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घरेलु श्रममा भराना अभ्ास र नर्मर 
घरेलु श्रममा भराना हुरे बाललका र महिलािरूको 
मारवबेचहबखर र बाध्ातमक श्रमको जोखखममा परना 
सकरे अवस्ालाई घटाउरको लाहि रीहिहरमानािािरू र 
अभ्ासकिानािरूमा भराना अभ्ास र हर्मरमा सुधार 
ल्ाउरे अभभरूची बढ्दो छ। ्स दसिावेजले भारि, 
बंिलादेश, रेपाल, जोरनार र लेबरारका भराना मािना 
(recruitment pathways) मा हवचार िरेका समार 
भराना अभ्ास र हर्मरको रकांकर िरेको छ। अन्  
क्ेत्रका उदािरणिरूलाई पहर प्रकाशमा पारेको छ। 
लसमा क्ेत्राधधकार र हवभभन्न ििका भराना अभ्ास र 
हर्मरिरूको जटटलिालाई मध्रजर िददै ्स हरिफले 
समार अभ्ास र हर्मरिरूलाई प्रसिुि िददै हिरलाई 
किाँ र कसरी असल अभ्ास बराउर सहकनछ भन्ने 
औंल्ाउँछ। ्स रकांकर र हवश्ेषण दभक्ण एलश्ा 
भभत्र र दभक्ण एलश्ा देखी मध्-पूवनासममका 
भरानाकिानािरू समबन्ी आईएलओको काममा सविनत्रिा 
का्नाक्रमको शोध र लसकाइमा आधाररि छ। ्स 
हरिफको दुई खणर छर्, पहिलोमा - समार भराना अभ्ास 
र हर्मरको व्ाख्ा िररएको छ, र दोस्ोमा - राम्ा 
भराना अभ्ास र त्स समबन्ी हर्मरिरूको 
उदािरणिरू टदइएको छ।

पोलिसी ब्रिफ
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घरेलु श्रमको लाहि भराना मािना (recruitment pathways) को साझा अभ्ास र हर्मिरु

भर्नाक् स्झ् अभ््सहरु भर्नाक् स्झ् नर्मर1 

अनौपचारिक वा प्रत्यक्ष मध्यस्थता श्रममकहरूको हहंडडुलमा प्रततबन्ध

१. व्यक्तिगत संजालको माध्यमबाट घिा्यसी कामका लातग तबहान-साँझको 
दैतनकीमा घिेलु श्रममक भतती गनुनु

उदाहिणः स्ाहर् सवरोजिारमा, प्रा्:जसो रोजिारदािासँि कामका असल 
शिनािरूको सौदाबाजी िरना सकरे अरुभवी श्रधमकिरू संलगर हुनछर्। 

जोखिमः प्रा्ोजरको अभ्ास िरररे स्ारिरूमा, कुरै श्रधमकिरूले उरीिरूको 
अधघललो रोजिारदािाबाट आफरो व्लतििि कािजाििरू ललर रसकदा 
श्रधमकिरूको अभभलेख रहुरे र पक्राउमा परने, लामो सम्समम हिरासिमा राखरे 
र उरीिरूको देशमा हफेिाना पठाइरे जोखखमिा बढ्छ। त्सै िरी श्रधमकिरू 
कामका लाहि रा्स्ोरा सञ्ालमा भर परने पररवेशमा, ्सिा सञ्ालको प्र्ोि 
िरी संजालभरी2 िलि सूचरािरु3 फैलाउरे राफाखोर व्लतििरूको लशकार हुर 
सकछर्। 

१. प्रवासन ि हहंडडुलमा प्रततबन्ध

उदाहिणः क) उदिम देशमा आ/प्रवासी महिला कामदारिरूको आ/प्रवासरमा 
बनदेज (उदािरण भारिमा ECR4 को आवश्किा), वा िनिव् देशमा केिी 
देशका रािररकिरूलाई प्रवेशाज्ाको अरुमहि रटदरे हरणना्, ख) उदिम 
देशिरूमा रै मारवबेचहबखर हवरोधी कारूरिरूद्ारा आ/प्रवासरमा अवरोध, र 
ि) प्रा्ोजर व्वस्ा आटदबाट हिंररुल लाई लसधमि िररटदरे।

