबासलकाको पररवारको  मात्र नवशेष जजममेवारीको नवषय हो।

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

▶	बालश्रमकालानग रोजगारदाताहरूलाई जजममेवार 
ठहयाराउनु जरुरी हुनर, यद्यपी नीनत ननमाराताहरूले 
पनन यस नवषयमा महतवपूररा जजममवारी सवीकानुरा 
पररा। बालश्रमको वातावरर प्ायस: तयसतो 
अवस्ामा ससजराना हुनर जहाँ सामाजजक तथा 
आरथंक नीतहरू पयारापत रोजगारी र 
जजनवकापाजरानका अवसरहरू  ससजराना गनरा 
असफल हुनरन्।  ठूलो बजारका खेलाडीहरूलाई 
नवशेष महतव ददने आरथंक नीनतहरूले कडा 
प्नतस्पधाराको अवस्ा खडा गनरा सकरन्  जसले 
गदारा साना अनौपचाररक र्वसायहरू आफनो 
अनसततवकालानग उमेर, जात, वगरा र/वा लैंनगक 
दासतवमा आधाररत ननशुलक कामको परम्परागत 
सवरुपमा फकरा न पुगरन्।  जजनवकोपाजरानका र 
रोजगारीको लानग नवकलप नददइकन बालश्रमलाई 
ननषेध गनुरा दीगो समाधान होइन।  

▶	बालश्रमसमबधिी नीनत, र्वहार र कायराक्रमहरूले 
आरथंक नीनतहरूलाई वेवासता गदारा बालश्रमको 
अवस्ा ससजराना हुने अवस्ालाई मलजल गनरा 
पुगरन्। 

▶	गहन भनी दाबी गररएका बालश्रमसँग समबन्धित 
अनुमाननत संखया वा तयसता अनुमान गहन 
प्कतृ नतका हुन् भन्े अनुमान गरी हुने तयसता 
तथयांकको प्योग। 

▶	बालश्रमसमबधिी नीनत, र्वहार र कायराक्रमहरूले 
आरथंक नीनतहरूलाई वेवासता गदारा बालश्रमको 
अवस्ा ससजराना हुने अवस्ालाई मलजल गनरा 
पुगरन्। गहन भनी दाबी गररएका बालश्रमसँग 
समबन्धित अनुमाननत संखया वा तयसता अनुमान 
गहन प्कतृ नतका हुन् भन्े अनुमान गरी हुने तयसता 
तथयांकको प्योग। मयाराददत कामको वातावरर र 
जजनवकोपाजरानको  नवकलप सुननभचित गनने उपयुति 
आरथंक प्शासन। हेनुराहोस् आइएलओ ससफाररस 
१२२।

▶	मयाराददत कामको अवस्ा प्वधरान गनने लघु, साना र 
मधयम उद्यमहरूको क्षमतालाई नवशेष प्ाथष्टमकता 
ददने आरथंक नीनतहरू। हेनुराहोस् आइएलओ 
ससफाररस १२२।

▶	सामाजजक सुरक्षा, स्ानीयसतरमा रोजगारी र 
मयाराददत कामकालानग हुने आ/प्वासनका र्वस्ा 
माफरा त सवेस्च्क आवागमनलाई प्वधरान गनने 
कानून, नीनत तथा कायराक्रमहरू। हेनुराहोस् 
आईएलओे ससफाररस २०२। 

▶	बालश्रमका लानग रोजगारदाताहरूलाई केही 
अवस्ाहरूमा रोजगारदाताहरूसँग मयाराददत 
कामको अवस्ा ससजराना गनने क्षमता हुँदाहुँदै पनन,  
नतनीहरूले अनजानवश कम उमेरका श्रष्टमक 
ननयुतिी गनने गररान् जो काम पाउनकालानग यनत 
आतुर हुनरन् की नतनीहरूले आफनो वासतनवक 
उमेर लुकाउने गररान्।

▶	आ/प्वासीहरूलाई नतनीहरूको उमेर ढाँट्न बाधय 
पानने नीनत तथा र्वहारलाई धयानमा नराखखकनै 
बालश्रमकालानग रोजगारदाता, पररवारजन वा 
कामदारहरूलाई कारवाही गनने नीनतहरू। 

▶	वैकस्लपक सशक्षा र जजनवकोपाजरानको र्वस्ा 
नगरीकनै बालश्रमको पनहचान पसर, 
बालश्रष्टमकलाई रोजगारदाताबाट रुटाउने।