चुनौतीः ललङ्ग, उमेर, पाररवाररक स्स्हि, लशक्ा, पेशा वा राध्रि्िाका आधारमा 
आ/प्रवासरमा लिाईएका प्रहिबन्िरु हवभेदकारी हुर्। ्दी वैदेलशक रोजिार 
जारैपरने बाध्िा र ्सिा श्रधमकिरुको माि दुवै उच्च छ भरे श्रधमकिरुले अझ 
बढी अरौपचाररक हबचौलल्ािरूको आवश्किा हुरे झर् बढी जोखखमपूणना 
घुमाउरो बाटोिरू प्र्ोि िदनाछर्। ्सले िदाना प्रहिबन्िरू प्रभावकारी बनदैरर्।

िनिव् देशमा प्रा्ोजर प्रणाली (उदािरण, काफला व्वस्ा) ले श्रधमकिरूमालि 
रोजिारदािाको अलसधमि शलतिलाई बढाउँदछ र ्सले बाध्ातमक श्रमको 
संरचरािि जोखखमिाको लसजनारा िदनाछ। पहिचार खुलरे कािजाि वा 
पररच्पत्रिरूलाई कबजामा राखखरु बाध्ातमक श्रमको सुचक िो। 

२. व्यक्तिगत सम्पकनु बाट घिमा नै बसने घिेलु श्रममा िोजगाि 

उदाहिणः रािािोिाको सम्पकना  वा एउटै चचना (हिजानाघर) को सञ्ाल (झारखणर 
देखख मुमबाई/राध्रि् राजधारी क्ेत्र) 

जोखिमः श्रधमकिरूको अधधकारको सुरक्ा िरनाको लाहि बरेका कारूरी 
प्रावधारिरूको लसधमि प्रभावकाररिा

अनौपचारिक मध्यस्थताको प्रततबन्ध

२. उदगम देशहरूमा भनानु गनने अनक्िकृत मध्यस्थकतानुहरूमा प्रततबन्ध 
लगाउनु वा ्यसता मध्यस्थकतानुहरूको प्र्योगलाई अपिाि मातननु

उदाहिणः भारिको आ/प्रवासी ऐर, १९८३, पदस्ापरा (placement) एजेनसी 
हर्मर (छभतिसिढ), धेरै मारव बेचहबखर हवरोधी कारूर

चुनौतीः ्दी श्रधमकिरुको माि र आप्ूरिं दुवै उच्च छ भरे रोजिारदािा र श्रधमक 
दुवै पक् अरधधकृि मध्स्िामा भर परने िछनार् जसकारण भिती शुलक र अन्  
खचना बढ्र सकछर्।

बहु–मध्यस्थता मध्यस्थताकतानुहरुको संस्थागत जवाफदेतहता

३. श्रममक भतती गनने तनजी एजेनसीहरु ि अनौपचारिक माध्यमको 
सममश्रणबाट श्रममक भतती गनुनु 

उदाहिणः सर् २०१६मा रेपाल र लेबरारका स्ाहर् सब–एजेनटिरु र 
आधधकाररक एजेनसीिरु धमलेर रेपाली महिलािरुलाई घरेलु श्रधमकका रुपमा 
लेबरार लगरे का्नालाई सिजीकरण िरेका लिए।

जोखिमः श्रधमकिरूको लाहि सुरभक्ि आ/प्रवासर र म्ानाटदि काम सुहरभचिि 
िरनाको लाहि आरिंक पक्िरूको हवभाजर (segmentation), िुणातमकिा र 
हर्मरले जजममेवारी र जवाफदेहििालाई फराहकलो बराउँछ। उदिम देश (जसिै, 
उमेरको िदबनदी) र िनिव् देश (जसिै, काफला) ले हिंररुललाई लसधमि पारने वा 
प्रहिबन् लिाइटदनछ जसले श्रधमकिरूको जोखखमिालाई बढाउँछ।

३. श्रममक भनानुकतानुको दतानु ि जजममेवािीको तन्यमन

उदाहिण ः दुवै, उदिम (उदािरण, बंिलादेश) र िनिव् (उदािरण, जोरनार) 
देशमा साझा अभ्ास सबै देशमा भराना प्रहक्र्ामा संलगर सबै पक्िरूलाई 
पहिचार िरना िािहो हुनछ। 

चुनौतीः कामदार भिती िरने दुवै देशिरुमा रिेका सबै किानािरुलाई पहिचार िरना 
कटठर छ। अरौपचाररक मध्सिकिानािरु ्समा समावेश रै हुँदैरर्।

भनानु प्रतरि्याको सावनुजतनक व्यवस्थापनका लातग प्राविान 

४. सावनाजहरक प्रहिष्ारिरू (enterpreises) द्ारा भराना प्रहक्र्ाको 
हर्मरकारी प्रावधारिरू 

उदाहिण: भारिले २०१६मा, आधधकाररक सावनाजहरक श्रधमक भरानाकिानािरूको 
सुलच, कुवेिको Public Sharing Company, २०१६5 

चुनौती: अभ्ासमा, सावनाजहरक का्ानाल्िरू का्नास्लको अवस्ा रराम्ो 
हुरसकरे जोखखमपूणना क्ेत्रिरूमा (श्रधमक) भराना िरने दाध्तवबाट टाटढर खोजछर्।

औपचारिक तनजी पक्षहरूद्ािा गरिने अनति–मध्यस्थता6 श्रममकहरूको सुिक्षासतहतको औपचारिक नीजज पक्षहरू

४. घिमा नै बसने घिेलु श्रमको लातग नीजज भनानु एजेनसी वा ठेकेदािको 
माध्यमबाट भनानु

उदाहिण ः बंिलादेशबाट जोरनार

जोखिमः इनसेजनटभ भुतिारी र वेिर (िलब) लाई पेशककीको रूपमा टदरे अभ्ास 
(उदािरण, श्रीलंका7) वा ऋण ललर खोजजरिेका आ/प्रवासी कामदार। काम िरने 
अवस्ा र दैहरक जजवर्ापरको अवस्ा रराम्ो र बाध्ातमक श्रम हुरसकरे 
संभावरािरू। भरानाकिाना र रोजिारदािामािी धेरै रै भर परने उच्च भराना खचना 
श्रधमकलाईरै विर िराउरको लाहि उसलाई िलब रटदकर राखरे वा िलब रोकेर 
राखरे प्रवृभति।

५. नीजज भनानु समबन्धी तद्पक्क्ष्य समझौता वा समझौता ज्ापनपत्र 
(memorandum of understanding) 

उदाहिण: उदिम र िनिव् देशिरुबीच समझौिा ज्ापरपत्र 

चुनौती: अधधकांश समझौिा ज्ापरपत्रले िनिव् देशका रोजिारदािा अहर उदिम 
देशका वैदेलशक रोजिार कम्परीिरूलाई सि्ोि िरने देखखनछ। ्समा 
श्रधमकिरूलाई लसधमि ग्ारेनटी हुनछ।

६. नीजज भनानु एजेनसीहरूको श्रेणी

उदाहिण: श्रधमक भरानाकिानािरूलाई श्रेणीबद्द िरने जोरनारको व्वस्ा

चुनौती: श्रधमक भरानाकिानालाई श्रेणीिि िरने मापदणरले श्रधमको हवचार र म्ानाटदि 
कामको रहिजालाई समावेश िददैर। भराना समबन्ी जजममेवारीको हवभभन्न 
क्ेत्राधधकारको हवभाजर र धमश्रणले िदाना मापदणर हरषपक् रहुर सकछ।
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५. तनजी वेब पोटनुलबाट भतती हुने 

उदाहिणः मुमबाईमा संचालरमा रिेका babajob.com; naukari.com

जोखिमः कामका एहरििेटसनािरू काम धमलाउरे पोटनाल हुर्। ्सिा पोटनालले भराना 
समबन्ी भूतिारीका पारदरशंिालाई बढाउँछर् 

(सम्भवि: ्सिा पोटनालले श्रधमकले भराना खचनाको सनदभनामा श्रधमकिरूले शुन्  
भुतिारी िरुनापरने कुरालाई समिनार िछनार्) िर ्सिा पोटनालले म्ानाटदि श्रमको 
प्रहिफल र रहिजाको लाहि कुरै जजममेवारी ललंदैरर्।

७. भनानु शुलकमा कटौती

उदाहिण: रेपालको हरि भभसा, हरि टटकेट (शुन्  लािि) रीहि

चुनौती: वैदेलशक रोजिार प्रहक्र्ािरू जटटल र ब् ुरोके्रटटक कमनाचारीिनत्र हुर 
सकछर्, र प्रा्:जसो आ/प्रवासी कामदारिरूलाई केिी िदसमम औपचाररक 
अनिरमध्स्िाले उपलब्ध िराउर रसकरे अरौपचाररक अनिरमध्स्िा 
चाहिनछ।

श्रममकहरुको भततीलाई असि पानने अप्रत्यक्ष नीततहरु भनानुलाई असि-प्रभावमा पानने घुमाउिो नीततहरु

▶	उदिम क्ेत्रिरूमा स्ाहर् सिरमा जजवर्ापरका टदिो हवकलपिरू र मारव 
सुरक्ाको अरुपस्स्हि वा उपलब्ब्धिालाई प्रभाव पारने रीहििरू