▶	पनहचान भएका बालश्रष्टमकहरूका लानग 
वैकस्लपक शैभक्षक र जजनवकोपाजरानको नवकलप 
प्दान गनने (उदाहरर: पनहचान भएका घटनाहरूका 
समबधिमा शैभक्षक अवसर प्दान गनरा बेटर वकरा  
जोडरान र नेपालस्स्त WIF बीचको आपसी 
सहयोग)। आइएलओ महासधिी १८२ हेनुराहोस्।

मिथक १०  बाधयकारी श्रमनवरूधि लड्ने कुनै पनन पहल वा प्यासलाई सवागत गररनुपररा।

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

▶	बाधयकारी श्रमको अवस्ा नवश्वर्ापी सचनताको 
नवषय हुनुपररा यद्यपी पनहलेका ष्टमथक र 
तथयहरूमा देखखएजसतै, तयसका नवरूधि केही गनने 
थुप्ै प्यासहरू गलत धारराहरूमा आधाररत 
देखखनरन् र नत अपुग र अपयारापत रन्। तयसता 
प्यासहरूलाई प्ायजसो महतवका साथ सलइंदैन र 
नतनीहरू गहन उपायहरूको दायराबाट बानहर पनरा 
जानरन्। बाधयकारी श्रमको यो समसयाप्नत 
कामचलाउ वा अपयारापत प्यास गनने संस्ाहरूले 
अनतत: आफनै नवश्वसनीयता गुमाउन पुगरन्।

▶	बाधयकारी श्रमनवरूधि लड्ने उपायहरू जसले 
यसका काररहरूलाई भनदा लक्षरहरूलाई 
समबोधन गररान्। जजनवकोपाजरानका, श्रम र 
गनतसशलताका लानग समान मानवअष्टधकारको 
सुननभचितता नगरी मानवबेचनवखन नवरूधि लड्ने 
प्यास।

▶	बाधयकारी श्रम वा मानवबेचनवखनको समसया 
समबोधन गनने कामचलाउ प्यासहरू, जो 
जोखखमपूररा अवस्ाको नयूननकरर तथा 
रोजगारदाता र कामदारबीचको समबधिलाई 
समबोधन गनने गहन कदमको भाग होइनन्।  

▶	थप अकमराणयतालाई पुष्टष्ट गनराकालानग थोरै र 
कामचलाउ उपायहरूको प्योग।

▶	बाधयकारी श्रमनवरूधि लड्ने उपायहरू जसले 
यसका काररहरूलाई भनदा लक्षरहरूलाई 
समबोधन गररान्। जजनवकोपाजरानका, श्रम र 
गनतसशलताका लानग समान मानवअष्टधकारको 
मानवबेचनवखन, बाधयकारी श्रम वा आधुननक 
दासतवका नवरूधि सजजलो र सरल उपचार रैनन्। 
मयाराददत कामको वातावरर ससजराना गनने कायरालाई 
सघन रूपमा प्वधरान गनराकालानग क्रष्टमक रूपमा 
ननमारार गररने कानून, नीनत र अभयासहरू स्ानपत 
गररनुपररा। बाधयकारी श्रमको अवस्ालाई समबोधन 
गनरा जजनवकोपाजरानका, श्रम र आवागमनको 
अष्टधकारहरू कानून, नीनत तथा अभयासहरूमा 
समावेश हुनुपररा – जसको अथरा श्रम, आमदानी र 
सम्पत्तीसँग समबन्धित शसति सनतुलनको खेललाई 
अवरुधि तुलयाउनै पररा। हेनुराहोस् आईएलओ 
प्ोटोकल २९ र धारा २(च).
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काममा स्वतन्त्रता (Work In Freedom) 

काममा सवतनत्रता एउटा एकीकतृ त नवकास सहयोग कायराक्रम हो जसले 
गामनेनट र घरेलु श्रमकालानग आ/प्वासनमा जाने मनहलाहरूप्नतको 
मानवबेचनवखन र बाधयकारी श्रमको जोखखम कम गनने लक्य राखेको 
र। यो कायराक्रमले भारत, नेपाल, बांगलादेश, जोडरान र लेबाननमा 
आ/प्वासन मागरामा काम गररा। हसतक्षेपको कदम, सवेस्च्क 
आवागमन, मयाराददत काममा भेदभावरहीत ननयुतिी र आ/प्वासी 
कामदारको सुरक्षा र आतमसममान प्बधरान गननेमा केजनद्त रन्। यसलाई 
यूके एडले रकम प्दान गदरार। 
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