▶	िनिव् क्ेत्रिरूमा: क) िनिव् देश वा राज्िरूमा िेरचाि र घरेलु श्रमको माि 
ख) उच्च वेिरमा स्ाहर् श्रधमकिरूको भराना हवरूद्द कम वेिरमा distress 
आ/प्रवासीिरूको भराना

▶	आ/प्रवासर चक्रभरर: क) समावेलशिा, सकरातमक का्ना र हवभेदमुति 
प्रभावकारी अभ्ास हवरूद्द हवभेदका संरचरािि र प्रत्क् सवरूपिरू 
आ/प्रवासर अिारी, दौरार वा त्सपलछ आ/प्रवासर जारे व्लतििरू हवरुद्द: 
ख) श्रधमक भराना सञ्ालको cartelizationिो हक िैर

▶	उदिम क्ेत्रिरूमा टदिो जजवर्ापरलाई प्रापि िराउरे श्रम आपूरिं समबन्ी 
रीहििरू हवरूद्द कष्टप्रद आ/प्रवासरलाई प्रेररि िरने रीहििरू (उदािरण, 
आधारभूि सेवािरूबाट वस््चि िराउरे, अधधकरण िरने वा अन्  जगिा 
समबन्ी रीहििरूद्ारा हवस्ापर िराउरे, आटद) 

▶	िनिव् क्ेत्रिरूमा घरेलु श्रधमकको मािलाई प्रभाव (असर) पारने व्वसाध्क 
िेरचािमा सावनाजहरक लिारी हुरु। महिलािरूको लाहि रोजिारका राम्ा 
हवकलपिरूमा अन्  सावनाजहरक प्रा्ोजरको लिारी (हुरु) 

▶	आ/प्रवासर चक्रभरी: क) राज्-देशिरूमा स्स्ि आ/प्रवासरलाई हर्मर िरने 
समझौिा ज्ापरपत्रिरू, ख) उपलब्ध अन्  बजारिरूको संख्ा, हकफा्ि र 
हर्मरकारी सिजिा, ि) खुला लसमा रीहि र क्ेहत्र् रूपमा सविनत्रिाकासाि 
हिंररुल िरने सुव्वस्ा

घरेलु श्रममा भराना समबन्ी असल अभ्ास र भरानाको हर्मर

असल अभ््स असल नर्मर 

ििाब काम ि न्ययून बसोबासको व्यवस्था भएको का्यनुस्थलमा भनानुलाई संस्थागत हुन नददने

१. श्रममकहरूको सशक्तिकिणलाई सह्योग गनने बहु-भनानु अभ्यासलाई 
सह्योग समरनुन गनने

उदाहिण: श्रधमकिरूलाई उरीिरूको का्नास्ल र दैहरक जजवर्ापरको 
वासिहवक अवस्ाको बारेमा सिी जारकारी टदरे, र का्नास्लको राम्ो 
अवस्ाको लाहि सौदाबाजी िरना सकरे िररकािरू लसकाउरे भराना अभ्ासिरू। 
िलको उदािरण िेरुनािोला।

चुनौती: बजारका प्रमुख शलतिशाली किानािरु आफरो व्वसा् फैलाउर खोजछर् 
र भरानाका वैकस्लपक हवकलपिरूलाई हवशेष िरी सावनाजहरक र अरौपचाररक 
हवकलपिरूलाई िटाउर चािनछर्।

१. का्यनुस्थल तरा दैतनक जजवन्यापनको अवस्था िाम्ो बनाउने तन्यमन 
का्यनुमा केजनरित हुने। सारसारै, श्रममकहरूको सशक्तििणलाई सह्योग गनने 
भनानु समबन्धी बहु अभ्यासहरूलाई सवीकृतत ददने।

उदाहिण: का्नास्लिरू रराम्ो भएको पररवेशमा, भरानालाई हर्मर िरने 
वािावरणको आवश्किा हुनछ। ्सिा वािावरणले का्नास्ल र दैहरक 
जजवर्ापरको अवस्ा राम्ो हुरुपरने श्रधमकिरूको माि समबन्ी अरारलाई 
समिनार-सि्ोि िदनाछ।

चुनौती: भराना काटनेलको हििलाई प्रवद्दनार िरना हर्मरकिानालाई दबाब हुँदा 
हर्रमरकारी सटे्टज्ाकेट हुरसकछ जसले राफाको8 लाहि रराम्ो अवस्ा 
भएको का्नास्लमा भराना िरना बाध् बराउँछ।

भनानु अभ्यासहरूको माध्यमबाट श्रममकहरूको सामाजजक पुँजीको तनमानुण

२. श्रममकहरूको समुह ि िोजगािदाताहरूबीच सौदाबाजीको माध्यमबाट 
भनानु 

उदाहिण: हबिारमा SEWA9, झारखणरको JGKU10, श्रीलंकामा Solidarity 
Centres Protect Initiative11, न् ु ्ोकना मा Si Se Puede12 

चुनौती: घरेलु श्रधमक र रोजिारदािाबीचको असमार शलति समबन्ले घरेलु 
श्रधमकलाई समुिको रूपमा सौदाबाजी िरने प्र्ासिरूको अवमुल्र िदनाछ। केिी 
देशिरूमा संिठरको सविनत्रिा र सामूहिक सौदेबाजीलाई प्रहिबन् वा लसधमि 
िररएको छ।

३. आ/प्रवासी श्रममकहरूलाई उनीहरूको का्यनुस्थलको अवस्था समबन्धी 
सही जानकािी ि सौदाबाजी गनने क्षमताको सही जानकािी ददने भनानु 
प्रतरि्या

उदािरण: आ/प्रवासी श्रधमक समुि वा मजदुर संिठरिरूले आ/प्रवासर पूवना र 
आ/प्रवासर पचिाि िाललम टदरे

चुरौिी: केिी PREA13 का व्वसाध्क अभ्ासलाई ्सले अवमुल्र िरनासकछ र 
ध्रले ्सको हवरोध िरना सकदछर्।

२. म्यानुददत का्यनुस्थलमा भनानु हुनको लातग सौदाबाजी गननु समबन्धन 
सँगठनको सवतनत्रता ि सामयूतहक सौदाबाजीलाई प्र्योग गननु सकने बनाउने

उदाहिण: िेरचािको श्रम िरने आ/प्रवासी वा िैर आ/प्रवासी श्रधमकिरूलाई 
संिटठि र सामूहिक सौदाबाजी िरना टदरे कारूरी कदमिरू, घरेलु श्रम िरने 
आ/प्रवासी श्रधमकिरूलाई सिकारीको सदस् हुर सि्ोि िरने कारूरी 
प्रावधारिरू।

चुनौती: घरेलु श्रधमकिरूप्रहि हवभेदकारी सोचको व्ापकिा

३. श्रममकहरूको हहंडडुलमाक्रको बनदेज प्रततबन्धलाई हटाउने ि तन्यमनलाई 
श्रममकहरूप्रतत जवाफदेही बनाउने 

उदाहिण: १) आ/प्रवासरमा बनदेज प्रहिबन्, २) मारव बेचहबखरका रीहिले 
आ/प्रवासरमा पु्ानाउरे अवरोध, ३) श्रधमकलाई राखखरिरे र प्रा्ोजर 
अभ्ासिरू िटाउरुपछना।

चुनौती: हिंररुललाई लसधमि पादाना वा बनदेज लिाउँदा श्रधमकिरूको सुरक्ा हुनछ 
भन्ने हपिृसतिातमक सोचले प्रभाहवि हुरसकरे रीहििरू
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असल अभ््स असल नर्मर 

भनानु अभ्यासमा सावनुजतनक जवाफदेतहताको तनमानुण

४. तत्रपक्क्ष्य संस्थापनहरूबाट तन्यमन गरिने भनानु

उदाहिण: हत्रपभक्् पक्िरूले सिमहि जराएका क्ेत्रिि सं्नत्रिरू माफना ि भराना 
(उदािरण: मिारा्रिमा मिाटद श्रधमकिरूको भराना), बिराईर श्रम बजार हर्मर 
संस्ा।

चुनौती: हत्रपभक्् घटक र अन्  सरोकारवालािरूबीच बलल्ो सामाजजक 
संवादको आवश्किा

५. आ/प्रवासनको चरिभिी नै सावनुजतनक रूपमा श्रममक-िोजगािदाताको 
समबन्धको सौदाबाजी गनने अभ्यास

उदाहिण: अरुिमर िररएको अनिवानािाना, करार समबन्ी सौदाबाजी र िाकेिा 
(फलोअप), श्रम संिठरिरूद्ारा भरानाको अरुिमर (उदािरण, SENTRO14, वा 
श्रम संिठरबाट ्ात्रा समबन्ी सुझाव र िाकेिा, आटद), रोजिारदािािरूको 
कालो सुची र श्रम सिचारीसँि सूचराको आदारप्रदार (उदािरण, हफललहपनस) 

चुनौती: दुिावासको बलल्ो क्मिा र आ/प्रवासर सुरक्ाका कदमिरूको 
आवश्किा

४. तत्रपक्क्ष्य वा सावनुजतनक भनानु सं्यनत्रहरूलाई संस्थागत गददै तन्यमन गनने

उदाहिण: मिारा्रि मिादी, िमाल र अन्  मरुवाल श्रधमकिरू (रोजिार र 
कल्ाण समबन्ी हर्मर) ऐर, १९६९ आंलशक घरेलु श्रमको लाहि बेस्लज्म, 
रिानसमा हर्मर िररएको भौचर व्वस्ा।

चुनौती: सरकार र अन्  पक्को बलल्ो कटटबद्दिाको आवश्किा

५. उदगम देश वा िाज्यका सावनुजतनक अक्िकािीहरू ि श्रम संगठनहरूलाई 
श्रममक-िोजगािदाताको समबन्धलाई अनुगम गननु सह्योग गनने कानयूनी 
प्राविानहरू

उदाहिण: रोजिार पूवनाका अनिरवािानाको अरुिमर िरना टदरे हर्मिरू र श्रम 
सिचारीको माध्मबाट वा श्रम संिठर र रािररक समूििरूसँिको सिका्नाबाट 
हुरे करारको प्रहिस्ापर (फेरबदल) हुरबाट रोकरे व्वस्ािरू

चुनौती: दुिावासको क्मिा बलल्ो हुरुपरने र आ/प्रवासी सुरक्ामा कटटबद्द 
हुरुपरने आवश्किा

६. तद्पक्क्ष्य समझौताहरू, मापदणड अनुसािको किाि ि िेफिल तलब 
समबन्धी सौदाबाजी ि अनुगमन गनने पािदशती प्रतरि्याको स्थापना

उदाहिण: हद्पभक्् समझौिामालि हत्रपभक्् र आ/प्रवासी अधधकार समूिसँि 
परामशना

चुनौती: भराना प्रहक्र्ा समबन्ी श्रधमक भरानाकिानाको अरावश्क प्रभावको हवरुद्द 
जाँच िरनाको लाहि बलल्ो राजरीहिक कटटबद्दिाको आवश्किा

भनानु अभ्यासमा संस्थागत जवाफदेतहता तनमानुण गनने

६. न्या्योक्चत भनानु (Fair Recruitment) मापदणडलाई पालना गनने ि 
का्यनुस्थलको म्यानुददत अवस्थाको ग्यािेनटटी ददने िोजगािदाताको लातग मात्र 
भनानु गनने श्रममक भनानुकतानु 

उदाहिण: न् ा्ोलचि भराना (Fair Recruitment) को सुहरभचिििा र भराना 
खचनालाई सुलचकृि िरने आचार संहििा पालरा र का्ानानव्र िरने एजेनसीिरू

चुनौती: सबै श्रधमक भरानाकिानािरूले आफूले न् ा्ोलचि भराना (Fair 
Recruitment) िरने र असल रोजिारदािािरूको लाहि मात्र भराना िरने िरेको 
दावी िदनाछर्। ििापी, बजारले श्रधमक भरानाकिानािरूलाई आफरो मापदणर 
घटाउर र कटटबद्दिालाई सििी रूपमा ललरको लाहि प्रोतसाहिि िदनाछ।

७. क्सप प्रदा्यक संस्थाहरुमाफनु त भनानु 

उदाहिण: लसप प्रदा्क संस्ािरुले टदरे िाललमिरूमा जजवर समबन्ी 
लसपिरूको िाललम टदरे। ्सिा िाललमिरू सकभर आ/प्रवासरबाट फकने का 
आ/प्रवासी घरेलु श्रधमक, आ/प्रवासी अधधकारवादी संस्ािरु र श्रम 
संिठरिरूसँिको सिका्नामा िरेको उलचि हुरेछ।

चुनौती: लसप प्रदा्क संस्ािरुले रोजिारदािािरूलाई आवश्क लसपिरूमा 
मात्र केजनरिि हुरे िदनाछर्। श्रधमकिरूसँि पहिले देखखरै भएको लसपको बारेमा रै 
उरीिरूलाई िाललम टदइरिेको अवस्ािरू पहर हुरसकछ। ्सिो स्स्हिमा, 
लसपको प्रमाणपत्र टदरको लाहि लसफाररस टदइनछ।

७. सं्युति ि तवक्भन्न दाम्यतव समबन्धी प्राविानहरू ि अन्य तन्यमनकािी 
प्रोतसाहनको माध्यमबाट श्रममक भनानुकतानु ि िोजगािदाताहरूको तन्यमन 
गनने

उदाहिण: रोजिारदािा र बहु-भरानाकिानािरूलाई जवाफदेिी बराउरे सं्ुति र 
हवभभन्न दाध्तव समबन्ी प्रावधारिरू (उदािरण, बंिलादेशको Overseas 
Employment and Migrant Act, 201315) . भराना खचनालाई सुलचकृि 
िरुनापरने आवश्किा। ्सको सािमा हर्मरकारी प्रोतसािरिरू हुरुपदनाछ 
(उदािरण, सावनाजहरक रूपमा पुरसकार टदरे) र ्सलाई सुपररवेक्ण र घरेलु 
श्रधमक समुि, श्रम संिठर र दुिावासका कमनाचारीसँि िररएको परामशनाको 
आधारमा टदइरुपदनाछ।

चुनौती: क्ेत्राधधकारिरूको लसमा र श्रम सुपररवेक्ण का्ानानव्र िरने कमजोर 
क्मिाको कारणले िदाना ्सलाई लािु िरना कटठर छ।

८. क्सप प्रदा्यक संस्थाहरुले जजवन उप्योगी क्सप समबन्धी ताक्लम ददनुपनने ि 
पतहले देिीनै भएको क्सपको प्रमाक्णकिण गनुनुपनने आवश्यकतालाई 
तन्यमन गनने

उदाहिण: िाललम ललरुभनदा अिारी रै श्रधमकसँि भएको लसपको 
प्रमाभणकरणलाई प्रहक्र्ािि आवश्किा बराउरुपरने र ्सलाई हवकलपको 
रूपमा रिर टदरे, र सावनाजहरक कोष प्रापि िरने िाललम का्नाक्रमिरूमा जजवर 
उप्ोिी लसपलाई समावेश िरररुपरने। श्रम संिठरिरूले ्सिा का्नाक्रमिरूको 
का्ानानव्र वा अरुिमर िरुनापरने प्रावधार बराउरे।

चुनौती: का्नास्लको अवस्ाका वाबजुद लसप प्रदा्क संस्ािरुले बजारको 
प्रोतसािर अरुसार स्चाललि हुँदै श्रधमकिरूको लाहि रोजिारको सुहरभचिििा 
िदनाछर्।

असल अप्रत्यक्ष तन्यमन

▶	उदिम क्ेत्रिरूमा कष्टप्रद आ/प्रवासरलाई घटाउरे रीहििरू
▶	िनिव् क्ेत्रिरूमा हवशेष िरी िेरचािको अिनािनत्रमा म्ानादापूणना श्रमका अवसरिरूको लसजनारा िरने रीहििरू
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Endnote 
1 ्समा उललेखखि अभ्ासिरुलाई असल अभ्ासका रुपमा सूलचकृि िररएका िोइरर् र लसफाररस पहर िररएका िोइरर्। ्समा देखखएका साझा अभ्ासिरु मात्रै पेश 

िररएका छर् िाहक ्ी अभ्ासिरुमा कसरी सुधार ल्ाउर सहकनछ भरेर अकहो सूचीमा सुझाउर सहकनछ।
2 आई.एल.ओ. २०१४. प्ारािुएका आ/प्रवासी कामदारिरूको राध्रि् रूपरेखा (जेरेभा, ब्सवट्जरल्ाणर) 
3 अरुिमर सं्नत्रिरु व्लतििि करारमा रिेकािरूलाई रभएर केवल औपचाररक माध्मिरुबाट भराना िररएका श्रधमकिरुमालि मात्रै केजनरिि हुनछर्।
4 भारिको अध्ािमर ऐर १९८३ अरुसार अध्ािमर अरुमहि पत्रको प्रावधार Exit Clearance Required (ECR) 
5 कुवेिको Public Sharing Company, २०१६, का्ानानव्र समबन्ी हर्मर लािु हुर बाँककी रै छ।
6 रीजज भिती र रोजिारी एजेनसीिरु, आई.एल.ओ. सममेलर १८१ िेरुनािोस्।
7 उदािरणको लाहि, श्रीलंकामा अमेररककी रलर ५०० सममको रकमलाई पेशककीको रूपमा टदइनछ जसले िदाना श्रधमकलाई िनिव् देशमा आफरो िलब उच्च रकमको हुरे झुठो 

आश्ासर हुनछ। श्रधमकले पेशककी रकम रै अमेररककी रलर ५०० भनदा बढी पाईसकेको छ भन्ने सोच भएका रोजिारदािालाई श्रधमकले त्ो खचनाको भूतिार िरोस् भन्ने अपेक्ा 
हुनछ (GCCमा अमेररककी रलर ५००० भनदा बढी)। श्रधमकलाई अन्  रोजिारदािाकोमा काम िरना जार टदर वा उसको व्लतििि कािजाििरू टदरको लाहि ्सिा सब 
रकमको भुतिारी िररसकेको हुरुपछना भन्ने अपेक्ा राखखएको हुनछ।

8 संस्ािि िररएको मारव बेचहबखर, हवशेष िरी काम िरने अवस्ािरू सामान् रूपमा रै रराम्ो हुरु भरेको भराना अभ्ासिरू र हर्मरसँि समबन्ीि मितवपूणना जोखखम िो।
9 Self Employed Women’s Association (SEWA) अिानाि सवरोजिारी महिला संिठर 
10 Jharkhand Gharelu Kamgar Union
11 The Solidarity Centre initiative with Protect, संिठरिरूको पलछललो सम्मा स्ाहपि छािा संस्ा िो। ्सले सुचरा प्रहवधधको प्र्ोि िददै श्रधमकिरूलाई, 

हवशेष िरी घरेलु श्रधमकिरूलाई संिटठि र सम्पकना मा राखछ।
12 न् ु ्ोकना  शिरमा Si Se Puede सफाई िरने महिलािरूको सिकारी िो।. 
13 आईएलओ अरुबन्र १८१ अरुसार Private Recruitment and Employment Agencies
14 सर् २०१३ मा हफललहपनसको SENTRO र िंिकंिको Progressive Labour Union of Domestic Workers ले आफरो सं्ुति प्रहिवेदर ‘License to Exploit’ 

लाई Philippines Oversea Employment Administration मा बुझाए। उति प्रहिवेदर उरीिरूले भराना समबन्ी िहिहवधीिरूको अरुिमरमा आधाररि लि्ो। ्सले 
िदाना दोषी एजेनसीिरूलाई बखानासि िरना सि्ोि पुग्ो। पलछललो चरणमा, अकटोबर २०१६ मा HongKong Federation of Asian Domestic Workers Union 
-FADWU ल े“Between a rock and a hard place” रामक प्रहिवेदर र छोटो हफलम सावनाजहरक ि्हो। ्स प्रहिवेदरले िंिकंिमा रिेका रोजिार एजेनसीिरूको 
हक्र्ाकलापको अभभलेख ि्ार िरेको लि्ो र ्सले पतिा लिाएका िथ्िरूले िंिकंि SAR को हवधाध्का पररषद र FADWU बीच भएका छलफलिरूलाई सुलचि िरेको 
लि्ो। ्सले िदाना िंिकंिले जरवरी २०१७ मा रोजिार एजेनसीिरूलाई हर्मर िरने अभ्ास समबन्ी र्ाँ संहििा ल्ाएको छ।

15 ऐर अरुसार “रोजिार करारको उदे्दश्को लाहि, भराना िरने एजेनटलाई वैदेलशक रोजिारदािाको प्रहिहरधधतव ठाहररेछ, र ्स करारबाट उठ्रे दाध्तविरूको हवष्मा उति 
समबन्ीि भराना िरने एजेनट र रोजिारदािा सं्ुति र धेरै रूपमा उतिरदा्ी हुरेछर्"।
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काममा स्वतन्त्रता (Work In Freedom) 

काममा सविनत्रिा एउटा एककीकृि हवकास सि्ोि का्नाक्रम िो जसले 
िामनेनट र घरेलु श्रमकालाहि आ/प्रवासरमा जारे महिलािरूप्रहिको 
मारवबेचहवखर र बाध्कारी श्रमको जोखखम कम िरने लक्् राखेको 
छ। ्ो का्नाक्रमले भारि, रेपाल, बांगलादेश, जोरनार र लेबाररमा 
आ/प्रवासर मािनामा काम िछना। िसिक्ेपको कदम, सवेस्छिक 
आवािमर, म्ानाटदि काममा भेदभावरिीि हर्ुतिकी र आ/प्रवासी 
कामदारको सुरक्ा र आतमसममार प्रबधनार िरनेमा केजनरिि छर्। ्सलाई 
्ूके एरले रकम प्रदार िदनाछ। 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312326:NO



